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Omschrijving opdracht 

Van de gemeente Werkendam ontvingen wij de opdracht om voor het hierboven vermelde project 

de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

 
• Opstellen van rapportage m.b.t. luchtkwaliteit voor het uitbreidingsplan aan de Singel te 

Nieuwendijk. 

 
Uitgevoerde werkzaamheden 

Ter uitvoering van deze opdracht werden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• de beschikbaar gestelde gegevens zijn bestudeerd: 
o de info die de gemeente aan de RMD heeft verstrekt per brief op 05-07-05; 

• met behulp van CAR II zijn concentratieberekeningen uitgevoerd; 

• het concept-advies is op 15 december 2005 besproken* met de gemeente (Jos Bleijlevens, 

Anja Hoeke, Berry van den Bruele); 

• berekeningen en advies zijn n.a.v. de bespreking aangepast; 
 

* Kort verslag van wat op 15-12-05 is besproken en afgesproken m.b.t. Uitbreiding Nieuwendijk (ten wes-
ten van de singel): 

In het concept-rapport is geconcludeerd dat het plan zal wel leiden tot een (beperkte) verslechtering van 
de luchtkwaliteit langs de route van het verkeer van en naar de locatie, maar dat in 2009 en daarna vindt 
geen overschrijding van de grenswaarde meer zal plaatsvinden. 
Afspraak: RMD doet berekening opnieuw, met 165 in plaats van 265 woningen. 

• nadat gemeente aangaf dat jaartal ingebruikname woningen 2009 is i.p.v. 2007, is advies 

nogmaals aangepast. 
 

Resultaat 
• Deze werkzaamheden leverden een tekst op, die kan worden opgenomen in de milieupara-

graaf van het bestemmingsplan dan wel de ruimtelijke onderbouwing.  
 

Advies 
Gelet op het vorenstaande adviseer ik u om de bijgevoegde tekst op te nemen in de milieupara-

graaf van het bestemmingsplan dan wel de ruimtelijke onderbouwing. 

 
Opmerking tbv gemeente 

Ingevolge artikel 8 moet de gemeente maatregelen treffen om een overschrijding van een grens-

waarde zo spoedig mogelijk te beëindigen.  

 

 
     

Met vriendelijke groet, 
Regio West, 

 

 

J. Verswijveren Collegiale toets: 
Datum: 20-03-06 Eveline Welberts
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Inleiding 

 

In opdracht van de gemeente Werkendam heeft de Regionale Milieudienst West-Brabant een on-

derzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in verband met het plan om woningen te bouwen ten westen 
van de Singel te Nieuwendijk. 

In deze rapportage komen achtereenvolgens aan de orde: het toetsingskader, de rekenmethode, 
de uitgangspunten, de luchtkwaliteit op de bouwlocatie en langs de toevoerwegen en tenslotte de 

conclusie. 

 

 
Toetsingskader 

 
Besluit luchtkwaliteit 2005 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moeten in beginsel de grenswaarden, vastgelegd in het 

Besluit luchtkwaliteit (Staatsblad 2005 316), in acht worden genomen. De grenswaarden betreffen 

de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (fijn stof), lood, kool-
monoxide en benzeen en de grenswaarden gelden overal, met uitzondering van de werkplek. In de 

bijlage van dit rapport vindt u een overzicht van grenswaarden. Op 5 augustus is het Besluit lucht-

kwaliteit 2005 in werking getreden. 
Voor de luchtverontreiniging door zwaveldioxide, stikstofoxiden, lood, koolmonoxide en benzeen 

geldt dat er in Nederland nauwelijks overschrijding van de normen plaatsvindt. Wel kan er in enke-

le specifieke lokale situaties sprake zijn van een (dreigende) normoverschrijding, bijvoorbeeld voor 

wat betreft benzeen in de binnenstad waar veel wordt geparkeerd. Stikstofdioxide en fijn stof zijn 
in ieder geval wel relevant.  

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet worden nagegaan of overschrijding van de grens-
waarden optreedt ter plaatse van geprojecteerde objecten. Daarnaast is het, bij ontwikkeling van 

verkeersaantrekkende objecten die aanzienlijke hoeveelheden af- en aanrijdend verkeer genere-
ren, van belang te weten of overschrijding van de grenswaarden optreedt ter plaatse van de wo-

ningen langs de af- en aanvoerroute van het verkeersaantrekkende object. 
 

Correctie zwevende deeltjes 
Op grond van artikel 5 van het Besluit kunnen zowel concentraties zwevende deeltjes die zich van 

nature in de lucht bevinden, en niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens (bijvoorbeeld 

zeezout) als concentraties zwevende deeltjes die veroorzaakt worden door natuurverschijnselen 

(o.a. seismische activiteit, spontane branden, stormverschijnselen), bij het beoordelen van de 

luchtkwaliteit buiten beschouwing worden gelaten. 
 

Saldobenadering 
In het Besluit luchtkwaliteit 2005 is vastgelegd dat bij bepaalde besluiten inzake de ruimtelijke 

ordening een plan kan worden goedgekeurd indien de concentratie in de buitenlucht per saldo ver-
betert of ten minste gelijk blijft. Een plan kan worden goedgekeurd bij een beperkte toename van 

de concentratie luchtverontreiniging, indien de luchtkwaliteit per saldo verbetert. Zie hiervoor het 
onderstaande kader. 

 
Stand-still-beginsel buiten werking 

In artikel 2 van het Besluit luchtkwaliteit 2005 is het stand-still-beginsel van de Wet milieubeheer 
buiten werking gesteld. Dat betekent dat in de situaties waarin de actuele luchtkwaliteit beter is 

dan de grenswaarde, verslechteringen mogelijk zijn, mits dit niet leidt tot overschrijding van de 

grenswaarde op de realisatiedatum van het betreffende project. 

 

In artikel 7, derde lid, van het Besluit luchtkwaliteit 2005 is vermeld dat luchtkwaliteit geen belemmering voor 

projecten hoeft te zijn indien:  
a. de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening van die bevoegd-
heden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft; 

b. bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de uitoefening van 
de desbetreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die uitoefening optredend effect, de 
luchtkwaliteit per saldo verbetert. 
 
In de toelichting van het Besluit luchtkwaliteit 2005 is de volgende tekst opgenomen 

“Ondanks het feit dat in Nederland alle mogelijke kosteneffectieve maatregelen worden getroffen om aan de 
grenswaarden te voldoen, komen nog situaties voor waarin nog niet aan de grenswaarden voldaan wordt. De 
richtlijnen verplichten de lidstaten de in de dochterrichtlijnen opgenomen grenswaarden na te leven. Aan de 
lidstaten is overgelaten op welke wijze zij dit resultaat willen bereiken. Indien een bepaald project geen nega-
tieve en wellicht zelfs enige positieve invloed heeft op de luchtkwaliteit, waarbij de lucht overigens een zodani-
ge concentratie heeft van een bepaalde stof waardoor de grenswaarde wordt overschreden, valt niet in te zien 
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waarom zo'n project op zichzelf bezien in strijd zou zijn met hetgeen de richtlijn vereist. Bestuursorgaan dienen 
er in dergelijke overschrijdingssituaties dan ook nauwlettend op toe te zien dat uitoefening van bevoegdheden 
per saldo niet leidt tot verdere verslechtering van de luchtkwaliteit. In artikel 7, derde lid, van het besluit is 
geëxpliciteerd dat bestuursorganen in situaties waarin niet bewerkstelligd kan worden dat een dergelijke over-

schrijding tijdig wordt beëindigd, hun bevoegdheden kunnen uitoefenen, mits de luchtkwaliteit ten gevolge van 
het uitoefenen van een bevoegdheid per saldo gelijk blijft of verbetert. 

Bij de beoordeling of de luchtkwaliteit gelijk blijft of verbetert, dient een lokale situatie tevens bezien te worden 

in de context van een groter gebied. Daarbij wordt gedacht aan een gebied dat maximaal de betreffende ag-
glomeratie of zone beslaat waarin de lokale situatie zich bevindt. Daarmee wordt aangesloten bij de EG-
richtlijnen die de zones en agglomeraties als uitgangspunt nemen zowel voor de beoordeling van de luchtkwali-
teit als voor het treffen van maatregelen om aan de grenswaarden te voldoen.” 
 
In dit kader is het nog van belang te vermelden dat in artikel 2, tweede lid van het Besluit luchtkwaliteit 2005 
het ‘stand-still’-beginsel uit de Wet milieubeheer buiten toepassing is verklaard.  

 

 

Rekenmethode 

 
Volgens artikel 21 van het Besluit luchtkwaliteit mogen de concentraties door middel van metingen 

of door middel van een andere methode met voldoende nauwkeurigheid worden vastgesteld. In de 
toelichting van artikel 21 is aangegeven dat de kwaliteitscriteria met de in Nederland in gebruik 

zijnde modellen CAR en VLW kunnen worden gehaald. 
Om na te gaan of er sprake is van overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit, wordt bij ge-

meentelijke wegen gebruik gemaakt van het computerprogramma 'Calculation of airpollution from 
roadtraffic II, versie 4.0', afgekort CAR II 4.0. Het programma is gemaakt door TNO. Met behulp 

van CAR worden de concentraties van de luchtverontreinigende stoffen, als gevolg van het wegver-

keer, berekend. Zonodig kunnen daarbij nog de concentraties als gevolg van andere bronnen van 
luchtverontreiniging worden opgeteld. 

TNO geeft in de handleiding bij het programma aan, dat CAR II is ontwikkeld als een screenings-
model, dat wil zeggen als een eenvoudig hanteerbaar model waarmee op een snelle manier inzicht 

kan worden verkregen in de luchtkwaliteit in straten en langs verkeerswegen. Het is niet het meest 
nauwkeurige model dat beschikbaar is voor de berekening van concentraties langs verkeerswegen. 

Hiervoor zijn uitgebreidere analytische of numerieke modellen (zoals bijvoorbeeld het TNO-
Verkeersmodel) of Computational Fluid Dynamics (CFD) modellen beschikbaar of kan windtunnel-

onderzoek worden uitgevoerd. De concentraties in straten en langs wegen kunnen ook worden 
vastgesteld met behulp van metingen. TNO geeft aan dat het CAR II model kan worden gebruikt 

voor:  
• de rapportage in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit; 

• het inzicht krijgen in de huidige luchtkwaliteit in de straat of langs een weg; 
• het zichtbaar maken van de gevolgen van beslissingen op het gebied van het wegverkeer op de 

luchtkwaliteit en  

• het krijgen van gevoel voor de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in de toekomst. 
 
Het computerprogramma CAR II versie 4.0 is aan de gemeenten verstrekt door Infomil, dat is het 
informatiecentrum voor overheden inzake milieubeleid. Infomil heeft daarbij aangegeven dat 2004 
een relatief normaal jaar voor de luchtkwaliteit was, na het ongunstige jaar 2003. “De berekende 
concentraties luchtverontreiniging over 2004 vallen daardoor lager, soms aanzienlijk lager, uit dan die 
over 2003. Met name voor fijn stof zijn in sommige situaties grote veranderingen te zien. Een volledi-

ge verklaring voor dit effect is nog niet beschikbaar, maar het wordt waarschijnlijk veroorzaakt door 
verschillen in windrichting en temperatuur tussen 2003 en 2004. In een notitie van Infomil worden de 
effecten van de wind toegelicht. Het RIVM heeft een korte notitie geschreven waarin wordt uitgelegd 
dat 2004 past in de meerjarige trend in de kwaliteit van de buitenlucht.” 
Met CAR zijn de achtergrondconcentraties van de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004 meegeleverd. De 
achtergrondconcentraties zijn gebaseerd op metingen en berekeningen door het RIVM. De PM10-
achtergrond-concentratie van 2004 is over het algemeen aanzienlijk lager dan in de voorgaande ja-

ren. De verschillen bedragen 5 tot 10 µg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie.  
Voor de overige stoffen waarvan de achtergrondconcentratie met CAR zijn meegeleverd, zijn de con-
centraties in 2004 vergelijkbaar met voorgaande jaren.  

 

Het computerprogramma CAR II, versie 4.0 biedt de mogelijkheid om de luchtkwaliteit te bereke-

nen voor toekomstige situaties. De keuze is echter beperkt tot enkele jaartallen, namelijk de jaren 

2010, 2015 en 2020. CAR gebruikt daarbij een scenario, dat is afgeleid van de Referentieraming 
uitvoeringsnotitie (UNRR), waarin de meest recente gegevens over de ontwikkeling van emissiefac-

toren en achtergrondconcentraties zijn verwerkt. 
Om toch een uitspraak te kunnen doen over de te verwachten concentraties in 2007 (het jaar 

waarin de nieuwe woningen naar verwachting in gebruik zal worden genomen), zijn de concentra-
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ties berekend voor 4 situaties in het verleden, namelijk in 2001 t/m 2004, en voor de toekomstige 

situatie in 2010. Door middel van interpolatie zijn de concentraties in de tussenliggende jaren be-

paald. Bij wijze van extra doorkijk naar de toekomst zijn ook voor 2015 de concentraties berekend. 

 
 

Uitgangspunten uitbreiding Nieuwendijk 
 

Er wordt beoogd om in het plangebied, ten westen van de Singel de bouw van circa 165 woningen 

mogelijk te maken. De nieuwe woningen zullen, na het doorlopen van de diverse wettelijke proce-

dures en de bouw, naar schatting in 2009 in gebruik kunnen worden genomen. Het autoverkeer 
van en naar de nieuwe woningen zal zich bewegen over de Singel, de Ippelseweg in westelijke 

richting en de Ippelseweg in oostelijke richting. 
 

Gelet op artikel 7, derde lid, van het Besluit luchtkwaliteit 2005 (zie kader) is het relevant om vast 

te stellen wat voor effect de nieuwe ontwikkeling zal hebben op de luchtkwaliteit. Van de nieuwe 

woningen wordt niet verwacht, dat zij zelf een significante emissie van luchtverontreinigende stof-
fen zullen veroorzaken. De enige emissies naar de lucht die vanuit de objecten zullen plaatsvinden, 

zijn die uit gasgestookte verwarmingsketels en die uit auto’s tijdens parkeermanoeuvres. 

Van de nieuwe woningen wordt een (bescheiden) verkeersaantrekkende werking verwacht. 
 

Aldus zijn er twee aandachtspunten in het onderzoek naar de luchtkwaliteit: 

- de luchtkwaliteit ter plaatse van de geprojecteerde woningen; 

- het effect van de toename van de verkeersaantrekkende werking van de woningen op de 
luchtkwaliteit. 

  
 

Luchtkwaliteit bouwlocatie 
 

De enige bron van luchtverontreiniging die bij het nieuwbouwproject een rol van betekenis kan 
spelen, is het wegverkeer. De wegen in de omgeving van de locatie liggen zo ver van de woning-

bouwlocatie of hebben zo’n lage verkeersintensiteit, dat er geen sprake is van een kwantificeerbare 
invloed op de luchtkwaliteit op de locatie. De invloed van die wegen wordt geacht te zijn opgeno-

men in de achtergrondconcentratie. 

De invoergegevens en resultaten van de CAR-berekening zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

Beoordeling 
Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van de nieuwbouwlocatie de jaarge-

middelde  grenswaarden voor NO2 en PM10 in 2007 en daarna niet zullen worden overschreden. 
Uit de berekeningen volgt tevens dat voor de stoffen zwaveldioxide, stikstofoxiden, lood, koolmo-

noxide en benzeen in 2007 en daarna geen overschrijding van de grenswaarden zal optreden.  
Voor fijn stof zal in 2009 en daarna de 24-uurgemiddelde grenswaarde niet worden overschreden, 

want de 24-uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m3 zal dan minder dan 35 maal per jaar voor-
komen. 

 
 

Berekening effect verkeersaantrekkende werking woningen  
 

Het autoverkeer van en naar de 165 nieuwe woningen zal zich bewegen over de Singel, de Ippel-

seweg in westelijke richting en de Ippelseweg in oostelijke richting. 

Uitgaande van 5 autobewegingen per woning per dag (opgave gemeente), komt het extra aantal 

autobewegingen van en naar de woningen op 825 per etmaal. Het onderzoek naar de effecten van 
het verkeer is beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar het uitbreidingsgebied 

nog niet zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld c.q. tot de eerste kruising. Derhalve is het 
onderzoek in dit geval beperkt tot de Singel en de Ippelseweg. 

De invoergegevens en resultaten van de CAR-berekening zijn opgenomen in bijlage 1. 
 

Uit de berekeningen kan het volgende worden geconcludeerd: 
 

Langs de Singel zal in 2007 en 2008 overschrijding van de 24-uurgemiddelde grenswaarde optre-
den. Het verkeer van en naar de woningen zal in 2007 en de daarop volgende jaren leiden tot een 

toename van het aantal dagen waarop de 24-uurgemiddelde concentratie van fijn stof groter is dan 

50 µg/m3. 
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Langs de westelijk deel van de Ippelseweg zal in 2007 en 2008 overschrijding van de 24-

uurgemiddelde grenswaarde optreden. Het verkeer van en naar de woningen zal in 2007 en de 

daarop volgende jaren leiden tot een toename van het aantal dagen waarop de 24-uurgemiddelde 
concentratie van fijn stof groter is dan 50 µg/m3. 

 
Langs het oostelijk deel van de Ippelseweg zal in de jaren 2007 tot en met 2010 overschrijding van 

de 24-uurgemiddelde grenswaarde optreden. Het verkeer van en naar de woningen zal in 2007 en 

de daarop volgende jaren niet leiden tot een toename van het aantal dagen waarop de 24-

uurgemiddelde concentratie van fijn stof groter is dan 50 µg/m3. 
 

 
Conclusie 

 

De locatie ligt in een gebied waar in de bestaande situatie geen sprake is van overschrijding van de 

24-uurgemiddelde grenswaarde voor fijn stof. De realisatie van het plan zal niet leiden tot ver-
slechtering van de luchtkwaliteit op de locatie.  

Het plan zal wel leiden tot een (beperkte) verslechtering van de luchtkwaliteit langs de route van 

het verkeer van en naar de locatie, maar in 2009 en daarna vindt geen overschrijding van de 
grenswaarde plaats. 

Ingevolge artikel 7, derde lid, sub b van het Besluit luchtkwaliteit 2005 kan de gemeente in een 

dergelijk geval het voor de bouw benodigde besluit in het kader van de ruimtelijke ordening ne-

men, zonder daarbij de grenswaarden in acht te nemen. 



 6 

 

Grenswaarden en plandrempels, vermeld in het Besluit luchtkwaliteit 2005  

          Bijlage 1 
 

 
 

 

 

   
 

 
 

Stof type norm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SO2 
Zwaveldioxide 
(par.2.1) 

Grenswaarde (humaan; 
24 uurgemiddelde dat 3 

keer per jaar mag worden 
overschreden in µg/m3) 

125 125 125 125 125 125 

Grenswaarde (humaan; 
uurgemiddelde dat 18 

keer per jaar mag worden 
overschreden in µg/m3) 

200 200 200 200 200 200 

Grenswaarde (humaan; 
jaargemiddelde in µg/m3) 

40 40 40 40 40 40 

Plandrempel (jaargemid-

delde in µg/m3) 

50 48 46 44 42 40 

Grenswaarde (humaan; 

uurgemiddelde dat 18 
keer per jaar mag worden 

overschreden in µg/m3) 
geldt met ingang van 

2010 voor wegen ≥ 
40.000 mvt/etmaal 

290 290 290 290 290 200 

NO2 
Stikstofdioxide 
(par.2.2) 

Plandrempel (uurgemid-
delde dat 18 keer per jaar 

mag worden overschre-
den in µg/m3)  geldt met 

ingang van 2010 voor 
wegen ≥ 40.000 

mvt/etmaal 

250 240 230 220 210 200 

Grenswaarde (humaan; 

jaargemiddelde in µg/m3) 

40 40 40 40 40 40 PM10 

particulate  
matter 10  

(fijn stof klei-
ner dan 

10µm) 
(par.2.4) 

 

Grenswaarde (humaan; 

24 uurgemiddelde dat 35 
keer per jaar mag worden 

overschreden in µg/m3) 

50 50 50 50 50 50 

Pb 
Lood 
(par.2.5) 

Grenswaarde (humaan, 
jaargemiddelde in µg/m3) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

CO 

Koolmonoxide 
(par.2.6) 

Grenswaarde (humaan; 

jaargemiddelde in µg/m3) 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Benzeen 
(par.2.7) 

Grenswaarde (humaan; 

jaargemiddelde in µg/m3) 

Plandrempel (jaargemid-

delde in µg/m3) 

10 

 

10 

9 

10 

8 

10 

7 

10 

6 

5 
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Voortoets, Natuurbeschermingswet 1998, Onderzoeksgebied Westerhei te Nieuwendijk, januari 2007 1



 

1 Inleiding 
 

 
 1.1 Aanleiding 

 
Voor het onderzoeksgebied Westerhei te Nieuwendijk worden stedenbouwkundige 
plannen  ontwikkeld welke zijn gericht op realisatie van woningen. Ten behoeve van 
de bestemmingswijziging van het gebied worden verschillende vooronderzoeken 
verricht. In 2006 heeft Staro Bos- en natuurbeheer in het kader van de Flora- en 
faunawet een verkennend onderzoek uitgevoerd naar mogelijk aanwezigheid van 
beschermde planten of dieren binnen het onderzoeksgebied. Deze rapportage gaat 
dieper in op mogelijke negatieve effecten van voorgenomen ontwikkelingen op het 
beschermde natuurgebied Biesbosch dat met enkele uitlopers tot dicht bij het 
onderzoeksgebied komt.  

 
 

1.2 Doel 
 

Het onderzoeksgebied ligt ca. 250 meter verwijdert van de waterloop Bakkerskil. Deze 
waterloop vormt een uitloper van het natuurgebied Biesbosch, dat valt onder het 
beschermingsregime van de natuurbeschermingswet 1998. Doel van dit onderzoek is 
te bepalen of de voorgenomen ontwikkelingen binnen het plangebied Westerhei 
mogelijk significant negatieve effecten hebben op de beschermde natuurwaarden van 
het nabij gelegen natuurgebied Biesbosch. De uitkomst op deze vraag is bepalend 
voor het antwoord op de vraag òf de ontwikkelingen vergunningsplichtig zijn in het 
kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en middels welke criteria een eventuele 
vergunningsaanvraag zal worden beoordeeld.  
 
Voor een schematische weergave van vergunningscriteria zie bijlage 1. 
 
 

1.3 Leeswijzer 
 

Hoofdstuk 2 beschrijft het wettelijk kader van de Natuurbeschermingswet 1998 
waarbinnen deze voortoets plaatsvindt. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksmethode 
en de aanwezige beschermde natuurwaarden beschreven. In hoofdstuk 4 worden de 
voorgenomen ontwikkelingen en mogelijk negatieve effecten beschreven. Tot slot 
wordt in hoofdstuk 5 een conclusie getrokken over de noodzakelijkheid van een 
vergunning in het kader van de Nb-wet 1998.  
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2 Wet en regelgeving 
 
 
2.1 Natuurbeschermingswet 1998 (Bron: Ministerie van LNV) 

 
De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van gebieden, die als staats- of 
beschermd natuurmonument zijn aangewezen. Deze juridische status geeft een extra 
bescherming aan bijzonder waardevolle en kwetsbare natuurgebieden. Het 
belangrijkste onderdeel van de wet is dat er een aparte vergunning nodig is voor 
activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor het natuurmonument. Het maakt daarbij 
niet uit waar die activiteiten plaatsvinden, dat kan zowel binnen als buiten het 
natuurgebied zijn (de zogenaamde 'externe werking'). Op dit moment is ongeveer 
300.000 ha natuurgebied aangewezen als staats- of beschermd natuurmonument. 
 
Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 in werking 
getreden. Daarmee voldoet Nederland aan de eisen van de Europese 
natuurwetgeving. De wet biedt een beschermingskader voor de flora en fauna binnen 
de aangewezen beschermde gebieden, de zogenaamde Natura-2000 gebieden. 
Hieronder vallen de speciale beschermingszones volgens de Vogel- en 
Habitatrichtlijn, gebieden die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), 
beschermde natuurmonumenten en staatsnatuurmonumenten.  
 
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Nb-wet is dat er geen vergunning gegeven 
mag worden voor handelingen of projecten die schadelijk kunnen zijn voor de kwaliteit 
van de habitats van soorten waarvoor een gebied is aangewezen. Wanneer middels 
een voortoets niet op voorhand uitgesloten kan worden dat er schadelijke effecten 
kunnen optreden, dan dient de initiatiefnemer een 'passende beoordeling' te maken. 
Dat betekent een onderzoek naar alle aspecten van het project en welke gevolgen die 
kunnen hebben voor datgene wat bescherming geniet. Het bevoegd gezag (in de 
meeste gevallen is dat Gedeputeerde Staten) dient aan de hand van deze beoordeling 
zekerheid te verkrijgen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden 
aangetast. Kan die zekerheid niet verkregen worden, dan mag er geen vergunning 
verleend worden.  
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3 Onderzoek 
 
3.1 Methode 
 

De Bakkerskil vormt samen met haar oevers een uitloper van het natuurgebied de 
Biesbosch. De kern van het natuurgebied is op meer dan vijf kilometer van de 
projectlocatie in Nieuwendijk gelegen. Daarom zal de effectbeoordeling zich primair 
richten op mogelijk negatieve effecten op het deelgebied Bakkerskil. De Bakkerskil 
behoort tot het gebied dat is aangewezen in het kader van de EU-Habitatrichtlijn. De 
Bakkerskil valt buiten het gebied dat is aangewezen in het kader van de EU-
Vogelrichtlijn.  
 
Om een juiste inschatting te maken van mogelijke negatieve effecten op de 
beschermde natuurwaarden van de Bakkerskil, wordt eerst een overzicht gegeven 
van de beschermde waarden in de Biesbosch, in het bijzonder Bakkerskil. Als tweede 
zal zo nauwkeurig mogelijk beschreven worden wat de voorgenomen ontwikkelingen 
zijn in het plangebied Westerhei te Nieuwendijk. Deze gegevens zullen worden 
gecombineerd om tot een lijst te komen van mogelijk te verwachten negatieve effecten 
op de beschermde natuurwaarden van de Bakkerskil.  
 
Tot slot zal op basis van alle beschikbaar gestelde informatie zoals bijvoorbeeld de 
watertoets, stedenbouwkundig plan en het concept voorontwerpbestemmingsplan 
ingeschat worden of de mogelijke effecten, significante negatieve invloed hebben op 
de beschermde natuurwaarden van de Bakkerskil.  
 

 
3.2 Ligging van het plangebied 
 

Het onderzoeksgebied is gelegen aan de westzijde van de kern van Nieuwendijk en is 
aan drie zijden ingesloten door bebouwing, zie figuur 1. De directe grenzen van het 
gebied worden gevormd door de verharde Ippelseweg en een woonhuis in het 
noorden, de verharde weg Singel en bebouwing in het oosten, bebouwing en 
kleinschalige landbouw in het zuiden en bebouwing in het westen. 
Het karakter van het onderzoeksgebied wordt bepaald door het gebruik als 
landbouwgrond en volkstuincomplex. Het grootste deel bestaat uit een akker waarop 
het afgelopen groeiseizoen maïs is geteeld. Het overige deel wordt benut als weide. 
Tevens zijn er een aantal sloten aanwezig die ten tijde van het veldbezoek (maart 
2006) water bevatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 1 + 2: projectlocatie Westerhei 
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Figuur 1: ligging van projectlocatie Westerhei (Rood) en begrenzing Habitatrichtlijngebied (groene vlak) 
 
 

3.3 Beschermde natuurwaarden Biesbosch / Bakkerskil 
 

Alle gebieden waarop de Nb-wet 1998 van kracht is worden gezamenlijk de Natura-
2000 gebieden genoemd. De beschermingsstatus kan echter op verschillende 
gronden zijn gebaseerd zoals bijvoorbeeld de EU-vogelrichtlijn of EU-habitatrichtlijn. 
De begrenzing van natuurgebied Biesbosch is verschillend voor de EU-vogelrichtlijn 
en EU-habitatrichtlijn. De Bakkerskil valt alleen binnen de begrenzing van het 
beschermde gebied dat is aangewezen in het kader van de EU-habitatrichtlijn. De 
aanwijzing en begrenzing van dit gebied is gebaseerd op verschillende (potentieel) 
aanwezige natuurwaarden in dit gebied.   
 
Historische gebiedsbeschrijving Biesbosch (bron Min LNV) 
De Biesbosch ontstond in 1421 toen storm en hoog water (Sint- Elizabethsvloed) 
grote delen van het land opslokten. Er ontstond een binnenzee van 30.000 hectare die 
onder invloed stond van rivierwater en het getij. Het rivierwater bevatte zand en slib 
dat naar de bodem zakte en hoge zandplaten vormde. Na enige tijd was er 
plantengroei op de platen mogelijk. De Biesbosch groeide uit tot een uitgestrekt 
zoetwatergetijdengebied van eilanden en slingerende waterwegen. De plantengroei 
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en verdere opslibbing werden sterk door de mens beïnvloed. Op den duur werden de 
grienden door verdere opslibbing ongeschikt voor wilgengroei en werden deze 
gebieden ingericht als polders. Door geregelde overstroming waren de gronden hier 
zeer vruchtbaar. Om een snellere afvoer van rivierwater te verkrijgen werd tussen 
1850 en 1870 aan het eind van de 19e eeuw de nieuwe Merwede gegraven. Hierdoor 
werd de Biesbosch in tweeën gesneden. Een versnelde afvoer van Maaswater werd 
rond 1900 gerealiseerd door het graven van de Bergse Maas en de Amer. Door de 
versnelde afvoer werd de waterbeweging in grote delen rustiger. Hierdoor vond een 
versnelde opslibbing plaats wat leidde tot meer inpoldering. Zo werd de westelijk 
gelegen Dordtsche Biesbosch door inpoldering gescheiden van de Sliedrechtse 
Biesbosch.  
Na de tweede wereldoorlog werden delen van de Sliedrechtse Biesbosch bebouwd en 
nog meer gedeelten van de Brabantsche Biesbosch in gebruik genomen als 
landbouwgrond. Na de waternoodramp van 1953 werd besloten om de grootste 
zeearm af te sluiten. In 1960 werd het Volkerak afgesloten en in 1970 het Haringvliet. 
Vanaf dat moment viel het getij in het gebied terug van gemiddeld 2 meter naar 
gemiddeld 20 centimeter. Alleen in de Sliedrechtse Biesbosch resteert nog een 
getijdeverschil van circa 70 centimeter door de open verbinding met de Oude Maas. 
Het dynamische getijdegebied veranderde in een moerasgebied waarin de 
hoogteverschillen tussen platen en geulen geleidelijk minder worden, wat ten koste 
gaat van afkalving van de eilanden. De Biezenvelden, rietgorzen en wilgengrienden 
zijn nu grotendeels verdwenen; slechts hier en daar wordt het traditionele 
hakhoutbeheer in de grienden voortgezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. Ligging van het onderzoeksgebied (zwarte pijl) ten opzichte van Habitatrichtlijngebied Biesboscht 

(gearceerd). 
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Beschermde habitattypen: 
De voorkomende beschermde habitattypen in de Biesbosch zijn: 
1. Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion 

fluitantis en het Callitricho-Batrachion.  
2. Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodietum rubri p.p. 

en Bidention p.p.. 
3. Kalkminnend grasland op dorre zandbodem.  
4. Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en 

alpiene zones.  
5. Laaggelegen schraal hooiland.  
6. Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior. 
 
De bijzondere natuurwaarden van deze habitattypen wordt grotendeels bepaald door 
de dynamiek zoals veroorzaakt door (snel) stromende rivieren en getijdeninvloeden. 
Door het bijna geheel afwezig zijn van deze dynamiek in de Bakkerskil zijn de meeste 
van deze natuurwaarden niet aanwezig. Uit veldonderzoek is gebleken dat in de 
Bakkerskil, nabij Nieuwendijk, alleen het beschermde habitattype van voedselrijke 
zoomvormende ruigten aanwezig is en restanten van alluviale bossen. Daarom 
worden alleen deze habitattypen onderstaand meer uitgebreid toegelicht: 
 
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland: 
Dit habitattype omvat natte, productieve strooiselruigten op voedselrijke standplaatsen 
van de verbonden Moerasspirea verbond (Filipendulion) en het verbond van Harig 
wilgenroosje (Epilobion hirsuti). Met name het tweede verbond wordt aangetroffen op 
veen en klei, het meest in de laagveengebieden en in het zoetwatergetijdengebied. De 
begroeiingen met Rivierkruiskruid (Valeriano-Senecionetum fluviatilis) komen vooral 
voor bij de mondingen van de grote rivieren, onder meer langs de Oude Maas, de 
Gelderse IJssel en in de Biesbosch. De Spindotterbloem (Caltha palustris subsp. 
Arenosa) is een opvallende soort die zich heeft aangepast aan de regelmatige 
overstromingen met rivierwater in dit zoetwatergetijdegebied.  
Verspreid langs de oevers van de Bakkerskil komt dit habitattype voor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3 + 4: Ruigtestroken langs de Bakkerskil 
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Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Gewone es (Fraxinus excelsior): 
Dit habitattype omvat een breed scala aan alluviale bostypen, dit wil zeggen bossen 
die groeien op afzettingen van rivieren en beken. Deze bossen behoren tot drie 
verschillende plantensociologische verbonden, te weten het Elzen-vogelkersverbond 
(Alno-Padion), Elzenbroekbos (Alnion glutinosae) en Wilgenvloedbossen (Salicion 
albae). Het centrale verbond voor dit habitattype is het Alno-Padion. Van de vele 
kenmerkende planten noemen we Vogelkers (Prunus padus), Reuzenzwenkgras 
(Festuca gigantea), Bloedzuring (Rumex sanguineus), en de zeldzame soorten 
Schaafstro (Equisetum hyemale), Hondstarwegras (Elymus caninus) en Bosgeelster 
(Gagea lutea). In de boomlaag is Gewone es (Fraxinus excelsior) de opvallendste 
soort. Dergelijke bossen groeien op voedselrijke, laaggelegen plekken langs de 
rivieren met een hoge waterdynamiek. De dynamiek hangt samen met de werking van 
getijden of incidentele overstromingen. Restanten van dergelijke bossen zijn op 
verschillende plekken langs de Bakkerskil te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5 + 6: Alluviale bosrestanten langs de Bakkerskil 
 
Beschermde soorten (habitatrichtlijn): 
Het gebied De Biesbosch is in het kader van de EU-habitatrichtlijn aangewezen als 
beschermd leefgebied voor de volgende soorten: Zeeprik, Rivierprik, Elft, Fint, Zalm, 
Bittervoorn, Grote modderkruiper, Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad, Bever, 
Noordse woelmuis en Tonghaarmuts. Met uitzondering van de laatste drie soorten 
betreft dit vissoorten die in meer of mindere mate aan stromend water zijn gebonden. 
De Bever is gebonden aan oeverzones van grote riviersystemen. Het leefgebied van 
de Noordse woelmuis is in Nederland beperkt tot moerasgebieden of gebieden die 
regelmatig overstromen. Tot slot is de Tonghaarmuts een bladmos /epyfiet die in 
Nederland gebonden is aan zoetwatergetijdegebied met jonge griendbossen.  
 
De Bakkerskil vormt als zoetwatergang met ruige oeverzones, nat struweel en bos 
potentieel geschikt leefgebied voor de Bittervoorn, Grote modderkuiper, Kleine 
modderkuiper, Noordse woelmuis en mogelijk Tonghaarmuts. Al deze soorten zijn 
strikt gebonden aan het natte habitat. De directe omgeving buiten het beschermde 
gebied van de bakkerskil heeft geen functie voor deze soorten. Dit in tegenstelling tot 
gebieden die bijvoorbeeld zijn aangewezen als beschermd leefgebied voor 
vogelsoorten.  
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4 Effecten  
 
 
4.1 Voorgenomen ontwikkelingen 

 
Op de projectlocatie Westerhei zal in de toekomst een woonwijk met circa 140 
woningen worden gerealiseerd. De bestaande landbouwgronden worden bouwrijp 
gemaakt, boven- en ondergronds wordt de benodigde infrastructuur gerealiseerd. In 
het stedenbouwkundig concept is een grote waterpartij voorzien ten behoeve van 
waterretentie. De bestaande opgaande beplanting in de vorm van de populierensingel 
zal behouden blijven.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: Stedenbouwkundig concept van voorgenomen ontwikkelingen binnen het plangebied en 

toekomstige richting van waterafvoer. (bron Gemeente Werkendam) 
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4.2 Mogelijke negatieve effecten 
Realisatie van nieuwbouwlocaties kan in het algemeen negatieve effecten op 
natuurwaarden hebben door: oppervlakteverlies, verontreiniging, verdroging, geluid, 
licht, verstoring door mensen en versnippering. Hieronder wordt elk van deze mogelijk 
negatieve effecten behandeld. 
 
Oppervlakteverlies 
De stedenbouwkundige ontwikkelingen vinden plaats buiten het aangewezen Natura-
2000 gebied Biesbosch. Er vindt dan ook geen oppervlakteverlies van beschermde 
natuur plaats.  
 
Verontreiniging 
Verontreiniging van natuurgebieden door ontwikkeling van stedelijke gebieden vindt 
hoofdzakelijk plaats via de lucht of het water. Bouw van de huizen levert in de 
toekomst geen extra vervuiling op via de lucht. Van vervuiling via het water kan sprake 
zijn middels overstort vanuit het riool. Het waterschap staat echter geen 
overstortingen of regenwaterlozingen toe op wateren met een hoger doel dan de 
algemene kwaliteitsdoelstellingen. Omdat op de watergang Bakkerskil een 
natuurdoelstelling ligt, kan en zal geen overstort richting deze watergang worden 
gemaakt. Het oppervlaktewater van de projectlocatie Westerhei wordt net als het 
oppervlaktewater uit het omliggende gebied in oostelijk richting afgevoerd langs de 
Ippelseweg en Killdijk (zie figuur 3). Door de afvoer van oppervlakte uit de polder in 
oostelijke richting staat het geheel niet in verbinding met het water van de Bakkerskil.  
Er zal dan ook geen verontreiniging van de Bakkerskil optreden via het grond- of 
oppervlaktewatersysteem. 
 
Verdroging 
De mogelijk aanwezig beschermde natuurwaarden in de Bakkerskil zijn allemaal sterk 
afhankelijk van het aanwezige oppervlaktewater met haar vochtige en/of  ruige 
oevers. De waterstand in de Bakkerskil staat hoger dan de (grond-) waterstand in de 
zuidelijk gelegen poldergebieden. De GHG 40-80 en > 80 cm beneden maaiveld. GLG 
> 120-160 cm beneden maaiveld. Hierdoor lijkt het een redelijk droog gebied dat 
volgens de wateratlas ook niet kwelgevoelig is. De bodem is echter slecht 
waterdoorlatend zodat makkelijk oppervlaktewater kan blijven staan. Voor realisatie 
van nieuwbouw op deze locatie is verlaging van de grondwaterstand niet noodzakelijk. 
Het definitieve pijlbeheer zal in overleg met het waterschap Rivierenland worden 
bepaald. Het waterschap heeft in het proces van de Watertoets aangegeven geen 
problemen te zien in de voorgenomen ontwikkelingen. In de nieuwbouwlocatie wordt 
een grote waterplas gerealiseerd welke zal hebben voor waterretentie. De 
projectlocatie zal niet verdroogd worden, zodat uitzijging van de hoger gelegen 
Bakkerskil wordt voorkomen.  
De voorgenomen ontwikkelingen lijden niet tot verdroging van natuurgebied de 
Biesbosch en waterloop De Bakkerskil in het bijzonder.  
 
Geluid 
Verstoring door geluid heeft met name betrekking op de aanwezigheid van 
beschermde soorten en niet op aanwezigheid van beschermde habitattypen. In het 
algemeen kan ontwikkeling van een nieuwbouwwijk gedurende de realisatiefase 
tijdelijk leiden tot verstoring van dieren, in het bijzonder broedende vogels. De 
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mogelijk aanwezige soorten betreffen enkele vissoorten, Noordse woelmuis en 
Tonghaarmuts. Geen van deze soorten is gevoelig voor (tijdelijke) geluidsverstoring.  
 
Licht 
Bij ontwikkeling van de woningbouw zullen lantaarnpalen worden geplaatst. Deze 
vorm van verlichting lijdt slechts tot een beperkte hoeveelheid strooilicht, dat de 250 
meter tot de Bakkerskil niet of nauwelijks zal bereiken. Daarnaast geldt dat geen van 
de mogelijk aanwezige beschermde natuurwaarden gevoelig is voor eventuele 
lichtvervuiling. Er zal geen negatief effect optreden door een toename van licht. 
 
Verstoring door mensen  
Verstoring van natuur door de mens kan bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door een 
toenemende recreatiefunctie of toenemende verkeerdruk in een gebied. De Bakkerskil 
wordt momenteel echter niet of nauwelijks recreatief gebruikt. Op enkele plaatsen is 
extensieve recreatie mogelijk over bestaande onverharde wandelpaadjes en een 
picknickplaats langs de Weeresteinweg. Bestaande verharde wegen worden wel 
gebruikt door met name fietsers. Vanuit de nieuwbouwlocatie vindt geen directe 
recreatieve- of verkeersontsluiting plaats richting de Bakkerskil. Toename van 
verstoring door de mens zal minimaal zijn. Er zal geen significant negatief effect 
optreden door extra menselijke verstoring. 
  
Versnippering 
De voorgenomen ontwikkelingen zijn geheel buiten de Biesbosch / Bakkerskil gelegen 
en zullen daarom niet leiden tot versnippering van het bestaande natuurterrein. 
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5 Conclusies  
 
 
Ontwikkeling van woningbouwlocaties in de directe nabijheid van beschermde natuurgebieden 
kan op verschillende wijzen negatieve effecten hebben op de beschermde natuurwaarden. Na 
bestudering van de voorgenomen ontwikkelingen in plangebied Westerhei te Nieuwendijk 
(stedenbouwkundig plan) en de daarbij behorende mogelijke negatieve effecten kan het 
volgende geconcludeerd worden: 
Er is geen vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk omdat 
uitgesloten kan worden dat de voorgenomen ontwikkelingen een significant negatief effect 
hebben op de beschermde natuurwaarden van Natura-2000 gebied De Biesbosch, in het 
bijzonder deelgebied de Bakkerskil (zie bijlage 1). 
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Bijlage 1:  Schematische weergave beoordelingscriteria  
  vergunningsaanvraag Natuurbeschermingswet 1998. 
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WESTERHEI, NIEUWENDIJK

Inleiding

Aan de westzijde van de kern Nieuwendijk wordt de woning-

bouwlocatie Westerhei ontwikkeld. Hier worden circa 145 wonin-

gen gebouwd volgens het gemeentelijk woningbouwprogramma.

Het merendeel van de woningen wordt projectmatig ontworpen.

Ook worden er kavels uitgegeven voor particuliere bouw. Om de

gewenste uitstraling van de woonwijk te waarborgen is dit beeld-

kwaliteitplan opgesteld. Een nader op te stellen inrichtingsplan

wordt opgesteld om de onbebouwde ruimte vorm te geven. De

ontwikkeling wordt juridisch mogelijk gemaakt in het bestem-

mingsplan.

In deze rapportage wordt een toelichting geven op het steden-

bouwkundig plan. Hierin worden de volgende onderwerpen be-

sproken; relatie met de omgeving, visie op hoofdlijnen, verkave-

lingsplan, verkeer en parkeren, duurzaamheidsprincipes en openba-

re ruimte.

Om de gewenste beeldkwaliteit te beschrijven is het plan opge-

deeld in een aantal deelgebieden. Per deelgebeid zijn referentie-

beelden weergeven. Deze beelden geven een indruk van de ge-

wenste architectuur. De bijbehorende criteria zijn opgenomen in

tabelvorm.

Als bijlage is een begripsbepaling opgenomen.

Relatie met de omgeving

De jongste uitbreidingslocatie Westerhei te Nieuwendijk komt te

liggen aan de westzijde van de kern Nieuwendijk, tussen de be-

staande dorpsrand en de linten langs de Kildijk en Zandsteeg. De

locatie is op dit moment in gebruik als akker en als weiland die dus

aan drie zijden is omsloten door bebouwing(slinten). De noordzijde

wordt begrensd door de Ippelseweg met daarachter een weids

open polderlandschap.

De bereikbaarheid van de locatie is op dit moment goed. De locatie

ligt aan de centrale ontsluitingsweg van het dorp, de Singel. Langs

de Singel liggen naoorlogse woonwijken en maatschappelijk func-

ties van Nieuwendijk.

Langs de Singel wordt de realisatie van een andere (nieuwe) maat-

schappelijke functie voorbereid. Er wordt een wooncomplex gerea-

liseerd, wooncomplex de Singel.

Aan de Zandsteeg ligt op dit moment een begraafplaats. De ge-

plande uitbreiding van de begraafplaats grenst aan  het plange-

bied. Een ander bijzonder element nabij de locatie is het Volkstui-

nencomplex van de Moestuinvereniging Ons Laant.
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Stedenbouwkundig plan
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Bij de (start van de) planvorming van het gebied Westerhei is niet

uitgegaan van (mogelijke) woningbouw op het terrein van de

Moestuinvereniging ‘Ons Laant’. Reden ook waarom tijdens de in-

formatiebijeenkomsten en presentatie van de plannen van Wester-

hei zowel medio 2005 als ook in januari 2006 geen aandacht ge-

schonken is aan mogelijke woningbouw op het aangrenzende ter-

rein van de moestuinvereniging.

De Moestuinvereniging heeft haar eigendom verkocht aan wo-

ningstichting Land van Altena. Gezien deze ontwikkeling en de

ligging van het land van de Moestuinvereniging (ingeklemd tussen

de Griendstraat, de Kildijk, de te realiseren uitbreiding Westerhei

en de Singel) zal deze locatie vroeg of laat zeker worden bestemd

voor woningbouw.

Inmiddels zijn de omwonenden van het plangebied (via een infor-

matieavond) als ook de overige inwoners van de gemeente Wer-

kendam (via de gemeentelijke website en de media) geïnformeerd

over het feit dat het terrein van de Moestuinvereniging op korte of

lange termijn zal worden bestemd voor woningbouw. Ook is op de

aansluitende gronden die mogelijk benodigd zijn voor toekomstige

ontwikkeling de Wet Voorkeursrecht Gemeente gevestigd.

Visie op hoofdlijnen

Kern van de visie voor de uitbreiding van Nieuwendijk is het creë-

ren van verschillende ruimtes met elk een eigen identiteit. Er is een

aantal duidelijke aanknopingspunten in en rond de locatie om deze

identiteiten vorm te geven.

Nieuwendijk is de laatste decennia in westelijke richting gegroeid.

De ontsluitingsweg de Singel neemt hierbij een centrale positie in.

Langs deze straat zijn woonwijken en maatschappelijke functies

gerealiseerd. Het plangebied ligt tussen de Singel en de begraaf-

plaats aan de Zandsteeg in. Gesteld kan worden dat het plangebied

de ruimtelijke beëindiging vormt van de Singel in westelijke rich-

ting. Daar is op geanticipeerd door het realiseren van een besloten

hof.

Het plan heeft een behoorlijke wateropgave, bestaande uit water-

retentie voor enerzijds de ontwikkeling van het plangebied zelf en

anderzijds voor een deel van de bestaande kern Nieuwendijk. Deze

wateropgave wordt opgepakt als een kans om een fraai en aan-

trekkelijk woonmilieu te maken rondom een waterplas. De water-

plas heeft een behoorlijke maat en geeft daarmee lucht in de reeks

van uitbreidingen in westelijke richting.

Aan de zuidzijde van het plangebied Westerhei wordt door een

groen-blauwe zone de morfologische scheiding tussen de dijk(lint)

en de woonwijk gewaarborgd en verduidelijkt. De aanwezige grote

populierenrij vormt een groot contrast met de open akker zoals het

plangebied grotendeels in gebruik is. Deze populierenrij vormt een

mooie aanleiding om rond te wonen. Door slechts woningen aan

de oost- en westzijde te plaatsen ontstaat een mooie zichtrelatie

met de woningen aan de Kildijk.



Beeldkwaliteitsplan Westerhei te Nieuwendijk6

Verkavelingsplan

Het verkavelingsplan kenmerkt zich door een grote centrale ruimte

met daaromheen verschillende herkenbare plekken. Deze grote

ruimte vormt een reactie op de bestaande westelijke dorpsrand van

Nieuwendijk (de Hei I en II). De bestaande dorpsrand zal samen met

nieuw te realiseren bebouwing de wand vormen rond een grote

waterplas. Deze ruimte wordt doorgetrokken tot aan de beide au-

to-ontsluitingen van het plan; een aansluiting op de Ippelseweg

aan de noordkant en een aansluiting op de Singel aan de zuidoost-

kant van het plangebied. Aan de ontsluiting op de Singel wordt

een appartementengebouw gerealiseerd in drie bouwlagen met

een bebouwingaccent in vier lagen. Dit bebouwingsaccent mar-

keert het begin van de waterplas en zo de nieuwe wijk. Parkeren

gebeurt zoveel mogelijk onder het gebouw op maaiveld en het

gebouw heeft een harde grens met het water.

Aan de noordzijde van de waterplas wordt ook een appartemen-

tengebouw gerealiseerd. Het appartementengebouw is opge-

bouwd uit drie bouwlagen en de westhoek uit vier bouwlagen. De

appartementen hebben een terras op het zuiden, gelegen aan de

waterplas. Een brede groene zone is gelegen tussen het apparte-

mentengebouw en het water. In deze zone ligt een wandelpad,

auto’s kunnen aan deze zijde niet komen.

Onder het gebouw bevindt zich een halfverdiepte parkeergarage.

De overige parkeerplaatsen bevinden zich op maaiveld in het hofje

aan de noordzijde van het gebouw. Het gebouw heeft een onder-

doorgang naar deze parkeerplaatsen, zo ontstaat een relatie tussen

de waterplas en het hofje ten noorden van het appartementenge-

bouw. Het appartementengebouw zal een architectonische eenheid

vormen met het wooncomplex-gebouw. Samen vormen ze de

noordelijke wand van de waterplas.

Aan het ten noorden van het appartementengebouw gelegen hofje

staan een tweetal korte rijen woningen met garage, gelegen aan

een plantsoen met speelmogelijkheden. Het hofje wordt ontsloten

met een brug over het water vanaf de wijkontsluiting. Aan dit wa-

ter staan twee vrijstaande woningen. Deze hebben een terras aan

het water en markeren de entree van de wijk vanaf de Ippelseweg.

De Ippelseweg wordt begeleid door vrijstaande en half vrijstaande

woningen, aansluitend qua type en stijl op de bestaande (half) vrij-

staande woningen aan de Ippelseweg. De bestaande boerderij op

de hoek Ippelseweg/de Singel vormt hierop een verbijzondering

qua uitstraling.

Ten westen van de waterplas is een cluster woningen gelegen. De

half-vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen worden ontslo-

ten door een interne lus. Parkeren vindt plaats op eigen terrein en

op straat.

Ten zuidwesten van de waterplas staat een mix van type woningen.

Deze woningen hebben een wat hogere goot, waardoor voldoende

massa gevormd wordt om de ruimte te ‘vangen’. Deze woningen

hebben deels parkeergelegenheid op eigen terrein. Deels zal ook

op maaiveld geparkeerd worden. Dit gebeurt dan in een brede

groenstrook aan de voorzijde van de woningen. Deze strook is

flexibel in te richten, afhankelijk van de parkeerbehoefte.
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De Singel wordt in westelijke richting beëindigd door een besloten

(driehoekig) hof. Dit hof wordt gevormd door een besloten wand

van rij-woningen en twee-onder-een-kap woningen. Ten westen

van het hof ligt de begraafplaats.

Het hof biedt ruimte aan speelplekken, groen, maar ook voldoende

parkeerplaatsen. Ten zuiden van het hof is een parkeerkoffer aan-

wezig voor aangrenzende woningen. Hierdoor kan de parkeerdruk

van het hofje beperkt worden.

Richting de Kildijk staat een rij volwassen bomen. Deze bomenrij is

door zijn hoogte erg kenmerkend in het agrarische open landschap.

Deze bomenrij wordt opgepakt als een kans om woningen rondom

te situeren. In dit plantsoen staan niet alleen bomen, maar ligt ook

een slootje. Dit slootje staat in verbinding met het oppervlaktewa-

ter in de bestaande kern.

De vrijstaande particuliere woningen aan de Singel worden gedeel-

telijk doorgezet rond de populierenrij. Hierdoor ontstaat een con-

tinue beeld vanaf de entree van de wijk bij de Singel. Bovendien

sluit dit type woning en de uitstraling ervan goed aan bij de dijk-

woningen aan de Kildijk.

Indien de locatie waar momenteel de volkstuinen zijn gelegen

wordt ontwikkeld, dan zullen hier naar verwachting vrijstaande

woningen komen aan de rand (oost- en westrand), die aansluiten

op de bebouwing aan de zuidkant van de Singel en daarmee ook

op de bebouwing rondom de Populierenlaan.

Tussen de mogelijk te realiseren woningen op het voormalig terrein

van de Moestuinvereniging en de bestaande woningen aan de dijk

wordt een groenzone aangelegd waarin ook voldoende ruimte is

om de benodigde waterberging te realiseren. Deze garandeert een

geleidelijke overgang tussen de dijk en de nieuwe wijk.

Verkeer en parkeren

Aan de noord-oostzijde van het plangebied liggen de straten de

Singel en de Ippelseweg. Het nieuwe woongebied heeft een auto-

ontsluiting op de Singel en op de Ippelseweg. Deze aftakkingen

zijn 30 km zones en ontsluiten de verschillende plekken binnen het

plan.

Aan de noordzijde van de waterplas wordt een wandelpad ge-

maakt. In combinatie met de voetpaden aan de Singel en de zuid-

westzijde van plas wordt zo het rondje rondom de waterplas com-

pleet. Ook komen er voetverbindingen naar het eilandje in de wa-

terplas.

Indien op het voormalig terrein van de Moestuinvereniging wordt

gebouwd dan zal ontsluiting naar alle waarschijnlijkheid plaatsvin-

den via een nieuwe aansluiting op de Singel (noordkant) en naar de

Griendstraat (in het verlengde van de Prinses Irenelaan). De huidige

toegang tot het terrein zal worden gebruikt als ontsluiting voor

langzaam verkeer.

In het totale plan wordt een parkeernorm van 2 parkeerplaatsen

per woning gerealiseerd. Deze norm wordt gerealiseerd deels op

eigen terrein en deels in de openbare ruimte. Een oprit op eigen

terrein is gerekend als 1 parkeerplaats. De tweede parkeerplaats is

dan gerealiseerd op openbaar terrein. Een oprit waarbij twee au-

to’s naast elkaar kunnen worden opgesteld is gerekend als 2 par-
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keerplaatsen. De appartementen aan de noordzijde hebben een

half-verdiepte parkeergarage onder het gebouw, deze biedt mini-

maal 1 parkeerplaats per woning. De appartementen aan de zuid-

zijde parkeren zoveel mogelijk onder het gebouw op maaiveld met

1 parkeerplaats per woning. De overige parkeerplaatsen worden in

de nabijheid van het gebouw op maaiveld gerealiseerd.

Met deze norm wordt ruim voldaan aan de huidige parkeerbehoef-

te en worden reserves geboden voor (eventueel verruimde) toe-

komstige parkeerbehoeftes.

Duurzaamheidsprincipes

Het maatschappelijke duurzaamheidsprincipe voor de uitbreiding

van Nieuwendijk laat zich het best omschrijven door het begrip

identiteit. In het plan is een aantal kenmerkende ruimtes aanwezig.

Zo is de waterplas fors van omvang en daardoor erg herkenbaar.

Ook het hof en de ruimte rond de populierenrij hebben elk een

eigen sfeer en identiteit. Door deze herkenbaarheid kunnen men-

sen zich identificeren met hun directe woonomgeving en dat be-

vordert de binding en betrokkenheid van de bewoners.

De opzet van de wijk is voornamelijk noord-zuid georiënteerd. Een

afwijking hierop wordt gevormd door de strook bebouwing tussen

het hof en de waterplas. Deze is verdraaid, zodat er gerende ruim-

tes ontstaan. De positionering van de meeste woningen maken

passieve en actieve zonne-energie mogelijk.

Er is in het plan een parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per wo-

ning opgenomen. Deze norm is ruim en biedt dus reserve voor de

toekomst.

Het hemelwater wat valt op de verharding en daken wordt opge-

vangen in de waterplas. Zo kan het water lang in het gebied blij-

ven. Het water in combinatie met de groenvoorzieningen biedt een

fraaie omgeving waar mensen ook in de toekomst prettig kunnen

wonen.
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Deelgebieden
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Deelgebieden Westerhei
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Aandachtspunten Westerhei
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Deelgebied 1a: Westerhei

Ontwikkeling Particulier of projectmatig (twee-onder-één-kap)

Bouwvorm Traditioneel

Typering

Type bebouwing Vrijstaand / Twee kap

Oriëntatie Aanliggende openbare weg

Hoekwoningen geen blinde gevel aan de openbare zijde

Rooilijn Recht

Aantal bouwlagen 1 + hoge kap / 1,5 + kap

Max. bouwhoogte (m) 9

Max. goothoogte (m) 4,5

Kapvorm en –richting Traditioneel

Gevelindeling Vrij

Materiaalgebruik Gevel: baksteen

Dak: pannen

Positionering en architectuur

Kleurgebruik Gevel: vrij

Dak: grijs / antraciet / zwart

Erfafscheidingen Hoekwoning: erfafscheiding zijtuin mee ontwerpen: lage muur (maximaal 1

meter hoog) met transparant materiaal (al dan niet groen) daarboven totale

hoogte circa. 1.80 meter

Overig: Vrij

Inrichting

Parkeren Minimaal 1 parkeerplaats op eigen terrein
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Deelgebied 1b: Westerhei

Ontwikkeling Particulier of projectmatig (twee-onder-één-kap)

Bouwvorm Traditioneel

Typering

Type bebouwing Vrijstaand / Twee kap

Oriëntatie Aanliggende openbare weg

Hoekwoningen geen blinde gevel aan de openbare zijde

Rooilijn Recht

Aantal bouwlagen 2 + hoge kap

Max. bouwhoogte (m) 11

Max. goothoogte (m) 6

Kapvorm en –richting Traditioneel

Gevelindeling Vrij

Materiaalgebruik Gevel: baksteen

Dak: pannen

Positionering en architectuur

Kleurgebruik Gevel: vrij

Dak: grijs / antraciet / zwart

Erfafscheidingen Hoekwoning: erfafscheiding zijtuin mee ontwerpen: lage muur (maximaal 1

meter hoog) met transparant materiaal (al dan niet groen) daarboven totale

hoogte circa. 1.80 meter

Overig: Vrij

Inrichting

Parkeren Minimaal 1 parkeerplaats op eigen terrein
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Deelgebied 2: Westerhei

Ontwikkeling Projectmatig

Bouwvorm Traditioneel

Typering

Type bebouwing Twee-onder-één-kap en rijwoningen

Oriëntatie Aanliggende openbare hof

Hoekwoningen geen blinde gevel aan de openbare zijde

Rooilijn Recht, mogelijkheid doorlopende erker aan de voorzijde, rooilijn begane

grond mag binnen een maat van 1 meter variëren ten opzichte van de

hoofdgevel

Aantal bouwlagen 2 + kap

Max. bouwhoogte (m) 11

Max. goothoogte (m) 6

Kapvorm en –richting Langskappen, incidenteel dwarskap ter verbijzondering

Gevelindeling Horizontale geleding / begane grond afwijkend in kleur en materiaal

Materiaalgebruik Gevel: begane grond: één dominant natuurlijk materiaal

           Overige gevel: afwijkend van begane grond

Dak: pannen

Positionering en architectuur

Kleurgebruik Vrij / Horizontale geleding in kleurgebruik

Begane grondlaag afwijkend in kleur

Dak: grijs / antraciet / zwart

Erfafscheidingen Zijtuinen: mee ontwerpen. Overgang privé / openbaar: lage muur (maximaal

1 meter hoog) met transparant materiaal daarboven totale hoogte circa. 1.80

meter

Inrichting

Parkeren Indien de woningen een oprit hebben: 1 parkeerplaats op eigen terrein

Overige parkeerplaatsen: openbaar gebied
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Deelgebied 3: Westerhei

Ontwikkeling Projectmatig

Bouwvorm Modern

Typering

Type bebouwing Vrij / twee-onder-één-kap / rijwoningen

Oriëntatie Aanliggende openbare rijweg,

Hoekwoningen geen blinde gevel aan de openbare zijde

Rooilijn Recht

Aantal bouwlagen 2 + teruggelegen 3
e
 laag + kap/ 2,5 + kap

Max. bouwhoogte (m) 11

Max. goothoogte (m) 9

Kapvorm en –richting Vrij

Gevelindeling Verticale geleding in kleur / materiaal

Materiaalgebruik Gevel: hoofdmateriaal baksteen

Dak: vrij

Positionering en architectuur

Kleurgebruik Gevel: vrij, minimaal 2 kleuren / kleurtinten om verticale geleding te verster-

ken

Dak: vrij

Erfafscheidingen Zijtuinen: overgang privé / openbaar: lage muur (maximaal 1 meter hoog)

met transparant materiaal daarboven totale hoogte circa. 1.80 meter

Inrichting

Parkeren Indien de woningen een oprit hebben: 1 parkeerplaats op eigen terrein

Overige parkeerplaatsen: openbaar gebied
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Deelgebied 4: Westerhei

Ontwikkeling Projectmatig

Bouwvorm Modern

Typering

Type bebouwing Vrij / twee-onder-één-kap / rij

Oriëntatie Aanliggende openbare rijweg

Hoekwoningen geen blinde gevel aan de openbare zijde

Rooilijn Recht

Aantal bouwlagen 2 + 3
e
 bouwlaag in kap

Max. bouwhoogte (m) 11

Max. goothoogte (m) 6

Kapvorm en –richting Vrij

Gevelindeling Verticale geleding in kleur / materiaal

Materiaalgebruik Gevel: hoofdmateriaal baksteen

Dak: vrij

Positionering en architectuur

Kleurgebruik Gevel: vrij

Dak: vrij

Erfafscheidingen Zijtuinen: overgang privé / openbaar: lage muur (maximaal 1 meter hoog)

met transparant materiaal daarboven totale hoogte circa. 1.80 meter

Inrichting

Parkeren Indien de woningen een oprit hebben: 1 parkeerplaats op eigen terrein

Overige parkeerplaatsen: openbaar gebied
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Appartementen, gezien vanaf de waterplas
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Deelgebied 5a: Westerhei

Ontwikkeling Projectmatig

Bouwvorm Eigentijds

Typering

Type bebouwing Appartementen

Oriëntatie Rondom

Rooilijn Recht

Aantal bouwlagen Drie tot vier lagen3/4

Beide gebouwen staan op een plint (circa 1 meter hoog)

Onderdoorgang in het pand aanwezig

Max. bouwhoogte (m) 12/15

Max. goothoogte (m) 12/15

Kapvorm en –richting Lessenaarskap op het hogere deel, lagere deel plat dak

(in aansluiting op wooncomplex-woningen)

Gevelindeling Verticale geleding in kleur / materiaal

Materiaalgebruik Gevel: hoofdmateriaal baksteen,

(in aansluiting op wooncomplex-woningen)

Dak: vrij

Positionering en architectuur

Kleurgebruik Gevel: vrij, minimaal 2 kleurtinten om verticale geleding te versterken

(in aansluiting op wooncomplex-woningen)

Dak: vrij

Erfafscheidingen Gebouw vormt harde scheiding met openbare ruimteInrichting

Parkeren De half verdiepte parkeergarages onder de gebouwen bieden ruimte aan 1

parkeerplaats per appartement. Overige parkeerplaatsen worden in de

openbare ruimte gerealiseerd.
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Appartementen, gezien vanaf de singel
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Deelgebied 5b: Westerhei

Ontwikkeling Projectmatig

Bouwvorm Eigentijds

Typering

Type bebouwing Appartementen

Oriëntatie Rondom

Rooilijn Recht

Aantal bouwlagen Drie tot vier lagen

Gebouwen staan op een afwijkende begane grondlaag

Max. bouwhoogte (m) 15

Max. goothoogte (m) 15

Kapvorm en –richting Lessenaarskap op het hogere deel, lagere deel plat dak

(in aansluiting op wooncomplex-woningen)

Gevelindeling Verticale geleding in kleur / materiaal

Materiaalgebruik Gevel: hoofdmateriaal baksteen,

(in aansluiting op wooncomplex-woningen)

Dak: vrij

Positionering en architectuur

Kleurgebruik Gevel: vrij, minimaal 2 kleurtinten om verticale geleding te versterken

(in aansluiting op wooncomplex-woningen)

Dak: vrij

Erfafscheidingen Gebouw vormt harde scheiding met openbare ruimteInrichting

Parkeren Het parkeren voor bewoners (1 parkeerplaats per appartement) vindt zoveel

mogelijk plaats onder het gebouw op maaiveldniveau. Overige parkeerplaat-

sen worden in de openbare ruimte gerealiseerd.
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Erfafscheidingen Erfafscheidingen aan achter- en zijkanten, grenzend aan openbaar

gebied (b.v. parkeerhof), zie hiervoor afbeelding op blz. 11; be-

staand uit metselwerk, eventueel met penanten, gecombineerd met

(al dan niet begroeide) semi-transparante hekwerken. Materiaalge-

bruik baksteen, hout, staal en glas. Steenkleur passend bij de wo-

ning.
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Erfafscheidingen grenzend aan het landelijk gebied en aan open-

baar groen bij voorkeur hagen.
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Bijlage 1

Begrippenlijst

Traditionele bouwvorm

Een gebouw bestaande uit een basis met een traditionele kap. De

basis bestaat uit één of meerdere bouwlagen.

Moderne bouwvorm

Afwijkend van een traditionele bouwvorm.

Traditionele kap

Zadeldak, afgewolfd dak, schilddak, tentdak, mansardedak.

Zadeldak

Dak met twee dakschilden die aan de bovenzijde bij de nok samen-

komen. Is de meest voorkomende dakvorm.

Afgewolfd dak

Term die gebruikt wordt wanneer een uiteinde van de nok van een

zadeldak is afgeschuind.

Schilddak

Dak met twee driehoekige schilden aan de smalle zijden en twee

trapeziumvormige aan de lange zijden. Deze daken hebben over

het algemeen een korte noklijn.

Tentdak

Dak met vier of meer gelijkbenige driehoekige schilden, die samen-

komen in één punt.

Mansardedak

Dakvorm waarbij het onderste deel van het zadeldak of schilddak

steiler is dan het bovenste deel, waardoor een geknikte vorm ont-

staat.

De naam is afgeleid van de 17e eeuwse Franse architect Mansard.

Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw veelvuldig toegepast bij

kleine woningen ter verkrijging van een grotere zolderverdieping.
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Lessenaarsdak

Dak voorzien van slechts 1 hellend dakvlak of dakschild.

Timpaan

Driehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel, venster

of ingang, naar klassieke trant

Topgevel

Gevel met een in een punt uitlopend geveldeel. Een topgevel staat

meestal aan de korte zijde van een gebouw of vormt de hoofdgevel

van een risaliet.

Risaliet

Midden- of hoekrisaliet. Vooruitspringende gevelpartij die over de

gehele hoogte door loopt. In een midden risaliet bevindt zich

meestal de ingangspartij.

Classicisme

Een architectuurstroming uit het einde van de 18e eeuw en de eer-

ste helft van de 19e eeuw. Richting in de kunst die de modellen der

Griekse en Romeinse oudheid navolgt. In de architectuur betekent

dit meestal de toepassing van de antieke orden. Het uiterlijk wordt

gekenmerkt door relatief dichte muurvlakken, topgevels, overkra-

gende kroonlijsten, verticale deur- en raamopeningen, en smalle

dakkapellen.

De bouwwerken hebben een heldere belijning, rechte hoeken en

eenvoudig gevormde raam- en deuropeningen. De gevels zijn veel-

al symmetrisch. Kenmerkend is de toepassing van classicistische

elementen als frontons, kroonlijsten, zuilen, pilasters, ed. Een ander

kenmerk is de ambachtelijke detaillering en het gebruik van tradi-

tionele materialen zoals baksteen, keramische pannen, houten ko-

zijnen en zinken goten.

Bouwkundige detaillering: relatief dichte muurvlakken, zadeldak,

dakhelling 45 tot 60 graden, symmetrie indeling voorgevel met

oneven aantal traveeën, benadrukking entreepartijen.

Toepassing materiaal en kleurstelling: baksteen, geschilderde hou-

ten kozijnen, gebakken pannen. Wit geverfde kozijnen.

• Ontwikkeling pandsgewijs.

• Verticaliteit gevelopeningen.

• Hoofdopzet in de diepte van het perceel met toepassing van

een topgevel.

• Ambachtelijke detaillering.

• Traditioneel materiaalgebruik.

Jaren 30 architectuur

Bouwperiode in de jaren 30 van de 20
e
 eeuw. Kenmerkend voor

deze baksteenarchitectuur is de toepassing van donkerbruine ge-

velstenen in combinatie met brede witte kozijnen. De staande ra-

men hebben een ruitverdeling. Tevens is de stijl terug te vinden in

details als witte gootoverstekken en erkers. Een ander kenmerk is

de ambachtelijke detaillering en het gebruik van traditionele mate-
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rialen zoals baksteen, keramische pannen, houten kozijnen en zin-

ken goten.

Bouwkundige detaillering

• Ambachtelijke detaillering.

• Traditionele bouwmaterialen.

• Toepassing van erkers en balkons.

• Uitkragende goten.

• Betonelementen in de gevels.

• Variatie in verticale en horizontale raampartijen.

Materiaal toepassing en kleurstelling: baksteen, beton of gevelpla-

ten en houten of stalen kozijnen

Moderne jaren 30 architectuur

Vereenvoudiging van jaren 30 architectuur. Sobere gevels met wei-

nig detaillering. Toepassing van overstekende daken en erkers.

Kubisme

Als reactie op de overdaad van ornamentiek uit de bouwstijlen uit

met name de 18 en 19 eeuw ontstond het kubisme. Een bouwstijl

waarin de eenvoud en de functionaliteit, rechtlijnige en symmetri-

sche vormen algemeen gebruikelijk werden. Door het kubisme

werd de vormgeving strakker en eenvoudiger. Kenmerkend zijn de

rechthoekige vormen.

Bouwmassa: kubus; mathematische vormen, heldere modulen.

Kubistische woningen ogen erg strak en modern.

Bouwkundige detaillering: helder recht toe recht aan, geen uitkra-

gende details, platte daken, grote glasvlakken als uitdrukkingsmid-

del van de relatie tussen de binnenwereld en de buitenwereld.

Toepassing materiaal en kleurstelling: baksteen, houten of stalen

kozijnen.

• Streven naar schaalcontrasten met heldere volumen.

• Bebouwingsopzet met vrije plaatsing volumen en open hoeken.

• Strakke gevelconcepten geen hellende daken.

• Uitgaan van horizontale lijnvoering met liggende gevelopenin-

gen.

• Toepassing baksteen, beton, glas en staal.

• Geen ornamentiek.
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1 INLEIDING 

 
De gemeente Werkendam heeft ten noordwesten van de kern Nieuwendijk het nieuwe 
woongebied ‘Westerhei’ gepland. De realisatie van dit woongebied past niet binnen de 
vigerende bestemmingsplannen ‘Kern Nieuwendijk’ en ‘De Hei II’. Een herziening van 
deze bestemmingsplannen is derhalve noodzakelijk , in het kader van deze ruimtelijke 
procedure dient er aanvullend op het doorlopen watertoetsproces (periode oktober 2004- maart 
2010) het riolering- en waterhuishoudkundigplan te worden geactualiseerd.  
 
Van Wanrooij Projectontwikkeling heeft aan AGEL adviseurs te Oosterhout (NB) opdracht 
verstrekt om dit riolering- en waterhuishoudkundigplan te actualiseren. In dit onderzoek wordt 
op basis van de huidige beleidsvormen een inrichtingsadvies gegeven voor de verwerking van 
regen- en huishoudelijk afvalwater. Deze adviezen zijn daarbij gebaseerd op:  
 

1. Het huidige beleid van het voerende Waterschap Rivierenland 
en gemeente Werkendam; 

2. Gemaakte afspraken tussen gemeente en waterschap;  
3. Reeds opgestelde onderzoeken en rapporten; 

- Waterparagraaf, Voorontwerp bestemmingsplan, 2006; 
- Riolerings- en waterhuishoudkundig ontwerp d.d. 14 december 2007, Royal 

Haskoning; 
- Memo waterschap Rivierenland d.d. 2 juni 2009, onderwerp aandachtspunten 

dossier Westerhei; 
- Memo waterschap Rivierenland d.d. 19 maart 2010, onderwerp aandachtspunten 

op het ontwerp-bestemmingsplan Westerhei. 
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2 HUIDIGE SITUATIE 

 
2.1 Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied (Westerhei) ligt ten noordwesten van de kern Nieuwendijk, tussen het 
buurtschap ‘Kille’ en de bestaande woonwijk ‘De Hei’. Buurtschap Kille is in de loop der 
jaren in de kern Nieuwendijk opgenomen. De ligging van het plangebied is te zien op de 
navolgende afbeelding. 
 
Afbeelding 1 Luchtfoto met locatie rood omlijnt (Bron: Google Earth) 

 
 
Het plangebied bestaat momenteel grotendeels uit agrarische gronden. Aan de oostzijde van 
het plangebied ligt de meest recente uitbreidingswijk van Nieuwendijk ‘De Hei’. De ligging in de 
oksel van de Kildijk, de bomenrij en de begraafplaats aan de Zandsteeg zorgen ervoor dat het 
gebied een besloten ligging kent. Enkel naar de noordzijde (aan de Ippelseweg) grenst het 
gebied aan het (agrarisch) buitengebied. 
 
2.2 Waterhuishouding 

 In het plangebied zijn nagenoeg geen watergangen aanwezig, behalve aan de oostelijke en 
westelijke rand (zie afbeelding 2). De watergang langs de westrand is waterafvoerend vanaf de 
begraafplaats en een heel klein gebied ten westen van de Zandsteeg. Het betreft hier B-
watergang 020052 ter hoogte van de begraafplaats en A-watergang 001661 ter hoogte van de 
zandsteeg. Langs de bomenrij in het zuidelijk deel liggen B-watergang 020129 en een C-
watergang in de vorm van een halfverlande poel (075506). Langs de oostrand ter hoogte van 
de Singel is een B-watergang gelegen (020006).  
 
 

N 
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Het huidig watersysteem van het plangebied is eenvoudig gericht op afvoer in noordelijke 
richting. Langs de Ippelseweg ligt een afvoerende A-watergang (001644), ook voor water uit 
het zuidelijk ervan gelegen dorpsdeel. De afvoerrichting is oostwaarts en noordwaarts ( richting 
Schansgat). Er is sprake van een zomer- en winterpeil in het plangebied. 
 
Afbeelding 2 Uitsnede Leggerkaart Alm en Biesbosch (Bron: Waterschap Rivierenland) 

 
 
Aan de meest oostelijke hoek van de A-watergang (001644) ten noorden van de Ippelseweg is 
een gemengde riooloverstort aanwezig, deze overstort heeft geen invloed op het waterkwaliteit 
in het plangebied. De watergang die het water van de begraafplaats afvoert, kan de 
waterkwaliteit in het plangebied wel beïnvloeden. Daarnaast is er sprake van een lichte kwel. 
 
Kenmerken van het plangebied: 
Grondsoort      Rn52A (zavel) 

Rn 95A (zware zavel en lichte klei) 
Grondwatertrap VII:    GHG > 80 cm onder maaiveld 

GLG > 160 cm onder maaiveld 
Peilvak 75:      zomerpeil 1,35 m- NAP 

winterpeil 1,65 m- NAP 
Peilvak kern Nieuwendijk:  vastpeil 1,25 m- NAP 
Gemiddelde maaiveldhoogte:  0,02 m – NAP 
 
In en in de omgeving van het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels en leidingen 
aanwezig die een belemmering vormen voor de beoogde ontwikkeling. Er behoeft ook geen 
rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van straalpaden ten behoeve van de 
telecommunicatie. Met uitzondering van de uitbreiding van de begraafplaats, hierbij dient 
rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van bestaande waterleiding.

N 
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3 BELEIDSKADER 

 
3.1 Algemeen 

De voerende waterschappen in Nederland richten zich op een veilig en goed bewoonbaar land 
met gezonde duurzame watersystemen. Nagestreefd wordt het vergroten van de 
belevingswaarde van stedelijk water, natuurvriendelijke inrichtingen en de duurzaamheid van 
watersystemen. De waterbeheerders werken daarom samen met gemeenten, die de regie 
hebben over de ruimtelijke ordening en het beheer van de openbare ruimte, om deze 
doelstellingen te behalen. 
 

Het waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de waterkwantiteit en –kwaliteit in het 
onderhavige gebied. De bestaande riolering in de omgeving van het plangebied is in beheer en 
eigendom van de gemeente Werkendam. 
 
3.2 Waterschap Rivierenland 

Zoals aangegeven is voor de gemeente Werkendam het waterschap Rivierenland de voerende 
kwaliteits- en kwantiteitsbeheerder. Deze paragraaf is opgesplitst in een drietal paragrafen, 
3.2.1 beschrijft hoe kan worden voldaan aan waterneutraal bouwen. De overige twee 
paragrafen beschrijft de toetsingcriteria van watergangen en de specifieke toetsingscriteria ter 
hoogte van begraafplaatsen.  
 
3.2.1 Waterneutraal bouwen 
Inrichtingen van waterhuishoudingen voor nieuwbouwplannen worden door het waterschap 
getoetst en gekeurd. Voor nieuwbouw geldt dat het “schone” regenwater gescheiden van het 
“vuile” huishoudelijke afvalwater wordt opgevangen en verwerkt. Het huishoudelijke afvalwater 
kan indien mogelijk direct aangesloten worden op een bestaand rioolstelsel in de omgeving.  
Met betrekking tot het regenwater binnen stedelijk gebied voert het waterschap Rivierenland 
het volgende beleid: 

1. Afgekoppeld verhard oppervlak nieuwe bouwplan groter dan 500 m2 “Waterneutraal” 
bouwen; 

2. Afgekoppeld verhard oppervlak nieuwe bouwplan kleiner dan 500 m2 geoorloofd direct 
af te voeren. Mogelijk af te voeren naar het oppervlaktewater of op het in de omgeving 
aanwezige bestaande rioolstelsel. Voorwaarde voor het direct afvoeren uit het 
plangebied is dat het regenwater niet verontreinigd is. 

 
Bij nieuwe bouwplannen binnen stedelijk gebied waarbij de toename van het verhard oppervlak 
meer dan 500 m² bedraagt moet er “Waterneutraal” gebouwd worden. “Waterneutraal” 
bouwen houdt in dat het opgevangen regenwater van de verharde oppervlakken binnen het 
plangebied wordt vastgehouden of geborgen. Afvoer naar het oppervlaktewatersysteem kan 
plaatsvinden met een afvoerfactor van 1,5 l/sec/ha. De hoeveelheid neerslag die verwerkt of 
gebufferd moet worden in het plangebied wordt bepaald aan de hand van een door het 
waterschap gehanteerde regenreeks van Buishand en Velds. 
 
Indien het opgevangen regenwater binnen het plangebied verwerkt of gebufferd moet worden 
stelt het waterschap de volgende eisen: 

1. Het regenwater dat neerslaat tijdens de regenreeks T=10 (zomerbui) vermeerderd met 
10% moet verwerkt worden binnen het plangebied. Daarbij dient de drooglegging 
(verschil tussen gestegen waterniveau en kruin rijbaan) minimaal 0,70 m te bedragen. 
met een maximale peilstijging van 0,30m+ Vuistregel die voor kleine plannen (< 5ha) 
kan worden gehanteerd is een berging van 436 m3 waterberging per hectare. 
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2. Het regenwater dat neerslaat tijdens de regenreeks T=100 (zomerbui) vermeerderd 
met 10% moet verwerkt worden binnen het plangebied. De maximale peilstijging mag 
tot maaiveld stijgen. Vuistregel die voor kleine plannen (< 5ha) kan worden gehanteerd 
is een berging van 664 m3 per hectare. 

3. Er dient kwelwaterneutraal gebouwd te worden. Dit betekend dat ten opzichte van de 
huidige situatie geen extra kwel mag worden aangetrokken. Indien er kwel optreedt, 
dient dit binnen het plangebied geborgen te worden. 

4. Kwaliteit van regenwaterafvoer: Afvoer van wegwater via een bermpassage, niet 
rechtstreeks. Bij daken van bebouwing gebruik vermijden van uitlogende materialen, 
zoals zink, koper, lood en zacht pvc. 

5. Te dempen watergangen dienen gecompenseerd te worden binnen de planontwikkeling 
 
Bij “Waterneutraal” bouwen moet het regenwater in het gebied gebufferd worden om de 
geoorloofde afvoer (1,5 l/s/ha) naar het oppervlaktewater bij het vallen van de regenreeks niet 
te overschrijden. Hiervoor zijn een aantal compenserende maatregelen mogelijk. De 
maatregelen in volgorde van voorkeur van het waterschap zijn als volgt: 

1. Creëren van open water; 
2. Infiltratie; 
3. Het aanbrengen van bergingsvoorzieningen (laatste redmiddel niet lozen op 

rioolstelsel). 
 
Elk plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde drooglegging. Het waterschap hanteert 
voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een droogleggingnorm  
van 1 meter en voor het bouwpeil een norm van 1,30 meter. Deze droogleggingnormen gelden 
bij het streefpeil of zomerpeil, dat in het zogeheten peilbesluit is vastgelegd voor de watergang. 
Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. Het voorkomen van 
grondwateroverlast is een verantwoordelijkheid van de gemeente en de ontwikkelaar. Het 
waterschap adviseert om op te hogen of kruipruimteloos te bouwen als geconstateerd wordt 
dat de droogleggingnorm niet wordt gehaald en daardoor kans op grondwateroverlast ontstaat. 
 
3.2.2 Toetsingscriteria Watergangen 
De algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishouding functie 
en het doelmatig beheer en onderhoud van watergangen is vastgelegd in de Keur Waterschap 
Rivierenland 2009. 
 
Watergangen worden in de Keur onderverdeeld in drie categorieën: 

- A-watergang: heeft een aan- en afvoerende en bergende functie; 
- B-watergang: heeft een afvoerende en bergende functie; 
- C-watergang: heeft alleen een bergende functie. 

 
In en naast watergangen zijn kern- en beschermingszones aangewezen. Deze zones zijn 
opgenomen in de legger. De algemene toetsingscriteria voor wateren vallen uiteen in twee 
onderdelen. Deze onderdelen zijn hieronder aangegeven. In die gevallen waarin de aanvraag 
voor een watervergunning niet voldoet aan de vereiste criteria, zal door overleg met de 
initiatiefnemer en aanpassing van de aanvraag om watervergunning door de initiatiefnemer, de 
waterstaatkundige functie alsnog moeten worden gewaarborgd.  
 
 
 



AGEL adviseurs 
 

D01 Riolerings- en waterhuishoudkundigplan  20090431 
Van Wanrooij Projectontwikkeling   mei 2010 
Projectplan ‘Westerhei’ te Nieuwendijk   blad 7 
 
 
 
 

 

Aanvragen worden beoordeeld op: 
- Toetsingscriteria die de constructie en waterhuishoudkundige functie van wateren 

waarborgen. Om de afvoer van water te waarborgen, is het belangrijk dat de 
constructie en de functie van de watergang aan de eisen voldoet. Voor bestaande 
watergangen wordt daarbij getoetst aan de legger, voor nieuwe watergangen zijn de 
concrete eisen in deze beleidsregels opgenomen. Afmeting, vorm en eventuele 
obstakels zijn daarbij belangrijke criteria. 

 
- Toetsingscriteria die het doelmatig onderhoud van A- en B-watergangen waarborgen. 

Het beheer en onderhoud van A-watergangen en het beheer van B-watergangen is een 
belangrijke taak van het waterschap. Door het toenemende tekort aan ruimte in het 
beheergebied van het waterschap en ook door wensen van burgers, wordt steeds meer 
gebruik gemaakt van de kanten van watergangen. Dit betekent veelal dat daarmee het 
doelmatig onderhoud van een watergang wordt bemoeilijkt. Om hiertegen voldoende 
zekerheden in te bouwen, zijn duidelijke regels opgesteld voor de gevallen waarin al 
dan niet watervergunning kan worden verleend.  

 
3.2.3 Richtlijnen begraafplaatsen 
Voor nieuwe begraafplaatsen geldt dat de hiervoor bestemde terreinen worden opgehoogd om 
te kunnen voldoen aan de inrichtingseis van de inspectierichtlijn lijkbezorging. In deze richtlijn 
wordt gesteld dat de bodem van een graf zich tenminste 30 cm boven de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand moet bevinden (zie besluit op de lijkbezorging paragraaf 4, artikel 5).  
 
Indien ophogen niet haalbaar is, dan moet onderbemaling worden toegepast om de gewenste 
grondwaterstand te bereiken. 
 
Uit onderzoek dat in de jaren ’85 en ’86 is uitgevoerd, zijn geen aantoonbare verontreinigingen 
geconstateerd; het water dat vrijkomt bij onderbemaling kan onder bepaalde voorwaarden 
worden geloosd op oppervlaktewater. Het ontvangend oppervlaktewater moet dan aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 
- geen bijzonder waterkwaliteitsfunctie; 
- een goede doorstroming t.b.v. verdunning; 
- geen recreatieve functie; 
- geen gebruik van oppervlaktewater voor besproeiing van consumptiegewassen; 
- geen veedrenking vanuit het ontvangend oppervlaktewater binnen 1 km van het lozingspunt; 
- het inrichtingsplan moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het WSRL. 
 
Vindt de afvoer plaats op een stilstaand oppervlaktewater, dan moet de afvoer naar een ander 
geschikt oppervlaktewater worden onderzocht (bijv. via een persleiding naar een ander 
oppervlaktewater met een goede doorstroming);  
 
Indien geen andere mogelijkheid voorhanden is, mag het water met een zo gering mogelijk 
debiet worden afgevoerd naar de riolering. Er moet dan wel genoeg hydraulische capaciteit zijn. 
Het waterschap toets dit aan het gemeentelijk rioleringsplan. Bij de inrichting moet het 
regenwater zoveel mogelijk oppervlakkig worden afgevoerd. (bijv. de paden voorzien van een 
grindkoffer met drainage, vervolgens dit water afvoeren naar het regenwaterriool of een 
bergingsvijver). 



AGEL adviseurs 
 

D01 Riolerings- en waterhuishoudkundigplan  20090431 
Van Wanrooij Projectontwikkeling   mei 2010 
Projectplan ‘Westerhei’ te Nieuwendijk   blad 8 
 
 
 
 

 

 
3.3 Gemeente Werkendam (waterplan 2008-2015) 

Bij de zorg voor het water zijn diverse afdelingen van de gemeente Werkendam en het 
waterschap Rivierenland betrokken. Water trekt zich natuurlijk niets aan van de bestuurlijke 
grenzen en de taakverdeling die tussen betrokken beheerders is overeengekomen. Voor een 
goed en kosteneffectief waterbeheer (dat is afgestemd op de ruimtelijke ontwikkelingen in de 
gemeente) is een goede afstemming en samenwerking tussen de gemeente en het waterschap 
dan ook een absolute voorwaarde. Om deze samenwerking vorm te geven hebben de 
gemeente Werkendam en het waterschap Rivierenland een gemeenschappelijk waterplan 
ontwikkeld voor de vijf kernen in de gemeente Werkendam: Werkendam, Sleeuwijk, 
Nieuwendijk, Hank en Dussen. Het Waterplan Werkendam 2008-2015 is in november 2007 
vastgesteld door de raad van de gemeente Werkendam. Er is tevens een uitvoeringsprogramma 
Waterplan 2008-2015 vastgesteld.  
 
Het hoofddoel van het gemeentelijke waterplan is het realiseren van een gezond en 
veerkrachtig watersysteem, dat voldoet aan de landelijke en Europese normen en dat is 
gebaseerd op een gezamenlijke visie van gemeente en waterschap op een duurzame 
waterhuishouding in de gemeente. In het waterplan worden concrete afspraken gemaakt 
over de stedelijke wateropgave (kwantiteit en kwaliteit) en de vereiste inspanningen om het 
watersysteem vóór 2015 op orde te brengen en te houden. Belangrijke nevendoelstellingen 
zijn: 

- het afstemmen van waterbeleid binnen en buiten de gemeente, zodat de stedelijke 
wateropgaven gerealiseerd worden tegen de laagst maatschappelijke kosten. 

- het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn van water; daartoe worden bij de 
uitvoering van het plan waar mogelijk bewoners betrokken. 

- het maken van concrete afspraken over ambities, maatregelen, de bekostiging en 
de doorwerking daarvan in de ruimtelijke ordening en (meerjaren)begrotingen van 
beide partijen. Kosteneffectiviteit en laagst maatschappelijke kosten zijn hierbij 
voorwaarde. 

 
In Nieuwendijk zijn in het bestaande watersysteem geen knelpunten maar ligt wel een bij  ‘niet 
afwentelen’. Binnen de kern is echter geen ruimte voor extra wateroppervlak, daarom wordt 
gezocht naar een locatie aan de rand van de kern. De maatregelen zijn echter kostbaar, terwijl 
uit de uitgevoerde kosten-batenanalyse blijkt dat de baten zeer beperkt zijn. In het 
uitvoeringsprogramma van het Waterplan zijn verscheidene maatregelen met betrekking tot de 
omgang met water in de kern Nieuwendijk opgenomen. In het uitvoeringsprogramma van het 
waterplan worden de maatregelen N3 en N4 gekoppeld aan de ontwikkeling van Westerhei. 
Maatregel N4 is van toepassing op de Volkstuinen en de Griendstraat en valt in het 
bestemmingsplan buiten de plangrenzen. Maatregel N3 betreft de zojuist beschreven 
wateropgave. Deze wateropgave kan ook worden gerealiseerd door het watersysteem in de 
kern te koppelen aan het nieuwe watersysteem in Westerhei, waar ruimte is voor extra 
waterberging. Hiermee wordt ook de doorstroming en aanvoer van water binnen de kern 
verbeterd. Tevens wordt aangegeven dat een nieuwe verbinding in het watersysteem 
gerealiseerd dient te worden in verband met de ontwikkeling van het plangebied. 
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3.4 Doorlopen (Watertoets) proces 

Bij de planvorming heeft de gemeente in de periode oktober 2004 – maart 2006 de 
volgende stappen in het proces van de watertoets doorlopen. In een startoverleg heeft 
de gemeente het waterschap Rivierenland (Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch) in kennis 
gesteld van enkele voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder dit plan. Naar 
aanleiding hiervan heeft het waterschap zijn eisen voor water en riolering aangegeven en, 
voor zover bekend, informatie over het watersysteem verstrekt. De eisen en riolering 
zijn aangevuld met die van de gemeente. Bij de opdracht voor het opstellen van een 
stedenbouwkundig plan zijn deze eisen en informatie aan het adviesbureau doorgegeven 
en toegelicht. Vervolgens is het plan in verschillende fasen met waterschap besproken. 
 
Eerst is de structuurschets aan de orde geweest, later gevolgd door het concept 
verkavelingsplan. Daarna heeft het waterschap, op verzoek van de gemeente, in hoofdlijnen 
de strekking aangegeven van het uit te brengen watertoetsadvies op basis van de definitieve 
verkavelingplan.  
 
Het waterschap heeft op 11 september 2006 (positief) advies uitgebracht op het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Westerhei, Nieuwendijk’ in het kader van art. 10 van het Bro.  
Het betrof destijds een ontwikkeling van 100 woningen. Ten tijden van schrijven van dit 
riolerings- en waterhuishoudkundigplan is er sprake van 148 woningen. Het destijds afgegeven 
advies is daarmee komen te vervallen. 
 
Op 14 december 2007 is voor Westerhei een riolering- en waterhuishoudkundig ontwerp 
opgesteld. In het dossier van het waterschap is geen reactie van het waterschap op dit plan 
bekend. Het waterschap heeft in een later stadium (memo 2 juni 2009) het riolering- en 
waterhuishoudkundig ontwerp beoordeeld.  
 
Op 22 februari 2010 heeft het waterschap het concept-ontwerpbestemmingsplan ontvangen 
vooruitlopend op de officiële advisering. Middels een memo zijn de aandachtspunten 
beschreven die van belang zijn voor het ontwerp-bestemmingsplan. Het gaat hier voornamelijk 
om aspecten die bepalend kunnen zijn voor de hoeveelheid waterberging die nodig is in de 
planontwikkeling en de daarbij samenhangende waterstructuur. Daarnaast dient ook gekeken te 
worden naar de onderhoudbaarheid van het toekomstig watersysteem welke mogelijk een claim 
kan leggen op de beschikbare ruimte in het plan. 
 
Op 7 mei heeft het waterschap het geactualiseerde riolerings- en waterhuishoudkundigplan 
Westerhei d.d. 27 april 2010 beoordeeld. Middels een heeft het waterschap haar opmerkingen 
kenbaar gemaakt middels een memo. Naar aanleiding van deze opmerkingen en een tweetal 
overleggen tussen de initiatiefnemer, waterschap en gemeente is het riolerings- en 
waterhuishoudkundigplan Westerhei aangepast naar een definitief document d.d. 19 mei 2010. 
 
De genoemde memo’s zijn in bijlage 1 in deze rapportage bijgevoegd.      
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4 TOEKOMSTIGE SITUATIE 

 
4.1 Algemeen 

Het nieuwe woongebied ‘Westerhei’ komt te liggen aan de noordwestzijde van de kern 
Nieuwendijk, tussen de bestaande dorpsrand en de linten langs de Kildijk en Zandsteeg. Het 
plan voorziet in circa 148 woningen bestaande uit diverse type woningen en appartementen.  
 
Aan de Zandsteeg ligt een begraafplaats. De geplande uitbreiding van de begraafplaats grenst 
aan het plangebied.  
 
Het plan heeft een behoorlijke wateropgave, bestaande uit waterretentie voor enerzijds de 
ontwikkeling van het plangebied zelf en anderzijds voor een deel van de rest van de kern 
Nieuwendijk. Deze wateropgave wordt opgepakt als een kans om een fraai en aantrekkelijk 
woonmilieu te maken rondom een waterplas.  
 
De voorgenomen planontwikkeling is weergegeven in de onderstaande afbeelding (3). 
 
Afbeelding 3  Uitsnede Ontwerp bestemmingsplan (Bron: Croonen adviseurs) 

 

N 
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4.2 Uitgangspunten 

Met het doorlopen van het watertoetsproces zijn er diverse voorwaarden en uitgangspunten 
bepaald voor de toekomstige waterhuishouding van projectplan Westerhei. Onderstaand zijn 
deze voorwaarden en uitgangspunten benoemd: 

- Er moet “Waterneutraal” gebouwd worden. “Waterneutraal” bouwen houdt in dat de 
ruimtelijke ontwikkeling geen negatieve invloed heeft op het watersysteem (grond- en 
oppervlaktewater):  

- Het opgevangen regenwater van de verharde oppervlakken binnen het 
plangebied wordt vastgehouden of geborgen. Afvoer naar het 
oppervlaktewatersysteem kan plaatsvinden met een afvoerfactor van 1,5 
l/sec/ha. De hoeveelheid neerslag die verwerkt of gebufferd moet worden in het 
plangebied wordt bepaald aan de hand van een door het waterschap 
gehanteerde regenreeks van Buishand en Velds; 

- Het aantrekken van extra kwelwater dient voorkomen te worden, dan wel te 
worden gecompenseerd binnen het plangebied; 

- De huidige te dempen watergangen dienen gecompenseerd te worden; 
- De grondsoort is niet geschikt voor infiltratie. Daarom dient het plangebied te voorzien 

in voldoende berging in oppervlaktewater en taluds; 
- De ligging van het plangebied is in principe en onder voorwaarden geschikt om een 

deel van de kwantitatieve wateropgave van het dorp Nieuwendijk op te lossen. Het 
gaat hier om het watersysteem in een deel van Nieuwendijk, namelijk de wijken die 
binnen de Rijksweg, Kerkweg/Kildijk en de Zandsteeg liggen; 

- Met het oog op een goede doorstroming en het oplossen van de wateropgave van het 
dorp Nieuwendijk is het noodzakelijk om het watersysteem in het plangebied zoveel 
mogelijk te verbinden met het bestaande  watersysteem; 

- Het oppervlaktewaterpeil in Nieuwendijk betreft een vast peil van 1,25m- NAP. Zoals 
bovenstaande punt beschrijft dient het watersysteem van Nieuwenwijk in verbinding te 
worden gesteld met Westerhei. Ten behoeve van de doorstroming dient er tussen het 
bestaand stedelijk gebied en Westerhei een peilscheidende voorziening te worden 
gerealiseerd. Het toekomstig waterpeil in Westerhei zal dan 1.35m- NAP bedragen. 

- Er dient in de wijk een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel aangelegd te worden. Het 
regenwater dat op verharding en daken valt, zal niet op het riool worden 
aangekoppeld, maar zal worden  afgevoerd naar het oppervlaktewater, indien nodig via 
een zuiverende voorziening. Met voorschriften voor (bouw)materiaalkeuze en in het 
beheer van de openbare ruimte wordt hiermee rekening gehouden; 

- In het beleidskader van het waterschap is aangegeven dat bij hemelwaterlozingen van 
woonwijken en kantorenparken (milieucategorie 1 en 2) geen filters meer worden 
voorgeschreven en dat er wordt volstaan met een aanbeveling om gebruikt te maken 
van ‘bewezen technieken’ zoals bodem- bermpassages en wadi’s.  Indien geen bodem- 
of bermpassage wordt toegepast, wordt een geschikte locatie voor een mechanisch 
filter’ beschikbaar gehouden, zowel in fysieke als juridische zin (bestemmingsplan) en 
wordt dit vastgelegd in een bestuurlijke brief. Om het aantal locaties te beperken wordt 
aanbevolen om het aantal lozingslocaties zo minimaal mogelijk te houden; 

- De waterkering is komen te vervallen  en staat niet meer op de legger van het 
waterschap. De waterkering levert dan ook geen beperkingen meer op; 

 
De voorwaarden en uitgangspunten betreffende de uitbreiding van de begraafplaats, de 
onderhoudbaarheid van het toekomstig watersysteem en de status van de watergangen worden 
specifiek in paragraaf 5 beschreven. 
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4.3 Waterbezwaar (bergingsberekening) 

 
4.3.1 Planontwikkeling 
Vanwege een juiste dimensionering van het nieuw aan te leggen RWA-stelsel en de 
compensatie is het van belang om duidelijk in beeld te krijgen wat de nieuwbouw in het 
plangebied voor veranderingen aan het verharde oppervlak en oppervlakte water met zich 
meebrengt.  
  
In de huidige situatie is het plangebied volledig onverhard. In de toekomstige situatie is het 
verharde oppervlak van het plangebied circa 47% van het totaal: 
  
Dakoppervlak:  13.126 m² 
Perceelverharding (40% conform leidraad riolering)  11.383 m2 
Verharding:  14.608 m² 
 
Verhard oppervlak nieuwe situatie plangebied:  39.117 m² 
 
Op basis van de bovenstaande verhardingspercentages en oppervlakten is berekend dat het 
totale verharde oppervlak, wat gecompenseerd dient te worden, 39.117 m² bedraagt. Voor een 
overzicht van de oppervlaktetekeningen wordt verwezen naar bijlagen 2. 
 
Volgens het beleid van het waterschap dient het regenwater van de nieuwe verharde 
oppervlakken (dus alle uitbreiding in oppervlak ten opzichte van bestaand) zoals daken en 
wegen worden afgekoppeld van de riolering en worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. 
Uitsluitend vuilwater wordt via de riolering afgevoerd. Bij afkoppeling naar het oppervlaktewater 
moet er compenserende waterberging worden aangelegd om wateroverlast te voorkomen. 
 
Bij berging in open water (watergangen /retentievijvers) dient voldoende waterberging te 
worden aangelegd om bij een maatgevende bui (T=10 + 10%) de landelijke afvoernorm van 
1,5 l/s/ha niet te overschrijden. Bij plannen tussen de 500 m2 en de 5 ha kan hiervoor als 
vuistregel worden gehanteerd dat per hectare verhard oppervlak 436m3 waterberging moet 
worden aangelegd. Hierbij mag een peilstijging van 30 cm optreden en adviseren wij bij deze 
peilstijging een drooglegging (verschil tussen zomerpeil en putdekselhoogte) van 70 cm.  

 
Het plangebied is echter groter dan 5 ha, waardoor een berekening aan de hand van de 
maatgevende buien T=10+10% en T=100+10% uitgevoerd moet worden volgens de 
regenduurlijnen van Buishand en Velds. 
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Het gehele watersysteem is derhalve zoals aangegeven doorgerekend aan de hand van de 
maatgevende buien T=10+10% en T=100+10% (regenduurlijnen van Buishand en Velds). De 
maatgevende buien in deze partiële duurreeks variëren van 5 minuten tot 10 dagen met een 
bijbehorend volume. Om voor het huidige watersysteem de maatgevende regenduurlijn te 
bepalen is in tabel 1 bepaald bij welke duurlijn het meeste berging nodig is. 
 
Tabel 1: Regenduurlijnen 
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Uit de berekening blijkt dat bij een Bui T=10+10% en een landelijk afvoer van 1.5 l/s/ha 
een berging benodigd is van 43.87 mm per hectare verhard oppervlak (zie oranje markering in 
tabel). Aangezien 1 mm berging overeenkomt met 10 m³ op een hectare, betekent dit dat 438 
m³ per hectare verhard oppervlak geborgen dient te worden. De toename van het verhard 
oppervlak bedraagt 39.117 m² (3.91 ha). In totaal dient dus 3.91 x 438 = 1.713 m³ 
compenserende berging aanwezig te zijn.  
 
Op basis van de bovenstaande verhardingspercentage, oppervlakten en de benodigde berging 
is berekend dat:  

- Bij een Bui T=10+10%: 3.91 x 438 = 1.713 m³ compenserende berging aanwezig 
dient te zijn.  

- Bij een Bui T=100+10%: 3.91 x 667 = 2.608 m3 compenserende berging aanwezig 
dient te zijn.  

 
 
4.3.2 Watergangen 
Het waterschap heeft aangegeven dat de bestaande watergangen gecompenseerd moeten 
worden. Ten gevolge van de planontwikkeling zal C-watergang 075506 worden gedempt en een 
deel van B-watergang 020129. Dit resulteert in een ten dempen wateroppervlak van 697 m2. De 
overige bestaande watergangen ( B-watergang 020006 en B-watergang 020157) zullen worden 
opgenomen in het toekomstig watersysteem.  A-watergang 001661 en B-watergang 020052 
zullen niet worden gedempt. Het te dempen wateroppervlak dient gecompenseerd te worden, 
op basis van de gestelde uitgangspunten resulteert dit in de volgende compensatie: 
 

- Bij een peilstijging van 0.30m (Bui T=10+10%), resulteert dit in 209 m3 
compenserende berging.  

- Bij een peilstijging van 1,30m (Bui T=100+10%), resulteert dit in 906 m3 
compenserende berging.  

 
4.3.3 Kwelwaterneutraal bouwen 
Zoals al eerder is beschreven is er in het plangebied sprake van een kwelsituatie.  
 
Volgens richtlijnen van het waterschap dient er kwelwaterneutraal gebouwd te worden. Dit 
betekent dat ten opzichte van de huidige situatie geen extra kwel mag ontstaan. Voordat er een 
uitspraak kan worden gedaan over de kwel en wegzijging in het plangebied is het nodig de 
grondwaterstromingen goed inzichtelijk te maken. De hoeveelheid kwel in de huidige en 
toekomstige situatie wordt met berekening onderbouwd. Met name de gevolgen van het 
verdiept bouwen van de parkeergarage verdient de aandacht. 
 
Als het aantrekken van extra kwelwater door bouwactiviteiten onvermijdelijk is dan zijn 
mitigerende of compenserende maatregelen noodzakelijk. De extra hoeveelheid kwel wordt dan 
in het plangebied zelf geborgen. 
 
Bij bouwen in kwelgebieden wordt in eerste instantie ingezet op bouwkundige maatregelen. 
Uitgangspunt is: niet graven, maar ophogen en/of bijvoorbeeld kruipruimteloos bouwen. Pas als 
dit onvoldoende soulaas biedt komen drainage en dus afvoer in beeld.  
 
Door rekening te houden met alle eisen en maatregelen dient toename in kwel te worden 
voorkomen.  
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Op basis van de huidige beschikbare (geo)hydrologische gegevens kan geen uitspraak worden 
gedaan over de hoeveelheid extra kwelwater door de planontwikkeling. In overleg met 
waterschap d.d. 11 mei 2010 is bepaald dat het geohydrologsich onderzoek gericht op kwel in 
een later stadium wordt ingepast in het riolerings- en waterhuishoudkundigplan en wordt 
nauwkeurig het effect van de ontwikkeling op het grondwaterregime in beeld gebracht.  
 
4.4 Toekomstig watersysteem 
4.4.1 Algemeen 
Ten behoeve van de voorgenomen planontwikkeling Westerhei zal een geheel nieuw 
watersysteem worden gerealiseerd.  Deze paragraaf zal stapsgewijs per waterhuishoudkundig 
aspect het systeem nader verklaren. Het gehele systeem is in bijlage 3 en 4 gevisualiseerd 
middels een riolering- waterhuishoudkundig ontwerp. In onderstaande afbeelding is het 
watersysteem schematisch weergegeven. De blauwe pijlen duiden op het nieuwe 
watersysteem.  
 
In overleg met de waterbeheerders (Waterschap Rivierenland) en met inachtneming van de 
randvoorwaarden is een ontwerp gemaakt voor het toekomstige watersysteem. Kenmerk is een 
grote waterpartij in de wijk, die met bestaande en nieuwe watergangen onderdeel wordt van 
het watersysteem in het dorp. 
 
Afbeelding 4 Uitsnede Ontwerp bestemmingsplan met systematische weergave watersysteem  (Bron: Croonen 
adviseurs) 
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Aan de zuidzijde van het plangebied zal er een verbinding komen met het bestaande 
watersysteem van het dorp Nieuwendijk. Deze verbinding zal tot stand komen door verlenging 
van B-watergang 020157. Ten behoeve van de doorstroming dient er tussen het bestaand 
stedelijk gebied en Westerhei een peilscheidende voorziening te worden gerealiseerd. Het 
toekomstig waterpeil in Westerhei zal dan 1.35m- NAP bedragen. 
 
Vervolgens zal B-watergang 020157 stroom noordwaarts in verbinding komen met een nieuw te 
realiseren A-watergang. Deze watergang staat vervolgens in verbinding met de grote 
waterpartij centraal in het plangebied. De bestaande B-watergang 020006 aan de oostzijde van 
het plangebied zal behouden blijven en staat in rechtstreekse verbinding met de centrale 
waterpartij. De verdere noordwaartse afstroom vanuit de centrale waterpartij zal geschieden via 
een nieuw te realiseren A-watergang. Deze watergang zal vervolgens via een knijpvoorziening 
(1,5 l/s/ha) afvoeren op de bestaande A-watergang 001644, gelegen langs de noordzijde van 
de Ippelseweg. 
 
4.4.2 Bergingscapaciteit watersysteem  
In principe dient de waterberging aangebracht te worden bovenop het toekomstige water. Het 
bestaande wateroppervlak bedraagt circa 1.600 m2. Dit oppervlak dient in mindering te worden 
gebracht op het nieuwe wateroppervlak, 8.536 m2. Dit resulteert in 6.936 m2 compenserend 
wateroppervlak.  
 
Ter compensatie van het verhard oppervlak zal er een retentievoorziening worden aangelegd. 
Conform het ontwerp bestemmingsplan ‘Westerhei’ (Crotec dec 2009 TEK01-WER00019-01A) 
Op basis van de bergingsberekening in paragraaf 4.3 dient er in totaal bij een T=10+10% 
scenario 1.922 m3 (1.713 m³ + 209 m³) en bij een T=100+10% scenario 3.514 m3 (2.608 m³ 
+ 906 m³)  gebufferd te worden. Hierbij nog geen rekeninghoudend met eventuele toename in 
kwel. 
 
Uitgaande van een retentievijver met een omvang van 6.936 m2 (wateroppervlak bij vast peil), 
een maximale peilstijging van 0.3 m en een talud van gemiddeld minimaal 1:3 wordt de 
bergingscapaciteit van de retentievijver als volgt berekend: 
 
Inhoud retentie (exclusief talud)= 6.936 x 0,3= 2.080 m3 

Lengte talud (worst case)= 1.505 m 
Inhoud talud 1.505 x 0,3 x 0,9 x 0,5= 203m3 
 
Netto inhoud retentie= 2.080 m3 + 203 m3 =2.283 m3 
 
De retentie is voldoende gedimensioneerd om het totale waterbezwaar (toename verharding en 
te dempen watergangen) voor de planontwikkeling bij een T=10+10% te bufferen (1.922 m3).  



AGEL adviseurs 
 

D01 Riolerings- en waterhuishoudkundigplan  20090431 
Van Wanrooij Projectontwikkeling   mei 2010 
Projectplan ‘Westerhei’ te Nieuwendijk   blad 17 
 
 
 
 

 

Bij een T=100+10% situatie dient er 3.514 m3  gebufferd te worden. Bij een T=100 situatie is 
er een peilstijging toegestaan tot aan het maaiveld. Het toekomstig maaiveld wordt gesteld op 
0.05m- NAP bij een vast peil van 1,35m- NAP kan er een peilstijging worden gecreëerd van 
1.30m. Het wateroppervlak bedraagt in die situatie 13.887 m2 (wateroppervlak+taluds). Op 
basis van deze gegevens wordt de bergingscapaciteit van de retentievijver als volgt berekend: 
 
Inhoud retentie (exclusief talud)= 13.887 x 1,3= 18.053 m3 

Lengte talud (worst case)= 1.643 m 
Inhoud talud 1.643 x 1,3 x 3,9 x 0,5= 4.165 m3 
 
Netto inhoud retentie= 18.053 m3 – 4.165 m3 = 13.888 m3 
 
De retentie is voldoende gedimensioneerd om het totale waterbezwaar (toename verharding en 
te dempen watergangen) voor de planontwikkeling bij een T=100+10% te bufferen (3.514 m3). 
 
4.4.3 Overcapaciteit watersysteem Westerhei 
Er is een bergingscapaciteit aanwezig van 13.888 m3, wanneer deze bergingcapaciteit in 
mindering wordt gebracht met de benodigde compensatie voor de toename in verhard 
oppervlak en de demping van de bestaande watergangen resulteert dit in een overcapaciteit 
van 10.374 m3 (13.888-2.608-906). 
 
Deze overcapaciteit dient te worden ingezet voor het oplossen van de bestaande wateropgave 
van de kern Nieuwendijk en de compensatie van het aantrekken van eventueel een extra 
hoeveelheid kwelwater. 
 
4.4.4 Riolering (RWA-stelsel) 
Er dient in de wijk een gescheiden rioolstelsel aangelegd te worden. Het regenwater dat op 
verharding en daken valt, wordt niet op het gemeentelijk riool aangekoppeld, maar afgevoerd 
via een regenwaterriool naar het oppervlaktewater. Met uitzondering van de wegen en 
woningen die grenzen aan een watergang, het regenwater van deze verhardingsoppervlakten 
zal bovengronds worden afgevoerd richting oppervlaktewater. Ter hoogte van deze 
verhardingsoppervlakten dienen geen opsluitbanden te worden toegepast om puntlozing te 
voorkomen. 
 
De afwatering van de Ippelseweg blijft na planontwikkeling ongewijzigd. De afwatering vindt 
plaats via kolken naar het gemeentelijk rioolstelsel    
 
4.4.5 Zuiveringsvoorziening 
Regenwater dat oppervlakkig afstroomt kan verontreinigd raken door vuil dat op de wegen ligt. 
Het kan ook verontreinigd zijn door uitloging van bijvoorbeeld dakbedekking (koper, lood of 
zink). Om verspreiding van de verontreiniging te voorkomen kan het water worden gezuiverd in 
een bodem- en bermpassage. Een dergelijke passage is primair een zuiveringsvoorziening en 
geen bergingsvoorziening.  
 
Ten behoeve van de zuivering van het aangesloten verhard oppervlak zullen er twee type 
zuiveringsvoorzieningen worden gerealiseerd. Een deel van de wegen en bebouwing  
(14.841 m2), grenzend aan water, zullen rechtstreeks bovengronds afstromen via een 
bermpassage richting oppervlakte water. Via een aangebracht filterpakket zal eventuele 
verontreiniging worden afgevangen. 
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De overige verhardingsoppervlakten van de wijk die niet rechtstreeks grenzen aan een 
waterpartij zullen via een regenwaterriool afstromen richting een bodempassage daar waar 
voldoende ruimte aanwezig is. Ter hoogte van de lozingslocaties waar niet voldoende ruimte is 
voor een bermpassage dient een ruimtereservering te worden gemaakt voor een lamellenfilter. 
De dimensionering van de lamellenfilter dient te geschieden in overleg met het waterschap. 
 
De dimensionering van de bodempassage dient te worden gebaseerd op het aangesloten 
verhard oppervlak dat gezuiverd moet te worden. (om de werking te relateren aan de werking 
van een verbeterd gescheiden stelsel kan een praktische ontwerpmaat van min. 4mm worden 
aangehouden). De diepte van een bodempassage is net als een wadi maximaal 0,3 meter. 
Belangrijk is dat na een hevige bui de bodempassage binnen 24 uur leeg is om de zuiverende 
werking te waarborgen. Voor het talud kan worden uitgegaan van 1 op 3.  Ten behoeve van 
calamiteiten dient er een slokop te worden gerealiseerd.  
 
Op het meest zuidelijk gelegen regenwaterriool zal in totaal 7.236 m2 verhard oppervlak worden 
aangesloten. Ter hoogte van dit stelsel dient voor de zuivering een ruimtereservering te worden 
gemaakt voor een lamellenfilter. 
 
Op het noordoostelijk gelegen regenwaterriool zal in totaal 12.986 m2 verhard oppervlak 
worden aangesloten. Ten behoeve van de benodigde m2 bodempassage resulteert dit in de 
volgende berekening: 12.986 m2 x 4mm= 52 m3 benodigde omvang bodempassage. Bij een 
diepte van 0,3m is er circa 173 m2. Uitgaande dat de bodemdoorlatendheid van de wadi kan 
afnemen tot circa 0,3 m/dag (Stichting Rioned, Wadi’s: aanbevelingen voor ontwerp, aanleg en 
beheer), hoe groot die ook bij aanleg is. Bij een waterdiepte van maximaal 0,3 m is de wadi 
binnen 24 uur leeg.   
 
Op het noordwestelijk gelegen regenwaterriool zal in totaal 4.032 m2 verhard oppervlak worden 
aangesloten. Ter hoogte van dit stelsel dient voor de zuivering een ruimtereservering te worden 
gemaakt voor een lamellenfilter. 
 
4.4.6 Koppeling aan bestaand watersysteem 
Het watersysteem van Nieuwendijk zal in verbinding worden gesteld met het watersysteem van 
Westerhei. Hierdoor ontstaat een groter robuust watersysteem met een goede doorstroming. 
Door het systeem met elkaar in verbinding te stellen kan worden afgestapt van een zomer- en 
winterpeil. Ten behoeve van de doorstroming dient er tussen het bestaand stedelijk gebied en 
Westerhei een peilscheidende voorziening (stuw) te worden gerealiseerd. Het toekomstig 
waterpeil in Westerhei zal dan 1.35m- NAP bedragen. De voorziening zorgt er eveneens voor 
een hoger peil van 1.25m- NAP in het bestaand stedelijk gebied.  
 
De koppeling zal worden gerealiseerd ter hoogte van de bestaande B-watergang 020157 ter 
hoogte van de Kildijk, deze watergang zal worden verlengd.   
 
Aan de noordzijde, ter hoogte van de Ippelseweg zal het toekomstig watersysteem in 
verbinding komen met het omliggende watersysteem. Het lozingspunt zal plaats vinden op A-
watergang 001644. Ten behoeve van de doorstroming en het realiseren van peilstijging zal er 
een stuw met doorlaat (knijpvoorziening) worden geplaatst. De toegestane afvoer uit het 
gebied is 47m3/u (1,5 l/s/ha over 8,7 ha). De stuw is tevens nodig om het peil van 1.35m- NAP 
in de winter vast te houden. Het landelijke peil bedraagt in de winter namelijk 1.65m- NAP.   
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Ter hoogte van de huidige verbinding (B-watergang 020006) vanuit het plangebied met  
A-watergang 001644 zal eveneens een soortgelijke peilscheidende voorziening gerealiseerd 
dienen te worden. Het dichtzetten van deze verbinding is niet wenselijk vanuit oogpunt 
waterkwaliteit. In het uiterste geval stemt het waterschap in met de aanleg van een 
regenwateruitlaat op de kop van de doodlopende watergang ten behoeve van de doorstroming   
 
4.4.7 Status watergangen met bijhorend beheer en onderhoud 
Watergangen worden in de Keur onderverdeeld in drie categorieën: 

- A-watergang: heeft een aan- en afvoerende en bergende functie; 
- B-watergang: heeft een afvoerende en bergende functie; 
- C-watergang: heeft alleen een bergende functie. 

 
Het toekomstige watersysteem krijgt een belangrijke functie in de afvoer en berging van water 
vanuit de bestaande kern. Om deze reden kunnen aan de nieuw te realiseren watergangen en 
de retentievijver binnen de planontwikkeling een A-status worden toegekend. De bestaande 
watergangen (B-watergang 020006 en B-watergang 020157) wijzigen niet in status. 
 
De nieuw te graven watergangen dienen conform de keur te voldoen aan een bepaalde 
afmeting. Voor A-watergangen zijn deze als volgt: 
Talud:    een schuinte van 1:2 
Bodembreedte: min. 0.70 m 
Bodemhoogte: 1.00 m onder zomerpeil of boezempeil.  
 
Voor B-watergangen zijn deze als volgt: 
Talud:    een schuinte van 1:2 
Bodembreedte: 0.50 m 
Bodemhoogte: 0.50 m onder zomerpeil of boezempeil.  
 
Voor B-watergangen geldt een beschermingszone van 1 meter aan weerszijden. Bij B- 
watergangen zijn de eigenaren van aangrenzende percelen verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de watergang. Alvorens ontheffing te kunnen verlenen voor (ver)graven van 
nieuwe watergangen dienen alle belanghebbenden hiermee in te stemmen. Bij A-watergangen 
wordt standaard een beschermzone van 5 meter toegepast.  
 
Op dit moment wordt het beheer van water in de kernen door de gemeente Werkendam 
uitgevoerd. Conform het waterplan wordt het onderhoud van de gemeentelijke watergangen bij 
voorkeur uitgevoerd met kraan, omdat de bodem via deze wijze niet wordt omgewoeld en 
omdat het goedkoper is. In de meeste gevallen is dit echter niet mogelijk, vanwege de breedte 
en/of de onbereikbaarheid van het water. Dan gebeurt het onderhoud met de maaiboot. De 
watergangen worden in principe één keer per jaar gemaaid in het najaar, alleen waar dat nodig 
is wordt een tweede onderhoudsbeurt uitgevoerd in de zomerperiode. Het maaisel wordt altijd 
afgevoerd. 
 
Binnen het plangebied zal het beheer en onderhoud in beginsel dan ook deels worden 
uitgevoerd door de gemeente. De nieuw te realiseren A-watergangen zullen in de toekomst in 
ieder geval door het waterschap worden onderhouden.   
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Om onderhoud mogelijk te maken met een kraan dan wel met een maaiboot dienen de nieuw 
te realiseren watergangen te voldoen aan een aantal toetsingcriteria: 
 
Onderhoud m.b.v. een maaiboot: 

- minimale bodembreedte van 2 meter; boven die 2 meter moet een minimale 
waterdiepte zijn van 1 meter onder zomerpeil of boezempeil; 

- de doorvaartbreedte op de waterlijn minimaal 2,25 meter blijven (ook naast eventueel 
mee te maaien natuurvriendelijke oevers); 

- er moet minimaal 75 meter lengte van de te onderhouden watergang aanwezig blijven; 
- er moet voldoende doorvaarthoogte overblijven ter plaatse van de aanwezige 

kruisingen met infrastructurele werken, oftewel minimaal 1,00 meter ten opzichte van 
zomerpeil of boezempeil; 

- er moeten vanaf de openbare weg goed bereikbare locaties aanwezig zijn waar een 
maaiboot te water kan worden gelaten; 

- er moet op elke lengte van ca 150 meter een vuiltrekplaats aanwezig zijn waar maaisel 
uit de watergang kan worden verwijderd en op een voertuig kan worden geladen om zo 
te worden afgevoerd. Deze vuiltrekplaatsen dienen minimaal de afmetingen te hebben 
die in de te verlenen watervergunning zullen worden voorgeschreven; 

- er moet een locatie in de watergang aanwezig van 6 meter bij 6 meter (met een 
waterdiepte minimaal 1 meter (onder zomerpeil of boezempeil)) waar een maaiboot 
gekeerd kan worden (zodat maaisel kan worden opgeduwd). 

 
Onderhoud m.b.v. een kraan: 

- bij een breedte van de watergang van minder dan 8 meter is een eenzijdige  
  onderhoudsstrook benodigd van 5 meter; 
- bij een breedte van de watergang van meer dan 8 meter is een tweezijdige  
  onderhoudsstrook benodigd van 5 meter. 

 
Specifiek voor het stedelijk gebied geldt dat de volgende eisen worden gesteld: 

- oppervlaktewater moet voldoende omvang hebben; 
- de doorstroming in watergangen moet gewaarborgd zijn; 
- watergangen die een specifiek ecologische doelstelling hebben of zullen verkrijgen, 

moeten zo worden uitgevoerd dat minstens 35% van de oeverlengte natuurvriendelijk 
wordt uitgevoerd, tenzij in overleg met het waterschap voor een gelijke hoeveelheid 
alternatieve ecologische voorzieningen wordt gekozen.  

- eenzijdig obstakelvrije zones (grondstroken voor machinaal onderhoud) zijn mogelijk 
als het onderhoud gewaarborgd blijft; 

- Als één zijde alleen voor handmatig onderhoud bereikbaar moet zijn, dan moet de 
zone minimaal 1,00 meter breed zijn; 

- In beschermingszones van 5.00 m. breed kan incidenteel beplanting als 
bossages e.d. worden toegelaten mits deze doelmatig machinaal onderhoud niet 
belemmeren. Parallel aan de watergang mag zo’n bossage daarom geen grotere 
breedte dan 3 m. bereiken. Bovendien moet in die gevallen aan de landzijde van de 
bossage een obstakelvrije ruimte 5.00 m. aanwezig blijven. 

In bijlage 3 is in het riolering- waterhuishoudkundig ontwerp zijn in de dwarsprofielen de 
benodigde onderhoudsstroken weergegeven. De mogelijke locatie van de inlaatplaats voor de 
maaiboot is eveneens opgenomen in het ontwerp.  
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4.4.8 Voorwaarden bruggen en vlonders 
Voor het plaatsen van bruggen over B- en C-watergangen gelden algemene regels. Als wordt 
voldaan aan de algemene regel is geen watervergunning van de Keur voor Wateren en 
Waterkeringen nodig. Deze voorwaarden zijn als volgt; 

1. wordt bij het plaatsen in een afgedamde watergang geplaatst.  
2. mag aanwezige kabels en leidingen niet beschadigen.  
3. heeft een minimale afstand tussen zomerpeil en onderkant brug van 30 centimeter.  
4. mag de stabiliteit van de oevers niet aantasten.  
5. mag niet binnen een afstand van 10 meter op andere kunstwerken (duiker, brug, 

steiger enzovoorts) worden geplaatst, gemeten vanaf de zijkanten van de brug.  
6. dient als toegang tot de openbare weg en wordt aangelegd met ontheffing van de 

wegbeheerder (gemeente, provincie of waterschap).  
7. moet binnen twee jaar na toestemming worden geplaatst.  
8. moet bij melding voorzien zijn van een situatietekening met hierop de locatie en de 

afmetingen van de brug.  
 
Voor bruggen die niet aan de algemene regel voldoen gelden de volgende bijzondere 
toetsingscriteria: 

1. Voor watergangen met een bovenbreedte tot 7 meter geldt dat bruggen met pijlers niet 
zijn toegestaan. 

2. Voor watergangen met een bovenbreedte van meer dan 7 meter geldt dat eventueel 
toegepaste pijlers minstens een onderlinge afstand van 2,25 meter moeten hebben. 

3. Om onnodige opstuwing te voorkomen, moeten de pijlers rond van vorm zijn. 
4. De brughoofden mogen de stabiliteit van de oevers niet aantasten. 
5. Aan bruggen in vaarwegen kunnen aanvullende voorschriften verbonden worden ten 

aanzien van de doorvaart en de afwatering van het wegdek. 
 
Voor het plaatsen van terrassen/vlonders dient ten alle tijden rekening te worden gehouden dat 
doelmatig onderhoud niet wordt belemmerd en de stabiliteit van de taluds worden 
gewaarborgd.  Voor B-watergangen geldt dat de tweezijdige beschermzone van 1 meter te 
allen tijde vrij dient te blijven van obstakels.  
 
De toekomstige terrassen/vlonders liggen allen ter hoogte van een waterpartij die onderhouden 
zal gaan worden door een maaiboot.  Een obstakel vrije zone is om deze reden niet benodigd. 
Het schouwen en onderhoud ter hoogte van de terrassen/vlonders zal namelijk plaats vinden 
vanuit de maaiboot. De afwerking van het talud ter hoogte van de terrassen/vlonders verdient 
extra aandacht door het ontbreken van een beschermzone. De stabiliteit dient ten alle tijden te 
worden gewaarborgd.   
 
4.4.9 Uitbreiding Begraafplaats en reconstructie afwatering 
In verband met de voorgenomen planontwikkeling Westerhei in combinatie met uitbreiding van 
de begraafplaats, gelegen ten westen van plangebied. Dienen een aantal watergangen te 
worden omgelegd dan wel dat het onderhoud van de afwatering vanuit de begraafplaats wordt 
gewaarborgd.  
 
Vanuit het waterschap zijn richtlijnen opgesteld aangaande het aanleggen van nieuwe 
begraafplaatsen. Deze richtlijnen zijn opgenomen in paragraaf 3.2.3. Om te voldoen aan deze 
richtlijnen wordt geadviseerd om de huidige B-watergang 020052 in oostelijke richting te 
verleggen naar de grens van het perceel. Op deze manier ontstaat er een natuurlijke barrière 
tussen de begraafplaats en projectplan Westerhei. 
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Verdere afstroom vanuit B-watergang 020052 vindt in de huidige situatie plaats via A-
watergang 001661. In de huidige situatie wordt deze watergang machinaal onderhouden. Deze 
watergang dient te worden gehandhaafd. Ten behoeve van het onderhoud dient er aan de 
planzijde (Westerhei) een onderhoudsstrook van 3 meter te worden gerealiseerd tussen de 
watergang en het uitgeefbaar gebied  
 
 
4.5 Droogweerafvoerstelsel (DWA-stelsel) 

Ten behoeve van het huishoudelijke afvalwater dient een afzonderlijke leiding aangelegd te 
worden ter hoogte van projectplan Westerhei. Dit stelsel dient gedimensioneerd te worden op 
het aantal woningen dat in de toekomst worden gebouwd. Het DWA-stelsel zoals deze is 
opgenomen in bijlage 3 is conform het Riolering- en waterhuishoudkundig ontwerp van Royal 
Haskoning d.d. 12-12-2007.  
 
In het plangebied wordt gemiddeld 120 liter vuilwater per dag geproduceerd per inwoner en 
afgevoerd naar het rioolstelsel (10 liter per inwoner x uur, gedurende 12 uur resulteert dit in 
120 liter/dag). 
 
Per woning wordt uitgegaan van een gemiddelde woningbezetting van 2,5 bewoners. Dit 
betekent dat er dus 2,5 x 120 liter = 300 liter per dag per woning wordt “geproduceerd”. 
 
4.5.1 Berekening verwerking vuilwater (DWA) 
Op basis van de hierboven genoemde kengetallen is een berekening gemaakt van de ‘productie’ 
van vuilwater per deelgebied. Conform het planontwerp wordt er in plangebied in totaal ca 148 
woningen gerealiseerd. Voor de berekening van het nieuw aan te leggen rioolstelsel wordt het 
totaal aantal te realiseren woningen van het nieuwbouwplan in beschouwing genomen. Dit 
resulteert derhalve in een afvoer van:   
 
300 liter / dag x 148 woningen = 44.400 liter = 44,40 m³ per dag. 
 
4.5.2 Aansluitmogelijkheden 
Het DWA-stelsel is uitgewerkt in de in bijlage 3 bijgevoegde rioleringsplan. Ter hoogte van de 
planontwikkeling zal onder vrijval het huishoudelijk afvalwater afstromen richting een nieuw te 
realiseren gemaal. De locatie van het gemaal is eveneens weergegeven in bijlage. Vanuit het 
gemaal zal het huishoudelijk afvalwater via een persleiding verder worden afgevoerd.  
 
De gemeente heeft de voorkeur om de persleiding van het vuilwater van Westerhei aan te 
sluiten op de bestaande persleiding (PVC 110mm). Gelegen aan de noordzijde van het 
plangebied, in de noordelijke berm van de Ippelseweg.  Dit is de persleiding van het gemaal in 
de Ippelseweg nabij de Zandsteeg en deze loost vlak bij het eindgemaal van het waterschap in 
het rioolstelsel van de kern Nieuwendijk. In de verdere riooltechnische uitwerking dient te 
worden onderzocht of het geen problemen oplevert voor één van beide gemalen. 
 
4.5.3 Riooltechnische uitwerking 
In een vervolg stadium (concrete planuitwerking) dient het DWA-stelsel verder uitgewerkt te 
worden.  Waarbij de berging in het stelsel word bepaald. Om nooduitlaten te vermijden of de 
werking ervan te beperken tot strikt calamiteuze gebeurtenissen, wordt voor stelsels, gerekend 
bij normale droogweerbelasting, een vultijd aangehouden van tenminste 24 uur. De kenmerken 
van de lozingswerken (coördinaten, drempelgegevens en putdekselhoogte ) dienen eveneens 
nog te worden toegevoegd aan het rioleringsplan.  
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5 RESUME (WATERPARAGRAAF) 

 
Algemeen 

De gemeente Werkendam heeft ten noordwesten van de kern Nieuwendijk het nieuwe 
woongebied ‘Westerhei’ gepland. De realisatie van dit woongebied past niet binnen de 
vigerende bestemmingsplannen ‘Kern Nieuwendijk’ en ‘De Hei II’. Een herziening van 
deze bestemmingsplannen is derhalve noodzakelijk. 
 
Het plangebied (Westerhei) ligt ten noordwesten van de kern Nieuwendijk, tussen het 
buurtschap ‘Kille’ en de bestaande woonwijk ‘De Hei’. Buurtschap Kille is in de loop der 
jaren in de kern Nieuwendijk opgenomen. Het plangebied bestaat momenteel grotendeels uit 
agrarische gronden. Aan de oostzijde van het plangebied ligt de meest recente uitbreidingswijk 
van Nieuwendijk ‘De Hei’. De ligging in de oksel van de Kildijk, de bomenrij en de begraafplaats 
aan de Zandsteeg zorgen ervoor dat het gebied een besloten ligging kent. Enkel naar de 
noordzijde (aan de Ippelseweg) grenst het gebied aan het (agrarisch) buitengebied. 
 
Het nieuwe woongebied ‘Westerhei’ komt te liggen aan de noordwestzijde van de kern 
Nieuwendijk, tussen de bestaande dorpsrand en de linten langs de Kildijk en Zandsteeg. Het 
plan voorziet in circa 148 woningen bestaande uit diverse type woningen en appartementen. 
Aan de Zandsteeg ligt een begraafplaats. De geplande uitbreiding van de begraafplaats grenst 
aan het plangebied. Het plan heeft een behoorlijke wateropgave, bestaande uit waterretentie 
voor enerzijds de ontwikkeling van het plangebied zelf en anderzijds voor een deel van de rest 
van de kern Nieuwendijk. Deze wateropgave wordt opgepakt als een kans om een fraai en 
aantrekkelijk woonmilieu te maken rondom een waterplas.  
 
Huidige waterhuishouding 
In het plangebied zijn nagenoeg geen watergangen aanwezig, behalve aan de oostelijke en 
westelijke rand. De watergang langs de westrand is waterafvoerend vanaf de begraafplaats en 
een heel klein gebied ten westen van de Zandsteeg. Het betreft hier B-watergang 020052 ter 
hoogte van de begraafplaats en A-watergang 001661 ter hoogte van de zandsteeg. Langs de 
bomenrij in het zuidelijk deel liggen B-watergang 020129 en een C-watergang in de vorm van 
een halfverlande poel (075506). Langs de oostrand ter hoogte van de Singel is een  
B-watergang gelegen (020006).  
 
Het huidig watersysteem van het plangebied is eenvoudig gericht op afvoer in noordelijke 
richting. Langs de Ippelseweg ligt een afvoerende A-watergang (001644), ook voor water uit 
het zuidelijk ervan gelegen dorpsdeel. De afvoerrichting is oostwaarts en noordwaarts ( richting 
Schansgat). Er is sprake van een zomer- en winterpeil in het plangebied. 
 

Kenmerken van het plangebied: 
Grondsoort      Rn52A (zavel) 

Rn 95A (zware zavel en lichte klei) 
Grondwatertrap VII:    GHG > 80 cm onder maaiveld 

GLG > 160 cm onder maaiveld 
Peilvak 75:      zomerpeil 1,35 m- NAP 

winterpeil 1,65 m- NAP 
Peilvak kern Nieuwendijk:  vastpeil 1,25 m- NAP 
Gemiddelde maaiveldhoogte:  0,02 m – NAP 
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In en in de omgeving van het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels en leidingen 
aanwezig die een belemmering vormen voor de beoogde ontwikkeling. Er behoeft ook geen 
rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van straalpaden ten behoeve van de 
telecommunicatie. Met uitzondering van de uitbreiding van de begraafplaats, hierbij dient 
rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van bestaande waterleiding. 
 
Beleidskader Waterschap Rivierenland 
Het waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de waterkwantiteit en –kwaliteit in het 
onderhavige gebied. De bestaande riolering in de omgeving van het plangebied is in beheer en 
eigendom van de gemeente Werkendam. 
 
Inrichtingen van waterhuishoudingen voor nieuwbouwplannen worden door het waterschap 
getoetst en gekeurd. Voor nieuwbouw geldt dat het “schone” regenwater gescheiden van het 
“vuile” huishoudelijke afvalwater wordt opgevangen en verwerkt. Het huishoudelijke afvalwater 
kan indien mogelijk direct aangesloten worden op een bestaand rioolstelsel in de omgeving. 
 

Bij nieuwe bouwplannen binnen stedelijk gebied waarbij de toename van het verhard oppervlak 
meer dan 500 m² bedraagt moet er “Waterneutraal” gebouwd worden. “Waterneutraal” 
bouwen houdt in dat het opgevangen regenwater van de verharde oppervlakken binnen het 
plangebied wordt vastgehouden of geborgen. Afvoer naar het oppervlaktewatersysteem kan 
plaatsvinden met een afvoerfactor van 1,5 l/sec/ha. De hoeveelheid neerslag die verwerkt of 
gebufferd moet worden in het plangebied wordt bepaald aan de hand van een door het 
waterschap gehanteerde regenreeks van Buishand en Velds. 
 
Indien het opgevangen regenwater binnen het plangebied verwerkt of gebufferd moet worden 
stelt het waterschap de volgende eisen: 

1. Het regenwater dat neerslaat tijdens de regenreeks T=10 (zomerbui) vermeerderd met 
10% moet verwerkt worden binnen het plangebied. Daarbij dient de drooglegging 
(verschil tussen gestegen waterniveau en kruin rijbaan) minimaal 0,70 m te bedragen. 
met een maximale peilstijging van 0,30m+ Vuistregel die voor kleine plannen (< 5ha) 
kan worden gehanteerd is een berging van 436 m3 waterberging per hectare. 

2. Het regenwater dat neerslaat tijdens de regenreeks T=100 (zomerbui) vermeerderd 
met 10% moet verwerkt worden binnen het plangebied. De maximale peilstijging mag 
tot maaiveld stijgen. Vuistregel die voor kleine plannen (< 5ha) kan worden gehanteerd 
is een berging van 664 m3 per hectare. 

3. Er dient kwelwaterneutraal gebouwd te worden. Dit betekend dat ten opzichte van de 
huidige situatie geen extra kwel mag worden aangetrokken. Indien er kwel optreedt, 
dient dit binnen het plangebied geborgen te worden. 

4. Kwaliteit van regenwaterafvoer: Afvoer van wegwater via een bermpassage, niet 
rechtstreeks. Bij daken van bebouwing gebruik vermijden van uitlogende materialen, 
zoals zink, koper, lood en zacht pvc. 

5. Te dempen watergangen dienen gecompenseerd te worden binnen de planontwikkeling 
 
Bij “Waterneutraal” bouwen moet het regenwater in het gebied gebufferd worden om de 
geoorloofde afvoer (1,5 l/s/ha) naar het oppervlaktewater bij het vallen van de regenreeks niet 
te overschrijden. Hiervoor zijn een aantal compenserende maatregelen mogelijk.  
De maatregelen in volgorde van voorkeur van het waterschap zijn als volgt: 

1. Creëren van open water; 
2. Infiltratie; 
3. Het aanbrengen van bergingsvoorzieningen (laatste redmiddel niet lozen op 

rioolstelsel). 
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Beleidskader Gemeente Werkendam 

Het hoofddoel van het gemeentelijke waterplan is het realiseren van een gezond en 
veerkrachtig watersysteem, dat voldoet aan de landelijke en Europese normen en dat is 
gebaseerd op een gezamenlijke visie van gemeente en waterschap op een duurzame 
waterhuishouding in de gemeente. In het waterplan worden concrete afspraken gemaakt 
over de stedelijke wateropgave (kwantiteit en kwaliteit) en de vereiste inspanningen om het 
watersysteem vóór 2015 op orde te brengen en te houden. Belangrijke nevendoelstellingen 
zijn: 

- het afstemmen van waterbeleid binnen en buiten de gemeente, zodat de stedelijke 
wateropgaven gerealiseerd worden tegen de laagst maatschappelijke kosten. 

- het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn van water; daartoe worden bij de 
uitvoering van het plan waar mogelijk bewoners betrokken. 

- het maken van concrete afspraken over ambities, maatregelen, de bekostiging en 
de doorwerking daarvan in de ruimtelijke ordening en (meerjaren)begrotingen van 
beide partijen. Kosteneffectiviteit en laagst maatschappelijke kosten zijn hierbij 
voorwaarde. 

 
In Nieuwendijk zijn in het bestaande watersysteem geen knelpunten maar ligt wel een 
wateropgave bij  ‘niet afwentelen’. Binnen de kern is echter geen ruimte voor extra 
wateroppervlak, daarom wordt gezocht naar een locatie aan de rand van de kern. De 
maatregelen zijn echter kostbaar, terwijl uit de uitgevoerde kosten-batenanalyse blijkt dat de 
baten zeer beperkt zijn. In het uitvoeringsprogramma van het Waterplan zijn verscheidene 
maatregelen met betrekking tot de omgang met water in de kern Nieuwendijk opgenomen. In 
het uitvoeringsprogramma van het waterplan worden de maatregelen N3 en N4 gekoppeld aan 
de ontwikkeling van Westerhei. Maatregel N4 is van toepassing op de Volkstuinen en de 
Griendstraat en valt in het bestemmingsplan buiten de plangrenzen. Maatregel N3 betreft de 
zojuist beschreven wateropgave. Deze wateropgave kan ook worden gerealiseerd door het 
watersysteem in de kern te koppelen aan het nieuwe watersysteem in Westerhei, waar ruimte 
is voor extra waterberging. Hiermee wordt ook de doorstroming en aanvoer van water binnen 
de kern verbeterd. Tevens wordt aangegeven dat een nieuwe verbinding in het watersysteem 
gerealiseerd dient te worden in verband met de ontwikkeling van het plangebied. 
 
Uitgangspunten 

Met het doorlopen van het watertoetsproces zijn er diverse voorwaarden en uitgangspunten 
bepaald voor de toekomstige waterhuishouding van projectplan Westerhei. Onderstaand zijn 
deze voorwaarden en uitgangspunten benoemd: 

- Er moet “Waterneutraal” gebouwd worden. “Waterneutraal” bouwen houdt in dat de 
ruimtelijke ontwikkeling geen negatieve invloed heeft op het watersysteem (grond- en 
oppervlaktewater):  

- Het opgevangen regenwater van de verharde oppervlakken binnen het 
plangebied wordt vastgehouden of geborgen. Afvoer naar het 
oppervlaktewatersysteem kan plaatsvinden met een afvoerfactor van 1,5 
l/sec/ha. De hoeveelheid neerslag die verwerkt of gebufferd moet worden in het 
plangebied wordt bepaald aan de hand van een door het waterschap 
gehanteerde regenreeks van Buishand en Velds; 

- Het aantrekken van extra kwelwater dient voorkomen te worden, dan wel te 
worden gecompenseerd binnen het plangebied; 

- De huidige te dempen watergangen dienen gecompenseerd te worden; 
- De grondsoort is niet geschikt voor infiltratie. Daarom dient het plangebied te voorzien 

in voldoende berging in oppervlaktewater en taluds; 
- De ligging van het plangebied is in principe en onder voorwaarden geschikt om een 
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deel van de kwantitatieve wateropgave van het dorp Nieuwendijk op te lossen. Het 
gaat hier om het watersysteem in een deel van Nieuwendijk, namelijk de wijken die 
binnen de Rijksweg, Kerkweg/Kildijk en de Zandsteeg liggen; 

- Met het oog op een goede doorstroming en het oplossen van de wateropgave van het 
dorp Nieuwendijk is het noodzakelijk om het watersysteem in het plangebied zoveel 
mogelijk te verbinden met het bestaande  watersysteem; 

- Het oppervlaktewaterpeil in Nieuwendijk betreft een vast peil van 1,25m- NAP. Zoals 
bovenstaande punt beschrijft dient het watersysteem van Nieuwenwijk in verbinding te 
worden gesteld met Westerhei. Ten behoeve van de doorstroming dient er tussen het 
bestaand stedelijk gebied en Westerhei een peilscheidende voorziening te worden 
gerealiseerd. Het toekomstig waterpeil in Westerhei zal dan 1.35m- NAP bedragen. 

- Er dient in de wijk een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel aangelegd te worden. Het 
regenwater dat op verharding en daken valt, zal niet op het riool worden 
aangekoppeld, maar zal worden  afgevoerd naar het oppervlaktewater, indien nodig via 
een zuiverende voorziening. Met voorschriften voor (bouw)materiaalkeuze en in het 
beheer van de openbare ruimte wordt hiermee rekening gehouden; 

- In het beleidskader van het waterschap is aangegeven dat bij hemelwaterlozingen van 
woonwijken en kantorenparken (milieucategorie 1 en 2) geen filters meer worden 
voorgeschreven en dat er wordt volstaan met een aanbeveling om gebruikt te maken 
van ‘bewezen technieken’ zoals bodem- bermpassages en wadi’s.  Indien geen bodem- 
of bermpassage wordt toegepast, wordt een geschikte locatie voor een mechanisch 
filter’ beschikbaar gehouden, zowel in fysieke als juridische zin (bestemmingsplan) en 
wordt dit vastgelegd in een bestuurlijke brief. Om het aantal locaties te beperken wordt 
aanbevolen om het aantal lozingslocaties zo minimaal mogelijk te houden; 

- De waterkering is komen te vervallen  en staat niet meer op de legger van het 
waterschap. De waterkering levert dan ook geen beperkingen meer op; 

 
Toekomstig watersysteem  

Ten behoeve van de voorgenomen planontwikkeling Westerhei zal een geheel nieuw 
watersysteem worden gerealiseerd. In overleg met de waterbeheerders (Waterschap 
Rivierenland) en met inachtneming van de randvoorwaarden is een ontwerp gemaakt voor het 
toekomstige watersysteem. Kenmerk is een grote waterpartij in de wijk, die met bestaande en 
nieuwe watergangen onderdeel wordt van het watersysteem in het dorp. 
 
Aan de zuidzijde van het plangebied zal er een verbinding komen met het bestaande 
watersysteem van het dorp Nieuwendijk. Deze verbinding zal tot stand komen door verlenging 
van B-watergang 020157. Ten behoeve van de doorstroming dient er tussen het bestaand 
stedelijk gebied en Westerhei een peilscheidende voorziening te worden gerealiseerd. Het 
toekomstig waterpeil in Westerhei zal dan 1.35m- NAP bedragen. 
 
Vervolgens zal B-watergang 020157 stroom noordwaarts in verbinding komen met een nieuw te 
realiseren A-watergang. Deze watergang staat vervolgens in verbinding met de grote 
waterpartij centraal in het plangebied. De bestaande B-watergang 020006 aan de oostzijde van 
het plangebied zal behouden blijven en staat in rechtstreekse verbinding met de centrale 
waterpartij. De verdere noordwaartse afstroom vanuit de centrale waterpartij zal geschieden via 
een nieuw te realiseren A-watergang. Deze watergang zal vervolgens via een knijpvoorziening 
(1,5 l/s/ha) afvoeren op de bestaande A-watergang 001644, gelegen langs de noordzijde van 
de Ippelseweg. 
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Ter compensatie van het verhard oppervlak zal er een retentievoorziening worden aangelegd. 
Conform het ontwerp bestemmingsplan ‘Westerhei’ (Crotec dec 2009 TEK01-WER00019-01A) 
is er 6.936 m2 compenserend wateroppervlak aanwezig (insteek vastpeil). Op basis van een 
bergingsberekening dient er in totaal bij een T=10+10% scenario 1.922 m3 en bij een 
T=100+10% scenario 3.514 m3 gebufferd te worden. Hierbij nog geen rekeninghoudend met 
eventuele toename in kwel. 
 
Uitgaande van een retentievijver met een omvang van 6.936 m2 (wateroppervlak bij vast peil), 
een maximale peilstijging van 0.3 m en een talud van gemiddeld minimaal 1:3 wordt de 
bergingscapaciteit van de retentievijver als volgt berekend: 
 
Inhoud retentie (exclusief talud)= 6.936 x 0,3= 2.080 m3 

Lengte talud (worst case)= 1.505 m 
Inhoud talud 1.505 x 0,3 x 0,9 x 0,5= 203m3 
 
Netto inhoud retentie= 2.080 m3 + 203 m3 =2.283 m3 
 
De retentie is voldoende gedimensioneerd om het totale waterbezwaar (toename verharding en 
te dempen watergangen) voor de planontwikkeling bij een T=10+10% te bufferen (1.922 m3).  
 
Bij een T=100+10% situatie dient er 3.514 m3  gebufferd te worden. Bij een T=100 situatie is 
er een peilstijging toegestaan tot aan het maaiveld. Het toekomstig maaiveld wordt gesteld op 
0.05m- NAP bij een vast peil van 1,35m- NAP kan er een peilstijging worden gecreëerd van 
1.30m. Het wateroppervlak bedraagt in die situatie 13.887 m2 (wateroppervlak+taluds). Op 
basis van deze gegevens wordt de bergingscapaciteit van de retentievijver als volgt berekend: 
 
Inhoud retentie (exclusief talud)= 13.887 x 1,3= 18.053 m3 

Lengte talud (worst case)= 1.643 m 
Inhoud talud 1.643 x 1,3 x 3,9 x 0,5= 4.165 m3 
 
Netto inhoud retentie= 18.053 m3 – 4.165 m3 = 13.888 m3 
 
De retentie is voldoende gedimensioneerd om het totale waterbezwaar (toename verharding en 
te dempen watergangen) voor de planontwikkeling bij een T=100+10% te bufferen (3.514 m3). 
 
Er is een bergingscapaciteit aanwezig van 13.888 m3, wanneer deze bergingcapaciteit in 
mindering wordt gebracht met de benodigde compensatie voor de toename in verhard 
oppervlak en de demping van de bestaande watergangen resulteert dit in een overcapaciteit 
van 10.374 m3 (13.888-2.608-906). Deze overcapaciteit dient te worden ingezet voor het 
oplossen van de bestaande wateropgave van de kern Nieuwendijk en de compensatie van het 
aantrekken van eventueel een extra hoeveelheid kwelwater. 
 
Er dient in de wijk een gescheiden rioolstelsel aangelegd te worden. Het regenwater dat op 
verharding en daken valt, wordt niet op het gemeentelijk riool aangekoppeld, maar afgevoerd 
via een regenwaterriool naar het oppervlaktewater. Met uitzondering van de wegen en 
woningen die grenzen aan een watergang, het regenwater van deze verhardingsoppervlakten 
zal bovengronds worden afgevoerd richting oppervlaktewater. Ter hoogte van deze 
verhardingsoppervlakten dienen geen opsluitbanden te worden toegepast om puntlozing te 
voorkomen. 
De afwatering van de Ippelseweg blijft na planontwikkeling ongewijzigd. De afwatering vindt 
plaats via kolken naar het gemeentelijk rioolstelsel    
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Regenwater dat oppervlakkig afstroomt kan verontreinigd raken door vuil dat op de wegen ligt. 
Het kan ook verontreinigd zijn door uitloging van bijvoorbeeld dakbedekking (koper, lood of 
zink). Om verspreiding van de verontreiniging te voorkomen kan het water worden gezuiverd in 
een bodem- en bermpassage. Een dergelijke passage is primair een zuiveringsvoorziening en 
geen bergingsvoorziening.  
 
Ten behoeve van de zuivering van het aangesloten verhard oppervlak zullen er twee type 
zuiveringsvoorzieningen worden gerealiseerd. Een deel van de wegen en bebouwing,  
grenzend aan water, zullen rechtstreeks bovengronds afstromen via een bermpassage richting 
oppervlakte water. Via een aangebracht filterpakket zal eventuele verontreiniging worden 
afgevangen. De overige verhardingsoppervlakten van de wijk die niet rechtstreeks grenzen aan 
een waterpartij zullen via een regenwaterriool afstromen richting een bodempassage daar waar 
voldoende ruimte aanwezig is. Ter hoogte van de lozingslocaties waar niet voldoende ruimte is 
voor een bermpassage dient een ruimtereservering te worden gemaakt voor een lamellenfilter. 
De dimensionering van de lamellenfilter dient te geschieden in overleg met het waterschap. 
 
Het watersysteem van Nieuwendijk zal in verbinding worden gesteld met het watersysteem van 
Westerhei. Hierdoor ontstaat een groter robuust watersysteem met een goede doorstroming. 
Door het systeem met elkaar in verbinding te stellen kan worden afgestapt van een zomer- en 
winterpeil. Ten behoeve van de doorstroming dient er tussen het bestaand stedelijk gebied en 
Westerhei een peilscheidende voorziening (stuw) te worden gerealiseerd. Het toekomstig 
waterpeil in Westerhei zal dan 1.35m- NAP bedragen. De voorziening zorgt er eveneens voor 
een hoger peil van 1.25m- NAP in het bestaand stedelijk gebied.  
 
De koppeling zal worden gerealiseerd ter hoogte van de bestaande B-watergang 020157 ter 
hoogte van de Kildijk, deze watergang zal worden verlengd. Aan de noordzijde, ter hoogte van 
de Ippelseweg zal het toekomstig watersysteem in verbinding komen met het omliggende 
watersysteem. Het lozingspunt zal plaats vinden op A-watergang 001644. Ten behoeve van de 
doorstroming en het realiseren van peilstijging zal er een stuw met doorlaat (knijpvoorziening) 
worden geplaatst. De toegestane afvoer uit het gebied is 47m3/u (1,5 l/s/ha over 8,7 ha). De 
stuw is tevens nodig om het peil van 1.35m- NAP in de winter vast te houden. Het landelijke 
peil bedraagt in de winter namelijk 1.65m- NAP.   
 
Ter hoogte van de huidige verbinding (B-watergang 020006) vanuit het plangebied met A-
watergang 001644 zal eveneens een soortgelijke peilscheidende voorziening gerealiseerd 
dienen te worden. Het dichtzetten van deze verbinding is niet wenselijk vanuit oogpunt 
waterkwaliteit. In het uiterste geval stemt het waterschap in met de aanleg van een 
regenwateruitlaat op de kop van de doodlopende watergang ten behoeve van de doorstroming   
 
Het toekomstige watersysteem krijgt een belangrijke functie in de afvoer en berging van water 
vanuit de bestaande kern. Om deze reden kunnen aan de nieuw te realiseren watergangen en 
de retentievijver binnen de planontwikkeling een A-status worden toegekend. De bestaande 
watergangen (B-watergang 020006 en B-watergang 020157) wijzigen niet in status. 
 
De nieuw te graven watergangen dienen conform de keur te voldoen aan een bepaalde 
afmeting. Voor B-watergangen geldt een beschermingszone van 1 meter aan weerszijden. Bij B- 
watergangen zijn de eigenaren van aangrenzende percelen verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de watergang. Alvorens ontheffing te kunnen verlenen voor (ver)graven van 
nieuwe watergangen dienen alle belanghebbenden hiermee in te stemmen. Bij A-watergangen 
wordt standaard een beschermingszone van 5 meter toegepast.  
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Op dit moment wordt het beheer van water in de kernen door de gemeente Werkendam 
uitgevoerd. Conform het waterplan wordt het onderhoud van de gemeentelijke watergangen bij 
voorkeur uitgevoerd met kraan, omdat de bodem via deze wijze niet wordt omgewoeld en 
omdat het goedkoper is. In de meeste gevallen is dit echter niet mogelijk, vanwege de breedte 
en/of de onbereikbaarheid van het water. Dan gebeurt het onderhoud met de maaiboot. De 
watergangen worden in principe één keer per jaar gemaaid in het najaar, alleen waar dat nodig 
is wordt een tweede onderhoudsbeurt uitgevoerd in de zomerperiode. Het maaisel wordt altijd 
afgevoerd. 
 
Binnen het plangebied zal het beheer en onderhoud in beginsel dan ook deels worden 
uitgevoerd door de gemeente. De nieuw te realiseren A-watergangen zullen in de toekomst in 
ieder geval door het waterschap worden onderhouden.  Om onderhoud mogelijk te maken met 
een kraan dan wel met een maaiboot dienen de nieuw te realiseren watergangen te voldoen 
aan  toetsingcriteria, zoals deze zijn vastgelegd in de keur: 
 
Voor het plaatsen van bruggen over B- en C-watergangen gelden algemene regels. Als wordt 
voldaan aan de algemene regel is geen watervergunning van de Keur voor Wateren en 
Waterkeringen nodig. Voor het plaatsen van terrassen/vlonders dient ten alle tijden rekening te 
worden gehouden dat doelmatig onderhoud niet wordt belemmerd en de stabiliteit van de 
taluds worden gewaarborgd.  Voor B-watergangen geldt dat de tweezijdige beschermzone van 
1 meter te allen tijde vrij dient te blijven van obstakels. De toekomstige terrassen/vlonders 
liggen allen ter hoogte van een waterpartij die onderhouden zal gaan worden door een 
maaiboot.  Een obstakel vrije zone is om deze reden niet benodigd. Het schouwen en 
onderhoud ter hoogte van de terrassen/vlonders zal namelijk plaats vinden vanuit de maaiboot. 
De afwerking van het talud ter hoogte van de terrassen/vlonders verdient extra aandacht door 
het ontbreken van een beschermzone. De stabiliteit dient ten alle tijden te worden 
gewaarborgd.   
 
In verband met de voorgenomen planontwikkeling Westerhei in combinatie met uitbreiding van 
de begraafplaats, gelegen ten westen van plangebied. Dienen een aantal watergangen te 
worden omgelegd dan wel dat het onderhoud van de afwatering vanuit de begraafplaats wordt 
gewaarborgd.  Vanuit het waterschap zijn richtlijnen opgesteld aangaande het aanleggen van 
nieuwe begraafplaatsen. Om te voldoen aan deze richtlijnen wordt geadviseerd om de huidige 
B-watergang 020052 in oostelijke richting te verleggen naar de grens van het perceel. Op deze 
manier ontstaat er een natuurlijke barrière tussen de begraafplaats en projectplan Westerhei.  
 
Verdere afstroom vanuit B-watergang 020052 vindt in de huidige situatie plaats via A-
watergang 001661. In de huidige situatie wordt deze watergang machinaal onderhouden. Deze 
watergang dient te worden gehandhaafd. Ten behoeve van het onderhoud dient er aan de 
planzijde (Westerhei) een onderhoudsstrook van 3 meter te worden gerealiseerd tussen de 
watergang en het uitgeefbaar gebied  
 
Droogweerafvoer 
Ten behoeve van het huishoudelijke afvalwater dient een afzonderlijke leiding aangelegd te 
worden ter hoogte van projectplan Westerhei. Dit stelsel dient gedimensioneerd te worden op 
het aantal woningen dat in de toekomst worden gebouwd.  
 
In het plangebied wordt gemiddeld 120 liter vuilwater per dag geproduceerd per inwoner en 
afgevoerd naar het rioolstelsel (10 liter per inwoner x uur, gedurende 12 uur resulteert dit in 
120 liter/dag).  
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Per woning wordt uitgegaan van een gemiddelde woningbezetting van 2,5 bewoners. Dit 
betekent dat er dus 2,5 x 120 liter = 300 liter per dag per woning wordt “geproduceerd”. 
 
Op basis van de hierboven genoemde kengetallen is een berekening gemaakt van de ‘productie’ 
van vuilwater per deelgebied. Conform het planontwerp wordt er in plangebied in totaal ca 148 
woningen gerealiseerd. Voor de berekening van het nieuw aan te leggen rioolstelsel wordt het 
totaal aantal te realiseren woningen van het nieuwbouwplan in beschouwing genomen. Dit 
resulteert derhalve in een afvoer van:   
 
300 liter / dag x 148 woningen = 44.400 liter = 44,40 m³ per dag. 
 
Ter hoogte van de planontwikkeling zal onder vrijval het huishoudelijk afvalwater afstromen 
richting een nieuw te realiseren gemaal. De locatie van het gemaal is eveneens weergegeven in 
bijlage. Vanuit het gemaal zal het huishoudelijk afvalwater via een persleiding verder worden 
afgevoerd.  
 
De gemeente heeft de voorkeur om de persleiding van het vuilwater van Westerhei aan te 
sluiten op de bestaande persleiding (PVC 110mm). Gelegen aan de noordzijde van het 
plangebied, in de noordelijke berm van de Ippelseweg.  Dit is de persleiding van het gemaal in 
de Ippelseweg nabij de Zandsteeg en deze loost vlak bij het eindgemaal van het waterschap in 
het rioolstelsel van de kern Nieuwendijk. In de verdere riooltechnische uitwerking dient te 
worden onderzocht of het geen problemen oplevert voor één van beide gemalen. 
 
In een vervolg stadium (concrete planuitwerking) dient het DWA-stelsel verder uitgewerkt te 
worden.  Waarbij de berging in het stelsel word bepaald. Om nooduitlaten te vermijden of de 
werking ervan te beperken tot strikt calamiteuze gebeurtenissen, wordt voor stelsels, gerekend 
bij normale droogweerbelasting, een vultijd aangehouden van tenminste 24 uur. De kenmerken 
van de lozingswerken (coördinaten, drempelgegevens en putdekselhoogte) dienen eveneens 
nog te worden toegevoegd aan het rioleringsplan.  
 

Proces 

Bij de planvorming heeft de gemeente in de periode oktober 2004 – maart 2006 de 
volgende stappen in het proces van de watertoets doorlopen. In een startoverleg heeft 
de gemeente het waterschap Rivierenland (Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch) in kennis 
gesteld van enkele voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder dit plan. Naar 
aanleiding hiervan heeft het waterschap zijn eisen voor water en riolering aangegeven en, 
voor zover bekend, informatie over het watersysteem verstrekt.  
 
De eisen en riolering zijn aangevuld met die van de gemeente. Bij de opdracht voor het 
opstellen van een stedenbouwkundig plan zijn deze eisen en informatie aan het adviesbureau 
doorgegeven en toegelicht. Vervolgens is het plan in verschillende fasen met waterschap 
besproken. 
 
Eerst is de structuurschets aan de orde geweest, later gevolgd door het concept 
verkavelingsplan. Daarna heeft het waterschap, op verzoek van de gemeente, in hoofdlijnen 
de strekking aangegeven van het uit te brengen watertoetsadvies op basis van de definitieve 
verkavelingplan.  
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Het waterschap heeft op 11 september 2006 (positief) advies uitgebracht op het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Westerhei, Nieuwendijk’ in het kader van art. 10 van het Bro.  
Het betrof destijds een ontwikkeling van 100 woningen. Ten tijden van schrijven van dit 
riolerings- en waterhuishoudkundigplan is er sprake van 148 woningen. Het destijds afgegeven 
advies is daarmee komen te vervallen. 
 
Op 14 december 2007 is voor Westerhei een riolering- en waterhuishoudkundig ontwerp 
opgesteld. In het dossier van het waterschap is geen reactie van het waterschap op dit plan 
bekend. Het waterschap heeft in een later stadium (memo 2 juni 2009) het riolering- en 
waterhuishoudkundig ontwerp beoordeeld.  
 
Op 22 februari 2010 heeft het waterschap het concept-ontwerpbestemmingsplan ontvangen 
vooruitlopend op de officiële advisering. Middels een memo zijn de aandachtspunten 
beschreven die van belang zijn voor het ontwerp-bestemmingsplan. Het gaat hier voornamelijk 
om aspecten die bepalend kunnen zijn voor de hoeveelheid waterberging die nodig is in de 
planontwikkeling en de daarbij samenhangende waterstructuur. Daarnaast dient ook gekeken te 
worden naar de onderhoudbaarheid van het toekomstig watersysteem welke mogelijk een claim 
kan leggen op de beschikbare ruimte in het plan. 
 
Op 7 mei heeft het waterschap het geactualiseerde riolerings- en waterhuishoudkundigplan 
Westerhei d.d. 27 april 2010 beoordeeld. Middels een heeft het waterschap haar opmerkingen 
kenbaar gemaakt middels een memo. Naar aanleiding van deze opmerkingen en een tweetal 
overleggen tussen de initiatiefnemer, waterschap en gemeente is het riolerings- en 
waterhuishoudkundigplan Westerhei aangepast naar een definitief document d.d. 19 mei 2010. 
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Memo’s waterschap 
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Oppervlakten toekomstige situatie 
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Riolerings- en waterhuishoudkundig ontwerp 
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Riolerings- en waterhuishoudkundig ontwerp (profielen en details) 
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Memo 
 
Aan: Van Wanrooij projectontwikkeling, Rene Schippers 

Van: Waterschap Rivierenland, Hendrika Jager 

Datum: 7 mei 2010 

Onderwerp: Opmerkingen op ‘riolerings- en waterhuishoudkundigplan Westerhei te 

Nieuwenbijk’, 27 april 2010 

 

Opmerkingen op riolerings- en waterhuishoudkundigplan 

1. Pagina 4, eerste alinea: de afvoer is oostwaarts en noordwaarts (richting Schansgat). 

2. Pagina 9, vierde alinea: in de memo van 2 juni 2009 zijn de belangrijkste aandachtspunten 

beschreven. Het is geen advies geweest, maar een praatstuk. 

3. Pagina 11, paragraaf 4.2, eerste bullet: met waterneutraal bouwen wordt het gehele watersysteem 

bedoeld dus ook het grondwater, niet alleen de opvang en berging van regenwater. Graag 

toevoegen en uitleggen het principe van ‘grondwaterneutraal bouwen’. 

4. Pagina 12, paragraaf 4.3.2: watergangen die gedempt worden moeten gecompenseerd worden. 

5. Pagina 12, paragraaf 4.3.2: welke watergang wordt bedoeld met C-watergang 075506? 

6. Pagina 12, paragraaf 4.3.2: als blijkt dat de A-watergang met codering 001661 gedempt kan 

worden, deze graag opnemen in het overzicht van te dempen watergangen.  

7. Pagina 14 (betreft paragraaf 4.4 en 4.5. 1 en 4.5.2), algemene opmerking over retentie: de 

wateropgave wordt bepaald aan de hand van drie onderdelen.  

• 1 de compensatie nodig voor toename verhard oppervlak in m3’s  

• 2 de hoeveelheid te compenseren water n.a.v. dempen watergangen (ongeacht status) in m3’s 

• 3 de hoeveelheid ruimte die nodig is voor de opvang van kwelwater als deze door de 

ontwikkeling extra wordt aangetrokken, ook in m3’s.  

• Toegestane peilstijging: In het plan wordt nieuw water gegraven, de oppervlakte is hiervan 

bekend. Afhankelijk van de peilstijging (nu 1,20 meter) kan een inhoudsmaat worden bepaald. 

Tijdens het overleg op vrijdag 7 mei 2010 is afgesproken dat op de grens van bestaand stedelijk 

gebied en Westerhei een peilscheiding komt (detaillering en werking van de 

peilscheidingen/kunstwerken in plan Westerhei kan in de technische uitwerking nader worden 

uitgewerkt). Het toekomstig waterpeil in Westerhei zal dan NAP -1,35 meter bedragen. Hierdoor 

is een peilstijging in het toekomstig watersysteem van 1,30 meter mogelijk.   

• In mindering te brengen op de bestaande wateropgave: De toegestane peilstijging bepaalt de 

inhoud (m3’s) van de retentievoorziening. De wateropgave van Westerhei in relatie tot de inhoud 

van de retentievoorziening bepaald hoeveel extra ruimte (overcapaciteit) er in het watersysteem 

aanwezig is. Deze extra ruimte wordt ingezet voor het oplossen van een deel (of volledig) van de 

bestaande wateropgave van de kern Niewendijk. 
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8. Pagina 18, paragraaf 4.5.5, eerste alinea: afspraak 7 mei 2010: peilscheidende kunstwerken zijn 

nodig aan de noordelijke rand van het plangebied (ter hoogte van de Ippelseweg) en op de grens 

bestaand/toekomstig. 

9. Pagina 18, paragraaf 4.5.5, derde alinea: de stuw op de grens stedelijk/landelijk is ook nodig om 

het peil van NAP -1,35 meter in de winter vast te houden. Het landelijke peil bedraagt in de 

winter namelijk NAP -1,65 meter. De stuw op de grens bestaand/toekomstig stedelijk gebied 

zorgt voor het hoge peil van NAP -1,25 meter in bestaand stedelijk gebied. 

10. Pagina 18, paragraaf 4.5.5, vierde alinea: de huidige verbinding graag behouden anders ontstaat 

er een doodlopende watergang. Dit is niet wenselijk vanuit oogpunt waterkwaliteit. Huidige 

verbinding graag behouden en voorzien van een peilscheiding. In het uiterste geval stemt het 

waterschap in met de aanleg van een regenwateruitlaat op de kop van de doodlopende watergang 

zodat nog enige doorspoeling plaatsvindt. Deze watergang kan van een B-status worden 

voorzien. 

11. Pagina 18, paragraaf 4.5.6, tweede alinea: het watersysteem binnen de plangrenzen voorzien van 

een B-status. Dit is niet akkoord. Het toekomstig watersysteem krijgt een belangrijke functie in 

de afvoer en berging van water vanuit de bestaande kern. Wij verzoeken u hier een A-status aan 

toe te kennen. Het waterschap zal in de toekomst het onderhoud aan deze 

watergangen/waterpartijen gaan uitvoeren.  

12. Pagina 20, derde alinea van onderen: de obstakelvrije zone is nodig om te kunnen schouwen, 

handmatig onderhoud, stabiliteit talud e.d.. Deze strook is niet per definitie alleen nodig voor het 

onderhoud. De reden dat geen obstakelvrije zone nodig zou zijn omdat het onderhoud door een 

maaiboot wordt uitgevoerd is hier niet juist. 

13. Pagina 21, paragraaf 4.6: wij vragen in deze fase van de plannen al om aan te geven in hoeverre 

de kwel toe- of afneemt omdat dit gevolgen kan hebben voor de wateropgave in het plan. 

 

Opmerkingen op bijlage 1 

14. De opmerking op pagina 2 betreffende de A-watergang achterlangs de Zandsteeg. Het 

waterschap is bereid om de status van de watergang te wijzigen wanneer de functie van de 

watergang wordt overgenomen. Met de voorgestelde oplossing (over totale lengte beduikeren en 

drains t.b.v. afvoer percelen Zandsteeg) kan het waterschap niet instemmen. Mogelijke 

oplossingen worden besproken tijdens het overleg op 7 mei 2010. 

15. De opmerking op pagina 3 betreffende het kwelwaterneutraal bouwen is letterlijk overgenomen 

in het waterhuishoudkundig plan. De uitgangspunten van het waterschap zijn overgenomen, dat 

is prima. Echter geeft dit nog geen antwoord op onze vraag of de ontwikkeling ook echt 

kwelwaterneutraal wordt aangelegd (zie ook opmerking 13). Het waterschap wil op basis van 

‘expert-judgement’ weten of het plan extra-kwelwater gaat aantrekken. Daarnaast kan zij op 

basis van de aanwezige overcapaciteit in het toekomstig watersysteem (vraag 7) de risico’s 

beoordelen. Tijdens het overleg op 7 mei 2010 wordt afgesproken dat deze aanpak volstaat voor 

de fase waarin het plan momenteel verkeerd (concept-ontwerpbestemmingsplan). In de 

uitwerking zal nog een kwelwateronderzoek worden uitgevoerd en wordt nauwkeurig het effect 

van de ontwikkeling op het grondwaterregime in beeld gebracht. 

 

Opmerkingen op bijlage 4 

16. Geef aan waar de blauwe lijn voor staat. Peilstijging van 0,30 meter en/of zomerpeil. Wees 

consequent (legenda) of geef dit in de profielen aan. 

17. Profiel maaiboot inlaatplaats: staat ook op tekening in bijlage 3. Wij vroegen ons af of deze 

locatie ook wordt ingericht als vuiltrekplaats. Graag aangeven op tekening waar de vuiltrekplaats 

is gesitueerd. Kies de locatie van de vuiltrek logisch ivm waterstroming e.d. 

18. Profiel B-B en C-C zijn akkoord. Echter ontbreekt nog een profiel van de watergang (gelegen 

tussen B-B en C-C) ter hoogte van de gebouwen die in het water staan. 

19. Profiel F-F: de functie van de watergang veranderd niet. Afhankelijk van gesprek 

gemeente/waterschap.   

20. Profiel G-G: de bovenbreedte van de watergang is breder dan 8 meter. Hierdoor is onderhoud 

vanaf twee kanten noodzakelijk. Dit betekent aan beide zijden een onderhoudsstrook van 5 
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meter. De ontwikkeling Westerhei maakt een onderhoudsstrook aan de oostelijke oever dan de 

watergang niet mogelijk ivm particulier eigendom. 

21. Profiel H-H: Op welke wijze wordt het onderhoud aan dit profiel uitgevoerd? Varend is o.a. door 

de geringe waterdiepte niet mogelijk, daarnaast is geen onderhoudsstrook aangegeven. 

22. Detail Stuw 1. Het stuwontwerp conform onderstaande aanpassen (bij vragen gelieve contact op 

te nemen met Jaap Cremer):  

o De doorlaat lijkt op het dwarsprofiel te diep te liggen, is dit bewust gedaan vanwege 

verversing/inlaten water oid? Hoe werkt deze doorlaat precies, want er staat ook 

kantelstuw bij? De doorlaat m.i. niet lager dan peil -1.25 m NAP (of hooguit max 5 cm 

lager) aanleggen, anders loopt de vijver leeg tijdens droge perioden.  

o Verder wordt er keurig water vastgehouden tot -0.95 m NAP bij T=10+10%, maar 

daarboven loopt het water in sneltreinvaart weg over een drempel van 2 m. Dit is niet 

akkoord, er moet ook sprake zijn van vasthouden van water in geval een T=100+10% 

situatie. Daarom kan het ontwerp van de drempel bijvoorbeeld worden aangepast naar 

een v-drempel, met het laagste punt op -0.95 m NAP en de v laten uitlopen tot 2 m breed 

op 10-20 cm onder maaveld. Of de doorlaat en de v-stuw combineren. 

 

Opmerkingen waterketen (Mirjam Geurts): 
23. Bij afstroming via de berm; geen opsluitbanden toepassen waardoor puntlozingen ontstaan. 

24. Dimensionering lamellenfilter t.z.t overleggen met WSRL 

25. Zuidelijk gelegen lamellenfilter lijkt aan te sluiten op de duiker. Waterschap kan hiermee niet 

instemmen.  

26. Dwarsdoorsnede wadi toevoegen (heeft deze een slokop? is deze binnen 24 uur leeg?) 

27. Inprik dwa persleiding bij voorkeur bij eindgemaal wsrl, in ieder geval niet onder invloed van 

een overstort. Locatie dient aangegeven te worden in het plan. (capaciteit pomp wijkt af van 

cijfer in plan. waarom? ivm uitbreiding aan de Singel (23 woningen)?  

28. Wat is de berging in het dwa-stelsel? (Om nooduitlaten te vermijden of de werking ervan te 

beperken tot strikt calamiteuze gebeurtenissen (waar een pompstoring niet onder valt), wordt 

voor stelsels, gerekend bij normale droogweerbelasting, een vultijd aangehouden van tenminste 

24 uur.) 

29. Kenmerken lozingswerken bijvoegen (coordinaten, drempelgegevens en putdekselhoogte). 

 









Reactie directie ROH provincie op  voorontwerp bestemmingsplan Zandweide 

Onderwerp  Inhoud reactie directie Standpunt 
1. Woningbouwprogramma: Gezien de omvang van het project in 

relatie tot de omvang van de kern Dussen 
is juridische fasering wenselijk 

Bestuurlijk akkoord bereikt tijdens overleg 
bestuurders in het kader van monitoring 
uitwerkingsplan van 5 oktober 2006 

2. Compensatie aantasting GHS Verduidelijken hoe en waar compensatie 
geregeld wordt voor aantasting gedeelte 
populierenbosje 

compensatie kwantiteit 
De perceelsoppervlakte van het bosje in 
Dussen is 11.980 m². Hiervan zal slechts 
een kleine randzone afgaan. Deze heeft 
een theoretisch bepaalde omvang van 
ongeveer 770 m², zo’n 6% van de totale 
oppervlakte. Reden ervan is de aanleg van 
de ontsluiting van dit deel van de nieuwe 
wijk en het verleggen van de naastgelegen 
greppel. In deze randzone staan bomen. 
De nieuwe bosperceeltjes ten westen 
ervan krijgen een totale oppervlak van 
ruim 1000 m², waarmee de aantasting 
kwantitatief voldoende is gecompenseerd. 
 
compensatie kwaliteit 
In kwalitatief opzicht vindt eveneens 
voldoende compensatie plaats. De 
natuurwaarden van het bosje zijn immers 
beperkt (vnl. voor vogels en gewone 
amfibieën). Het bosje heeft een nat en 
sterk verwaarloosd karakter.  
Aan de westelijke rand staan de meeste 
bomen, voornamelijk populieren (deels 
meerstammig) met incidenteel 
opslag/aanplant van eik, els en hazelaar. 
Het bos is van binnen ‘hol’: weinig bomen 
en veel ruigtevegetatie van riet, braam en 
brandnetel. Er zijn naast greppels enkele 
uitgesproken natte plekken in het bos. Er 



Onderwerp  Inhoud reactie directie Standpunt 
ligt een klein paadje door het bos, 
vermoedelijk vrijgehouden door de 
bewoners van het oostelijk gelegen 
perceel. De tussensloot is ter hoogte van 
hun tuinhuis verbreed; de vrijgekomen 
grond is in het bos achtergelaten.   
Er is nauwelijks tot geen beheer 
uitgevoerd: heel veel bomen bevatten 
dood hout en zijn qua levensduur op hun 
retour. Hier en daar ligt tuinafval. Door de 
gemeente worden de komende jaren 
beheer- en herstelmaatregelen uitgevoerd 
zoals het maaien van de ruigtevegetatie, 
het uitvoeren van dunningen en de 
aanplant van nieuwe bomen en struiken. 
 

3. Flora en faunawet Onderzoek afwachten   De conclusie van het onderzoek dat 
inmiddels is afgerond wordt in 
bestemmingsplan opgenomen. De 
conclusie luidt dat er geen sprake is van 
beschermde planten- en/of dieren 

4. Archeologie Nog niet alles is archeologisch onderzocht. 
De resultaten van het nader onderzoek 
dienen toegevoegd te worden aan  

Wordt in acht genomen en toegevoegd 
aan de toelichting van het 
bestemmingsplan 

5. Ontsluiting Straat in zuidelijke plandeel is eenzijdig 
ontsloten. Acceptabel mits 
langzaamverkeersverbinding ook voor 
hulpdientsen bereikbaar is 

Is reeds het geval conform opmerking 
provincie 

6. Water Uitkomsten van overleg met waterschap 
moeten nog in het bestemmingsplan 
worden opgenomen 

Wordt verwerkt 

7. Juridische opmerkingen Er is een aantal foutieve verwijzingen 
opgenomen in de voorschriften 

Wordt aangepast 

8. Durp Geadviseerd wordt te anticiperen op de Is gebeurd. De ontwerp-
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verplichting om bestemmingsplannen 
digitaal te maken 

bestemmingsplannen worden digitaal 
raadpleegbaar op internet geplaatst 

9. Artikel 19 lid 2 WRO Mag niet gebruikt worden voor dit plan nvt 
Reactie PPC voor zover afwijkend van het dienstadvies 

1. Woningbouwprogramma Kwantitatieve inbreidingsmogelijkheden 
zijn onduidelijk 

De bestaande notitie over 
inbreidingsmogelijkheden wordt 
geactualiseerd en aan de toelichting van 
het bestemmingsplan toegevoegd 

2. Compensatie aantasting GHS Indien het wandelpad gebruikt wordt als 
wandelpad in het kader van het gebruik 
van de GHS structuur dan kan de 
opmerking in het directieadvies worden 

Zoals blijkt uit de reactie op de opmerking 
van de directie ROH stemt deze overeen 
met die van de PPC. Compensatie voor 
aantasting dient wel plaats te vinden. Dit 
gebeurt door toevoeging van natuur tussen 
boskavels.  

 

  

 



Reacties directie ROH provincie op voorntwerp-bestemmingsplan Roode Camer 

Onderwerp Inhoud reactie Standpunt 
1. Archeologie Bij het vastgestelde bestemmingsplan dienen de 

resultaten van het proefsleuvenonderzoek 
aanwezig te zijn 

Er zijn geen van belang zijnde vondsten gedaan 
bij het proefsleuvenonderzoek.  

2. Geluid Resultaten akoestisch onderzoek moeten worden 
opgenomen in bestemmingsplan 

Resultaten akoestisch onderzoek geven aan dat 
er geen voorkeursgrenswaarden worden 
overschreden  

3. Water Resultaat overleg waterschap opnemen bij 
vaststelling bestemmingsplan 

Wordt in acht genomen 

4. DURP Geadviseerd wordt te anticiperen op de 
verplichting tot digitalisering van 
bestemmingsplannen 

Is gebeurd 

5. Toepassing artikel 19 lid 2 
WRO 

Onder voorwaarden toepassing mogelijk  Nvt 

Reactie PPC voor zover afwijkend van het directieadvies 

1. Toepassing artikel 19 lid 2 
WRO 

In verband met de hoeveelheid Categorie II 
opmerkingen artikel 19 lid 2 WRO niet 
toepasbaar 

Nvt 

 



Reactie directie ROH provincie op voorontwerp bestemmingsplan Westerhei 

Onderwerp Inhoud opmerking directie Reactie 
1. Planbegrenzing Zo mogelijk ingaan op voortgang plannen 

op volkstuinencomplex  en betrekken bij 
plangebied onder de voorwaarde dat 
nadere afspraken over het programma 
moeten worden gemaakt. Tevens 
aangeven waarom gebied bij 
begraafplaats niet is betrokken in 
plangebied 

In de toelichting wordt de ontwikkeling op 
het volkstuinencomplex aangehaald. Een 
ontwikkeling ter plaatse is echter pas aan 
de orde wanneer blijkt dat 
grondverweging in een deel van het 
plangebied van Westerhei niet haalbaar 
is of na realisering van Westerhei 
waarschijnlijk pas na circa 2018. 

2.Woningbouwprogramma Het aantal van 140 woningen klopt niet 
met de programma-afspraken van het 
uitwerkingsplan. Verduidelijking van het 
aantal is wenselijk 

Het aantal te realiseren woningen in het 
plangebied bedraagt 150. Het plangebied 
is gelet op de stedenbouwkundige 
structuur niet eenvoudig juridisch te 
faseren. Omdat het zeer waarschijnlijk is 
dat de gemeente eigenaar wordt van de 
gronden kunnen hierover net als voor wat 
betreft het bestemmingsplan Zandweide 
Dussen afspraken worden gemaakt  

3. Rood met groen Toegelicht moet worden hoe de inrichting 
van de waterpartij leidt tot de beoogde 
kwaliteitsverbetering van het 
buitengebied. 

Deze opmerking is niet meer relevant. 
Aanvankelijk was de gedachte dat de 
gelden in het rood met groenfonds 
zouden worden ingezet voor aanleg 
waterpartij die tot kwaliteitsverbetering 
zouden De gelden uit het rood met 
groenfonds voor dit plangebied worden 
aangewend om de recreatieve 
voorziening in de kern Sleeuwijk (zie 
bestemmingsplan Nieuwe Banne) te 
realiseren 

4. Natura 2000 gebied De Bakkerskil ligt op 250 meter afstand. 
Er dient (beperkt) aanvullend onderzoek 
plaats te vinden om de effecten op het 
Natura gebied De Biesbosch goed in 
beeld te brengen 

Staro doet een aanvullend onderzoek 
Resultaten worden in toelichting verwerkt 



5. Verkeer Gevraagd wordt de belangrijkste 
verkeersader door het plangebied als 
hoofdontsluiting aan te geven 

Is gebeurd 

6. Juridische aspecten Er is een overbodige 
vrijstellingsmogelijkheid opgenomen 

Wordt aangepast 

7. DURP Geadviseerd wordt te anticiperen op de 
verplichting tot digitalisering van 
bestemmingsplannen 

Is gebeurd 

Toepassing artikel 19 lid 2 WRO Onder voorwaarden toepasbaar nvt 
Reactie PPC voor zover afwijkend van het directieadvies 

Toepassing artikel 19 lid 2 WRO Niet toepasbaar gelet op het aantal 
categorie II opmerkingen in het 
directieadvies 

nvt 

Woningbouwprogramma Onduidelijk is welke kwantitatieve 
inbreidingsmogelijkheden ter plaatse 
aanwezig zijn. Nader informatie 
hieromtrent is wenselijk 

De gemeentelijke notitie over 
inbreidingsmogelijkheden wordt 
aangepast en in de toelichting verwerkt 

 



Reactie directie ROH provincie op voorontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Banne 

Onderwerp Inhoud reactie Standpunt 
1. Woningbouwprogramma Gevraagd wordt een verdere juridische 

fasering te overwegen van het plangebied  
Verdere fasering is niet wenselijk en evenmin uit te 
leggen. Plan is namelijk al gefaseerd. Bovendien is 
gemeente eigenaar van de gronden. Zonodig 
kunnen dezelfde afspraken worden gemaakt als bij 
Zandweide te Dussen en Westerhei te Nieuwendijk 

2. Flora en faunawet Nader onderzoek afronden voor vaststelling 
bestemmingsplan om uitvoerbaarheid te 
verzekeren 

Nader onderzoek vindt voor vaststelling plaats. 
Resultaten worden opgenomen in bestemmingsplan. 
Nader onderzoek heeft plaatsgevonden. Er is 
veldonderzoek noodzakelijk in verband met de 
aanwezigheid van de heikikker. Het veldonderzoek 
vindt in het voorjaar van 2007 plaats. Overigens 
wordt de aanwezigheid van de heikikker niet 
aannemelijk geacht.  

3. Archeologie en cultuurhistorie Verzocht wordt het proefsleuvenonderzoek 
uit te voeren voor de vaststelling van het 
bestemmingsplan 

In overleg met archeologisch adviesbureau en 
provincie is afgesproken dat geen proefsleuven 
worden gegraven vanwege zeer beperkte omvang 
ingreep en enorme consequenties van het graven 
van proefsleuven voor sportvelden. Bij het verrichten 
van de werkzaamheden zal wel archeologische 
begeleiding worden ingezet 

4. Milieuaspecten Onduidelijk is of de Rijksstraatweg een 
hindercontour heeft 

Onderzoek voor Rijksstraatweg en de Roef wordt 
verricht. Resultaten worden opgenomen in de 
toelichting van het bestemmingsplan.   

 Zoneaanduiding hinderlijke bedrijvigheid 
vraagt om verduidelijking 

De zone vervalt. Bij het metaalbewerkingsbedrijf ten 
behoeve waarvan deze zone was opgenomen wordt 
voorzien in een afdoende afschermende voorziening 
op basis van akoestisch onderzoek. Resultaten 
worden in de toelichting verwerkt 

 Er moet rekening worden gehouden met 
milieucontour van het sportveld (licht en 
geluid) 

Wordt in acht genomen 

5. Water Resultaat overleg waterschap moet in 
bestemmingsplan worden opgenomen 

Wordt in acht genomen 



6. Juridische aspecten Er is een overbodige verwijzing opgenomen 
in de voorschriften  

Wordt aangepast 

7.DURP Geadviseerd wordt te anticiperen op de 
verplichte digitalisering van 
bestemmingsplannen die aanstaande is 

Is gebeurd 

8. Toepassing artikel 19 lid 2 WRO  Artikel 19 lid 2 WRO mag niet worden 
toegepast 

Nvt 

Opmerkingen PPC voor zover afwijkend van het directieadvies 

Locatiekeuze Gemeente moet nader onderbouwen 
waarom juist voor deze locatie is gekozen 
en niet voor de uitbreidingsrichting tussen 
Transvaal en Rijksstraatweg  

Bij het vergelijken van beide locaties is het niet 
eenvoudig om een eenduidige afweging te maken. 
Vanuit planologische en ruimtelijke invalshoek zijn 
beide locaties immers geschikt voor (gefaseerde) 
woningbouw. Er zijn verschillende aspecten en 
elementen waar rekening mee moet worden 
gehouden. Doch bij de planvorming vormen deze 
punten eerder een inspiratie voor planvorming dan 
een belemmering. 
Groot voordeel van woningbouw op sportpark de 
Roef is dat gedurende een langere periode kan 
worden gebouwd (er kunnen circa 70 woningen 
meer bij sportpark de Roef worden gebouwd). Een 
ander voordeel is dat deze locatie landschappelijk 
minder gevoelig ligt. De locatie de Roef heeft geen 
beeldbepalende functie voor het dorp zoals locatie 
Transvaal. De Roef kent ook niet het nadeel van de 
Transvaal ten aanzien van hinder door 
verkeerslawaai vanwege Rijksweg 27. 
Gelet op het voorgaande heeft de raad in 28 
september 2004 gekozen voor de locatie bij de 
Roef. 

Woningbouwprogramma Onduidelijk is welke kwantitatieve 
inbreidingscriteria ter plaatse aanwezig zijn. 
Gevraagd wordt dit met nadere informatie te 
verduidelijken 

De gemeentelijke notitie op dit punt wordt 
aangepast en in de toelichting verwerkt. 

 



 
Reactie Directie ROH provincie op voorontwerp-bestemmingsplan Werkensepolder 

 Onderwerp  Inhoud reactie Standpunt 
1. Woningbouwprogramma Gelet op de omvang van het plangebied 

wordt juridische fasering aanbevolen 
In relatie tot de omvang van de kern Werkendam is 
het aantal woningen in het plangebied relatief 
beperkt. Fasering wordt niet noodzakelijk geacht. 
Bovendien is de gemeente in dit gebied eigenaar 
van de gronden. 

2. Flora en fauna Nader onderzoek naar het voorkomen van 
vissen moet afgerond zijn voor de 

vaststelling van het bestemmingsplan 

Wordt in acht genomen. 

3. Cultuurhistorie en archeologie Er is sprake van een historisch visuele 
relatie tussen Werkensedijk en het open 
polderlandschap. De aantasting daarvan 
kan wellicht worden vermeden door een 
zone op te nemen van waaraf men een 
doorkijk heeft vanaf de Werkendedijk naar 
het achterliggende open landschap 

Gelet op de hoogte van de Werkensedijk ten 
opzichte van het plangebied en vanwege de 
beperkte toegestane hoogten in (delen) van het 
plangebied, blijft er altijd sprake van zicht op het 
achterliggende open landschap. Bovendien is er 
tussen Werkensepolder I en II sprake van een 
centrale as met water en groen met een 
onbelemmerd uitzicht op het polderlandschap. Aan 
de opmerking is in het huidige ontwerp in voldoende 
mate tegemoet gekomen. 

4. Water In het vast te stellen bestemmingsplan moet 
het resultaat van het overleg met het 
waterschap worden opgenomen 

Wordt in acht genomen. 

5. Juridische opmerkingen Er is een aantal vrijstellingsmogelijkheden 
opgenomen die niets toevoegen dan wel 
onjuiste verwijzingen bevatten  

Wordt aangepast. 

6. DURP Geadviseerd wordt te anticperen op de 
verplichting tot digitalisering van 
bestemmingsplannen die aanstaande is. 

Is gebeurd. 

7. Artikel 19 lid 2 WRO Artikel 19 lid 2 WRO onder voorwaarden 
toepasbaar 

nvt 

Reactie PPC voor zover afwijkend van het dienstadvies 

Geen aanvullende/afwijkende opmerkingen 

 



Opmerkingen Welstandszorg Noord-Brabant naar aanleiding van voorontwerpbestemmingsplannen 

Onderwerp Inhoud reactie Standpunt 
1. Algemeen 
 

a. De plaatjes en teksten in de 
beeldkwaliteitsplannen passen niet altijd bij 
elkaar. Referentiebeelden moeten aansluiten 
op beschreven vormcriteria en kleur- en 
materiaaltoepassingen 
 

De beeldkwaliteitsplannen, die overigens geen 
bindend onderdeel uitmaken van de 
bestemmingsplannen, worden daar waar 
onjuiste plaatjes zijn opgenomen, aangepast. 
Het is echter ondoenlijk om elk referentiebeeld 
exact te laten aansluiten op de beschreven 
elementen als kleur- en materiaalgebruik. Het 
gaat vooral om een geven van een 
indicatie/referentie.  

 b.  Aan de randen dienen bij voorkeur 
onopvallende kleuren te worden toegepast 

Wordt zoveel mogelijk rekening mee 
gehouden 

2. plangebied Zandweide a.  De voorgeschreven kleur dakpannen op blz 
22 en 23 is zwart terwijl de foto rode 
dakpannen toont 

Zie opmerking onder a Algemeen. Foto 
behoeft geen aanpassing. Niet altijd mogelijk 
een exact referentiebeeld te plaatsen. 
Bedoeling is duidelijk. 

 b.  Er wordt niet duidelijk voor een kapvorm 
gekozen. Dit verdient wel de voorkeur bij het 
kleine aantal woningen waar het hier om gaat. 
Anders ontstaat er geen samenhang  

Wordt niet overgenomen. Beide kapvormen 
zijn in elkaars omgeving aanvaardbaar zonder 
dat samenhang verloren gaat.  
 

 c. Op blz 30 wordt gesproken over een zuiver 
ronde vorm. Dit komt nietovereen met het 
veelhoekig gebouw zoals op de referentiefoto 

Het woord “zuiver” wordt geschrapt in het 
beeldkwaliteitsplan 

3. Plangebied Roode Camer a.  Referentiefoto is ongelukkig gekozen.  Zie de opmerkingen onder 1a Algemeen 

 b. Het afwisselend toepassen van langs- en 
dwarskappen leidt tot onsamenhangende 
straatwanden. Kiezen per straatwand heeft de 
voorkeur 

Wordt niet overgenomen. Bij een relatief lange 
rij woningen is afwisseling in situering van de 
kap wenselijk om eentonigheid te voorkomen. 
Plaatjes zijn voldoende richtinggevend 

4. Plangebied Westerhei a. Op blz 13 zijn goothoogte en aantal 
bouwlagen met elkaar in tegenspraak en een 
vrij kleurgebruik aan de rand is onwenselijk 

Goot- en nokhoogte worden aangepast. Moet 
4,5 respectievelijk 9 zijn. Aantal bouwlagen 
mag 1,5 plus kap bedragen. Het betreffende 
deelgebied ligt niet aan de rand met het open 
landschap. Wel wit kleurgebruik uitsluiten. 
Alleen gedeelte met tweekappers westelijk van 



populierenlaan is wel twee bouwlagen en 
goothoogte van 6 en nokhoogte van 10 meter. 
Dit stuk wordt in ander deelgebied betrokken. 

 b. Op blz. 14 is de foto linksonder ongelukkig 
gekozen 

Zie opmerkingen onder punt 1 van kopje 
Algemeen 

 c. De foto’s op bladzijde 18 komen niet 
overeen met omschrijving 

Wordt aangepast. 

4. Plangebied Werkensepolder II a. Foto’s op blz 10 en 11 passen niet bij 
beschreven karakteristiek van de bebouwing 

Foto’s zijn als indicatie bruikbaar.  
Er kan denkbeeldig een bouwlaag aan worden 
toegevoegd 

 b. Foto’s geven niet de gewenste kleur weer Duidelijk is wat bedoeld worden. Foto’s 
behoeven geen aanpassing. Zie punt 1 van 
het kopje Algemeen 

 c.  Foto’s op blz 16 en 17 zijn ongelukkige 
keuze en geven gewenste dertiger jaren stijl 
niet weer 

Eens met opmerkingen. Wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door kleurgebruik. Wordt 
aangepast.  

 d.  Blz.23 De voorgestane vrijheid kan leiden 
tot een potentieel chaotisch beeld 

Op deze plek is bewust gekozen voor minder 
vergaande beeldkwaliteitseisen.  

5. Plangebied Nieuwe Banne Geen opmerkingen  

 



INSPRAAK RUIMTELIJKE PLANNEN 
 

 
BESTEMMINGSPLAN ROODE CAMER 

Ontvangen reacties Inhoud reactie  Standpunt over reactie 

J. Bruurmijn, Lepelaarstraat 20, 4273 CV Hank 
(briefnummer 6062) 

Appartementenbebouwing heeft een negatieve 
invloed op woongenot woning en werkt 
waardeverminderend 

Het appartementengebouw dat uit maximaal 4 
bouwlagen bestaat, is gepland op een afstand 
van meer dan 50 meter noordwestelijk van de 
woning van betrokkene. Daartussen is bovendien 
een brede groenstrook aanwezig die in ieder 
geval in de zomerperiode voldoende afscherming 
biedt. Van een onevenredige aantasting van het 
woongenot van betrokkene is geen sprake. 
Waardevermindering van de woning kan aan bod 
komen in een verzoek om planschadevergoeding 
nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is 
geworden 

J. Stael, Kamersteeg 2 te Hank (briefnummer 
6122) 

Woningbouw in de nabijheid van een agrarisch 
bedrijf geeft belemmeringen 

Er is rekening gehouden met de mogelijkheden 
die dit bedrijf heeft op grond van het geldende 
bestemmingsplan Buitengebied (1 hectare 
volbouwen). Van daaruit is rekening gehouden 
met een hinderzone van 100 meter. De geplande 
woonwijk komt niet binnen deze hinderzone. 
Betrokkene wordt hierdoor niet in zijn 
bedrijfsvoering belemmerd. 

G.J.L.M.J. van de Veerdonk, Jachtsloot 75, 4273 
XE Hank (briefnummer 867) 

• Uitstraling agrarische landschap wordt 
vernietigd. Hetgeen ontwikkeld wordt, doet 
afbreuk aan bestaande bebouwing en de 
rustieke uitstraling daarvan 

• Er zijn bomen gepland bij de inritten naar 
mijn pand 

• Noordelijkste uitrit komt dicht bij geplande 
bocht. Dit geeft gevaarlijke situaties 

• Ons perceel moet voor zakelijk verkeer 
toegankelijk zijn. In de nieuwe situatie moet 
rondgereden worden door de nieuwe 
woonwijk 

• Bestaande parkeerhavens die op verzoek 

Uitbreiding van het dorp gaat altijd ten koste van 
bestaand (veelal agrarisch in gebruik zijnd) open 
landschap. Uit onderzoek in het kader van de 
SV+ blijkt dat de locatie aan de noordzijde van 
de kern Hank de minste kwaliteiten heeft op 
basis van het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld. 
De keuze voor deze locatie is daarmee te 
verklaren. Uitgangspunt voor het 
verkavelingsplan is het rechtlijnige patroon van 
de bestaande akkers. In het verkavelingsplan 
worden deze stroken benadrukt. Een 
uitzondering daarop vormt de driehoek bij de 
Buitendijk. Ook deze afwijkende vorm wordt 



bewoners zijn aangelegd, zijn verdwenen benadrukt in het verkavelingsplan. Omdat het 
gebied redelijk op zich zelf staat en geen directe 
visuele relatie heeft met de bestaande 
bebouwing, hoeft niet voortgeborduurd te worden 
op de karakteristiek van de bestaande 
bebouwing. De wijk krijgt een eigen identiteit. De 
overige opmerkingen hebben betrekking op het 
verkavelings- c.q inrichtingsplan en zijn in het 
kader van het bestemmingsplan niet relevant. 
Om deze punten door te nemen zal met 
betrokkene een aparte afspraak worden 
gemaakt.  

 
BESTEMMINGSPLAN WESTERHEI 

Ontvangen reacties Inhoud reactie Standpunt over reactie 

Mark Groeneveld en Annella van Herpen, Singel 
68, 4255 HD Nieuwendijk (briefnummer 5752) 

Het appartementencomplex tegenover onze 
woning past niet in het bestaande ruimtelijke 
beeld, schept een precedent en tast ons 
woongenot aan met name omdat wij hierdoor ’s 
avonds geen zon meer in de tuin hebben 

Het betreffende appartementencomplex staat op 
circa 30 meter afstand van de voorgevel van de 
woning.  Het gebouw krijgt (voor een deel) vier 
bouwlagen. Het gebouw is gesitueerd op een 
plek met veel openbare ruimte waardoor de 
hoogte acceptabel is. Een schaduwstudie wijst 
uit dat betrokkenen tengevolge van het 
appartementengebouw nauwelijks extra schaduw 
krijgen in de tuin. De eigen woning zorgt namelijk 
reeds voor schaduw in de achtertuin. Van een 
onaanvaardbare aantasting van het woongenot is 
geen sprake. Precedentwerking is niet aan de 
orde. Dat hier een appartementengebouw 
acceptabel wordt geacht, betekent niet dat dit 
ook op andere locaties is. Is per locatie 
verschillend. Overigens komt 
appartementenbebouwing wel vaker voor dan 
voorheen. Dit heeft o.a. te maken met het  
uitgangspunt van zuinig ruimtegebruik. 

Arag  Rechtsbijstand namens Fam. Groeneveld, 
Singel 80, 4255 HD Nieuwendijk (briefnummer 
5110) 

De lansvoorziening betekent een aantasting van 
het uitzicht. In het verleden is vanuit de 
gemeente gezegd dat er groen met vrijstaande 
woningen zouden komen.  

De lansvoorziening betekent zonder meer een 
verandering van het bestaande uitzicht. Echter, 
de afstand tussen de voorgevels van de woning 
van betrokkene en het lansgebouw (ca. 35 
meter) mede in relatie tot de beperkte hoogte van 



de bebouwing, maakt dat er geen sprake is van 
een onaanvaardbare situatie. Wie  en wanneer in 
welke hoedanigheid een toezegging heeft 
gedaan over groen en vrijstaande woningen is 
niet te achterhalen (staat niet op schrift). 
Hierdoor is het niet mogelijk hiermee rekening te 
houden.   

CNV Vakcentrale namens de heer R.L.A. Sint 
Nicolaas en mevrouw W. Abel, Zandsteeg 13, 
4255 SE Nieuwendijk (briefnummer 5974) 

De lansvoorziening is bezwaarlijk doordat: 

• Tegen een 12 meter lange zijmuur wordt 
aangekeken met een hoogte van 6 meter 

• Uitzicht over het landschap verdwijnt terwijl 
dat de reden destijds (mei 2005) is geweest 
om tot aankoop van juist deze woning over te 
gaan 

• Bebouwing betekent verlies aan licht en lucht 

• Er moeten alternatieven in beeld worden 
gebracht, bijvoorbeeld 
1. Verplaatsen naar andere kant waterparij 

richting Kildijk 
2. Het gebouw zou anders op het perceel 

gesitueerd kunnen worden (om as 
draaien) mits dan niet tegen een andere 
muur van het gebouw wordt aangekeken   

De 12 meter lange zijmuur is op een afstand van 
15 meter van de woning gesitueerd ter plaatse 
van de woonkamer.  
Dit is een ingrijpende wijziging van het uitzicht 
vanuit de woonkamer van betrokkenen. Om die 
reden wordt het plan aangepast en de afstand 
verruimd tot circa 20 meter. Deze aangepaste 
afstand is acceptabel. Het lansgebouw verandert 
echter zonder meer het uitzicht ter plaatse ook 
met inachtneming van een grotere afstand. Ten 
tijde van de aankoop van de woning was het 
gebied in de structuurvisie plus reeds als 
zoekgebied voor woningbouw  aangewezen. Dat 
er een toezegging is gedaan over een andere 
invulling ter plaatse van het lansgebouw kan niet 
worden achterhaald. Hiermee kan geen rekening 
worden gehouden.  
Het plangebied van het bestemmingsplan 
Westerhei is getoetst aan het Besluit 
luchtkwaliteit en voldoet hieraan. Voor wat betreft 
het verlies aan licht wordt opgemerkt dat met een 
beperkte hoogte van twee bouwlagen op een 
afstand van 22 meter aan de westzijde van een 
onaanvaardbare lichtbeperking niet kan worden 
gesproken. Onderzoek naar alternatieven heeft 
in een eerder stadium plaatsgevonden. Een 
locatie aan de rand van de woonbebouwing, 
direct aan de hoofdontsluiting heeft de voorkeur. 
Een gewijzigde situering op het perceel zelf is 
niet wenselijk. De bebouwing dient de straatwand 
te begeleiden. Het parkeerterrein en de tuin aan 
de straatzijde zijn niet wenselijk. 



H.A. van de Ven, Kildijk 44, 4255 TB Nieuwendijk 
(briefnummer 1097) 

De nieuwe woningen in het gebied Westerhei 
komen te dicht bij de woningen aan de Kildijk. 
Meer ruimte om het karakter van de dijkwoningen 
in tact te laten is wenselijk 

Er is in voldoende mate rekening gehouden met 
een onbebouwde groene zone tussen de 
geplande nieuwbouw en de dijkbebouwing.  

J.C. de Graaf en J.W.M. de Graaf-Sagt, Singel 
60 te Nieuwendijk (briefnummer 6177) 

De hoogte van het appartementengebouw nabij 
onze woning is bezwaarlijk en sluit niet aan op 
bestaande bebouwing. De goot- en nokhoogte 
zijn op 15 meter gesteld. Hierdoor wordt het een 
blokkendoos. De goot- en nokhoogte zou 6 
respectievelijk 10 meter moeten zijn. Ook de 
situering is bezwaarlijk, was eerst aan het water 
maar nu niet meer. 

Zie hetgeen over de hoogte bij de reactie van M. 
Groeneveld en A. van Herpen is gezegd 
(briefnummer 5752). De betreffende hoogte 
betekent niet per definitie dat er een blokkendoos 
komt. Het is juist de bedoeling te variëren in de 
hoogte (zie beeldkwaliteitsplan). Omdat de 
verdeling tussen een hoger en een lager 
gedeelte nog niet duidelijk is, is er in het 
bestemmingsplan voor gekozen de maximale 
maat aan te houden. De geplande situering van 
het gebouw is niet veranderd. Omdat gekozen is 
voor een globaal bestemmingsplan is de plek niet 
exact te herkennen.  
 

Bestemmingsplan Werkensepolder II 

Ontvangen reactie Inhoud reactie standpunt 

Fam. Heijblom-Roeland, Reegreppel 70, 4251 
DW Werkendam 

In het bestemmingsplan lijkt weinig rekening te 
zijn gehouden met woningen voor doorstromers 
uit een koopappartement die onvoldoende 
financiële middelen hebben om een twee-onder-
een kapwoning te kopen 

Er is gezocht naar differentatie in het woningtype 
om voor elk wat wils te kunnen bouwen. 
Overigens bestaat de wens om in 2 jaar tijd 50 
goedkope woningen te realiseren. Dit kan zowel 
via nieuwbouw als via de bestaande 
woningvoorraad (bijv. door verkoop van 
huurwoningen). Op deze wijze wordt aan de 
doelgroep waar de familie Heijblom op doelt 
tegemoet gekomen. 
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1. Inleiding 
 

Toelichting 
Vanaf 4 juni 2010 heeft het ontwerpbestemmingsplan Westerhei te Nieuwendijk 

gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk 

maken van de woningbouwlocatie Westerhei in Nieuwendijk, gelegen tussen de 

Zandsteeg, Ippelseweg en de Singel. 

 

Wettelijk kader 
Het plan voor de realisatie van de woningbouwlocatie past niet binnen de vigerende 

bestemmingsplannen Kern Nieuwendijk en de Hei II. Om de gewenste ruimtelijke 

ontwikkeling mogelijk te maken wordt dan ook een bestemmingsplanprocedure ex 

artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening doorlopen. 

 

Zienswijze 
Het ontwerpbestemmingsplan Westerhei heeft vanaf 4 juni 2010 gedurende 6 weken 

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 twee reacties binnengekomen: 

1. J.C. de Graaf en J.W.M. de Graaf-Sagt, Singel 60, 4255 HD Nieuwendijk. De 

reactie is binnengekomen op 15 juli 2010 en geregistreerd onder nummer 

5490 

2. T.J. de Regt, Kildijk 31, 4255 TB Nieuwendijk. De reactie is binnengekomen 

op 19 juli 2010 en geregistreerd onder nummer 5535 

3. Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel, De reactie is 

binnengekomen op 22 juli 2010 en verzonden op 21 juli 2010 

Reactie 1 is binnen de gestelde termijn binnengekomen en derhalve ontvankelijk. 

Reactie 2 is enkele dagen buiten de gestelde termijn binnengekomen. De brief is 

echter gedateerd op een datum die binnen de termijn gelegen is. Aangezien de 

envelop met het poststempel ontbreekt, wordt de reactie ontvankelijk verklaard. 

Reactie 3 is niet ontvankelijk, maar bevat slechts de mededeling dat het 

ontwerpbestemmingsplan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen  

 

Opzet 
Een uitwerking van de zienswijzen en de gemeentelijke reactie treft u in hoofdstuk 2 

aan. Per zienswijze is de inhoudelijke strekking daarvan zakelijk weergegeven. 

Vervolgens wordt per zienswijze de inhoudelijke reactie van de gemeente 

weergegeven. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de onderdelen die ten opzichte van het  

ontwerp zijn gewijzigd. 
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2. Beantwoording zienswijzen 

 
1.Zienswijze J.C. de Graaf en J.W.M. de Graaf-Sagt, Singel 60, Nieuwendijk  

Ontvangstdatum: 15 juli 2010 Ontvankelijk 

Inhoud zienswijze Reactie gemeente 

a..In de inspraaknotitie wordt opgemerkt dat 

het zuidelijk appartementencomplex op circa 

30 meter van de woning Singel 68 komt af te 

staan. Dit impliceert dat de locatie van het 

appartementencomplex bekend is. 

Tegelijkertijd wordt aangegeven dat gekozen 

is voor een globaal bestemmingsplan en de 

exacte plek niet te herkennen is. Appellant 

wil graag duidelijk weten hoe ver het 

appartementencomplex van Singel 60 af 

komt te staan.   

Bij het bestemmingsplan Westerhei is inderdaad 

gekozen voor een globaal bestemmingsplan. Hiervoor 

is gekozen om flexibiliteit binnen het plan te 

garanderen. De realisatie van het plan is gefaseerd en 

kent een looptijd van vele jaren en met een globaal 

bestemmingsplan kan worden ingespeeld op de 

marktomstandigheden van dat moment. 

Een globaal bestemmingsplan betekent echter niet dat 

alles mogelijk is. Ook in een globaal 

bestemmingsplan worden bouw- en 

gebruiksvoorschriften opgenomen, zoals bijv 

maximale goot- en nokhoogtes en minimale afstanden 

tot aan de voorste perceelsgrens. Het klopt dus dat in 

een globaal bestemmingsplan de exacte plek van een 

gebouw niet te herkennen is, maar dat wel een 

schatting gemaakt kan worden. Voor Singel 68 is een 

afstand van circa 30 meter tot het 

appartementencomplex dan ook op basis van de 

voorschriften een reële schatting. 

In het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen dat de 

afstand van een hoofdgebouw van gestapelde 

woningen tot de zijdelingse perceelsgrens niet minder 

dan 3 meter mag bedragen. Hiermee is de exacte 

locatie van het appartementencomplex nog altijd niet 

bekend. Wel kan gegarandeerd worden dat het 

appartementencomplex minimaal op een afstand van 

20 meter van de woning Singel 60 komt te liggen.  

Gezien het bochtige verloop van de weg en de meest 

recente schetsen en verkavelingsplan is het 

aannemelijk dat de uiteindelijke afstand tussen het 

appartementencomplex en de woning Singel 60 

ruimer is. Tot slot blijkt tevens uit de meest recente 

schetsen en het verkavelingsplan dat de directe 

zichtlijn vanuit de woning Singel 60 gelegen is langs 

het appartementencomplex. 

 

Conclusie: zienswijze is ongegrond 

b. Appellant maakt bezwaar tegen een hoogte 

van 15 meter van het zuidelijk 

appartementencomplex. Dit vermindert het 

woongenot en vermindert de waarde van de 

woning. 

De door appellant veronderstelde hoogte van 15 

meter van het zuidelijk appartementencomplex is de 

maximale goot-/nokhoogte die geldt op basis van het 

bestemmingsplan. Dit betekent niet dat er 

automatisch ook een gebouw komt dat over het 

geheel 15 meter hoog is. Sterker nog, in het 

beeldkwaliteitplan Westerhei is opgenomen dat: “aan 

de ontsluiting op de Singel wordt een 

appartementengebouw gerealiseerd in 3 bouwlagen 

met een bebouwingsaccent in 4 lagen. Dit 

bebouwingsaccent markeert het begin van de 

waterplas en zo de nieuwe wijk”. De huidige 

maatvoering maakt de gewenste variatie mogelijk. 

Het bebouwingsaccent (het hoogste deel van het 

gebouw) is door zijn ligging aan het begin van de 

waterplas op een zo groot mogelijke afstand van de 

woning Singel 60 gelegen. 
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Overigens acht de gemeente de hoogte van het 

appartementencomplex stedenbouwkundig 

aanvaardbaar. Het gebouw is immers gesitueerd op 

een plek met veel openbare ruimte waardoor de 

hoogte acceptabel is. Het woongenot wordt o.a. door 

de ruime afstand van het appartementencomplex tot 

de omliggende woningen bovendien niet onevenredig 

aangetast. 

 

Indien appellant van mening is dat het 

bestemmingsplan leidt tot vermindering van de 

waarde van de woning bestaat er de mogelijkheid een 

verzoek om planschade in te dienen. 

 

Conclusie: zienswijze is ongegrond 

c. De stedenbouwkundige onderbouwing 

voor de locatie van het zuidelijk 

appartementencomplex is niet relevant voor 

appellant 

De gemeente erkent dat het uitzicht van appellant 

verandert van akkerbouw in een 

appartementencomplex. Het bestemmingsplan 

Westerhei is het resultaat van een grondige 

belangenafweging, waarbij ook de belangen van 

appellant (de omwonenden)  zijn meegenomen. Voor 

Nieuwendijk ligt er een flinke woningbouwopgave 

vanuit het woningbouwprogramma. Het plangebied is 

gezien zijn ligging aan de westzijde van 

uitbreidingswijk de Hei, de Kildijk en de bebouwing 

aan de Zandsteeg stedenbouwkundig een logische 

locatie en in het verleden ook zo vastgelegd in zowel 

regionaal als provinciaal beleid.  

Bij het inrichten van het plangebied is rekening 

gehouden met de omgeving. Het 

appartementencomplex markeert het begin van de 

nieuwe wijk en de waterplas en komt op een 

acceptabele afstand van de woningen aan de Singel te 

liggen. Het appartementencomplex is hiermee voor de 

gemeente ruimtelijk aanvaardbaar.  

 

Conclusie: zienswijze is ongegrond 

 
2.Zienswijze T.J. de Regt, Kildijk 31, Nieuwendijk  

Ontvangstdatum: 19 juli 2010 Ontvankelijk 

Inhoud zienswijze Reactie gemeente 

a. Appellant heeft een aantal maal getracht 

met de gemeente in overleg te treden over de 

voorgenomen bouwplannen. Dit heeft tot op 

heden niet tot een bevredigend gesprek 

geleid. 

Appellant doelt op de wens van enkele bewoners aan 

de Kildijk om een stuk grond achter hun percelen te 

kopen. De gemeente heeft in de gesprekken die in het 

verleden met deze bewoners gevoerd zijn, 

aangegeven nog geen ja en geen nee te kunnen 

antwoorden op de voorstellen van betrokkenen over  

de aankoop van grond achter hun woningen. Het 

uitgangspunt van de gemeente gedurende het hele 

proces is geweest, nadat realisatie door de gemeente 

zelf onmogelijk bleek, om eerst helderheid te 

verkrijgen over de totale grondtransactie met de 

ontwikkelaars (Van Wanrooij en Woonstichting Land 

van Altena). De afronding van de grondtransactie 

heeft pas laat (recent)  in het proces plaatsgevonden. 

De gemeente heeft echter altijd de intentie gehad om 

constructief met de appelanten mee te denken en 

heeft de bewoners van de Kildijk dan ook onlangs een 

passend aanbod gedaan om een strook grond achter 
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hun percelen te kopen. 

 

Conclusie: zienswijze is ongegrond 

b. Het open karakter, van de ligging, van 

onze dijkwoningen wordt aangetast door te 

dicht op huidige bebouwing, woningen te 

plannen 

Reeds in oktober 2001 heeft de eerste openbare 

publicatie Structuurvisie Plus plaatsgevonden waarin 

het plan aangegeven was als te ontwikkelen 

woongebied. Aangezien appellant de woning Kildijk 

31 pas op een later tijdstip heeft gekocht, had 

appellant op de hoogte kunnen zijn van toekomstige 

woningbouw in onderhavig plangebied.  

Tussen de dijkwoningen aan de Kildijk en de 

geplande bebouwing in de Westerhei is een 

bestemming groen toegekend. Door het opnemen van 

een onbebouwde groene zone tussen de geplande 

nieuwbouw en de dijkbebouwing is er in voldoende 

mate rekening gehouden met de bestaande situatie 

aan de Kildijk. 

 

Conclusie: zienswijze is ongegrond 

c. De privacy van appellant wordt behoorlijk 

beperkt, doordat de woningen te dicht op 

onze woning staan 

Tussen de dijkwoningen aan de Kildijk en de 

geplande bebouwing in de Westerhei is een 

onbebouwde groene zone opgenomen (zie ook 

gemeentelijke reactie op zienswijze 2b). Hierdoor 

wordt de privacy en het woongenot van de bewoners 

aan de Kildijk niet onevenredig geschaad. 

 

Conclusie: zienswijze is ongegrond 

d. Het vrije uitzicht wat een dijkwoning, 

zoals de onze, karakteriseert, komt 

grotendeels te vervallen 

De gemeente onderschrijft de stelling van appellant 

dat vrij uitzicht een dijkwoning karakteriseert niet. 

Vrij uitzicht is zeker aan de binnenkant van de dijk, 

waaraan Singel 31 gelegen is, geen karakteristiek 

kenmerk van een dijkwoning. 

Uitbreiding van een dorp gaat bovendien altijd 

gepaard met een verlies aan open landschap. Het 

plangebied is gezien zijn ligging aan de westzijde van 

uitbreidingswijk de Hei, de Kildijk en de bebouwing 

aan de Zandsteeg een logische locatie voor 

uitbreiding van Nieuwendijk. De locatie is dan ook  

(reeds in het verleden) zowel in provinciaal als 

regionaal beleid aangemerkt als te ontwikkelen 

woongebied. Bovendien bestaat er geen recht op vrij 

uitzicht.   

 

Conclusie: zienswijze is ongegrond 

e. De weg die achter onze woningen is 

gepland, geeft ons een gevoel van 

onveiligheid en zal de inbraakrisico’s 

aanzienlijk verhogen 

De gemeente heeft geen plannen om achter de 

woningen een weg aan te leggen. Wel zijn er plannen 

voor een wandelpad. Dit pad zal niet gelegen zijn in 

onbewoond gebied, maar in een open gebied dat 

omgeven is door bebouwing. Deze bebouwing zorgt 

voor sociale controle. 

Het bestemmingsplan legt bovendien juridisch de 

gebruiks- en bouwmogelijkheden van een gebied 

vast. De opmerking heeft betrekking op het 

inrichtingsplan en is niet relevant voor het 

bestemmingsplan. 

 

Conclusie: zienswijze is ongegrond  

f. Door de geplande ruimtelijke ontwikkeling 

wordt de waarde van de woningen negatief 

beïnvloed. 

Indien appellant van mening is dat het 

bestemmingsplan leidt tot vermindering van de 

waarde van de woning bestaat er de mogelijkheid een 
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verzoek om planschade in te dienen. 

 

Conclusie: zienswijze is ongegrond 

g. Door appellant is in het verleden reeds 

aangegeven wat haar mening is over 

geplande ruimtelijke ontwikkeling en zijn 

oplossingen aangedragen. Tot op heden is 

door de gemeente nooit serieus hierop 

ingegaan. 

Zie de gemeentelijke reactie op zienswijze 2a 

 

 

 

 

Conclusie: zienswijze is ongegrond 

 

  
3 Zienswijze Waterschap Rivierenland, de Blomboogerd 1, Tiel  

Ontvangstdatum: 22 juli 2010 Niet ontvankelijk 

Inhoud zienswijze Reactie gemeente 

a. Het waterschap geeft aan in te stemmen 

met de wijze waarop de opmerkingen van het 

waterschap zijn verwerkt in het 

bestemmingsplan en dat het 

ontwerpbestemmingsplan geen aanleiding tot 

het maken van opmerkingen 

De gemeente neemt kennis van de brief van het 

waterschap. 
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3. Aanpassingen ontwerp-bestemmingsplan  
 

Als gevolg van de zienswijzen is het ontwerp-bestemmingsplan niet gewijzigd.  Wel 

is er ambtelijk een wijziging aangebracht. Het bestemmingsplan zal dan ook 

gewijzigd worden vastgesteld. Hierna is een overzicht gegeven van de wijzigingen. 

 

Ambtelijke wijziging 
 

Aan artikel 8.1 sub b wordt toegevoegd 

• en zuiverende voorzieningen 

 

Verklaring 

Op dit moment bestaat er geen verplichting vanuit een overheidsinstantie om de 

mogelijkheid van zuiverende voorzieningen in het bestemmingsplan op te nemen. 

Voorstelbaar is echter dat uit momenteel lopend nationaal onderzoek blijkt dat 

zuiverende voorzieningen, zoals mechanische filters alsnog verplicht gesteld worden 

en in een bestemmingsplan moeten worden opgenomen. Vooruitlopend hierop en om 

een eventueel noodzakelijke bestemmingsplanwijziging te voorkomen, worden 

zuiverende voorzieningen reeds in de bestemmingsplanregels mogelijk gemaakt. 
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1 Organisatorische en algemene gege-
vens 

In opdracht van de gemeente Werkendam is door Croonen Adviseurs te Rosmalen het 

akoestisch onderzoek verricht behorende bij het bestemmingsplan Westerhei te Nieu-

wendijk. 

Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is de voorgenomen realisatie van woningen 

in het gebied gelegen tussen de Kildijk, Zandsteeg, Ippelseweg, Singel en de Griend-

straat. 

De woningen worden geprojecteerd in het noordwesten van de kern Nieuwendijk in de 

omgeving van de Kildijk, Zandsteeg, Ippelseweg, Singel en de Griendstraat. Deze we-

gen zijn opgenomen in een 30 km-zone. 30 km-wegen hebben geen onderzoekszone 

en vallen daarom buiten het regime van de Wet geluidhinder. In het kader van de Wet 

op de ruimtelijke ordening dient aangetoond te worden dat er sprake is van een goede 

ruimtelijke ordening. Daarnaast is de geluidbelasting op de gevel de basis voor de be-

rekening van de binnenwaarde conform het Bouwbesluit. 

Het akoestisch onderzoek heeft tot doel de geluidbelasting op de gevels van de te pro-

jecteren woningen te bepalen. 

 

1.1 Verkeersgegevens 

Intensiteiten 

De verkeersgegevens voor de Kildijk, Zandsteeg, Ippelseweg, Singel zijn door de ge-

meente Werkendam aangeleverd. De verkeersgegevens bestaan uit tellingen voor het 

jaar 2009. De verkeersgegevens bestaan uit etmaalintensiteiten onderverdeeld in dag-

, avond- en nachtuurintensiteiten en naar de verschillende motorvoertuigcategorieën.  

De etmaalintensiteiten zijn geprognosticeerd naar het jaar 2020 met een gemiddelde 

jaarlijkse groei van 2,0%. 

Vanwege het niet voorhanden zijn van verkeersgegevens betreffende de Griendstraat, 

zijn voor deze weg de verkeersgegevens van de Singel aangehouden.  

De in de berekening opgenomen verkeersintensiteiten zijn in de onderstaande tabel 1 

weergegeven. 

 
Tabel 1a: Verkeersintensiteiten Kildijk  

Weg Etmaal Daguur (6,40%) Avonduur (4,26%) Nachtuur (0,70%) 

Kildijk 2020 LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV 

Percenta-

ge 
 87,22 8,02 1,38 90,96 5,08 0,0 73,44 17,19 0,0 

Aantal 1267,58 70,76 6,51 1,12 49,12 2,74 0,0 6,52 1,53 0,0 
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Tabel 1b: Verkeersintensiteiten Zandsteeg 

Weg Etmaal Daguur (6,62%) Avonduur (3,59%) Nachtuur (0,78%) 

Zandsteeg 2020 LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV 

Percentage  87,22 8,02 1,38 90,96 5,08 0,0 73,44 17,19 0,0 

Aantal 1468,88 88,81 9,83 1,36 91,91 7,51 0,58 81,33 16,00 2,67 

 
Tabel 1c: Verkeersintensiteiten Ippelseweg 

Weg Etmaal Daguur (6,34%) Avonduur (4,46%) Nachtuur (0,76%) 

Ippelseweg 2020 LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV 

Percentage  81,19 10,58 1,47 85,77 5,44 0,42 77,78 12,35 0,0 

Aantal 1636,02 84,21 10,97 1,52 62,58 3,97 0,31 9,67 1,54 0,0 

 
Tabel 1d: Verkeersintensiteiten Singel en Griendstraat 

Weg Etmaal Daguur (6,28%) Avonduur (4,52%) Nachtuur (0,82%) 

Singel en 

Griendstraat 
2020 LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV 

Percentage  89,31 6,88 0,73 91,89 3,72 0,34 85,05 11,21 0,0 

Aantal 1998,36 112,08 8,63 0,92 83,00 3,36 0,31 13,94 1,84 0,0 

 

1.2 Overige gegevens 

Snelheden/verharding 

De wegverharding en de wettelijk toegestane maximumsnelheden zijn voor de toekom-

stige situatie per zijn weg(vak) in tabel 2 weergegeven. 

 
Tabel 2:  Wegverharding en wettelijk toegestane maximum snelheid per weg(vak) 

    Toekomstige situatie (2020)Toekomstige situatie (2020)Toekomstige situatie (2020)Toekomstige situatie (2020)    

Weg(vak) Wegverharding Maximum snelheid 

Kildijk Gewone elementenverharding 30 km/uur 

Zandsteeg Gewone elementverharding/asfaltverharding 30 km/uur 

Ippelseweg asfaltverharding 30 km/uur 

Singel asfaltverharding 30 km/uur 

Griendstraat asfaltverharding 30 km/uur 

 

Verkeerslichten 

Er is geen sprake van een door verkeerslichten geregelde kruising.  

 

Rotonde 

Er is geen sprake van een rotonde. 

 

Lden 

Voor de bepaling van de waarden, genoemd in de Wet geluidhinder, wordt uitgegaan 

van de gemiddelde geluidbelasting over drie periodes van een etmaal, te weten: 

dagperiode: (07.00-19.00 uur); 

avondperiode: (19.00-23.00 uur); 

nachtperiode: (23.00-07.00 uur). 
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Artikel 110 Wgh 

Conform artikel 110g Wet geluidhinder is voor de geluidbelastingen vanwege de rele-

vante wegen een aftrek van 5 dB toegestaan.  

 

Waarneemhoogte 

De waarneemhoogten zijn conform aan het aantal geluidgevoelige bouwlagen zoals de-

ze in het plan zijn opgenomen, te weten: 

 

bouwlaag         waarneemhoogte in meters 

1 1,5  

2 4,5 

3 7,5 

 

Geometrie der wegen 

De ligging van de wegen en de overige geografische gegevens zijn ontleend aan het 

kaartmateriaal dat door de gemeente Werkendam ter beschikking is gesteld.  

 

Bodemfactor 

Voor de berekening van de bodemfactor is uitgegaan van het verhardingsaandeel bin-

nen het profiel. De verharde gedeelten zijn als akoestisch hard ingevoerd. Voor het ge-

bied naast de weg is een bodemfactor aangehouden welke overeen komt met de aard 

van het aangrenzende gebied.  

 

Reflecties 

De bijdrage van reflecties via bebouwing is in de berekening opgenomen. 

 

Afschermingen 

De bijdrage van afschermingen via bebouwing en overige akoestisch relevante objec-

ten is in de berekening opgenomen. 

 

Maaiveldhoogte 

De maaiveldhoogte van de toekomstige bebouwing is als referentie op 0 gesteld, de 

omliggende bebouwing en wegen zijn ingevoerd met de betreffende maaiveldhoogtes. 

 

30 km-zone 

Voor wegen die gelegen zijn binnen een woonerf en voor 30 km-wegen gelden geen zo-

nes. Deze vrijstelling wordt gemotiveerd door het feit dat deze wegen meestal geen ge-

luidbelastingen veroorzaken boven de voorkeurswaarde. In die gevallen waar dat wel 

het geval is (klinkerweg, relatief veel verkeer), is in de jurisprudentie bepaald dat een 

akoestische toetsing bij het opstellen van een ruimtelijk plan toch nodig is met een 

verwijzing naar een goede ruimtelijke ordening. 

Daartoe is vanwege de Kildijk, Zandsteeg, Ippelseweg, Singel en de Griendstraat de ge-

luidbelasting op de te projecteren woningen berekend.  
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2 Resultaten van de berekeningen  

In het akoestisch onderzoek is sprake van te projecteren geluidgevoelige bebouwing in 

de buurt van de Kildijk, Zandsteeg, Ippelseweg, Singel en de Griendstraat. Vanwege 

deze wegen is de geluidbelasting berekend met Standaard Rekenmethode II. 

 

De akoestisch relevante gegevens zijn opgenomen in de als bijlage toegevoegde com-

puteroutput. De resultaten van de berekeningen vanwege de Kildijk, Zandsteeg, Ippel-

seweg, Singel en de Griendstraat. zijn in onderstaande tabellen 3 weergegeven (waar-

neempunten met de hoogste geluidbelasting of vanaf 48 dB). 

 
Tabel 3a: Vanwege de Kildijk 

    Hoogte 1,5 meterHoogte 1,5 meterHoogte 1,5 meterHoogte 1,5 meter    Hoogte 4,5 mHoogte 4,5 mHoogte 4,5 mHoogte 4,5 meeeeterterterter    Hoogte 7,5 meterHoogte 7,5 meterHoogte 7,5 meterHoogte 7,5 meter    

wp 1 2 1 2 1 2 

19 34,1 29 36,3 31 37,1 32 

20 42,5 37 45,7 41 46,2 41 

21 41,2 36 44,3 39 45,0 40 

22 44,2 39 49,0 44 49,3 44 

23 44,0 39 48,1 43 48,5 43 

1 Exclusief aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh en afronding. 

2 Inclusief aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh en afronding. 

 
Tabel 3b: Vanwege de Zandsteeg 

    Hoogte 1,5 meterHoogte 1,5 meterHoogte 1,5 meterHoogte 1,5 meter    Hoogte 4,5 mHoogte 4,5 mHoogte 4,5 mHoogte 4,5 meeeeterterterter    Hoogte 7,5 meterHoogte 7,5 meterHoogte 7,5 meterHoogte 7,5 meter    

wp 1 2 1 2 1 2 

01 41,0 36 42,8 38 44,2 39 

28 44,8 40 46,4 41 47,3 42 

29 44,4 39 46,0 41 47,0 42 

30 44,1 39 45,8 41 46,6 42 

31 44,0 39 45,8 41 46,6 42 

1 Exclusief aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh en afronding. 

2 Inclusief aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh en afronding. 

 



Rapport akoestisch onderzoek Westerhei te Nieuwendijk gemeente Werkendam 

Croonen Adviseurs 

5 

Tabel 3c: Vanwege de Ippelseweg 

    Hoogte 1,5 meterHoogte 1,5 meterHoogte 1,5 meterHoogte 1,5 meter    Hoogte 4,5 mHoogte 4,5 mHoogte 4,5 mHoogte 4,5 meeeeterterterter    Hoogte 7,5 meterHoogte 7,5 meterHoogte 7,5 meterHoogte 7,5 meter    

wp 1 2 1 2 1 2 

01 54,3 36 54,8 38 54,6 39 

02 51,8 40 52,3 41 52,1 42 

03 51,6 39 52,1 41 52,0 42 

04 51,6 39 52,1 41 52,0 42 

05 51,7 39 52,3 41 52,1 42 

06 52,3 39 52,8 41 52,6 42 

07 52,3 39 52,7 41 52,6 42 

08 52,0 39 52,5 41 52,4 42 

31 46,4 39 47,3 41 47,3 42 

1 Exclusief aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh en afronding. 

2 Inclusief aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh en afronding. 

 
Tabel 3d: Vanwege de Singel 

    Hoogte 1,5 meterHoogte 1,5 meterHoogte 1,5 meterHoogte 1,5 meter    Hoogte 4,5 mHoogte 4,5 mHoogte 4,5 mHoogte 4,5 meeeeterterterter    Hoogte 7,5 meterHoogte 7,5 meterHoogte 7,5 meterHoogte 7,5 meter    

wp 1 2 1 2 1 2 

13 43,4 38 45,0 40 45,8 41 

14 44,0 39 45,8 41 46,4 41 

15 44,2 39 45,8 41 46,5 41 

16 48,0 43 49,0 44 49,0 44 

17 50,0 45 51,1 46 51,2 46 

18 47,1 42 48,8 44 49,2 44 

1 Exclusief aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh en afronding. 

2 Inclusief aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh en afronding. 

 
Tabel 3e: Vanwege de Griendstraat 

    Hoogte 1,5 meterHoogte 1,5 meterHoogte 1,5 meterHoogte 1,5 meter    Hoogte 4,5 mHoogte 4,5 mHoogte 4,5 mHoogte 4,5 meeeeterterterter    Hoogte 7,5 meterHoogte 7,5 meterHoogte 7,5 meterHoogte 7,5 meter    

wp 1 2 1 2 1 2 

16 29,2 38 30,1 40 30,6 41 

19 31,3 39 32,3 41 33,0 41 

20 30,4 39 31,4 41 32,0 41 

1 Exclusief aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh en afronding. 

2 Inclusief aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh en afronding. 

 

Cumulatie 

Vanwege de Kildijk, Zandsteeg, Ippelseweg, Singel en de Griendstraat is een cumulatie 

berekening uitgevoerd. 

De gecumuleerde geluidbelasting op de gevel dient als basis voor de berekening van 

de binnenwaarde conform het Bouwbesluit. 

De cumulatieve berekening is opgenomen in de als bijlage toegevoegde compute-

routput (exclusief afronding en aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder). 
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3 Conclusie 

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat, vanwege de Kildijk, Zandsteeg, Ippel-

seweg, Singel en de Griendstraat, de te projecteren woningen ruimschoots voldoen aan 

de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale geluidbelasting bedraagt 46 dB 

vanwege de Singel. 

 

Vanwege de acceptabele akoestische situatie is er, in het kader van de Wet ruimtelijke 

ordening, sprake van een goede ruimtelijke ordening en daardoor zijn er geen akoesti-

sche belemmeringen voor de realisatie van de woningen vanwege de Kildijk, Zand-

steeg, Ippelseweg, Singel en de Griendstraat. 



Bijlage(n)



















































































































Gegenereerd op: 27-01-2009 met V-STACKS Vergunning   Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: Bestemmingsplan Westerhei te Nieuwendijk 

Gemaakt op: 27-01-2009  12:01:11 

Rekentijd:  0:00:19 

Naam van het bedrijf: Maatschap van Meel, Zandsteeg 57 te Nieuwendijk 

 

Berekende ruwheid: 0,270 m 

Meteo station: Schiphol 

 

Brongegevens:  
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 Stal E 122 433 421 702   5,8   4,5   0,5   4,00   3 920 
2 Stal F 122 443 421 718   3,2   3,2   0,5   4,00   2 016 
3 Stal G 122 461 421 699   4,7   3,4   0,5   0,40   8 280 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

4 Dwarssteeg 11 122 329 421 699   2,00    8,19 
5 Dwarssteeg 12 122 320 421 674   2,00    6,74 
6 Zandsteeg 51 122 372 421 649   2,00    7,95 
7 Zandsteeg 84 122 318 421 657   2,00    5,95 
8 Grens 1 plangebied 122 299 421 396   2,00    1,06 
9 Grens 2 plangebied 122 381 421 370   2,00    1,17 
10 Grens 3 plangebied 122 475 421 337   2,00    1,23 
11 Zandsteeg 49 122 345 421 631   2,00    5,26 
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