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I TOELICHTING 
 

I Inleiding 
 
1.1 Algemeen 
 
Initiatiefnemer heeft een agrarisch bedrijf aan de Buitendijk 17 in Nieuwendijk, bestaande uit 
een melkveebedrijf en een akkerbouwbedrijf. Er is het concrete voornemen om de 
melkveehouderij uit te breiden. Dit vanwege de wens om het bedrijf te moderniseren en 
verder te vergroten en op die manier het toekomstperspectief van het bedrijf veilig te stellen. 
Sinds de aankoop van perceel T1400 in 2007 is het mogelijk aan deze wens invulling te 
geven. Hiertoe wordt er een nieuwe ligboxenstal gebouwd voor het houden van 120 stuks 
melkvee en bijbehorend jongvee. Deze nieuwe stal wordt (deels) buiten het bouwvlak 
gesitueerd. Ook dienen er nieuwe sleufsilo’s aangelegd te worden. Het bouwvlak dient 
vergroot te worden tot 1,5 hectare om deze uitbreiding te kunnen realiseren en ruimte te 
bieden voor een goede landschappelijke inpassing. 
 
De gemeente is bereid medewerking te verlenen aan de voorgestelde vergroting van het 
bouwblok daar het agrarisch bedrijf gevestigd is binnen agrarisch gebied en de uitbreiding 
past binnen het gemeentelijk beleid voor uitbreiding van grondgebonden agrarische 
bedrijven (brief gemeente Werkendam dd. 26 oktober 2009). In het vigerende 
bestemmingsplan buitengebied was een wijzigingsbevoegdheid voor vergroting van 
agrarische bouwvlakken opgenomen. Aan deze wijzigingsbevoegdheid is door GS echter 
goedkeuring onthouden, waardoor medewerking alleen verleend kan worden middels een 
herziening van het bestemmingsplan. 
 
 
1.2 Ligging en begrenzing  
 
Nieuwendijk is een dorp in de gemeente Werkendam. Het plangebied ligt aan de zuidzijde 
van de kern. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Buitendijk en aan de 
overige zijden door agrarische productiepercelen. Kadastraal is het perceel bekend als 
gemeente Werkendam, sectie T, nr 420, 428 (ged), 429, 430 en 1400 (ged). 
 

  
Figuur 1 : situering plangebied (bron: Kadaster) 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 
 
De locatie Buitendijk 17 maakt deel uit van het bestemmingsplan Buitengebied Werkendam. 
Het betreffende perceel is bestemd tot agrarisch gebied met landschappelijke/ 
cultuurhistorische en / of abiotische waarden. Het bedrijfsperceel is voorzien van een 
agrarisch bouwblok. Het bestemmingsplan is op 19 juni 2007 door de gemeenteraad 
vastgesteld, en op 19 februari 2008 gedeeltelijk goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Noord- Brabant. In het vigerende bestemmingsplan zat een 
wijzigingsbevoegdheid voor vergroting van bouwblokken. Hieraan is door Gedeputeerde 
Staten goedkeuring onthouden.  
 
  
 

 
 
Figuur 2 : huidig bouwvlak 
 
Het bedrijfsperceel is voorzien van de medebestemming ‘agrarisch bouwblok’. Deze gronden 
zijn bestemd voor de uitoefening van één agrarisch bedrijf. Er mag binnen het 
bestemmingsvlak gebouwd worden ten dienste van het ter plaatse uitgeoefende bedrijf, 
enkel voor grondgebonden agrarische bedrijven. Het huidige bouwvlak is circa 0,88 hectare 
groot. In de omgeving van het plangebied liggen de volgende aanduidingen: 

- Indicatieve archeologische verwachtingswaarde (ten zuiden) 
- Archeologisch monument (ten zuiden) 
- Ecologische verbindingszone (ten westen) 
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Figuur 3 : uitsnede plankaart 1b bestemmingsplan Buitengebied, gebiedsbestemming ‘agrarisch 
gebied met landschappelijke/ cultuurhistorische en/ of abiotische waarden’ 
 

  
 
Figuur 4 : uitsnede plankaart 2a bestemmingsplan Buitengebied, gebiedsaanduiding 
´Indicatieve archeologische verwachtingswaarde´  
 

 
 
Figuur 5 : uitsnede plankaart 2b bestemmingsplan Buitengebied, gebiedsaanduiding 
´ Levensgemeenschappen van bos en Levensgemeenschappen van moeras, natte graslanden en 
rietvegetaties´ 
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Figuur 6 : uitsnede plankaart 2b bestemmingsplan Buitengebied, gebiedsaanduiding 
´AHS-landbouw, natuurparel en ecologische verbindingszone´ 
 

 
1.4 Opzet van toelichting 
 
Hoofdstuk 2: Beschrijft de huidige situatie; 
Hoofdstuk 3: Geeft een overzicht van het relevante beleid; 
Hoofdstuk 4: Schetst de planologische en milieukundige randvoorwaarden; 
Hoofdstuk 5: Beschrijft het stedenbouwkundig plan; 
Hoofdstuk 6: Licht de juridische regeling toe; 
Hoofdstuk 7: Werkt de economische haalbaarheid uit; 
Hoofdstuk 8: Beschrijft het te doorlopen proces. 
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2. Beschrijving bestaande situatie 

2.1 Gebiedsbeschrijving 
 
Ruimtelijk: 
De locatie is gelegen in het buitengebied en wordt ontsloten via de Buitendijk, dit is een 
lokale weg die noord- zuid gericht is. De straat Rijksweg vertrekt in zuidelijke richting vanaf 
Nieuwendijk. Via de Rijksweg en de Buitenkade wordt aangesloten op de Rijksweg A27 
tussen Gorinchem en Raamsdonksveer. Ten westen van het bedrijf ligt Natura2000 gebied 
‘de Biesbosch’.  
 
Functioneel: 
De omgeving is in hoofdzaak agrarisch cultuurlandschap (open zeekleilandschap) en heeft 
een zeer open structuur. De Buitendijk vormt een lijnvormig element in het open landschap. 
Langs de Buitendijk komen zowel agrarische bedrijven als burgerwoningen voor. Door de 
rechthoekige bedrijfspercelen wordt het gebied gekenmerkt door strakke contouren en rechte 
belijningen. 
 
 
2.2 Beschrijving planlocatie 
 
Ruimtelijk: 
De locatie is gesitueerd aan de Buitendijk 17. Hier bevindt zich het agrarische bedrijf van de 
Bruijn dat hier sinds 1985 gevestigd is. In 2007 is het perceel T1400 ten oosten van het 
bedrijf verworven. Qua bebouwing is er sprake van een bedrijf dat zich in de loop der tijd 
ontwikkeld heeft. De volgende bebouwing is er in de huidige situatie aanwezig: 

- een bedrijfswoning met garage 
- machineberging annex stro- opslag van 11 x 16 meter 
- loods van 20 x 40 meter 
- ligboxenstal van circa 530 m2 
- mestopslagsilo van 1000 m3 
- vier kuilplaten  
- diverse voorzieningen zoals voeropslag en mestopslag. 

 
Aan de voorzijde en langs de loods aan de noordwest zijde van het bedrijf is erfbeplanting 
aanwezig in de vorm van bomen en struiken. Het huidige bouwvlak is circa 8800 m2 groot. 
 

 
 
Figuur 7 : situering plangebied (bron: Google Maps) 
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Functioneel: 
Op de locatie is een volwaardig agrarisch bedrijf actief. Het bedrijf beschikt over een 
milieuvergunning uit 1982 voor het houden van circa 80 stuks melkvee (inclusief jongvee). In 
2001 en 2006 is er een melding gedaan in het kader van de AMvB Besluit Landbouw. In 
1990 is de burgerwoning aan de Buitendijk 17 aangekocht en omgezet naar een 
bedrijfswoning.  
 
Verder is van belang of de melkveehouderij aangemerkt kan worden als een vorm van 
grondgebonden landbouw of als intensieve veehouderij. Van belang daarbij is of er sprake 
van is dat op de huiskavel en in de directe omgeving voldoende grond beschikbaar is voor 
ruwvoerproductie en weidegang. Een indicatie voor de aard van de bedrijfsvoering wordt 
gegeven door het gebruikte stalsysteem en de feitelijke inrichting van de stal.  
 
Het bedrijf beschikt over een huiskavel van 14 hectare. Op afstand (10 km, ouderlijke 
bedrijfslocatie, in Raamsdonkveer) heeft het bedrijf de beschikking over 18 hectare 
cultuurgrond gepacht. In totaal heeft het bedrijf de beschikking over 43 hectare grond, 
waarvan 25 hectare in eigendom en 18 hectare gepacht, bij een veebezetting van 30 
melkkoeien. Door het bedrijf wordt weidegang toegepast. Het bedrijf beschikt over een ruime 
hoeveelheid cultuurgrond in de nabijheid van het bedrijf voor eigen voedervoorziening. De 
cultuurgrond dient met name voor de productie van maïs, aardappelen, zaaiuien, gras en 
wintertarwe (zie AAB advies). Het huidige bedrijf is voorzien van 56 voerligboxen, een 
afkalfruimte en een 2x4 stands visgraat melkstal. In de nieuwe situatie zal de bestaande stal 
worden gebruikt als werktuigberging/ opslag van goederen. De nieuw te realiseren stal zal 
worden voorzien van 117 ligboxen, plaatsen voor 56 stuks jongvee, plaatsen voor 10 
kalveren, 2 melkrobots, een separatieruimte (3 boxen) en een strohok. 
 
Gelet op de ligging van de stallen ten opzichte van de gronden, de omvang van de gronden 
en het gebruikte stalsysteem kan geconcludeerd worden dat hier sprake is van een 
grondgebonden agrarisch bedrijf. 
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3. Beleidskader 

3.1 Rijksbeleid 
 
Nota Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) omvat het nationaal ruimtelijk beleid en 
vervangt de Nota Ruimte uit 2006. Het uitgangspunt van de Structuurvisie is voldoende 
ruimte voor wonen, werken en mobiliteit. Deze waarden zijn vastgelegd in de nationale 
Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS). Deze RHS beslaat de gebieden in Nederland die een 
belangrijke functie vervullen op het gebied van economie, infrastructuur en verstedelijking, 
water, natuur en landschap. Ten aanzien van deze gebieden is beleid geformuleerd om de 
kwaliteiten ervan te behouden. Het plangebied maakt geen deel uit van de Nationale 
Hoofdstructuur. 
 
 
3.2 Provinciaal beleid 
 
3.2.1 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant   
In de Structuurvisie RO Noord-Brabant 2010 is de locatie gesitueerd binnen de Agrarische 
structuur (Gemengd agrarisch gebied). De Structuurvisie geeft de hoofdlijnen voor het 
provinciaal ruimtelijk beleid, waaronder de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische 
bedrijven. De concretisering van de ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven 
vindt plaats in de Verordening Ruimte van de provincie (zie hierna). In Gemengd agrarisch 
gebied zijn ontwikkelingen mogelijk. De ontwikkeling van de grondgebonden 
melkveehouderij als economische drager in dit gebied is gewenst. Er is geen maximale 
omvang voor grondgebonden agrarische bedrijven opgenomen. Onderhavig plan sluit op de 
beleidsrichting aan. 
 
 

 
 
Figuur 8 : uitsnede Structuurvisie RO Noord-Brabant 2010 
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3.2.2 Verordening Ruimte 
In Noord-Brabant is per 1 maart 2011 de Verordening Ruimte (herzien per 1 juni 2012) in 
werking getreden. Deze verordening (Vr) vormt het provinciaal toetsingskader voor 
ruimtelijke plannen. 
Het plangebied wordt binnen de Verordening Ruimte aangemerkt als ‘agrarisch gebied’. Voor 
grondgebonden bedrijven (artikel 8.3 Vr) geldt dat een bestemmingsplan in uitbreiding van 
een bouwblok kan voorzien mits uit de toelichting blijkt dat deze noodzakelijk is voor de 
bedrijfsvoering. Alle gebouwen, bijbehorende bouwwerken en ander permanente 
voorzieningen dienen te worden geconcentreerd in een bouwblok. Over de noodzaak tot 
uitbreiding van de bedrijfsvoering heeft het AAB positief geadviseerd (brief dd. 23 december 
2009). Voor grondgebonden bedrijven geldt geen bovenmaat voor het bouwvlak. Wel moet 
voldaan worden aan de principes van zuinig ruimtegebruik en landschappelijke inpassing 
(artikel 2.2 van de Verordening ruimte). Hieraan wordt voldaan door geconcentreerd te 
bouwen, aansluitend op bestaande bebouwing en door te voorzien in een erfbeplantingsplan. 
 
 

 
 
Figuur 9 : fase 2 agrarisch gebied 

 
Artikel 2.2 van de Verordening ruimte stelt dat iedere ruimtelijke ontwikkeling moet leiden tot 
een kwaliteitsverbetering van het landschap. Aan deze kwaliteitsverbetering kan op 
verschillende manieren invulling gegeven worden. In dit geval wordt door middel van een 
goede landschappelijke inpassing voorzien in de voorwaarde van kwaliteitsverbetering van 
het landschap. In de bijlage Notitie Kwaliteitsverbetering is de onderbouwing gegeven van de 
inspanning die geleverd wordt. Deze inspanning voorziet in een aanleg van erfbeplanting die 
meer bedraagt dan de basisinspanning. Samengevat bestaat de inspanning uit de volgende 
elementen: 

- er is sprake van een waardestijging van €30.000,- doordat het bouwblok met circa 
6000 m2 wordt vergroot; 

- 20% van deze waardestijging (€6000,-) moet geïnvesteerd worden in 
kwaliteitsverbetering van het landschap; 

- Er is een erfbeplantingsplan opgesteld dat verder gaat dan de basisinspanning, de 
kosten voor de extra inspanning bedragen circa €10.000,-; 

- Daarmee wordt voldaan aan de gevraagde kwaliteitsverbetering. 
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Het erfbeplantingsplan en bijbehorende onderbouwing van de kwaliteitsverbetering is als 
bijlage bij dit bestemmingsplan toegevoegd. De uitvoering van het erfbeplantingsplan is 
geborgd in de vorm van een anterieure overeenkomst met de gemeente én in het 
bestemmingsplan zelf. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken over aanleg en 
instandhouding van de beplanting opgenomen, inclusief een boeteclausule. De aanleg is ook 
planologisch geborgd door het opnemen van een aanduiding op de verbeelding ten behoeve 
van de landschappelijke inpassing. In de regels is daarin bepaald dat deze gronden bestemd 
zijn voor landschappelijke inpassing en dat deze niet bebouwd mogen worden. 
 

 
3.3 Regionaal beleid 
 
Gebiedsplan Wijde Biesbosch 
De west- Brabantse gebieden Wijde Biesbosch en Brabantse Delta zijn formeel geen 
reconstructiegebieden aangezien de reconstructiewet er niet geldt. Toch is besloten hier een 
vergelijkbaar proces te starten als in de reconstructiegebieden. Voor West-Brabant zijn 
gebiedsplannen gemaakt. 
In het door GS op 22 april 2005 vastgestelde Gebiedsplan Wijde Biesbosch is het 
plangebied aangeduid als grondgebonden landbouw in open landschappen. Het 
Gebiedsplan biedt kansen voor de ontwikkeling van grondgebonden melkveehouderij door 
schaalvergroting mits aandacht wordt besteed aan kavelgrensbeplanting.  
 
De beoogde ontwikkeling past binnen de beleidskaders aangezien het hier een uitbreiding 
van een grondgebonden agrarisch bedrijf betreft en de landschappelijke inpassing wordt 
gewaarborgd door middel van een erfbeplantingsplan (zie bijlage). Dit erfbeplantingsplan 
voorziet in de versterking van de karakteristieke kenmerken van de omgeving door de 
realisatie van singels op perceelgrenzen. Het erfbeplantingsplan gaat bovendien uit van 
regiospecifieke vegetatie. 
 
3.4 Gemeentelijk beleid 
 
StructuurvisiePlus 
De gemeenten Werkendam, Aalburg en Woudrichem en het Hoogheemraadschap Alm en 
Biesbosch hebben gezamenlijk een StructuurvisiePlus voor het Land van Heusden en Altena 
opgesteld (2004). Deze StructuurvisiePlus geeft randvoorwaarden aan door middel van een 
ruimtelijk structuurbeeld om de bestaande ruimtelijke kwaliteiten van het gebied te 
behouden. De gemeente- en waterschapsbesturen streven onder meer de volgende 
programma’s na: 
- Ruimte voor streekgebonden bedrijven; 
- Een vitaal en recreatief aantrekkelijk landelijk gebied. 
- Water als ordenend principe. 
 
Voorliggend plan past binnen dit beleid aangezien de voorgenomen ontwikkeling een 
grondgebonden agrarisch bedrijf betreft. Instandhouding van het bedrijf draagt bovendien bij 
aan de leefbaarheid van het landelijke gebied. Ten slotte is de voorgenomen ontwikkeling 
inpasbaar binnen de bestaande waterhuishoudkundige randvoorwaarden en wordt voldaan 
aan hydrologisch neutraal bouwen. 
 
 



 14

4. Randvoorwaarden 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt het plan getoetst aan alle relevante planologische en milieuaspecten. 
Eventuele beperkingen voor het plan die hieruit voortvloeien, worden opgenomen in dit 
bestemmingsplan. 
 
 
4.2 Geluid 
 
Wet geluidhinder 
Voor het aspect geluid is binnen het plangebied de Wet geluidhinder van toepassing. De Wet 
geluidhinder kent voor weg- en railverkeer alsmede voor gezoneerde industrieterreinen 
voorkeursgrenswaarden op nieuwe bestemmingen. De Wet geluidhinder gaat uit van zones 
langs (spoor)wegen en zones bij industrieterreinen die aandachtsgebieden voor mogelijke 
geluidhinder begrenzen. 
 
Volgens de Wet geluidhinder gelden voor woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen dan 
woningen en andere geluidsgevoelige objecten binnen de zone van een weg geluidswaarden 
die niet overschreden mogen worden.  
 
Het plan leidt niet tot de oprichting van een nieuw geluidsgevoelig object. Een nader 
akoestisch onderzoek verkeerslawaai is niet noodzakelijk.  
 
De toegestane geluidsbelasting als gevolg van de bedrijfsactiviteiten is geregeld in het 
Besluit landbouw. Het bedrijf heeft een melding gedaan op grond van het Besluit landbouw 
en dient in het kader daarvan ook te voldoen aan de voorschriften voor geluid. De 
geluidhinder voor de omgeving kan daarmee tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. 
 
 
4.3 Luchtkwaliteit 
 
Wet luchtkwaliteit 
Op 15 november 2007 is het wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen van kracht geworden. 
De hoofdlijnen van de nieuwe regelgeving zijn te vinden in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet 
milieubeheer. De regelgeving is uitgewerkt in de onderliggende Algemene Maatregelen van 
Bestuur (AMvB’s) en Ministeriële Regelingen. 
 
In de ‘Wet luchtkwaliteit’ (artikel 5.16 van de Wet milieubeheer) is aangegeven in welke 
gevallen de luchtkwaliteitseisen geen belemmeringen vormen voor ruimtelijke 
ontwikkelingen: 

1. Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde 
2. Een project leidt - al dan niet per saldo- niet tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit 
3. Een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtverontreiniging 
4. Een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, of 

binnen een regionaal programma van maatregelen. 
 
Voor een aantal projecten geldt de AmvB NIBM (´Niet in betekenende mate bijdragen´). 
Projecten die ‘niet in betekenende mate bijdragen’ aan luchtverontreiniging, hoeven volgens 
het wetsvoorstel niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de 
buitenlucht. Een veehouderij valt in deze categorie. Met behulp van de zogenaamde NIBM 
tool kan aannemelijk gemaakt worden dat het plan niet in betekenende mate bijdraagt. 
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Figuur 10 : berekening luchtkwaliteit met behulp van NIBM tool 
 
 
4.4 Externe veiligheid 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient zorg gedragen te worden dat er een 
scheiding in acht genomen wordt tussen gevoelige objecten (zoals woningen) en 
risicoveroorzakende bedrijven en/of transportassen. 
 
De locatie is niet gelegen binnen de invloedsfeer van objecten waarvoor een extern 
veiligheidsrisico geldt (zoals industrie vallend onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
BEVI) volgens de Risicokaart van de Provincie Noord-Brabant. Ook is er geen sprake van 
vervoer van gevaarlijke stoffen in de omgeving of buisleidingen met een toetsingszone.  
Geconcludeerd kan worden dat de uitbreiding van het bouwblok niet binnen de 
plaatsgebonden risicocontour en/of het invloedsgebied van het groepsrisico van een 
risicovolle activiteit is gelegen. Een verdere uitwerking van de veiligheidsparagraaf is dan 
ook niet noodzakelijk. 
 
 
4.5 Bodem 
 
Bij functiewijzigingen is in de planologische procedure van belang dat de beoogde 
functiewijziging plaats kan vinden op een locatie waar de milieuhygiënische 
bodemgesteldheid dit toelaat. De Woningwet staat niet toe dat er gebouwd wordt op 
verontreinigde grond. Vooraf dient nagegaan te worden of er aanwijzingen zijn voor de 
mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging op de bouwlocatie. 
 

Algemene kenmerken van de bodem: 
- het betreffende perceel is onbebouwd en in agrarisch gebruik als bouwland; 
- de locatie is niet gelegen in een bodembeschermingsgebied, waterwingebied of 

grondwaterbeschermingsgebied; 
- de bodem bestaat uit zandgrond gelegen op zeekleiondergrond met een diepe 

gemiddeld hoogste grondwaterstand (80-100 cm – mv). 
 
Het perceelsgedeelte waar de uitbreiding plaatsvindt is in het verleden nooit bebouwd 
geweest. Ook fysiek zijn hiervoor geen aanwijzingen te vinden op de locatie. Het perceel 
heeft voor zover bekend altijd een agrarisch gebruik gekend als grasland en bouwland. Op 



 16

de locatie zijn geen (ondergrondse) tanks aanwezig of aanwezig geweest. De gronden zijn 
als agrarisch bestemd waarop geen bodembedreigende activiteiten zijn toegestaan. Uit de 
gegevens van het Bodemloket blijkt dat er in het plangebied en directe omgeving geen 
gevallen bekend zijn mogelijke bodemverontreiniging. 
 
Een nader verkennend bodemonderzoek moet uitsluitsel geven over de milieuhygiënische 
geschiktheid van de bodem. Het bodemonderzoek (conform NEN5740) zal moeten uitwijzen 
dat ter plaatse milieuhygiënisch geen belemmeringen voor het beoogde gebruik aanwezig 
zijn.  
 
Er is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het plangebied (zie bijlage). In het 
onderzoek wordt geconcludeerd dat er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaren zijn 
tegen het beoogde gebruik. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de bouwlocatie als onverdacht kan worden beschouwd en 
dat er op voorhand geen reden is om te twijfelen aan de milieuhygiënische geschiktheid van 
de bodem voor het beoogde gebruik. 
 
 
4.6 Water 
 
Met betrekking tot de waterhuishouding zijn diverse beleidsstukken relevant. Genoemd 
kunnen worden: Provinciaal Waterhuishoudingsplan Noord-Brabant, Waterbeheerplan 
Waterschap Rivierenland, Vierde Nota Waterhuishouding, Waterbeleid in de 21e eeuw 
WB21, Nationaal bestuursakkoord water, Beleidsbrief regenwater en riolering. Centraal in 
het waterbeleid is dat water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke ordening. De 
waterhuishouding legt daarmee een ruimteclaim waaraan voldaan moet worden. Daarbij zijn 
de volgende strategieën leidend: 

- vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit) 
- voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit). 

 
Sinds 1 november 2003 is de zogenaamde Watertoets verplicht. Dat wil zeggen dat in elk 
ruimtelijk plan gemotiveerd moet worden aangegeven hoe met het water in het gebied wordt 
omgegaan en wat de ruimtelijke veranderingen voor het water betekenen. Het 
waterkwaliteitsbeheer en het waterkwantiteitsbeheer in dit deel van Werkendam is in handen 
van het Waterschap Rivierenland. 
 
Het plangebied valt onder het beheersgebied van het Waterschap Rivierenland. Het beleid 
van het Waterschap volgens het Waterbeheerplan 2010- 2015 is gericht op duurzaam 
omgaan met water. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hanteert het waterschap onder 
andere de volgende beleidsuitgangspunten om te komen tot het duurzaam omgaan met 
water in het landelijk gebied: 
- voldoende en schoon water; 
- beperken van schade door wateroverlast of watertekort 
- waterneutraal inrichten; 
 
Voldoende en schoon water  
Inrichting en beheer van het landelijk gebied moet worden afgestemd op de voor het 
landgebruik gewenste watercondities. Dit betekent dat ontwikkelingen zijn afgestemd op een 
optimale grond- en oppervlaktewaterstand en voldoende aan- en afvoerwater. De 
waterkwaliteit moet bovendien voldoen aan (Europese) normen voor de chemische, 
ecologische en biologische waterkwaliteit van oppervlaktewateren. 
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Beperken van schade door wateroverlast of watertekort 
Door het veranderende klimaat en de daarmee gepaard gaande toename of afname van 
regenwaterkan wateroverlast ontstaan. Voor het hele gebied van het Waterschap betekent 
een toename van de waterbergingscapaciteit in natte perioden en het vasthouden en 
verdelen van water in droge perioden.  
 
Waterneutraal inrichten   
Onttrekkingen van grondwater en infiltraties moeten duurzaam zijn en negatieve effecten 
voor menselijke consumptie, het grondwaterevenwicht en de grondwaterstand -en stroming 
moeten zoveel mogelijk worden beperkt.  
 
 
4.6.1 De voorgenomen ontwikkeling  
 
Het plan is om een nieuwe rundveestal te bouwen van circa 2000 m2 en circa 2000 m2 
verharding (sleufsilo’s, vaste mest, opslag, erf). Per saldo is er een toename van circa 4000 
m2 van verhard oppervlak. Voor dit plan is een waterparagraaf opgesteld ten behoeve van 
de te voeren procedure om de beoogde ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.  
Voor alle waterhuishoudkundige maatregelen waarvoor in het kader van de Keur een 
ontheffing moet worden aangevraagd, zal deze, indien noodzakelijk, aangevraagd dienen te 
worden bij Waterschap Rivierenland. 
 
Algemene waterhuishoudkundige situatie 
De omgeving is gelegen binnen het stroom- en afwateringsgebied van Altena. De 
belangrijkste watergangen in de omgeving zijn de Bleke Kil en de Gijsbert welke uiteindelijk 
uitmonden in de Merwede. Door het plangebied is een B-watergang gelegen, welke over een 
grote lengte is beduikerd. Ten zuiden van het plangebied is ook een B-watergang aanwezig. 
B-watergangen hebben een beschermingszone van 1 meter breed. Binnen deze strook, 
gemeten vanaf de boveninsteek van de watergang, mogen geen obstakels worden geplaatst. 
De plangrens ligt ruim buiten deze zone zoals weergegeven op figuur 12. De omgeving van 
de locatie heeft grondwatertrap VI met een gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) 80 
en 100 cm beneden maaiveld. De locatie is gelegen op zandgrond (bodemtype Mn25A, 
zeekleigronden; voedselrijk en vochtig tot nat). 
 
Binnen het plangebied spelen geen waterkeringsaspecten. Voor de werken is geen 
Keurontheffing noodzakelijk. De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een regionaal 
waterbergingsgebied of reserveringsgebied waterberging (Verordening Ruimte fase 1). De 
planlocatie is gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied. De locatie van de 
bedrijfswoning is aangesloten op drukriolering (een gemengd stelsel). Het afvalwater van het 
bedrijf wordt geloosd op de mestkelder. 
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Figuur 11 : Waterhuishoudkundige situatie in de omgeving (bron: Wateratlas Provincie Noord-Brabant) 
 
Het beleid van Waterschap Rivierenland is gericht op duurzaam omgaan met water. De 
uitwerking van deze beleidsuitgangspunten komt hierna aan de orde. 
 
- Voldoende en schoon water; 
Het hemelwater dat op daken en erfverharding valt wordt in de huidige situatie afgevoerd via 
kolkjes en via rechtstreekse afvloeiing naar de bermsloot langs de Buitendijk. Ter plaatse 
van waar de nieuwe stal gebouwd gaat worden is nu grasland. Het water dat hier valt dringt 
rechtstreeks de bodem in. In de toekomstige situatie wordt het schone hemelwater dat op het 
dak valt van de nieuwe stal wordt gescheiden opgevangen in een put onder de stal ten 
behoeve van gebruik in de stal. Er verdwijnt van het dakoppervlak van de nieuwe stallen 
geen schoon hemelwater in het riool. Waar milieutechnisch mogelijk zal erfverharding in de 
vorm van een groenspoor of graskeien (semi- verharde oppervlakte) worden uitgevoerd 
(overleg met waterschap Rivierenland met dhr. Jannes ’t Hart dd. 2 februari 2011). Het water 
dat op de overige erfverharding valt vloeit af via kolkjes. 
 
Bij nieuwbouw van veehouderijen geldt het Lozingenbesluit Open teelt en Veehouderijen. Dit 
besluit wordt opgenomen in het Activiteitenbesluit. Bij het realiseren van kuilvoeropslag 
voorzieningen dient aan deze kwaliteitsregeling te worden voldaan. In het kader van de 
ruimtelijke ordeningsprocedure zijn dergelijke zaken echter niet te regelen. Dit dient via de 
omgevingsvergunningprocedure gedaan te worden. 
 
Verder is van belang dat bij de uiteindelijke uitvoering van de bouwplannen aandacht 
besteed zal worden aan het materiaalgebruik. Dit ter bescherming van de bodem en het 
grond- en oppervlaktewatersysteem. Daarom dient gebruik gemaakt te worden van 
bouwmaterialen die niet uitlogen of uitspoelen. In het kader van de ruimtelijke 
ordeningsprocedure zijn dergelijke zaken echter niet te regelen. Dit dient via de 
omgevingsvergunningprocedure gedaan te worden. 
 
- Beperken van schade door wateroverlast of watertekort 
Het waterschap heeft voor HNO een normering voor het gehele beheersgebied van het 
waterschap, die gehanteerd wordt voor alle watertoetsplichtige plannen. Hydrologisch 
neutraal ontwikkelen houdt in dat de oppervlaktewaterstand en –stroming gelijk blijft, de 
grondwaterstand en –stroming gelijk blijft en er geen onaanvaardbare wateroverlast 
plaatsvindt. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen zich hydrologisch neutraal te 
voltrekken. Toename van verhard oppervlak dient daarom gecompenseerd te worden.  
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De benodigde ruimte voor compenserende waterberging wordt berekend op basis van 
maatgevend regenbuien, de toename aan verhard oppervlak en de maximaal toelaatbare 
peilstijging. Als gevolg van de ontwikkeling van het plan neemt het verhard oppervlak toe met 
4000m2.  Volgens de beleidsregels Keur mag eenmalig 1500m2 vrijstelling toegepast worden 
in het buitengebied. De benodigde waterberging voor de planontwikkeling is bij het 
toepassen van de vuistregel (436 m3 waterberging per hectare verharding bij bui T= 10+10% 
en 664 m3 waterberging per hectare verharding bij bui T= 100 + 10%) vastgesteld op 109 m3 
bij bui T= 10+10% en 166 m3 waterberging bij bui T= 100 + 10%. Om deze waterberging te 
kunnen realiseren dient er conform de beleidsregels van het Waterschap 357 m2 open water 
gegraven te worden. 
 
De toename van verhard oppervlak wordt gecompenseerd door middel van de aanleg van 
open water. De vereiste waterberging is in overleg met het Waterschap bepaald en wordt als 
volgt gerealiseerd:  
- De sloot tussen Buitendijk en percelen T425, T426 en T427(ged) met een lengte van 

245m wordt verbreed met 0,65 m 
- punt (driehoek van 7,07x13x17m = 42,5 m2.) van perceel T425 wordt afgegraven.   
- De bermsloot van Gijsbert met perceel T1400 met een lengte van 140m  wordt 1m 

verbreed en verdiept. 
Hiermee wordt aan de benodigde 357m2 voldaan. 
 
De berekende oppervlakte voor compenserende waterberging is bepaald op basis van de 
maximale hoeveelheid erfverharding. De locatie van de kavelsloten is weergegeven in figuur 
12. 
 
 

 
 
Figuur 12 : Overzicht compensatie waterberging d.m.v. verbreden bestaande sloten (rood) 
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- Waterneutraal inrichten; 
Gezien de hydrologische situatie ter plaatse en de gemiddeld hoogste grondwaterstand is 
infiltratie van schoon hemelwater geen reële optie. Het water zal dan ook geborgen worden 
en gedoseerd afgevoerd worden.  
 
In de omgeving van het plangebied is nagenoeg geen sprake van kwel. Nabij de 
watergangen is de kleidikte zo’n 2,0 m tot 5,4 m. Als de verbreding niet dieper wordt dan 1,0 
m – maaiveld dan neemt de kwel tot van 1,4 mm/dag naar 2,8 mm/dag. Een toename van 
1,4 mm/dag. Dieper dan 1 m – maaiveld is niet aan te raden. Daarnaast is het door de 
gevarieerde bodemopbouw niet mogelijk om een harde uitspraak te geven. Bij het graven 
van de watergang dient rekening gehouden te worden dat er minimaal ongeveer één meter 
klei onder de watergang aanwezig moet blijven. Om het risico op toename van de kwel uit te 
sluiten is het raadzaam om ervoor te zorgen dat er een meter klei onder de te vergraven 
watergangen aanwezig blijft. 
 
Conclusie 
Met het plan kan voldaan worden aan de uitgangspunten van het waterschap voor duurzaam 
omgaan met water door de uitbreiding van bestaande kavelsloten doormiddel waarvan het 
schone hemelwater gedoseerd kan worden afgevoerd via de hoofdwatergang.  
 
De waterparagraaf is voor advies en ter beoordeling voorgelegd aan het Waterschap 
Rivierenland. Door het waterschap is in haar advies van 16 mei 2011 positief geadviseerd 
over het plan, mits de eerdere opmerking over het berekenen van kwel alsnog wordt 
verwerkt. Deze opmerking heeft betrekking op het volgende. 
 
Door het Waterschap is in het voortraject verzocht om de kweltoename als gevolg van het 
plan in beeld te brengen, onder meer doordat bestaande watergangen verbreed worden zou 
dit kunnen leiden tot het aantrekken van extra kwel. In overleg met het Waterschap is deze 
opmerking hierboven verwerkt. In overleg met het Waterschap is tevens besloten dat geen 
nadere kwelberekening uitgevoerd hoeft te worden aangezien er voldoende afstand is tot de 
grote wateren en dat er sprake is van voldoende kleidekking. Op deze manier is tegemoet 
gekomen aan de opmerkingen van het Waterschap.  
Voor het verbreden en uitdiepen van de sloten is inmiddels een watervergunning verleend 
door het Waterschap.  
 
 
4.7 Natuur 
 
De bescherming van de natuur in Nederland vindt plaats door Europese en nationale 
wetgeving. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen soortbescherming en 
gebiedsbescherming. Deze staan los van elkaar en hebben ieder hun eigen werking. 
 
 
Gebiedsbescherming 
Met betrekking tot gebiedsbescherming is de situering ten opzichte van beschermde 
gebieden (Natura 2000 gebieden en Beschermde natuurmonumenten) van belang. In de 
directe omgeving van het plangebied (tot 10 km) bevinden zich de Natura2000 gebieden: 
Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied ‘de Biesbosch’ (circa 1,5 kilometer), 
Habitatrichtlijngebied 'Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem' (circa 3 kilometer) en 
Habitatrichtlijngebied ´de Langstraat´ (circa 8 km). Op een afstand van circa 9,5 kilometer 
bevindt zich het beschermde natuurmonument ´het Eendennest´.  
Er bevinden zich geen overige Natuurbeschermingswetgebieden in de omgeving (<10 
kilometer). Uit de berekening van de verwachte ammoniakdepositie op het voor verzuring 
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gevoelige gebied de Langstraat blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling geen negatieve 
effecten heeft op dit gebied.  De verwachte ammoniakdepositie is verder uitgewerkt in 
paragraaf 4.10.  
 

 
 
Figuur 13 : situering t.o.v. Natura2000 gebieden (Wateratlas Provincie Noord- Brabant) 
 
Tot de  Ecologische Hoofdstructuur (EHS) behoort de waterloop de Bleeke Kil die loopt 
tussen de Karnemelkspolder en de polder Prik- en Schanswaard (op een afstand van circa 
80 meter) en de Gijsbert (circa 700 meter). Op circa 80 meter van het plangebied bevindt 
zich een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen. Het plan betreft uitbreiding 
van bebouwing, aansluitend op bestaande bebouwing binnen intensief gebruikt cultuurland. 
Het plangebied bevindt zich bovendien buiten de EHS en de zoekgebieden EHS. De 
bovengenoemde EHS heeft betrekking op natte natuur.  
 
Gezien de tussenliggende weg (Buitendijk), de afstand tot het plangebied, de kleine schaal 
en aard van de uitbreiding en de aard van de natuurwaarden (natte natuur) zijn er geen 
significante effecten op de EHS te verwachten als gevolg van dit plan. 
 

 
 
Figuur 14 : situering t.o.v. EHS(Verordening Ruimte) 
 
 
Soortenbescherming 
 
De soortenbescherming is in Nederland geregeld in de Flora- en Faunawet. Deze heeft 
betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende diersoorten en vaatplanten. 
Hiervoor geldt een algemene zorgplicht die inhoudt dat schade aan flora en fauna zoveel 
mogelijk voorkomen dient te worden. Per 22 februari 2005 is een nieuwe AmvB in werking 
getreden die heeft geleid tot aanpassing van het ontheffingsregime dat op basis van de Flora 
en Faunawet geldt. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in drie beschermingsniveaus: 
- beschermingsniveau 1: een algemene vrijstelling voor algemeen voorkomende soorten. 

Bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting is geen ontheffing van de Flora en faunawet 
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nodig. 
- beschermingsniveau 2: een algemene vrijstelling met gedragscode voor een aantal 

beschermde soorten volgens tabel 2 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten en alle in het wild voorkomende vogelsoorten. 

- beschermingsniveau 3: de streng beschermde soorten waarvoor geen algemene 
vrijstelling kan worden gegeven en waarvoor een ontheffingsaanvraag noodzakelijk is. 

 
De locatie is gelegen in het agrarische buitengebied. Er zijn inventarisatiegegevens 
beschikbaar van het Natuurloket (km vak 112-419). Uit deze gegevens blijkt het volgende. 
 

• Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt dat er 1 beschermde plantensoort 
voorkomt in het betreffende kilometervak welke behoort tot de Rode- Lijstsoorten en 
1 beschermde plantensoort welke wordt beschermd volgens niveau 2/ 3 van de 
Flora- en faunawet. Aangezien de gronden waar de uitbreiding gewenst is intensief 
agrarisch worden gebruikt kan er vanuit gegaan worden dat er zich in het plangebied 
zelf geen beschermde planten bevinden vanwege het ontbreken van geschikte 
biotopen.  

 
• Zoogdieren: Binnen het kilometervak leven en foerageren waarschijnlijk twee soorten 

die  beschermd zijn middels de Rode Lijst, vijf algemeen beschermde soorten 
(beschermingsniveau 1), en 1 streng beschermde soort (beschermingsniveau 2/ 3)   
van de Flora en faunawet. Voor algemeen beschermde soorten is geen ontheffing 
nodig op grond van artikel 75 van de Flora en faunawet. Aangezien er geen 
gebouwen of bomen gesloopt of gerooid zullen worden, heeft de voorgenomen 
ontwikkeling geen effect op de streng beschermde soort vleermuis. Verder zijn er 2 
soorten die zijn beschermd binnen de Europese Habitatrichtlijn (bijlage II en IV). 
Gezien de nabijheid van Natura2000 gebied de Biesbosch en de aanwezigheid van 
een EVZ binnen het kilometerhok, is het waarschijnlijk dat dit waterminnende soorten 
betreffen die binnen de Biesbosch voorkomen (Rivierprik, Zeeprik, Modderkruiper, 
Roerdomp, Grote Zilverreiger). De voorgenomen ontwikkeling heeft echter geen 
invloed op de waterloop en de daarbinnen voorkomende soorten. Overigens is de 
volledigheid van het onderzoek slecht. Dit houdt in dat er in de periode 2000- 2010 
slechts een enkele waarneming is geweest.  

 
• Vogels: Alle in Nederland voorkomende vogelsoorten zijn wettelijk beschermd. 

Vanwege het ontbreken van een gedragscode vallen alle vogelsoorten onder de 
Flora en faunawet. Bij de planontwikkeling dient derhalve rekening te worden 
gehouden met de aanwezigheid van beschermde broedvogels. 
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Figuur 15 : Rapportage Natuurloket  
 

 
Figuur 16 : Kilometervak 122-419 
 
 
 
Het plan leidt tot diverse handelingen en werkzaamheden die mogelijk consequenties 
kunnen hebben voor beschermde soorten. Dit betreft: het bouwrijp maken van het terrein 
(vergraven, egaliseren, ophogen), het aanleggen van verhardingen en ondergrondse 
leidingen, het oprichten van bebouwing. In het kader van de Flora- en Faunawet dient inzicht 
gegeven te worden in de te verwachten effecten van deze ingrepen op beschermde soorten. 
 
De werkzaamheden zullen leiden tot verstoring van (mogelijke) rust- en verblijfplaatsen van 
algemeen voorkomende soorten. Hiervoor geldt de algemene vrijstelling op grond van artikel 
75 van de Flora en faunawet. Wel geldt in het algemeen de zorgplicht. Het plan heeft ook 
mogelijk effecten op broedvogels.  
 
Vanaf 2011 geldt een door het Ministerie van LNV goedgekeurde gedragscode Flora en 
faunawet voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen en inrichtingen. 
Door de gedragscode toe te passen tijdens planvorming en realisatie worden negatieve 
effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op lokale beschermde soorten verkleind.  
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De gedragscode gaat uit van zorgvuldig handelen. Aan dit zorgvuldig handelen dient 
invulling gegeven te worden volgens de uitgangspunten: het voorkomen van schade aan 
soorten, het beperken van schade en het preventief of achteraf ongedaan maken van 
schade aan beschermde plant- en diersoorten. 
 
Werkzaamheden dienen zodanig worden uitgevoerd dat er geen overtredingen van de Flora- 
en Faunawet plaatsvinden met betrekking tot broedvogels. Om hieraan te voldoen moeten 
minimaal de volgende maatregelen genomen worden: 

• werkzaamheden die leiden tot verstoring van broedende vogels (zoals het 
verwijderen van heggen, bomen en struiken) dienen buiten het broedseizoen (april-
september) uitgevoerd te worden; 

• mogelijke broedplaatsen van de verschillende aanwezige vogelsoorten dienen voor 
aanvang van het broedseizoen (begin april) ongeschikt gemaakt te worden. Dit om 
het broeden van vogels tijdens de bouwwerkzaamheden te voorkomen; 

• voor aanvang van de bouwwerkzaamheden het plangebied geregeld controleren op 
broedende vogels en moet het broeden voorkomen worden. 

 
Bij in achtneming van de hierboven genoemde voorwaarden kan voorkomen worden dat er 
overtreding van de Flora en Faunawet zal plaatsvinden. Verder kan aangenomen worden dat 
alle in het plangebied voorkomende vogelsoorten buiten het broedseizoen voldoende mobiel 
zijn om zich te verplaatsen naar geschikt leefgebied in de omgeving. Ook bij 
werkzaamheden buiten het broedseizoen zal om deze reden geen overtreding van de 
verbodsartikelen 8 tot en met 12 van de Flora en faunawet plaatsvinden en is de verlening 
van een ontheffing mogelijk. 
 
De aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied is, met uitzondering van vogels, 
niet waarschijnlijk. De uitbreiding vindt plaats op intensief gebruikt agrarisch 
cultuurlandschap. Mogelijk komen er algemene soorten voor als Veldmuis, Egel, Mol. Deze 
soorten vallen onder de algemene vrijstellingsregeling van de Flora en Faunawet. Met 
betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van overige soorten in de omgeving van het 
plangebied is het waarschijnlijk dat dit waterminnende soorten betreft. Het plangebied 
(cultuurlandschap) vormt geen geschikte omgeving voor waterminnende soorten en 
aangezien er geen bebouwing of bomen worden gerooid, zal het onwaarschijnlijk zijn dat de 
staluitbreiding eerder genoemde soorten negatief beïnvloed. 
 
De aanleg van erfbeplanting zal ertoe leiden dat het leefgebied voor vogels in stand 
gehouden wordt. Deze ontwikkeling heeft een gunstig effect doordat er sprake is van 
toevoeging van landschapselementen in een gebied dat nu intensief agrarisch wordt 
gebruikt. Het erfbeplantingsplan is als bijlage toegevoegd.  
Verstoring van broedende vogels moet ook tijdens de uitvoer van het erfbeplantingplan 
vermeden worden. Dit kan door het eventuele rooien van struiken buiten het broedseizoen 
plaats te laten vinden. 
 
4.8 Archeologie en cultuurhistorie 
 
Op grond van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie heeft het plangebied 
geen specifieke historisch- geografische betekenis. In de directe omgeving is alleen de 
Buitendijk aangemerkt als een historisch waardevol element. De uitbreiding van het 
bouwblok heeft geen invloed op het historische karakter van de dijk. De uitbreiding van het 
bouwblok leidt dan ook niet tot aantasting van het cultuurhistorische karakter van de 
omgeving.  
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Figuur 17 : historische elementen  
  
De uitbreiding van het bouwblok vindt plaats aangrenzend aan een gebied met een 
(middel)hoge indicatieve archeologische verwachtingswaarde en buiten het cultuurhistorisch 
landschap volgens de Cultuurhistorische Waarden Kaart van de provincie. Ten zuiden van 
het plangebied bevindt zich een archeologisch monument op een afstand van circa 150 
meter. Doordat de afstand tot het monument voldoende is (meer dan 100 meter), 
veroorzaakt de beoogde ontwikkeling geen aantasting van dit monument.  
 
Volgens de Archeologische beleidsadvieskaart (Deelrapport II van de Erfgoedkaart 
gemeente Aalburg en Werkendam, kaartbijlage 3) bevindt het plangebied zich op de grens 
tussen gebieden met een verwachtingswaarde voor resten van een historische kern en 
middelhoge tot hoge archeologische verwachtingswaarde. Door deze ligging heeft er een 
archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek plaatsgevonden om de 
kans te bepalen naar de waarschijnlijkheid dat er zich binnen het plangebied archeologische 
resten bevinden.  
 
Uit het uitgevoerde archeologische bureauonderzoek (ADC rapport 2770, 2011) en de 
sonderingen van eerder bodemonderzoek, blijkt dat ter plaatse tot ten minste 7 meter diepte, 
geen over- of beddingafzettingen aanwezig zijn. Bovendien blijkt uit een analyse van oude 
kaarten vast komen te staan dat ter plaatse van een groot deel van de toekomstige 
bebouwing een boezemvliet aanwezig was, hierdoor zal de top van de oeverafzettingen 
(indien eerder aanwezig) niet intact zijn. Ook het ontbreken van oude bebouwing betekent 
dat de kans op het vinden van oude resten afwezig is. Op grond van het onderzoek adviseert 
ADC om het terrein vrij te geven voor verdere ontwikkeling. Wel blijft de meldingsplicht voor 
vondsten op grond van artikel 53 van de Monumentenwet van kracht. 
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Figuur 18 : Uitsnede Archeologische beleidsadvieskaart Erfgoedkaart gemeente Aalburg en 
Werkendam 
 
Het archeologisch onderzoek is door de Regio West-Brabant beoordeeld (21-9-2011 en 17-
11-2011). De senior archeoloog adviseert om het onderzoek goed te keuren met de 
opmerking dat de omgeving van het archeologisch monument (25 meter) opgewaardeerd 
moet worden vanwege de mogelijke randverschijnselen die bij het AMK terrein horen. De 
voorgenomen verbreding van de sloot die hier plaats zal vinden kan daarom niet zonder 
meer vrijgegeven worden. Hieraan kan tegemoet gekomen worden door: 
- de verbreding van de sloot op meer dan 25 meter van het archeologisch monument te 

doen; 
- de verbreding plaats te laten vinden onder archeologische begeleiding; 
- een nader archeologisch onderzoek instellen in de omgeving van het AMK terrein. 
 
De verbreding van de sloot is in 2011 inmiddels gerealiseerd, aangezien dit op basis van het 
vigerende bestemmingsplan toegestaan was. Door het Waterschap is de benodigde 
vergunning verleend voor het uitdiepen en verbreden van de sloten. 
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Figuur 19 : fragment Cultuurhistorische Waardenkaart provincie Noord-Brabant 
 
 
4.9 Verkeer 
 
De Buitendijk is een lokale weg. Ter plaatse van het plangebied geldt een 30 km regime. 
Waar de bebouwing eindigt (zuidelijker) geldt een 60 km regime. De locatie wordt ontsloten 
via deze weg. Ontsluiting van het bedrijf vindt plaats via bestaande in- en uitritten. Het plan 
leidt niet tot een verdere intensivering van de functie.  
 
Gesteld kan worden dat het plan inpasbaar is binnen het lokale verkeersbeeld. Er behoeven 
geen structurele aanpassingen van infrastructuur plaats te vinden. Volstaan kan worden met 
de bestaande infrastructuur. Er zijn geen structurele aanpassingen of uitbreidingen van 
technische infrastructuur noodzakelijk. Alle benodigde technische infrastructuur is aanwezig 
waarop aangesloten kan worden. Deze hebben voldoende capaciteit.  
 
 
4.10 Milieuhinderlijke bedrijvigheid 
 
Geurhinder 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt per 1 januari 2007 het toetsingskader voor 
geurhinder. De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag 
veroorzaken op een geurgevoelig object. Voor grondgebonden agrarische bedrijven wordt 
gewerkt met vaste afstanden (ten opzichte van geurgevoelige objecten) van 50 meter in het 
buitengebied en 100 meter tot de bebouwde kom.  
 
Het meest nabijgelegen geurgevoelige object ligt op een afstand van 55 meter van de 
beoogde ontwikkeling. Aangezien de huidige afstand van het bouwblok tot de dichtstbijzijnde 
woning minder dan 50 meter bedraagt, zal na een bouwblokvergroting de bouwblokruimte 
gelegen op een kleinere afstand dan 50 meter uitsluitend wordt benut als verkeersruimte van 
het bedrijf (brief gemeente Werkendam dd. 26 oktober 2009).  De Wgv vormt geen 
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weigeringsgrond aangezien voldaan kan worden aan alle gestelde eisen in de Wgv. 
 
Ammoniak 
Vanaf 2010 is de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant’ in werking getreden 
Op grond van deze verordening gelden beperkingen voor veehouderijen. Uitvoering van de 
verordening leidt tot een netto daling van de uitstoot van ammoniak en geeft duidelijkheid 
over mogelijkheden voor agrarische bedrijfsontwikkeling. Door te salderen wordt een door 
een bedrijf veroorzaakte toename van depositie op een stikstofgevoelig habitat vereffend met 
de afname van de stikstofdepositie op hetzelfde habitat als gevolg van het geheel of 
gedeeltelijk beëindigen van andere bedrijven. 
 
Het bedrijf heeft in de nieuwe situatie een ammoniak emissie van 1181,4 kg/NH3 per jaar 
(120 koeien, 66 jongvee). In de huidige situatie bedraagt de emissie 359 kg/NH3 per jaar. Er 
is dus sprake van een toename van de uitstoot van ammoniak. De maximale N- depositie op 
het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelige Natura2000 gebied ‘de Langstraat’ bedraagt in 
de huidige situatie 0.03 N mol per hectare per jaar. In de aangevraagde situatie zal deze 
depositie toenamen naar 0.12 N mol per hectare per jaar.  
 
Dit betekent een toename van ammoniakafzet op dit gebied met 0.09 N mol per hectare per 
jaar. Aangezien deze toename gering is, kan worden volstaan met het indienen van een 
salderingsverzoek waarbij de depositie eisen van categorie A gelden. Binnen de eisen voor 
bedrijven met een ammoniak emissie van 5,0 mol N/ ha per jaar (categorie A) wordt gesteld 
dat de werkelijke emissie niet boven het Gecorrigeerd Emissie Plafond (GEP) mag uitkomen. 
De maximaal toegestane emissie in de aangevraagde situatie op basis van het Gecorrigeerd 
Emissie Plafond bedraagt 1397,4 kg/NH3. Aangezien de werkelijke maximale emissie 
1181,4 kg/NH3 per jaar bedraagt, wordt voldaan aan de eisen. 
 
De uitstoot van ammoniak vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van het plan. 
 

 
Figuur 20 : berekening N depositie op dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelige Natura2000 gebied 
 
 
4.11  Kabels en leidingen 
 
De omgeving is aangesloten op gangbare technische infrastructuur zoals nutsvoorzieningen 
(drukriolering water en elektra). Er is geen gasleiding aanwezig. De uitbreiding van het 
plangebied wordt aangesloten op de bestaande infrastructuur. Hiervoor hoeven geen 
structurele aanpassingen plaats te vinden. 
In de omgeving van het plangebied zijn geen zakelijke rechtstroken in verband met de 
aanwezigheid van ondergrondse leidingen die planologische bescherming behoeven. 
Gedurende de bouwaanvraag zal een KLIC- melding worden gedaan. 
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5. Planbeschrijving 

5.1 Beoogde situatie 
 
Het plan voorziet in de bouw van een nieuwe melkveestal aansluitend aan de zuidoostzijde 
van de bestaande ligboxenstal. Deze krijgt een omvang van circa 2000 m2 en sleufsilo´s met 
een oppervlakte van ongeveer 1400m2. Deze nieuwe stal wordt (deels) buiten het agrarische 
bouwblok gesitueerd. Hiervoor dient het bouwblok vergroot te worden. Met de uitbreiding van 
de veestapel neemt ook de behoefte aan voeropslag en mestopslag toe. Hiertoe worden er 
binnen het nieuwe bouwblok voorzieningen getroffen zoals de aanleg van sleufsilo’s en een 
vaste mestopslag. Het bouwvlak wordt daartoe vergroot tot 1,5 hectare. 
 
De agrarische functie van de locatie blijft behouden, evenals de aard van de agrarische 
bedrijfsvoering zijnde een grondgebonden veehouderij. Over de noodzaak van de nieuwe 
stal is positief geadviseerd door de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (dd. 23 
december 2009). Na realisering van de plannen ontstaat een melkveehouderij met een 
omvang van 120 stuks melkvee en bijbehorend jongvee. Dit is een volwaardig agrarisch 
bedrijf.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 21 : beoogde situatie 



5.2 Stedenbouwkundig plan 
 
Bij het opstellen van het plan is ingespeeld op de historische verschijningsvormen van het 
aanwezige landschap en de actuele infrastructurele situatie. Het landschap in de omgeving 
van het plangebied wordt getypeerd als een open zeekleigebied. Dit is een open 
landschapsvorm met een rationeel verkaveld agrarisch cultuurlandschap en weinig 
bebouwing. De bestaande bebouwing is georiënteerd op de Buitendijk. 
 
Ten noorden van het plangebied bevind zich een historische dijk (de Buitendijk). Doordat de 
uitbreiding van de bedrijfsvoering plaatsvindt aan de zuidzijde van het bestaande bedrijf, 
heeft deze geen invloed op het historische karakter van de dijk.  
De nieuwe bedrijfsbebouwing wordt gerealiseerd direct aansluitend aan de bestaande 
bebouwing. Daarbij wordt voldaan aan de principes van zuinig ruimtegebruik en concentratie 
van bebouwing. De nieuwe stal is ontworpen in een op de omgeving aansluitende bouwstijl. 
De nokrichting van de nieuwe stal is evenwijdig gepositioneerd aan bestaande bebouwing en 
er wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur. Bovendien is bij het ontwerp een 
erfbeplantingspan opgenomen (zie bijlage). Dit plan voorziet in het versterken van de 
landschappelijke structuur van het gebied door de aanleg van singels met regiospecifieke 
vegetatie op de perceelgrens. 
 
Door landschappelijke inpassing, aansluiting bij bestaande bebouwingsvormen in de 
omgeving en ruimtelijke aansluiting op huidige stallen, leidt uitbreiding van de bedrijfsvoering 
niet tot onevenredige aantasting van het karakter en zelfs plaatselijk tot versterking van het 
agrarische cultuurlandschap en de hier aanwezige landschappelijke waarden. 
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6. Juridische aspecten 

6.1 Algemeen 
 

Het bestemmingsplan kan, afhankelijk van het gevoerde beleid van de gemeente een meer 
of minder globaal karakter dragen. Met voorliggend bestemmingsplan wordt een 
planologisch-juridische regeling gegeven voor te ontwikkelen gronden binnen het 
plangebied. Voor de gronden van de planlocatie is aansluiting gezocht bij de vigerende 
bebouwingsregels voor agrarische bedrijven in het buitengebied. De planregels sluiten 
verder aan bij de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP).  
 
 
6.2 Analoge plankaart 
 
Aan het plangebied wordt de bestemming ´Agrarisch´ toegekend. Binnen het plangebied 
komt de functieaanduiding ´bedrijfswoning´, ‘bouwvlak’ en ‘landschappelijke inpassing’ voor. 
De aanduiding ‘bedrijfswoning’ is ter specificering van de regeling van bedrijfswoningen. 
Nieuwe bebouwing mag alleen binnen het bouwvlak opgericht worden. Voor zover het 
bebouwing is die geurhinder kan veroorzaken dient deze op een afstand van meer dan 50 
meter van woningen van derden te worden opgericht. De aanduiding ‘landschappelijke 
inpassing’ is opgenomen om de aanleg en instandhouding van de erfbeplanting in het 
bestemmingsplan te borgen. Dit vloeit voort uit de voorwaarden van de Verordening ruimte 
inzake de kwaliteitsverbetering van het landschap. 
 
 
 
6.3 Planregels 
 
De planregels beschrijven de bestaande regeling voor agrarische bedrijven met enkel 
grondgebonden vormen van landbouw. De planregels bevatten regels met betrekking tot het 
bouwen en gebruiken van grond en gebouwen. Met deze standaardregels wordt aangesloten 
op het vigerende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Werkendam. 
 
Specifiek voor dit plan is gekozen voor een ‘sobere’ regeling om enkel agrarische 
bedrijfsvoering mogelijk te maken. De gangbare ontheffingen voor afwijkingen, omschakeling 
en andersoortig gebruik zijn hier niet opgenomen. Deze zullen via de integrale herziening 
van het bestemmingsplan Buitengebied alsnog voor het plangebied van toepassing worden. 
Aangezien het beleid en de regels voor de diverse flexibiliteitsbepalingen op dit moment nog 
niet uitgekristalliseerd zijn, is er voor gekozen om deze nu buiten dit plan te laten. 
 
Om te voldoen aan de eis om de erfbeplanting planologisch te borgen, is een aanduiding 
‘landschappelijke inpassing’ opgenomen. Daarmee wordt beoogd om de aanleg en 
instandhouding van erfbeplanting mogelijk te maken. Deze gronden mogen niet bebouwd 
worden. 
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7. Economische uitvoerbaarheid 

Het plan zal geheel in particuliere handen uitgevoerd worden. Voor de gemeente zijn er geen 
financiële consequenties aan verbonden.  

 
Grondexploitatie  
Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeente verplicht een exploitatieplan vast te stellen bij 
bouwplannen, zoals vastgelegd in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Op 
grond van artikel 6.12, lid 2 Wro kan de gemeente besluiten geen exploitatieplan vast te 
stellen indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen 
gronden anderszins verzekerd is.  
 
Tussen gemeente en de initiatiefnemer wordt daartoe een zogenaamde anterieure 
overeenkomst inzake de grondexploitatie gesloten. In deze overeenkomst zijn bepalingen 
over onder meer de plankosten, grondexploitatie, landschappelijke inpassing, 
civieltechnische kosten en planschade tussen gemeente en initiatiefnemer opgenomen. Met 
deze overeenkomst is het verhaal van de kosten van grondexploitatie voldoende verzekerd 
en hoeft er geen exploitatieplan vastgesteld te worden. 
 

Planschade  

Er is geen reëel zicht op eventuele planschade voor derden als gevolg van dit plan. De 
bestemmingswijziging zal niet leiden tot planologisch nadelige consequenties voor 
belanghebbenden. Tussen gemeente en initiatiefnemer is een planschade overeenkomst 
afgesloten waarbij initiatiefnemer zich borg stelt voor eventuele planschade. 
 
Conclusie  
Er is sprake van een uitvoerbaar plan omwille van de volgende redenen: 
- tussen gemeente en initiatiefnemer is een planschade overeenkomst afgesloten, waarin 

door initiatiefnemer eventuele planschade voor zijn rekening zal worden genomen; 
- de kosten voor uitvoering van het plan komen voor rekening van de initiatiefnemer; 
- de gronden waarop de bestemmingswijziging ziet zijn in eigendom van initiatiefnemer; 
- er is niets gebleken van reële financiële, planlogische of maatschappelijke 

belemmeringen; 
- overleg met het Waterschap Rivierenland heeft tot een positief advies geleid.  
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8. Overleg 

8.1 Overleg andere bestuursorganen/ overlegpartners 
 
Het plan is in het kader van het vooroverleg ter beoordeling aangeboden aan betrokken 
partijen. Dit betreft de Inspectie Ruimtelijke ordening, provincie Noord-Brabant en 
Waterschap Rivierenland. Van alle partijen is een reactie ontvangen op het voorontwerp 
bestemmingsplan. 
 
Door de Inspectie Ruimtelijke ordening is aangegeven dat er met het plan geen nationale 
ruimtelijke belangen in het geding zijn. 
 
De provincie Noord-Brabant (Directie Ruimtelijke ontwikkeling en handhaving) heeft bij brief 
van 30 januari 2012 (kenmerk C2056568/2881772) haar reactie gegeven op het voorontwerp 
bestemmingsplan (zie bijlage).  
Reactie provincie: 

1. Gesteld wordt dat de uitbreiding van het grondgebonden agrarisch 
bedrijf past binnen de kaders van artikel 8.3 van de Verordening 
Ruimte. In het plan ontbreekt echter een visie op de mogelijkheden 
voor nevenactiviteiten die in de regels worden toegelaten. Verzocht 
wordt om dit alsnog te verantwoorden. 

2. In het plan ontbreekt een adequate behandeling hoe met hoofdstuk 
2 van de Verordening ruimte is omgegaan. Er wordt gewezen op 
de volgende zaken: de landschappelijke inpassing is in het plan 
niet zekergesteld, er is geen verantwoording dat aan artikel 2.2 
wordt voldaan en bij diverse ruimtelijke ontwikkelingen die de 
regels mogelijk maken ontbreekt de verplichting van ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering. 

3. In de planregels ontbreekt de aanduiding dat enkel grondgebonden 
vormen van landbouw toegestaan zijn. 

4. de regeling voor paardenhouderijen is onvoldoende uitgewerkt en 
kan leiden tot strijdigheid met de Verordening ruimte. 

5. het voorontwerp is de mogelijkheid van bestemmingswijziging naar 
wonen opgenomen die tot strijdigheid met de Verordening ruimte 
zou kunnen leiden. 

 
Concluderend wordt gesteld dat het voorontwerp op onderdelen strijdig is met het provinciaal 
beleid. Geadviseerd wordt om in het plan enkel de uitbreiding van het bouwblok te regelen 
voor een grondgebonden agrarisch bedrijf en de overige aspecten (de diverse 
flexibiliteitsbepalingen) door te schuiven naar het in voorbereiding zijnde nieuwe 
bestemmingsplan Buitengebied. 
 
Reactie gemeente: 

1. Met de reactie van de provincie kan ingestemd worden. Het plan zal aangepast 
worden naar aanleiding van de opmerkingen van de provincie, in de zin dat de 
diverse nevenactiviteiten uit de planregels gehaald worden. 

2. Met de reactie van de provincie kan ingestemd worden. Het plan is aangevuld met 
betrekking tot het aspect ruimtelijke kwaliteit. Dit heeft geresulteerd in het opnemen 
van een behandeling van hoofdstuk 2 van de Verordening ruimte in deze toelichting. 
Paragraaf 3.2 van de toelichting is daartoe aangevuld. Ook is er een aparte notitie als 
bijlage opgenomen waarin een nadere onderbouwing is gegeven van de ruimtelijke 
kwaliteitswinst in relatie tot artikel 2.2 van de Verordening. De zekerstelling van de 
ruimtelijke kwaliteitswinst is geborgd door het afsluiten van een anterieure 
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overeenkomst met de initiatiefnemer én de landschappelijke inpassing op de 
verbeelding door middel van een aanduiding op te nemen en in de regels hierover 
bepalingen op te nemen. 

3. Met de reactie van de provincie kan ingestemd worden. De regels en de verbeelding 
zijn zodanig aangepast dat alleen grondgebonden vormen van landbouw zijn 
toegestaan. 

4. Met de reactie van de provincie kan ingestemd worden. De regeling m.b.t. 
paardenhouderijen is uit het plan verwijderd. 

5. Met de reactie van de provincie kan ingestemd worden. De wijzigingsbevoegdheid 
naar wonen is uit het plan verwijderd.  

 
Geconcludeerd wordt dat de opmerkingen van de provincie verwerkt worden in het ontwerp 
bestemmingsplan. 
 
Het Waterschap Rivierenland heeft bij brief van 16 mei 2011 (kenmerk 201116676) haar 
reactie gegeven op het voorontwerp bestemmingsplan (zie bijlage). Opgemerkt wordt dat het 
waterschap bij de voorbereiding van het plan betrokken is geweest. Dit heeft geleid tot 
diverse maatregelen die in het plan verwerkt of reeds uitgevoerd zijn. 
 
Het Waterschap Rivierenland adviseert positief over het plan. Wel wordt een opmerking 
gemaakt over kwel en hydrologisch neutraal bouwen om alsnog een kwelberekening te 
maken voor het plan.  Door het Waterschap is in het voortraject verzocht om de 
kweltoename als gevolg van het plan in beeld te brengen, onder meer doordat bestaande 
watergangen verbreed worden zou dit kunnen leiden tot het aantrekken van extra kwel. In 
overleg met het Waterschap is echter besloten dat geen nadere kwelberekening uitgevoerd 
hoeft te worden aangezien er voldoende afstand is tot de grote wateren en dat er sprake is 
van voldoende kleidekking. Op deze manier is tegemoet gekomen aan de opmerkingen van 
het Waterschap.  
Voor het verbreden en uitdiepen van de sloten is inmiddels een watervergunning verleend 
door het Waterschap. 
 
 
8.2 Overleg omwonenden en andere belangstellenden 
 
Het bestemmingsplan heeft van 7 december 2012 t/m 17 januari 2013 gedurende 6 weken 
als ontwerp ter inzage gelegen met bijbehorende stukken. Gedurende deze termijn is een 
ieder de gelegenheid geboden een zienswijze in te dienen, conform de wettelijk 
voorgeschreven procedure. 
 
Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door omwonenden. Er zijn twee zienswijzen 
ingediend die beiden door 5 respectievelijk 6 personen zijn ondertekend. De zienswijzen zijn 
tijdig ingediend en ontvankelijk. 
 
In zienswijze 1 (van bewoners Buitendijk 21, 25, 56, 58 en 60 te Nieuwendijk) wordt 
aangegeven dat betrokkenen geen bezwaren hebben tegen de uitbreiding maar moeite 
hebben met de gevolgen daarvan, met name op het gebied van toename van verkeer. 
In zienswijze 2 (van bewoners Buitendijk 133, 143, 142, 141, 140 en 137 te Hank) wordt ook 
ingegaan op de vermeende negatieve effecten van het plan door de toename van verkeer. In 
beide zienswijzen wordt een voorstel gedaan voor een oplossing van de problematiek, 
namelijk het doortrekken van de Gijsbertweg te Nieuwendijk. 
 
De indieners van de zienswijzen is op 22 april 2013 de gelegenheid geboden om hun 
zienswijze in de Commissie Grondgebied toe te lichten. Daarvan is gebruik gemaakt door de 
indieners. Naar aanleiding van de behandeling in de commissie heeft ook nog een apart 
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gesprek met agrarier, omwonenden en gemeente plaatsgevonden over de verkeersaspecten 
op 2 mei 2013. 
 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is een nadere toelichting gegeven op de 
verkeerskundige aspecten van het plan door middel van de Brief Verkeersgeneratie plan 
Buitendijk 17 Nieuwendijk (gemeente Werkendam, 8 mei 2013). In de brief wordt 
uitgebreider ingegaan op de verkeersgeneratie van het bedrijf en de verkeerskundige situatie 
in de omgeving van het plangebied. Deze brief is als bijlage bij dit bestemmingsplan 
opgenomen. Uit deze brief c.q. nadere toelichting blijkt dat het plan niet leidt tot een 
wezenlijk andere verkeerssituatie. Het aantal verkeersbewegingen verandert nauwelijks als 
gevolg van het plan, en heeft geen onoverkomelijke problemen voor de verkeersafwikkeling 
dan wel capaciteit van de Buitendijk. Dit is nu eenmaal een weg waaraan landbouwgronden 
liggen en waar agrarisch verkeer gebruik van maakt. Mede hierdoor wordt de noodzaak voor 
een onderzoek naar een alternatieve oplossing via de Gijsbertweg door de gemeente niet 
zinvol geacht. 
 
Aan de hand van deze bevindingen zijn de zienswijzen beoordeeld. Deze geven geen 
aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.  
 
Daarbij is door de raad van de gemeente Werkendam op 14 mei 2013 het volgende besluit 
genomen: 
- de ingediende zienswijzen ontvankelijk maar niet gegrond te verklaren;  
- geen exploitatieplan vast te stellen omdat een anterieure overeenkomst is gesloten met 

initiatiefnemer waarin verhaal van (eventuele) kosten in voldoende mate is verzekerd; 
- vast te stellen het bestemmingsplan Buitendijk 17 te Nieuwendijk in overeenstemming 

met het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen. 
 
Verwezen wordt naar het als bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen Raadsvoorstel met 
nummer 113005 (gemeente Werkendam d.d. 2 april 2013), inzake de vaststelling van het 
bestemmingsplan Buitendijk 17 te Nieuwendijk, waarin de inhoud van de zienswijzen en de 
beoordeling daarvan door de gemeente, meer uitgebreid zijn weergegeven. 
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Bijlagen bij toelichting: 
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Bijlage :  
 
Advies AAB d.d. 23-12-2009 
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Bijlage :  
 
Vooroverlegreactie provincie Noord-Brabant 30-01-2012 
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Bijlage :  
 
Advies Waterschap Rivierenland 16-5-2011 
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Bijlage :  
 
Erfbeplantingsplan   
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