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1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding 

Voetbalvereniging Altena uit Nieuwendijk beschikt momenteel over te weinig 

wedstrijdvelden. Op het sportcomplex zijn 2 wedstrijdvelden aanwezig, terwijl 

volgens de planningsnormen van de KNVB en NOC*NSF behoefte is aan 3 

wedstrijdvelden. Ten aanzien van trainingsvelden wordt wel aan de normen voldaan. 

De vereniging beschikt over 1,5 trainingsveld, terwijl de behoefte 1 bedraagt. Een 

tekort aan wedstrijdvelden leidt tot organisatorische problemen bij het plannen van 

wedstrijden. Daarnaast worden de velden overbelast, waardoor hun technische 

kwaliteit onder druk komt te staan en de onderhoudskosten kunnen stijgen. 

Op het sportcomplex van VV Altena is echter onvoldoende ruimte beschikbaar om 

een extra wedstrijdveld te realiseren. Daarom heeft de gemeente besloten het 

natuurgras van het hoofdveld te vervangen door kunstgras. Ook het natuurgras van 

de oefenstrook ten zuiden daarvan, die wordt ingericht als twee miniveldjes, wordt 

vervangen door kunstgras. Een kunstgrasveld kan namelijk intensiever gebruikt 

worden dan een natuurgrasveld. De gebruiksduur is in principe onbeperkt. Om deze 

langere gebruiksduur te kunnen benutten is een lichtinstallatie bij het veld vereist. 

Omdat deze lichtinstallatie vanwege de hoogte niet past binnen het vigerende 

bestemmingsplan voor deze locatie, is de gemeente voornemens een 

omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan te verlenen, conform 

artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo. Het voorliggend document vormt de 

ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van het besluit tot het verlenen van een 

omgevingsvergunning voor deze beoogde ontwikkeling. 

 

1.2. Ligging en begrenzing projectgebied 

Het complex van VV Altena ligt aan de oostelijke rand van de kern Nieuwendijk, 

tussen de Rijksweg en de A27. Het projectgebied betreft niet het gehele complex van 

VV Altena, maar uitsluitend het hoofdveld en de oefenstrook c.q. miniveldjes direct 

ten zuiden daarvan. Op onderstaande kaart is de ligging en de begrenzing van het 

projectgebied aangegeven. 

 

 
Figuur 1. Topografische kaart: ligging en begrenzing projectgebied. 
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1.3. Vigerend bestemmingsplan 

Voor het projectgebied is het bestemmingsplan “Kern Nieuwendijk” vigerend. Dit 

bestemmingsplan is op 30 september 1997 vastgesteld door de gemeenteraad van 

Werkendam. Op 16 januari 1998 is het goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van 

de provincie Noord-Brabant. Het plan is onherroepelijk.  

 

Het gehele projectgebied, zowel de sportvelden als de ruimte daar omheen, heeft de 

bestemming “Recreatieve doeleinden” met de aanduiding “Voetbalcomplex” (op de 

legenda onjuist aangegeven met de letter “t”). Zie figuur 2 op de volgende pagina 

voor een uitsnede van de plankaart. 

 

De gehele ontwikkeling betreft: het vervangen van het natuurgras van het hoofdveld 

en de oefenstrook door kunstgras, de plaatsing van lichtmasten rond het hoofdveld, 

en het vervangen van de lichtmasten bij de oefenstrook. De plaatsing van de 

lichtmasten rond het hoofdveld, en het vervangen van de lichtmasten bij de 

oefenstrook, passen niet in het vigerende bestemmingsplan. De nieuwe lichtmasten 

worden tot 16 meter hoog. In het bestemmingsplan zijn echter lichtmasten tot 10 

meter hoog toegestaan (artikel 15 lid 3 onder i). 

 

1.4. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de beoogde ontwikkeling beschreven. Vervolgens worden in 

hoofdstuk 3 de beleidskaders voor het gebied geschetst. In hoofdstuk 4 worden de 

planologische aspecten van de beoogde ontwikkeling behandeld. Ten slotte wordt in 

hoofdstuk 5 de uitvoerbaarheid van het project behandeld. 
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Figuur 2. Uitsnede kaart bestemmingsplan “Kern Nieuwendijk”, vastgesteld door de 

gemeenteraad op 30 september 1997. 
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2. Projectbeschrijving 
 

2.1. Projectbeschrijving 

Het gehele project omvat het vervangen van het natuurgras van het hoofdveld en de 

oefenstrook door kunstgras, de plaatsing van lichtmasten rond het hoofdveld, en het 

vervangen van de lichtmasten bij de oefenstrook. Echter, alleen de lichtmasten 

passen niet binnen het vigerende bestemmingsplan, en zijn daarmee onderwerp van 

de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan. 

Het inrichtingsplan (figuur 3) toont de locaties van de lichtmasten. Om het hoofdveld 

worden 8 lichtmasten geplaatst. Deze zijn gepositioneerd op de hoeken, en aan 

beide lange zijden van het veld op ⅓ en ⅔ deel van de lengte. Bij de oefenstrook, die 

wordt ingericht als twee miniveldjes, worden 2 lichtmasten geplaatst. De 

oefenstrook heeft de vorm van een liggende rechthoek. De masten zijn 

gepositioneerd aan de korte zijden op de helft van de lengte.  

Op de 8 lichtmasten bij het hoofdveld worden per mast 2 schijnwerpers gemonteerd 

op 16 meter hoogte. Om verblindingshinder tegen te gaan, worden deze masten 

voorzien van achterafscherming. Op de 2 lichtmasten bij de miniveldjes wordt per 

mast 1 schijnwerper gemonteerd op een hoogte van 15 meter. 

De keuze voor schijnwerpers die op 15 en 16 meter hoogte op de lichtmasten 

worden gemonteerd, en daarmee de keuze om af te wijken van de 10 meter hoogte 

die maximaal in het vigerende bestemmingsplan is toegestaan, heeft twee redenen. 

De eerste reden is dat hogere lichtmasten de gronden naast de velden minder 

verlichten dan lagere masten. Schijnwerpers op hogere masten schijnen, in 

vergelijking met die op lagere masten, namelijk meer naar beneden dan zijwaarts. 

Ten tweede geldt over het algemeen dat hogere lichtmasten voor de sporters meer 

comfort bieden. 
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Figuur 3. Inrichtingsplan voor het beoogde project, versie 25 januari 2011. 

 

 
Figuur 4. Luchtfoto van het projectgebied, 2010. Het gebied dat is weergegeven op 

het inrichtingsplan is aangegeven met het witte kader. 
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3. Beleidskader 
 

3.1. Rijksbeleid 

De onderhavige omgevingsvergunning maakt hogere lichtmasten bij het hoofdveld 

en de oefenstrook c.q. miniveldjes op het sportcomplex van VV Altena mogelijk. Met 

deze beoogde ontwikkeling worden geen nationale belangen geschaad. 

 

3.2. Provinciaal en regionaal beleid 

 

Verordening ruimte 

Op 1 maart 2011 is de Verordening Ruimte in werking getreden. In de verordening is 

opgenomen wat de provincie ziet als provinciaal belang. Dit is het toetsingskader 

voor ruimtelijke plannen.  

Onderstaande uitsnede van de kaart van de Verordening Ruimte, toont dat het 

projectgebied de aanduiding “Bestaand stedelijk gebied: kernen in landelijk gebied 

heeft” (figuur 5). Door het project verandert het type gebruik van het gebied niet. Er 

is dan ook geen sprake van strijdigheid. Ook wat betreft overige aspecten worden 

geen provinciale belangen geschaad. 

 

 
Figuur 5. Het projectgebied aangeduid met een rood kader op een uitsnede van de 

kaart van de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant, vastgesteld op 17 

december 2010. 

 

Structuurvisie plus Land van Heusden en Altena 

Navolgende uitsnede van de kaart “uitwerking kernen” (kaartnummers 4.5.1-4.5.6) 

uit de Structuurvisie plus Land van Heusden en Altena d.d. november 2004, toont dat 

het projectgebied de aanduiding “landschapselement / sportveld / recreatieterrein” 

heeft (figuur 6). Wijziging hiervan is niet gepland. Het project in kwestie is niet 

strijdig met deze aanduiding. 
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Figuur 6. Uitsnede van de kaart “uitwerking kernen” uit de Structuurvisie plus Land 

van Heusden en Altena, november 2004. 

 

3.3. Gemeentelijk beleid 

Afgezien van het project in kwestie heeft de gemeente Werkendam momenteel geen 

ruimtelijke plannen voor het sportcomplex van VV Altena. Er is derhalve geen sprake 

van strijdigheid met gemeentelijk ruimtelijk beleid. 
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4. Randvoorwaarden 
 

4.1. Geluid 

Het sportcomplex is geen geluidsgevoelig object. Daarom hoeft geen akoestisch 

onderzoek te worden gedaan naar eventuele geluidshinder die de gebruikers van het 

sportcomplex kunnen ervaren. 

Ten zuiden en ten westen van het sportcomplex staan woningen. Dit zijn wel 

geluidsgevoelige objecten, en daarom moet wel worden bepaald of de 

geluidsproductie van het sportcomplex op de woningen de eisen van een goede 

ruimtelijke ordening niet overschrijdt. 

Het sportcomplex moet voldoen aan de geluidsvoorschriften uit het 

Activiteitenbesluit (officieel het “Besluit algemene regels voor inrichtingen 

milieubeheer”) van 1 januari 2008. In artikel 2.17 van dit besluit worden maximale 

waarden voorgeschreven voor het langtijdgemiddelde geluidsniveau en het 

maximale geluidsniveau. 

Niet al het voortgebrachte geluid wordt meegewogen bij het bepalen van het 

geluidsniveau. Voor de bepaling van het langtijdgemiddelde geluidsniveau worden 

meegewogen: geluiden “veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties 

en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en 

activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke 

nabijheid van de inrichting”. Het stemgeluid van bezoekers wordt hierbij niet 

meegerekend. Voor de bepaling van het maximale geluidsniveau worden daarnaast 

“het komen en gaan van bezoekers” en “het verrichten in de open lucht van 

sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan” niet 

meegerekend. 

In artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit is aangegeven dat het langtijdgemiddelde 

geluidsniveau en het maximale geluidsniveau niet meer mogen bedragen dan de in 

onderstaande tabel gegeven waarden: 

 

Tabel 1. Maxima voor het langtijdgemiddelde geluidsniveau en het maximale 

geluidsniveau uit het Activiteitenbesluit, 1 januari 2008. 
 07:00-19:00 19:00-23:00 23:00-7:00 

Langtijdgemiddelde geluidswaarde: op de 

gevel van gevoelige gebouwen 

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Maximale geluidswaarde: op de gevel van 

gevoelige gebouwen 

70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

Langtijdgemiddelde geluidswaarde: op 50 

meter afstand van de grens van de inrichting 

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

 

Door de plaatsing van een lichtinstallatie rond het hoofdveld van het sportcomplex 

van VV Altena, kan dit veld ook ’s avonds gebruikt worden. Dit heeft geen invloed op 

het maximale geluidsniveau, maar kan wel invloed hebben op het 

langtijdgemiddelde geluidsniveau. Zoals aangegeven, worden bij de bepaling van dit 

geluidsniveau meegewogen: geluiden “veroorzaakt door de in de inrichting 

aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte 

werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de 

onmiddellijke nabijheid van de inrichting”. Het geluid van een voetbalcomplex, 

waarbij het stemgeluid van bezoekers niet wordt meegewogen, wordt gekenmerkt 
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door korte pieken en lange relatief rustige momenten. Dit resulteert in een beperkt 

gemiddeld geluidsniveau dat naar verwachting onder de gestelde maxima blijft. 

Sinds 1 januari 2008 worden door de invoering van het Activiteitenbesluit minder 

aspecten meegewogen bij het bepalen van het geluidsniveau dan voorheen. De 

mogelijkheden voor de uitbreiding van het sportcomplex zijn daarmee verruimd. 

 

4.2. Luchtkwaliteit 

De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de 

Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Bij de start van nieuwe bouwprojecten moet 

onderzocht worden of het effect van een nieuw initiatief relevant is voor de 

luchtkwaliteit. Er is geen relevantie als aannemelijk kan worden gemaakt, dat de 

luchtkwaliteit “niet in betekenende mate” aangetast wordt. Daartoe is een algemene 

maatregel van bestuur “Niet in betekenende mate” (Besluit NIBM) en een 

ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoeringsregels 

vastgelegd zijn die betrekking hebben op het begrip NIBM. 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen opgenomen die niet in 

betekende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging (specifieke gevallen van: 

inrichtingen, kantoren en woningbouwlocaties). Deze gevallen kunnen zonder 

toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. 

Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, 

aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing van 

de luchtkwaliteit achterwege blijven. 

De in deze vergunning opgenomen ontwikkeling is gelijk te stellen met de 

categorieën van gevallen die in de lijst van de regeling NIMB zijn opgenomen. De 

onderhavige ontwikkeling is niet in betekende mate van invloed op de omgeving. Dat 

betekent dat een luchtkwaliteitsonderzoek niet noodzakelijk is. 

 

4.3. Bodem 

Bij ruimtelijke ontwikkeling is de milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond van 

belang. Het projectgebied wordt al voor sportdoeleinden gebruikt. Derhalve is de 

bodem hiervoor al geschikt bevonden. Nieuwe toetsing van de bodemkwaliteit is 

daarom niet noodzakelijk. 

 

4.4. Water 

Met de beoogde ontwikkeling, de realisatie van lichtmasten rond het hoofdveld, 

wordt praktisch geen verharding toegevoegd. De invloed op de waterbergende 

capaciteit van het gebied is daarmee verwaarloosbaar, zodat compenserende 

maatregelen niet noodzakelijk zijn. Ook op overige waterhuishoudkundige aspecten, 

zoals waterkwaliteit, grondwaterpeil en beheer van watergangen, heeft de beoogde 

ontwikkeling geen invloed. 

 

4.5. Flora en fauna 

Een toename van lichtproductie in een gebied kan in principe diersoorten, zoals 

vleermuizen, verstoren. In dit geval zal naar verwachting echter geen sprake zijn van 

relevante verstoring. Bij de oefenstrook c.q. miniveldjes is geen sprake van geheel 

nieuwe verlichting, maar van vervanging van een bestaande installatie. De verlichting 

zou hiermee kunnen toenemen, maar deze was hier al relatief sterk. Bij het 
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hoofdveld is wel sprake van nieuwe verlichting, maar om twee redenen zal dit naar 

verwachting niet resulteren in relevante verstoring. Ten eerste liggen in de directe 

omgeving van het sportcomplex geen gronden met de aanduiding ecologische 

hoofdstructuur, vogelrichtlijngebied, habitatrichtlijngebied of een ecologische 

waarde-aanduiding in een bestemmingsplan. Ten tweede wordt geen relevante 

verstoring verwacht, omdat de omgeving van het hoofdveld momenteel al relatief 

sterk verlicht is. Aan de noordzijde van het hoofdveld ligt een verlicht trainingsveld. 

Ten oosten ligt de A27 die wordt verlicht door lantaarnpalen en door de voertuigen 

die van de snelweg gebruik maken. Aan de zuidzijde liggen de verlichte miniveldjes. 

Ten westen is de verlichting minder intensief dan aan de andere zijden. Geheel 

donker is deze zijde echter ook niet, vanwege de aanwezige verenigingsgebouwen 

en woningen. 

Naast de toename van de lichtproductie in het gebied, kent de beoogde 

ontwikkeling, de realisatie van lichtmasten rond het hoofdveld en het vervangen van 

de lichtmasten bij de oefenstrook c.q. miniveldjes, verder geen aspecten die flora en 

fauna kunnen beïnvloeden. 

 

4.6. Archeologische en cultuurhistorische waarden 

Op de cultuurhistorische waardenkaart 2010 van de provincie Noord-Brabant zijn de 

cultuurhistorische waarden en indicatieve archeologische waarden weergegeven. 

Het sportcomplex valt in het gebied met de aanduiding “cultuurhistorisch landschap: 

Nationaal Landschap de Nieuwe Hollandse Waterlinie”. Voor deze aanduiding heeft 

de provincie als ontwikkelingsstrategie de volgende punten geformuleerd:  

1. De realisatie van de doelstellingen van het plan Kraayenhoff. 

2. Het versterken van de kenmerken van de buitendijks gelegen uiterwaarden 

3. De economische dragers afstemmen op de cultuurhistorische identiteit van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

4. Het vergroten van de cultuurhistorische waardering door vergroting van de 

beleving 

Deze punten hebben geen betrekking op het sportcomplex, en de aanduiding heeft 

voor dit project daarmee geen gevolgen. De Rijksweg heeft de aanduiding 

“historische geografie: lijn van hoge waarde”. Het beoogde project tast de 

historische waarde van de Rijksweg niet aan. 

Het gehele projectgebied heeft een lage indicatieve archeologische waarde. 

Archeologisch onderzoek is daarmee niet noodzakelijk, aangezien dit pas bij een 

middelhoge of hoge indicatieve archeologische waarde het geval is. 
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Figuur 7. Uitsnede van de cultuurhistorische waardenkaart 2010 van de provincie 

Noord-Brabant (http://www.brabant.nl/kaarten/culturele-

kaarten/cultuurhistorische-waardenkaart-2010.aspx). 

 

4.7. Verkeer en parkeren 

De ontsluiting van het sportcomplex vindt in de huidige situatie plaats via de 

Rijksweg. Dit verandert niet. 

De parkeerbehoefte bij een sportcomplex wordt bepaald op basis van het aantal 

hectaren netto sportveld. De omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan heeft alleen betrekking op de lichtmasten. Met de plaatsing van de 

lichtmasten, wijzigt de oppervlakte aan sportvelden niet.  

De aanleg van het kunstgrasveld is niet strijdig met het bestemmingsplan. Formeel 

gezien hoeft daarom voor deze maatregel niet te worden bepaald of deze gevolgen 

heeft voor de parkeerbehoefte. Echter, omdat het gaat om de vervanging van een 

natuurgrasveld door een kunstgrasveld, wijzigt ook met deze maatregel de 

oppervlakte aan sportvelden niet. Met het beoogde project wijzigt de 

parkeerbehoefte derhalve niet. 

 

4.8. Kabels en leidingen 

In de directe nabijheid van het projectgebied zijn geen kabels en leidingen aanwezig 

die een belemmering vormen voor de beoogde ontwikkeling. 

 

4.9. Lichthinder 

De lichtinstallatie op het hoofdveld en de miniveldjes, zou lichthinder kunnen 

veroorzaken voor de bewoners van de woningen ten westen van de velden, en voor 

de gebruikers van de A27 ten oosten van velden. Om te bepalen of dit het geval zal 

zijn, heeft A.Hak Zuid B.V. lichtberekeningen gemaakt en de uitkomsten hiervan 

beoordeeld (projectcode id 24197, 25 januari 2011). 

De lichtproductie is beoordeeld aan de hand van de “Algemene richtlijn betreffende 

lichthinder, deel 1 algemeen en grenswaarden voor sportverlichting” van de NSVV. 

Deze wordt door het rijk als uitgangspunt gehanteerd. Vanaf welke grenswaarden 
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sprake is van lichthinder, is bij deze richtlijn afhankelijk van het type omgeving. Er 

worden vier klassen onderscheiden, waarbij de grenswaarden oplopen: 

1. Natuurgebieden met een zeer lage omgevingshelderheid. 

2. Gebieden met een lage omgevingshelderheid. In het algemeen 

buitenstedelijke en landelijke woongebieden. 

3. Gebieden met een gemiddelde omgevingshelderheid. In het algemeen 

stedelijke woongebieden, waar woningen en inrichtingen wegen hebben die 

voorzien zijn van straatverlichting. 

4. Gebieden met een hoge omgevingshelderheid. In het algemeen 

gecombineerde woon- en industriegebieden met intensieve nachtelijke 

activiteiten. 

De omgeving van het sportcomplex valt binnen klasse 3. De grenswaarde voor de 

verticale verlichtingssterkte tegen de gevels is daardoor 10 lux, en voor de 

waargenomen lichtintensiteit is dit 10.000 candela. De lichtintensiteit is berekend 

voor de gevels ten westen van de velden, voor een serie punten op de afrit van de 

snelweg, en voor een serie punten op de A27. Op alle waarnemingspunten blijft de 

waarde ruim onder de grenswaarde. Voor de gevels ten westen van de velden is, 

naast de lichtintensiteit, tevens de verlichtingssterkte berekend. Ook deze waarden 

blijven ruim onder de grenswaarde. De installatie voldoet daarmee aan de 

“Algemene richtlijn betreffende lichthinder, deel 1 algemeen en grenswaarden voor 

sportverlichting” van de NSVV voor zone 3. Er zal geen sprake zijn van 

onaanvaardbare lichthinder. 

Op grond van artikel 4.113 van het Activiteitenbesluit (officieel het “Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer”), moet “verlichting ten behoeve 

van sportbeoefening in de buitenlucht” uitgeschakeld zijn tussen 23.00 uur en 7.00 

uur, en “indien er geen sport beoefend wordt noch onderhoud plaatsvindt”. 

 

4.10. Externe veiligheid 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van 

risico’s voor de omgeving door handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen 

kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de productie, als op 

het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi) en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen vloeit de verplichting voort 

om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico’s in het projectgebied ten gevolge 

van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico’s dienen te worden beoordeeld op 

twee maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu 

komt te overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden 

risico wordt uitgedrukt in risicocontouren rondom de risicobron (bedrijf, weg, 

spoorlijn etc.), waarbij de 10
-6

 contour (kans van 1 op 1 miljoen op overlijden) de 

maatgevende grenswaarde is. 

Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen 

gelijktijdig komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 

Het groepsrisico geeft een indicatie van de maatschappelijke ontwrichting in geval 

van een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek, waarin de kans op 

overlijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt 

afgezet tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als 
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ijkpunt in de verantwoording (géén norm). 

Voor elke verandering van het groepsrisico (af- of toename) in het invloedsgebied 

moet verantwoording worden afgelegd, over de wijze waarop de toelaatbaarheid 

van deze verandering in de besluitvorming is betrokken. Samen met de hoogte van 

het groepsrisico moeten andere kwalitatieve aspecten worden meegewogen in de 

beoordeling van het groepsrisico. Onder deze aspecten vallen zelfredzaamheid en 

bestrijdbaarheid. Onderdeel van deze verantwoording is overleg met (advies vragen 

aan) de regionale brandweer. 

Er moet getoetst worden aan het Bevi en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke 

stoffen wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden 

toegestaan. (Beperkt) kwetsbare objecten zijn o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen, 

hotels, restaurants. 

In het kader van het project moet bekeken worden of er in of in de nabijheid van het 

plan sprake is van risicovolle activiteiten (zoals Bevi-bedrijven, BRZO-bedrijven en 

transportroutes) of dat risicovolle activiteiten worden toegestaan. 

 

Projectgebied 

Een sportterrein is een beperkt kwetsbaar object. Echter, op basis van deze 

omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan, worden hier alleen 

lichtmasten aan toegevoegd. Het beperkt kwetsbaar object wordt niet uitgebreid of 

verplaatst. Daarom verandert de situatie op het gebied van externe veiligheid niet 

door de beoogde ontwikkeling. Het plaatsgebonden risico en het groepsrisico 

wijzigen niet. Daardoor vormen ze geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

 

4.11. Milieuhinderlijke bedrijvigheid 

Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op 

milieuhygiënische aspecten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder 

milieuzonering wordt verstaan het waar nodig zorgen voor een voldoende 

ruimtelijke scheiding tussen enerzijds bedrijven of overige milieubelastende functies 

en anderzijds milieugevoelige functies zoals woningen. Bij de planontwikkeling dient 

rekening gehouden te worden met milieuzoneringen om zodoende de kwaliteit van 

het woon- en leefmilieu te handhaven en te bevorderen, en daarnaast bedrijven 

voldoende zekerheid te bieden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen 

aanvaardbare voorwaarden kunnen uitvoeren. Bij de milieuzonering wordt gebruik 

gemaakt van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde 

publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. 

De twee belangrijkste bouwstenen voor milieuzonering zijn de twee 

richtafstandenlijsten in bijlage 1 van de VNG-publicatie. Voor een scala aan 

milieubelastende activiteiten (lijst 1) en opslagen en installaties (lijst 2) zijn 

richtafstanden aangegeven. De richtafstanden zijn afgestemd op de 

omgevingskwaliteit zoals die wordt nagestreefd in een rustige woonwijk of een 

vergelijkbaar omgevingstype (zoals een rustig buitengebied, een stiltegebied of een 

natuurgebied). Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het 

principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen 

vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven en kantoren) voor. 
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Projectgebied 

Op basis van deze omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan, 

worden alleen lichtmasten aan het sportcomplex toegevoegd. Het complex wordt 

niet uitgebreid of verplaatst. De huidige afstanden tussen milieubelastende functies 

en milieugevoelige functies in het gebied wijzigen daarmee niet. 
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5. Uitvoerbaarheid 
 

5.1. Economische uitvoerbaarheid 

 

Kostenverhaal 

Wanneer met een omgevingsvergunning een bouwplan, zoals gedefinieerd in artikel 

6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening, mogelijk wordt gemaakt, dient conform artikel 

6.12 Wet ruimtelijke ordening een exploitatieplan te worden opgesteld. Deze eis 

geldt niet indien het kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

Aangezien met de omgevingsvergunning in kwestie geen bouwplan mogelijk wordt 

gemaakt conform artikel 6.12 Wro, hoeft er geen kostenverhaal te worden 

vastgelegd. 

 

Financiële haalbaarheid 

De gemeente beschikt over voldoende middelen om de voorgestane ontwikkeling te 

kunnen realiseren. De geraamde kosten zijn opgenomen in het investeringsplan voor 

2011. Er zijn geen niet-geraamde hoge kosten te verwachten. Ook is er geen sprake 

van onzekere financiële bijdragen van anderen. 

 

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

 

5.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

 

Vooroverleg 

Conform artikel 6.18 Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 3.1.1 Bro heeft over de 

omgevingsvergunning vooroverleg plaatsgevonden met Waterschap Rivierenland, de 

provincie Noord-Brabant en VROM-inspectie. 

 

Waterschap Rivierenland heeft gereageerd per brief d.d. 12 april 2011, de provincie 

Noord-Brabant per brief d.d. 13 april 2011, en VROM-inspectie per e-mail op 28 april 

2011. De drie instanties geven alle aan, dat het voorontwerp van de ruimtelijke 

onderbouwing hen geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Deze 

instanties hebben gereageerd op het eerste voorontwerp van de ruimtelijke 

onderbouwing. Het definitieve voorontwerp wijkt hier projectinhoudelijk niet van af, 

maar bevat uitsluitend een uitgebreidere argumentatie. 

 

Ontwerpbesluit 

Het ontwerpbesluit is inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van het voorontwerp. Het 

ontwerpbesluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning heeft vanaf vrijdag 10 

juni 2011 gedurende zes weken, tot vrijdag 22 juli 2011, ter inzage gelegen. In deze 

periode heeft een ieder de mogelijkheid gekregen zienswijzen kenbaar te maken. 

Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen op het gemeentehuis en via de 

gemeentelijke website. De terinzagelegging is gepubliceerd in de Staatscourant, de 

lokale huis-aan-huiskrant en op de gemeentelijke website. Er zijn geen zienswijzen 

kenbaar gemaakt. 
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Definitief besluit 

Op 5 augustus 2011 is het definitief besluit genomen tot het verlenen van de 

omgevingsvergunning. Het definitief besluit is ongewijzigd ten opzichte van het 

ontwerpbesluit. Het definitief besluit wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. In 

deze periode kunnen belanghebbenden bij de rechtbank beroep instellen. Het 

besluit wordt ter inzage gelegd op het gemeentehuis en is in te zien via de 

gemeentelijke website en via ‘ruimtelijkeplannen.nl’. De terinzagelegging wordt 

gepubliceerd in de Staatscourant, de lokale huis-aan-huiskrant en op de 

gemeentelijke website. Het besluit wordt toegezonden aan de overlegpartners 

Waterschap Rivierenland, de provincie Noord-Brabant en VROM-inspectie. 
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Bijlagen 
 

 

 

 


