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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
 
Op de locatie Nieuwe Steeg 32 (hierna: het plangebied) te Dussen is momenteel een 
melkrundveehouderij gevestigd. De eigenaar van de veehouderij, de heer Anssems (hierna: de 
initiatiefnemer), is voornemens zijn bedrijf uit te breiden met een nieuwe ligboxenstal ten 
behoeve van de huisvesting van in totaal 190 stuks melkvee en 67 stuks jongvee. Daarnaast 
wordt een nieuwe sleufsilo gerealiseerd. 
 
De bedrijfsuitbreiding heeft meerdere redenen: 

• Het bedrijf in de toekomst economisch exploitabel te houden; 
• Maatregelen treffen ten aanzien van het reduceren van de ammoniakemissie; 
• De huisvesting en bedrijfsvoering aan te passen aan de eisen op het gebied van 

dierenwelzijn. 
 
De doelstelling van het bedrijf is te komen tot een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsopzet 
waarbij de continuïteit blijft gewaarborgd. Dit kan alleen als er sprake is van een levensvatbare 
omvang van het bedrijf met een bedrijfseconomisch valide bedrijfsvoering met voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden en rendement voor uitbreidings- en vervangingsinvesteringen. 
 
De kosten van de exploitatie blijven toenemen terwijl de opbrengsten deze stijging onvoldoende 
compenseren. Schaalvergroting is een oplossing om een inkomen te blijven behalen uit het 
bedrijf. 
 
Vanuit zowel milieutechnisch oogpunt als vanuit oogpunt van dierenwelzijn dienen ook 
melkrundveehouderijbedrijven te voldoen aan de verscherpte eisen. 
 
De beoogde ontwikkeling kan niet worden gerealiseerd binnen de ter plaatse geldende 
bestemmingsbepalingen van het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied 2007” van de 
gemeente Werkendam. Om de uitbreiding van het bedrijf mogelijk te maken, dient het bestaande 
bouwblok te worden vergroot. Derhalve dient een bestemmingsplan te worden opgesteld.  
De gemeente Werkendam heeft in een schrijven van 18 juni 2012 laten weten in principe 
medewerking te willen verlenen aan het initiatief (zie bijlage 1).  
 
1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
 
Het plangebied ligt binnen de grenzen van de gemeente Werkendam, ten westen van de kern 
Dussen (circa 1,0 kilometer) en ten oosten van de kern Hank (circa 2,5 kilometer). Het perceel 
staat kadastraal bekend als gemeente Dussen, sectie S, nummer 888 en 889. 
 
De oppervlakte van het huidige bouwblok aan de Nieuwe Steeg 32 bedraagt circa 1,0 hectare.  
 
De Nieuwe Steeg, die de parallelweg vormt van de provinciale weg N283 tussen de kernen Hank 
en Dussen, vormt de zuidelijke begrenzing van het plangebied. Aan de west-, noord- en oostzijde 
wordt de locatie begrensd door de omliggende weidegronden, die behoren tot de huiskavel van 
het bedrijf (30 hectare in totaal). 
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De ligging en de begrenzing van het plangebied is te zien op de figuren 1, 2 en 3.  
 

 
Figuur 1: Ligging plangebied op topografische kaart 
 

 
Figuur 2: Ligging plangebied in de wijdere omgeving 
 

Kern Dussen 

Plangebied 
Nieuwe Steeg 32 

Kern Hank 

Plangebied 
Nieuwe Steeg 32 
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Figuur 3: Globale begrenzing plangebied 
 
1.3 Leeswijzer 
 
Het voorliggend bestemmingsplan maakt de planologische inpassing mogelijk van de beoogde 
ontwikkeling ten behoeve van de huisvesting van 190 stuks melkvee en 67 stuks jongvee. Het 
bestemmingsplan biedt de benodigde juridische basis voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
in het plangebied. 
 
Het bestemmingsplan is vervat in een verbeelding en regels en gaat vergezeld van onderhavige 
toelichting. Op de verbeelding zijn onder meer de bestemmingen van de in het plangebied 
begrepen gronden aangegeven. De regels zijn verdeeld in vier onderdelen: inleidende bepalingen, 
bestemmingsbepalingen, algemene bepalingen en overgangs- en slotbepalingen. De verbeelding 
en regels vormen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan; de toelichting geeft de 
achtergrond en de motivering weer die geleid hebben tot de planopzet. 

Plangebied 
Nieuwe Steeg 32 
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2. Planbeschrijving 
 
2.1 Bestaande situatie 
 
Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Werkendam, aan de Nieuwe Steeg en 
de provinciale weg N283 tussen Hank en Dussen.  
 
Momenteel is op de locatie een melkrundveehouderij gevestigd. Het huidige bouwvlak heeft een 
omvang van circa 1,0 hectare (zie figuur 4). Op dit bouwvlak is gelegen aan agrarische 
bedrijfsbebouwing:  

• Melkveestal (bouwjaar 1983): dit betreft een 3+1-rijïge ligboxenstal waarin nadien een 
2x8 stands zij-aan-zij melkstal is ingebouwd, ten behoeve van de huisvesting van in totaal 
91 stuks melkvee; 

• Jongveestal: ten behoeve van de huisvesting van 67 stuks jongvee (bouwjaar 2005);  
• Berging annex veestalling;  
• Veldschuur; 
• Voeropslagen; 
• Bedrijfswoning (zie figuur 5). 

 
Het bouwblok wordt doorsneden door een watergang. Ten oosten ervan ligt de bestaande 
ligboxenstal; de overige bebouwing is aan de westzijde gesitueerd. De watergang is in beheer bij 
het waterschap Rivierenland. 
 
De directe omgeving van het plangebied heeft een agrarisch karakter en wordt gekenmerkt door 
verspreid liggende (agrarische) bedrijven en een enkele burgerwoning. 
 

 
Figuur 4: Situatietekening bestaand bouwblok Nieuwe Steeg 32 (bestemmingsplan Buitengebied 2007) 
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Figuur 5: Situering bestaande bedrijfsbebouwing Nieuwe Steeg 32 
 
De volgende foto’s geven een voorstelling van de bestaande situatie. 
 

  

 

 

Figuur 6: Impressie bestaande situatie Nieuwe Steeg 32:  
1) blik op zuidzijde; 2) blik op westzijde; 3) blik op oostzijde 
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2.2 Gewenste situatie 
 
Een vergroting van het bouwblok is noodzakelijk voor:  

• Uitbreiding van de bestaande ligboxenstal aan de oostzijde van het bouwblok; 
• Aanleg van een sleufsilo voor de opslag van voer aan de noordzijde van het bouwblok. 

 
In de beoogde situatie bedraagt de oppervlakte van het bouwblok 1,5 hectare.  
 
De volgende figuur geeft een situering weer van de nieuw op te richten bebouwing en van het 
gewenste bouwblok (zie ook bijlage 3).  
 

 
Figuur 7: Situatietekening beoogde situatie 

  

Uitbreiding 
ligboxenstal 

Sleufsilo 
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3. Beleid 
 
3.1 Rijksbeleid 
 
3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. 
Deze visie vervangt een aantal nationale nota’s, waaronder de Nota Ruimte.  
 
In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, 
leefbaar en veilig. Het ruimtelijke beleid en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en 
gemeenten overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid, verstedelijking en het 
behoud van groene ruimte. 
De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk 
wegennet en waterveiligheid. 
Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR 3 Rijksdoelen geformuleerd: 
• De concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te 

versterken (door het creëren van een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat); 
• De bereikbaarheid verbeteren; 
• Zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden. 
 

De landbouw (dat in het document wordt aangeduid met “Agro & Food”) vormt een van de 
belangrijkste economische pijlers van de Nederlandse economie. Hier liggen veel kansen om de 
concurrentiepositie van Nederland te versterken. Onderhavig initiatief draagt bij aan een 
verbetering van deze positie op zowel de nationale als internationale markt.  
Daarnaast wordt door het toepassen van nieuwe technieken de emissie van voor het milieu 
schadelijke stoffen zoveel mogelijk beperkt en door het voldoen aan de welzijnseisen voor dieren 
een bijdrage geleverd aan een leefbaardere omgeving voor mens en dier.  
 
3.2  Provinciaal beleid 
 
3.2.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant 
 
De Structuurvisie ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Brabant is op 1 januari 2011 in 
werking getreden. De structuurvisie geeft een ruimtelijke vertaling van de opgaven en doelen uit 
de Agenda van Brabant. In deze structuurvisie zijn de samenhang weergegeven tussen milieu, 
verkeer, vervoer en water. Daarnaast houdt de structuurvisie rekening met het provinciale 
economisch, sociaal- cultureel en ecologisch beleid.  
 
In het landelijk gebied komt de ontwikkeling van agrarische bedrijven door schaalvergroting en 
intensivering steeds vaker in strijd met de doelen voor een gezonde en schone leefomgeving en 
behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. Daarom kiest de provincie voor een integrale 
aanpak van de opgaven, waarbij multifunctioneel gebruik van het landelijk gebied uitgangspunt 
is. Hierbij geldt dat de risico’s voor de volksgezondheid verminderd moeten worden. Een snelle 
signalering van risico’s en het beheersbaar maken van de risico’s zijn daarbij van belang. Naast 
maatregelen op bedrijfsniveau wordt bezien of ook de inrichting van het landelijk gebied hieraan 

 7 “Buitengebied: Nieuwe Steeg 32” 
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-bereikbaarheid/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/03/13/definitieve-structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte.html


bijdraagt. Men spreekt hier over “gemengd landelijk gebied”. Daarnaast onderscheidt de 
provincie de zone “accentgebied agrarische ontwikkeling”. 
 
In gemengd landelijk gebied biedt de provincie ruimte voor menging van deze functies; dit zijn 
gebieden waar de ontwikkeling van de landbouw samen met ontwikkeling van natuur, 
landschap, recreatie, wonen, werken en zorg van belang is voor de plattelandseconomie. De 
provincie wil dat de verschillende functies zich daar in evenwicht met elkaar ontwikkelen.  
 
In accentgebieden agrarische ontwikkeling is de landbouw dominant en wil de provincie de 
aanwezige ruimte behouden voor agrarische ontwikkelingen. Hier streeft de provincie naar een 
optimale en duurzame ontwikkeling van in die gebieden aanwezige landbouwsectoren. 
Ontwikkelingen dragen bij aan de verbetering van een schone, groene en gezonde woon- en 
leefomgeving. 
 
Het plangebied is gelegen in zowel gemengd landelijk gebied als accentgebied agrarische 
ontwikkeling (zie figuur 8). Binnen het accentgebied zijn grondgebonden melkveehouderijen 
gewenst. Uitbreiding van melkveehouderijbedrijven wordt hier mogelijk geacht. 
 

 
Figuur 8: Uitsnede “Structurenkaart” Structuurvisie Noord-Brabant 
 
De uitwerking van het beleid is opgenomen in de Verordening Ruimte. Deze verordening vormt de 
basis voor het dagelijks handelen van de Gedeputeerde Staten en dus voor de inzet van de 
instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
 
3.2.2 Verordening Ruimte Noord-Brabant 2012 
 
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 11 mei 2012 de 
Verordening Ruimte 2012 vastgesteld. Op 1 juni 2012 is deze in werking getreden. Het betreft 
een actualisering van de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2011.  
 

Plangebied 
Nieuwe Steeg 32 

Kern Dussen 
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De verordening is een uitwerking van de provinciale Structuurvisie ruimtelijke ordening en bestaat 
uit kaartmateriaal en regels waarmee gemeenten rekening moeten houden bij het opstellen van 
ruimtelijke plannen. Belangrijke onderwerpen in de Verordening Ruimte zijn: 

• Ruimtelijke kwaliteit; 
• Stedelijke ontwikkelingen; 
• Natuurgebieden en andere gebieden met waarden; 
• Agrarische ontwikkelingen, waaronder de intensieve veehouderij; 
• Overige ontwikkelingen in het landelijk gebied. 

 
Het plangebied is gelegen binnen de zone “agrarisch gebied” (zie figuur 9). Hiertoe behoort het 
gebied buiten bestaand stedelijk gebied met uitzondering van de ecologische hoofdstructuur, 
ecologische verbindingszones, primaire waterkeringen, rivierbed en groenblauwe mantel. De 
provincie geeft binnen deze gebieden ruimte aan de gemeenten om zelf aan te geven  
welke ontwikkelmogelijkheden er zijn voor een gevarieerde plattelandseconomie en in welke 
gebieden het agrarische gebruik prevaleert. Functies die niet passen bij het gewenste 
ontwikkelingsperspectief worden in de bestemmingsplannen uitgesloten. Om de ruimte voor de 
agrarische sector ook naar de toekomst toe te bewaren, is het wenselijk strijdige functies te 
beperken. Het staat niet op voorhand vast welke functies strijdig zijn met de in het gebied 
aanwezige land- en tuinbouw.  
 

 
Figuur 9: Uitsnede kaart “Overige agrarische ontwikkeling” Verordening Ruimte Noord-Brabant 
 
In artikel 8.3 van de Verordening Ruimte zijn de volgende regels opgenomen met betrekking tot 
grondgebonden agrarische bedrijven in de agrarische gebieden (in cursief is aangegeven of 
onderhavig initiatief voldoet aan de voorwaarden): 

 
1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in een agrarisch gebied: 
a. bepaalt dat nieuwvestiging van een grondgebonden agrarisch bedrijf niet is 
toegestaan; 
Het betreft hier geen nieuwvestiging van een grondgebonden bedrijf. 
 

Plangebied 
Nieuwe Steeg 32 
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b. kan bepalen dat hervestiging van en omschakeling naar een grondgebonden 
agrarisch bedrijf zijn toegestaan; 
Het betreft geen hervestiging van en omschakeling naar een grondgebonden 
agrarisch bedrijf. 
 
c. kan voorzien in een uitbreiding van een grondgebonden agrarisch bedrijf mits 
uit de toelichting blijkt dat deze uitbreiding noodzakelijk is voor de agrarische 
bedrijfsvoering; 
Uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Nieuwe Steeg 32 is noodzakelijk voor de 
continuïteit van de bedrijfsvoering in de toekomst (zie paragraaf 1.1). Hiertoe is de 
Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB) om advies gevraagd; zij ziet de 
noodzaak van uitbreiding van het bouwblok voor de bedrijfsvoering in (zie bijlage 2). 
 
d. bepaalt dat gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente 
voorzieningen ten behoeve van een grondgebonden agrarisch bedrijf worden 
geconcentreerd in een bouwblok. 
Dit bestemmingsplan beoogt een uitbreiding van een agrarisch bouwblok waarbinnen een 
nieuwe melkveestal en sleufsilo wordt gerealiseerd. 
 
2. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid kan binnen het bouwblok voorzien 
in: 
a. de bouw of uitvoering van permanente teeltondersteunende voorzieningen; 
Niet van toepassing 
 
b. de bouw van kassen, met dien verstande dat ten hoogste 5.000 m2 netto is 
toegestaan; 
Niet van toepassing 
 
c. de bouw van een voorziening voor het opwekken van duurzame energie door 
middel van biomassavergisting; 
Niet van toepassing 
 
d. een niet-agrarische ruimtelijke ontwikkeling overeenkomstig het bepaalde in 
hoofdstuk 11. 
Niet van toepassing 

 
3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, onder b, neemt het bestemmingsplan 
de bestaande omvang van kassen in acht voor zover deze omvang meer dan 5.000 m2 
netto bedraagt. 
Niet van toepassing 

 
4. In de gebieden “teeltondersteunende kassen toegestaan” kan een bestemmingsplan, 
als bedoeld in het eerste lid binnen een bouwblok voorzien in de bouw van kassen 
tot een omvang van ten hoogste 1,5 hectare netto mits uit de toelichting blijkt dat 
deze bouw van kassen noodzakelijk is voor de agrarische bedrijfsvoering en mits het 
bestemmingsplan bepaalt dat omschakeling en doorgroei naar zelfstandige 
glastuinbouwbedrijven niet zijn toegestaan. 
Niet van toepassing 
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5. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan een bestemmingsplan bepalen dat 
nieuwvestiging van een grondgebonden agrarisch bedrijf buiten de beschermingszones 
voor grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening, niet 
zijnde een boringvrije zone, en buiten het rivierbed is toegestaan mits de toelichting 
daaromtrent een verantwoording bevat. 
Het betreft in onderhavig geval geen nieuwvestiging van een grondgebonden agrarisch 
bedrijf. 
 
6. Uit de in het vijfde lid bedoelde verantwoording blijkt dat: 
a. is aangetoond dat ruimtelijk-economische belangen voor de lange termijn 
aanwezig zijn; 
Niet van toepassing 
 
b. er sprake is van een groot openbaar belang waarbij is verzekerd dat elders 
daadwerkelijk een volwaardig grondgebonden agrarisch bedrijf planologisch, 
juridisch en feitelijk wordt opgeheven; 
Niet van toepassing 
 
c. er financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden tot hervestiging binnen de 
gemeente en in omliggende gemeenten ontbreken. 
Niet van toepassing 

 
Het initiatief is niet in strijd met de Verordening Ruimte. 
 
3.2.3 Handreiking “Kwaliteitsverbetering van het landschap; de rood-met-groenkoppeling” 
 
De provincie Noord-Brabant heeft in 2011 de handreiking “Kwaliteitsverbetering van het 
landschap; de rood-met-groenkoppeling” opgesteld. Hierin wordt uitgewerkt hoe de in artikel 2.2 
van de Verordening Ruimte genoemde “kwaliteitsverbetering van het landschap” kan worden 
vormgegeven.  
 
Het principe “kwaliteitsverbetering van het landschap” houdt in dat er ontwikkelingsruimte wordt 
geboden mits deze tevens gepaard gaat met maatregelen die het landschap – in brede zin – 
versterken. Dit kan onder andere door landschapelementen aan te leggen maar ook door 
specifieke aandacht te schenken aan de kwaliteit van de op te richten bebouwing of door behoud 
van cultuurhistorisch waardevolle elementen.  
 
De handreiking is een hulpmiddel aan gemeenten om invulling te geven aan de 
kwaliteitsverbetering van het landschap uit de Structuurvisie ruimtelijke ordening en de 
Verordening Ruimte, door middel van een rood-met-groenkoppeling. 
 
De provincie acht het wenselijk dat de rood-met-groenkoppeling in de hele provincie op uniforme 
wijze wordt toegepast. Er dienen dan ook afspraken te worden gemaakt met gemeenten over de 
toepassing ervan en de omvang van de basisinspanning die de gemeenten hanteren.  
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Belangrijke voorwaarde om de rood-met-groenkoppeling toe te passen is dat gemeenten over een 
kwalitatief kader beschikken waarin is aangegeven welke landschapsambities er voor een gebied 
zijn (zoals ontwikkelingsvisies of landschapsbeleidsplannen).  
 
Voor het agrarisch bedrijf aan de Nieuwe Steeg 32 is een verbetering van het landschap beoogd 
middels een investering in een landschappelijke inpassing die aansluit bij de structuren en 
kenmerken van het gebied en die deze versterkt.  
 
3.3 Gemeentelijk beleid 
 
3.3.1 StructuurvisiePlus Land van Heusden en Altena 
 
De StructuurvisiePlus Land van Heusden en Altena is opgesteld in opdracht van de gemeenten 
Aalburg, Werkendam, Woudrichem en het waterschap Rivierenland. De structuurvisie is door de 
gemeenteraad van de gemeente Werkendam vastgesteld op 27 september 2004.  
 
De speerpunten binnen deze structuurvisie zijn: 
• Binnen de regio ruimte bieden voor eigen streekgebonden bedrijven; 
• Tegemoet komen aan de woonwensen van bewoners en leefbaarheid bevorderen; 
• Vitaal en recreatief aantrekkelijk landelijk gebied creëren: ruimte voor recreatie en toerisme, 

maar ook stimuleren van ontplooiing van landbouw als vitale veelzijdige drager van het 
landelijk gebied, en, 

• Water als ordenend principe, waarbij de veiligheid wordt vergroot en wateroverlast 
voorkomen. 

 
De toekomstvisie is gericht op twee doelen: 
1. De zorg voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. 
In het duurzame ruimtelijke structuurbeeld is de (gewenste) ruimtelijke kwaliteit in de gemeente 
beschreven. Deze bestaat uit de rust, de kleinschaligheid en de openheid. Deze vormen het 
“goud” van het gebied. Het imago van openheid, natuur en cultuurhistorie is sturend voor nieuwe 
ontwikkelingen. Gebieden en elementen met landschappelijke, archeologische, cultuurhistorische 
en ecologische waarden verdienen bescherming. 
2. Afstemmen van nieuwe programma’s op het kwaliteitsbeeld. 
De ruimtevragende programma’s (op het gebied van wonen, werken, infrastructuur en water) zijn 
vertaald in een aantal doelstellingen. Voor het buitengebied is met name de doelstelling 
Vernieuwing Landelijk Gebied relevant. 
 
Vernieuwing Landelijk Gebied 
Bij de vernieuwing van het landelijk gebied blijven de agrariërs het gebruik bepalen. De 
agrarische ondernemers zullen in de toekomst in een verbrede meervoudige bedrijfsvoering 
werken aan zowel agrarische als maatschappelijke doelen. Met name in de gemeente 
Werkendam zal meer sprake zijn van een scheiding tussen het agrarisch grondgebruik enerzijds 
en natuur en recreatie anderzijds. Naast het behouden en versterken van de agrarische 
hoofdfunctie gelden voor het landelijk gebied drie nevendoelen: 

• Het bevorderen van de kwaliteit van natuur en landschap; 
• Het creëren van mogelijkheden voor tijdelijke regionale waterberging; 
• Het geven van een toeristisch recreatieve impuls aan het gebied. 

 

 

 12 “Buitengebied: Nieuwe Steeg 32” 
 



 

 
Figuur 10: Uitsnede kaart “StructuurvisiePlus Land van Heusden en Altena” 
 
3.3.2 Vigerend bestemmingsplan “Buitengebied 2007” 
 
Op het plangebied is het bestemmingsplan “Buitengebied 2007” van de gemeente Werkendam 
van toepassing. Het bestemmingsplan is op 19 juni 2007 vastgesteld door de raad van de 
gemeente Werkendam en op 19 februari 2008 gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden bij uitspraak van de 
Raad van State op 24 juni 2009.  
 
Het plangebied is gelegen binnen de gebiedsbestemming “agrarisch gebied met 
landschappelijke/cultuurhistorische en/of abiotische waarden” (zie figuur 11).  
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Figuur 11: Uitsnede kaart bestemmingsplan “Buitengebied 2007” 
 
Op het plangebied rust de medebestemming “agrarische bedrijfsdoeleinden” met de aanduiding 
“grondgebonden agrarisch bedrijf” (zie figuur 12).  
 

 
Figuur 12: Uitsnede detailkaart bestemmingsplan “Buitengebied 2007”  
 
Op de Ontwikkelingenkaart van het bestemmingsplan behoort het gebied tot de zone “Agrarische 
Hoofdstructuur – Landbouw” (zie figuur 13). Hier ligt het primaat bij agrarisch landgebruik.  
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Figuur 13: Uitsnede kaart “Ontwikkelingen” bestemmingsplan “Buitengebied 2007” 
 
In dit gebied zijn ook landschappelijke waarden aanwezig, zoals openheid (zie figuur 14). De 
landbouw en de landschappelijke kwaliteiten dienen niet als gescheiden elementen te worden 
gezien, maar kunnen elkaar versterken.  
 

 
Figuur 14: Uitsnede kaart “Cultuurhistorische landschappelijke en abiotische waarden” bestemmingsplan 
“Buitengebied 2007” 
 
3.3.3 Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied” 
 
De gemeente Werkendam heeft op 28 september 2012 een ontwerpbestemmingsplan 
“Buitengebied” ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan krijgt een conserverend karakter en zal 
geen grootschalige ontwikkelingen mogelijk maken. 
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Het plangebied heeft in dit voorontwerp de bestemming “agrarisch” (zie figuur 15). 
 

  
Figuur 15: Uitsnede kaart voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied” 
 
De gronden met deze bestemming behoren tot het gebied dat in de Verordening Ruimte is 
aangewezen als “agrarisch gebied” en zijn in gebruik ten behoeve van de agrarische productie. 
Op deze gronden ligt het primaat bij de agrarische functie en hier wordt door de gemeente 
Werkendam in hoofdzaak een agrarische economie nagestreefd. In deze gebieden krijgt de 
grondgebonden landbouw in beginsel de ruimte om zich verder te ontwikkelen.  
 
De regels behorende bij het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied” vormen de basis voor 
de regels van onderhavig bestemmingsplan.  
 
In het voorontwerp is binnen de bestemming “Agrarisch” vergroting van een agrarisch 
bouwperceel ten behoeve van een grondgebonden agrarisch bedrijf toegestaan onder de 
volgende voorwaarden:  

• De oppervlakte van het bouwvlak na vergroting mag niet meer dan 1,5 hectare bedragen; 
• De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering; 
• Er dient sprake te zijn van een volwaardig bedrijf, of als geen sprake is van een 

volwaardig bedrijf dient uit het advies van de Adviescommissie Agrarische 
Bouwaanvragen te blijken dat door vergroting van het agrarisch bouwvlak het bedrijf zal 
uitgroeien tot volwaardig bedrijf; 

• Er dient te worden aangetoond dat binnen het bestaande bouwvlak onvoldoende 
mogelijkheden zijn voor de uitbreiding van de noodzakelijke bebouwing; 

• Er dient door de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen advies betreffende de 
leden b t/m d te zijn uitgebracht; 

• Aan de aanvraag dient een concreet bouw- en inrichtingsplan ten grondslag te liggen; 
• Ter plaatse van de aanduiding “waarde cultuurhistorie - nationaal landschap NHW”, 

mogen de kernkwaliteiten van het nationaal landschap, zoals genoemd in lid 32.3, niet 
onevenredig worden aangetast; 
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• De landschappelijke kernkwaliteiten van het ter plaatse aanwezige landschapstype, zoals 
genoemd in lid 8.1, mogen niet onevenredig worden aangetast; 

• De bestaande en nieuwe bebouwing dient landschappelijk te worden ingepast door 
middel van beplanting. 

• De vergroting heeft niet tot gevolg dat het bouwvlak wordt gesitueerd binnen de 
aanduiding “zoekzone – EHS” of “zoekzone – water”; 

• Het woon- en leefklimaat in de directe omgeving daardoor niet onevenredig wordt 
aangetast; 

• Ter plaatse niet de aanduiding 'intensieve veehouderij', “specifieke vorm van agrarisch - 
schapen en geitenhouderij”, of “glastuinbouw” aanwezig is. 

 
Onderhavig initiatief voldoet aan bovenstaande voorwaarden en past dan ook in het nieuwe 
bestemmingsplan buitengebied. 
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4. Ruimtelijke aspecten 
 
4.1  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. 
 
4.1.1 Gebiedsbescherming 
 
Natura 2000 en Nb-wetgebieden 
Natura2000-gebieden zijn beschermde gebieden die worden aangewezen ter uitvoering van twee 
Europese richtlijnen: de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.  
 
Het doel van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet uit 1998) is het beschermen van terreinen en 
wateren met bijzondere natuur- en landschapswaarden. Internationale verplichtingen uit de 
Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn zijn verwerkt in deze Nb-wet. Daarmee vallen Natura2000-
gebieden ook onder deze wet.  
 
De afstand van het plangebied ten opzichte van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden is: 
• Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem: circa 1,8 kilometer; 
• Biesbosch: circa 4,3 kilometer; 
• Langstraat: circa 5,0 kilometer; 
• Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen: circa 11,4 kilometer; 
• Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek: circa 17,0 kilometer; 
• Ulvenhoutse Bos: circa 21,2 kilometer; 
• Regte Heide en Riels Laag: circa 23,8 kilometer; 
• Kampina en Oisterwijkse Vennen: circa 24,0 kilometer (zie figuur 16). 
 
De afstand van de locatie ten opzichte van de dichtstbijzijnde Nb-wetgebieden zijn:  
• Eendennest, circa 7,2 kilometer; 
• Kooibosje Terheijden, circa 14,6 kilometer. 
 
Figuur 16 geeft een overzicht van de ligging van bovengenoemde Natura2000-gebieden binnen 
een straal van 25 kilometer rondom het plangebied.  
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Figuur 16: Ligging Natura2000 gebieden en Nb-wet gebieden 
 
Ammoniakdepositie en andere storende aspecten op natuurgebieden 
De ammoniakdepositie is de belangrijkste factor die voor verstoring in de natuurgebieden kan 
zorgen. De verstoring heeft betrekking op verzuring en/of vermesting van het desbetreffende 
gebied. 
 
Daarnaast heeft men te maken met de volgende mogelijke storende aspecten ten gevolge van 
activiteiten en plannen: 

• Verlies van oppervlakte; 
• Verandering van stroomsnelheid; 
• Geluid, licht, trilling; 
• Verstoring door mensen, mechanische effecten; 
• Barrièrewerking, versnippering; 
• Introductie of uitbreiding van gebiedsvreemde soorten of genetisch gemodificeerde 

soorten. 
 
De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied Loevestein, Pompveld en Kornsche 
Boezem bedraagt slechts 1,8 kilometer. De ammoniakdepositie zal op dit gebied groter zijn dan 
op de andere gebieden.  
In het kader van de uitbreiding van het bedrijf worden bij de provincie Noord-Brabant een 
aanvraag voor een Natuurbeschermingswetvergunning en een melding stikstof ingediend. Indien 
noodzakelijk wordt gesaldeerd vanuit de depositiebank.  
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Ten aanzien van de overige verstorende aspecten kan worden geconcludeerd dat de uitbreiding 
van het bedrijf aan de Nieuwe Steeg geen direct verstorende effecten heeft op de 
natuurgebieden. 
 
Ecologische hoofdstructuur 
De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend geheel van natuurgebieden van 
(inter)nationaal belang met als doel de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende 
soorten, bestaande uit de meest waardevolle natuur- en bosgebieden en andere gebieden met 
belangrijke aanwezige en te ontwikkelen natuurwaarden. Het netwerk helpt voorkomen dat 
planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat de natuurgebieden hun waarde 
verliezen. 
 
Het plangebied is gelegen op een afstand van 550 meter van een gebied behorende tot de 
ecologische hoofdstructuur (zie figuur 17). Door uitbreiding van het bedrijf wordt dit gebied niet 
aangetast cq. doorkruist.  
 

 
Figuur 17: Ligging ecologische hoofdstructuur in de omgeving van het plangebied 
 
Figuur 18 laat zien dat het plangebied niet is gelegen in de nabijheid van in de Verordening 
Ruimte aangegeven natuurlijk en landschappelijk waardevolle elementen. 
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Figuur 18: Uitsnede kaart “Natuur en landschap” Verordening Ruimte Noord-Brabant 
 
De volgende figuur toont dat het plangebied niet in de nabijheid van een gebied met 
natuurwaarden is gelegen, volgens het bestemmingsplan “Buitengebied 2007”.  
 

 
Figuur 19: Uitsnede kaart “Natuur” bestemmingsplan Buitengebied 2007 
 
4.1.2 Soortenbescherming 
 
In zijn algemeenheid is bij ruimtelijke ingrepen sprake van directe, indirecte, tijdelijke en 
permanente effecten. Onder directe effecten worden effecten verstaan waarmee planten en 
dieren rechtstreeks te maken krijgen als gevolg van de uitbreiding van het bedrijf. Verlies van 
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habitat en kwaliteit zijn directe effecten en bovendien permanent. Indirecte effecten betreffen 
onder andere verstoring, waarbij de aanwezigheid van mensen, licht en geluid een rol speelt. 
Verstoring tijdens de bouwwerkzaamheden zijn tijdelijk, maar verstoringen kunnen ook een 
permanent karakter hebben. 
 
De toets in het kader van de soortenbescherming is geregeld in de Flora- en faunawet. Deze wet 
regelt de bescherming en instandhouding van planten- en diersoorten die in het wild voorkomen. 
Daarnaast dienen alle in het wild levende planten en dieren in principe met rust worden gelaten. 
Eventuele schade aan in het wild levende planten en dieren dient beperkt te worden middels het 
nemen van mitigerende maatregelen. Als mitigatie niet voldoende is om schade te voorkomen is 
het verplicht de resterende schade te compenseren. 
 
Toetsing initiatief Nieuwe Steeg 32 
De bouwactiviteiten zorgen voor een tijdelijke verstoring van de directe omgeving. Permanente 
verstoring door menselijke activiteiten, zoals licht en geluid, zullen beperkt blijven tot het 
plangebied. 
 
In relatie tot de Flora- en Faunawet kan over het plangebied het volgende worden opgemerkt: 

• Het plangebied ligt in een agrarisch gebied zonder specifiek benoemde natuurlijke 
waarden, waar landbouwontwikkeling in principe gestimuleerd wordt en waar uitbreiding 
van grondgebonden veehouderijbedrijven onder voorwaarden mogelijk is (op basis van de 
Verordening Ruimte en het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied”);  

• Het perceel waarop de beoogde activiteit wordt uitgevoerd is momenteel in gebruik als 
landbouwgrond (weidegrond). Gezien het intensieve gebruik (maaien, bemesten) is het 
niet aannemelijk dat beschermde soorten zich permanent op de locatie hebben 
gevestigd; 

• Door middel van het aanbrengen van erfbeplanting wordt de beoogde ontwikkeling 
landschappelijk ingepast. De erfbeplanting draagt bij aan een aantrekkelijkere 
leefomgeving voor eventueel voorkomende soorten.  

 
De geplande activiteiten leiden niet tot overtredingen van de Flora- en Faunawet. Bovendien 
is de invloed van de veehouderij en haar bedrijfsvoering op de vegetatievormen nihil. 
 
Een ontheffing in de zin van artikel 75 van de Flora- en faunawet is dan ook niet noodzakelijk. 
 
4.2 Landschappelijke waarden 
 
Landschapsbeleidsplan Land van Heusden en Altena 
De raad van de gemeente Werkendam heeft in 2008 een landschapsbeleidsplan vastgesteld. Dit 
plan heeft betrekking op de drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena. De gemeenten 
willen de karakteristieken van de verschillende landschapstypen behouden en versterken. Dit kan 
bijvoorbeeld door bij ruimtelijke ontwikkelingen uit te gaan van de aanwezige natuurlijke 
reliëfverschillen en gebiedseigen structuren en patronen (zoals dijken). Bij het behouden en 
versterken van de landschapstypen is het wenselijk om tevens rekening te houden met 
provinciaal beleid.  
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In het nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied” is ervoor gekozen om de instandhouding van de 
landschapstypen, cultuurhistorische vlakken en aardkundige waarden te bundelen. Dit krijgt vorm 
via de indeling in landschapstypen.  
De bescherming van de landschapstypen wordt onder andere gewaarborgd doordat hieraan een 
omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden gekoppeld is. 
Ook moet er getoetst worden aan de waarden van de landschapstypen bij het verlenen van 
afwijkingen en het toepassen van wijzigingsbevoegdheden.  
Om de bescherming te concretiseren, zijn per landschapstype kernkwaliteiten (kenmerken) 
benoemd, die aan de basis staan van het vergunningenstelsel en de toetsing bij afwijkingen en 
wijzigingsbevoegdheden. Bij het benoemen van deze kernkwaliteiten is nadrukkelijk rekening 
gehouden met de kwaliteiten en waarden van de cultuurhistorische vlakken en aardkundig 
waardevolle gebieden.  
 
Het landschap in het buitengebied van Werkendam bestaat uit twee hoofdlandschapstypen: 
zeekleilandschap en rivierenlandschap. Hierbinnen kunnen in totaal 8 verschillende subtypen 
worden onderscheiden waaronder jonge getijdenpolders, eerste aanwaspolders, kreken en killen, 
uiterwaarden van de Bergsche Maas, komgebieden.  
 
Het plangebied is gelegen in het hoofdlandschapstype “zeekleilandschap – eerste 
aanwaspolders” (zie figuur 20).  
 

 
Figuur 20: Uitsnede kaart landschapstypen “Landschapsbeleidsplan Land van Heusden en Altena” 
 
De eerste aanwaspolders maken deel uit van de zogenoemde randzone van de St. 
Elizabethsvloed (1421), die zich direct grenzend aan en ten westen van de Kornse dijk bevindt. 
Hier vielen al vrij kort na de vloed aanwassen droog, die weer door de mens ingepolderd en 
ontgonnen werden. Hoewel het karakter van het oude rivierengebied in deze polders is 
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weggevaagd, schemert het (micro)reliëf van het afgedekte landschap hier nog wel enigszins door. 
Net als de jonge getijdenpolders kenmerken de eerste aanwaspolders zich door een 
grootschaligheid. Daarnaast hebben een aantal polders een open karakter. Vanwege de strijd 
tegen het water die in dit gebied gevoerd is, zijn in dit landschap ook diverse kades, dijken en 
bijbehorende taluds aanwezig. 
 
De kernkwaliteiten van het hoofdlandschapstype “zeekleilandschap – getijdenvlakten/eerste 
aanwaspolders” zijn openheid, grootschalig karakter, doorschemerend, (micro)reliëf, 
aanwezigheid van kades en dijken en bijhorende taluds. 
 
In het nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied” zijn de landschapstype-aanduidingen 
overgenomen in de algemene aanduidingsregels. Specifieke regels ten aanzien van de 
landschapstypen zijn opgenomen in de bestemmingen. Voor onderhavige ontwikkeling geldt dat 
de gronden met de bestemming “agrarisch” zijn bestemd voor de instandhouding, herstel en 
ontwikkeling van het landschapstype “zeekleilandschap – eerste aanwaspolders”, waar het 
plangebied onderdeel van uitmaakt. 
 
Landschappelijke inpassing initiatief Nieuwe Steeg 32 
Op basis van de provinciale handreiking “Kwaliteitsverbetering van het landschap” is voor 
onderhavig initiatief een berekening gemaakt van de investering die door de initiatiefnemer 
gedaan wordt in maatregelen voor verbetering van het landschap. Deze investering is bepaald op 
basis van de regel dat ten minste 20% van de waardevermeerdering als gevolg van de 
planologische maatregel (uitbreiding van een bestemming), geïnvesteerd dient te worden in 
landschappelijke kwaliteit. De berekening is bijgevoegd als bijlage 2. 
 
De investering die wordt gedaan met de aanleg ter verbetering van de kwaliteit van het landschap 
is de volgende: 
De uitbreiding van het agrarische bouwblok met 5.000 m2 ter plaatse van het plangebied Nieuwe 
Steeg 32 zal leiden tot een waardevermeerdering van € 18,55 per m2; agrarische grond met een 
waarde van € 6,45 per m2 wordt omgezet in een agrarisch bouwblok met een waarde van  
€ 25,00 per m2. De waardevermeerdering bedraagt hiermee maximaal € 92.750. Conform de 
provinciale handreiking “Kwaliteitsverbetering van het landschap” volstaat een landschappelijke 
tegenprestatie van 20% van de waardevermeerdering van de grond: € 18.550.  
 
Binnen het plangebied wordt deze investering aangewend voor een kwaliteitsverbetering in de 
vorm van de aanleg en beheer van circa 1.000 m2 aan nieuwe landschapselementen. Daarbij is 
ook de waardevermindering van de landbouwgrond meegenomen, die wordt ingezet voor de 
erfbeplanting.  
Hiertoe is een erfbeplantingsplan opgesteld (zie bijlage 4). Dit beplantingsplan sluit aan op de 
reeds aanwezige beplantingsstructuren in het gebied, zoals de laanbomen langs de doorgaande 
wegen, enkele fruitkwekerijen en in de omgeving verspreid liggende erfbeplantingen.  
 
Rondom de bestaande bedrijfswoning is ook beplanting aanwezig in de vorm van laanbomen. 
Deze beplantingsvorm wordt rond de nieuwe stal doorgetrokken. 
 
Verder zullen de sleufsilo’s aan de westzijde worden aangekleed met laanbomen en een 
struweel. Aan de noordzijde van het perceel wordt een rij knotwilgen geplant langs een te graven 
zaksloot.  
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In totaal wordt een oppervlakte van ongeveer 1.000 m2 aangewend voor nieuwe beplanting. 
 
De landschappelijke inpassing, evenals het beheer en onderhoud van de beoogde ontwikkeling, 
wordt privaatrechtelijk vastgelegd in een anterieure exploitatieovereenkomst.  
 
4.3 Cultuurhistorie en archeologie 
 
4.3.1 Cultuurhistorische en aardkundige waarden 
 
Cultuurhistorie neemt een belangrijke plaats in in de ruimtelijke ordening. Met cultuurhistorische 
waarden dient bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden in de vorm 
van bescherming en behoud van deze karakteristieke gebiedswaarden.  
 
Volgens de cultuurhistorische waardenkaart van de Verordening Ruimte is het plangebied niet 
gelegen binnen een cultuurhistorisch waardevol gebied (zie figuur 21).  
 
Met betrekking tot aardkundig waardevolle gebieden is het beleid erop gericht om de 
ontstaansgeschiedenis van het aardoppervlak zichtbaar, beleefbaar en begrijpelijk te houden. 
Het plangebied is niet gelegen in een aardkundig waardevol gebied (zie figuur 21). Het 
dichtstbijzijnde aardkundig waardevol gebied is gelegen op een afstand van ongeveer 3,2 
kilometer van het plangebied. Met de voorgenomen ontwikkeling zullen dan ook geen aardkundig 
waardevolle gebieden worden aangetast. 
 

 
Figuur 21: Uitsnede kaart “Cultuurhistorie” Verordening Ruimte Noord-Brabant 
 
4.3.2 Archeologische waarden 
 
Op 16 januari 1992 is in Valetta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van het 
archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Als gevolg van dit verdrag zijn overheden 
verplicht om in het ruimtelijke beleid zorgvuldig om te gaan met het archeologische erfgoed. 
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Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar een reële verwachting bestaat 
dat er archeologische waarden aanwezig zijn, dient, voordat er bodemingrepen plaatsvinden, een 
archeologisch onderzoek uit te worden gevoerd. 
 
De zorgplicht voor het archeologisch erfgoed is vastgelegd in de Monumentenwet uit 1988. Deze 
is nader uitgewerkt in de Wet op de Archeologische MonumentenZorg (WAMZ) 2007, en daarmee 
samenhangend de Ontgrondingenwet, de Wet milieubeheer, de Woningwet en de Wet op de 
ruimtelijke ordening. De wet regelt: 

• Bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem; 
• Inpassen van archeologisch erfgoed in de ruimtelijke ordening; 
• Financiering onderzoek: de veroorzaker betaalt. 

 
Hiervoor is het van belang dat er een archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd en dat de 
uitkomsten hiervan door het bevoegde gezag worden meegenomen in de belangenafweging. 
 
 
 
Toetsing initiatief Nieuwe Steeg 32 
Binnen of in de directe omgeving van de bedoelde plangebied zijn geen archeologische 
vindplaatsen of monumenten bekend. Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 
(IKAW) is het plangebied gelegen in een gebied met een lage indicatieve archeologische 
verwachtingswaarde op het aantreffen van mogelijke archeologische resten in de bodem (zie 
figuur 22). 
 

 
Figuur 22: Uitsnede “Cultuurhistorische Waardenkaart 2006” provincie Noord-Brabant 
 
Voor de drie gemeenten van het Land van Heusden en Altena is in 2011 een archeologische 
beleidsadvieskaart opgesteld. Deze kaart geldt tevens als basis voor het nieuwe 
bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Werkendam. 
In de erfgoedverordening van de gemeente Werkendam zijn de verwachtingszones van de 
beleidsadvieskaart gecategoriseerd en hieraan diepteondergrenzen en oppervlakteondergrenzen 
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van bouwplannen gekoppeld. De ondergrenzen geven aan vanaf welke omvang van bouwwerken 
en/of diepte van bodemingrepen er archeologisch onderzoek plaats moet vinden.   
In dit gemeentelijk beleid is de locatie van de nieuwbouw in een gebied met een lage verwachting 
gelegen (zie figuur 23).  
 

 
Figuur 23: Uitsnede “Acheologische beleidsadvieskaart” Land van Heusden en Altena 
 
Een archeologisch vooronderzoek is dan ook niet noodzakelijk. Indien tijdens de 
bouwwerkzaamheden toch gestuit wordt op archeologische waardevolle vondsten, dient hiervan 
melding te worden gemaakt bij het bevoegd gezag.  
 
Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van archeologie en cultuurhistorie geen belemmeringen te 
verwachten zijn. 
 
4.4 Ontsluiting en parkeren  
 
Ontsluiting 
Het plangebied wordt door middel van een tweetal uitritten direct ontsloten op de Nieuwe Steeg. 
De Nieuwe Steeg vormt de parallelweg van de provinciale weg N283, een belangrijke regionale 
verbindingsweg in het Land van Heusden en Altena die de kernen in het zuiden van het gebied 
verbindt (onder andere Hank en Dussen) met de westelijk gelegen A27. Het verkeer dat gebruik 
maakt van deze verbinding is voornamelijk doorgaand verkeer; het verkeer op de Nieuwe Steeg 
voornamelijk bestemmingsverkeer. Door middel van inritten kan dit verkeer de N283 bereiken.  
 
De nieuwe bebouwing leidt tot een uitbreiding van agrarische bedrijfsactiviteiten. Voor wat betreft 
verkeersbewegingen heeft men te maken vee- en melktransport, lossen van voeders en afvoer 
mest.  
 
De verkeersintensiteit van de N283 is opgevraagd bij de provincie Noord-Brabant via de 
Verkeersintensiteitenkaart. De volgende tabel geeft de etmaalintensiteit voor het wegvak (in 
beide richtingen) waaraan het plangebied is gelegen en wordt ontsloten (zie figuur 24). 
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Tabel 1: Verkeersintensiteiten wegvak bij Nieuwe Steeg 32 Dussen 
Beide richtingen 

Uren Totaal % Licht % Middel % Zwaar 
7-19 uur 4535 85,6 10,7 3,7 

19-23 uur 803 92,9 4,5 2,6 
23-7 uur 626 83,7 12,0 4,3 

7-9 uur 776 86,0 10,4 3,6 
16-18 uur 1076 88,9 8,8 2,2 

0-24 uur 5964 86,4 10,0 3,7 
 
Per dag passeren bijna 6.000 motorvoertuigen het wegvak.  
 
Ten opzichte van de huidige situatie zullen de verkeersbewegingen van en naar de inrichting licht 
toenemen. Op de totale verkeersintensiteit van de N283 heeft de lichte toename een gering 
effect. 
 

 
Figuur 24: Uitsnede “Verkeersintensiteitenkaart” provincie Noord-Brabant 
 
Parkeren 
Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden. Binnen de inrichting is voldoende 
parkeergelegenheid aanwezig voor bezoekers, medewerkers en bewoners. 
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5. Milieuaspecten 
 
5.1 Bodem  
 
Wettelijke basis1 
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening gehouden 
moet worden met de bodemkwaliteit ter plaatse indien er sprake is van functieveranderingen 
en/of een ander gebruik van de gronden. De reden hiervoor is dat eventueel aanwezige 
bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen en/of 
voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden uitgevoerd bij 
het wijzigen of opstellen van een bestemmingsplan of projectbesluit. 
 
Aanleiding en doel 
De mens gebruikt de bodem op vele manieren, voor bijvoorbeeld woningbouw, landbouw, aanleg 
van wegen en winning van grondstoffen. Om te zorgen dat dit ook in de toekomst mogelijk blijft, is 
een duurzaam beheer van de bodem belangrijk. Bescherming van de bodem betekent het 
voorkomen dat schone grond verontreinigd raakt en het rekening houden met de eigenschappen 
van de bodem. 
 
Om dit aan te tonen dient bij ontwikkelingen op verontreinigde locaties een bodemonderzoek 
uitgevoerd te worden conform de wettelijke norm NEN 5740. Een dergelijk onderzoek moet 
aantonen of de bodemkwaliteit ter plaatse van de ontwikkeling gevolgen heeft op de gewenste 
activiteiten ter plaatse.  
 
Toetsing plangebied Nieuwe Steeg 32 
De gronden waarop de voorgenomen ontwikkeling plaatsvindt is feitelijk in gebruik als 
landbouwgrond. Uit ervaring blijkt dat deze gronden nagenoeg altijd schoon zijn, mits geen 
boomgaarden aanwezig zijn geweest en geen sloten zijn gedempt. In onderhavige situatie is hier 
geen sprake van. Tevens zijn op de locatie, ook vanuit het verleden, geen bodemverontreinigende 
activiteiten bekend. Hiermee kan worden aangenomen dat de locatie waarschijnlijk schoon is.  
De bodemgesteldheid vormt geen belemmering voor het toekomstig gebruik van het perceel. 
 
5.2 Water 
 
Grondwaterbeschermingsgebieden 
Het plangebied aan de Nieuwe Steeg 32 is niet gelegen binnen of in de nabijheid van een 
waterwingebied of een beschermingszone hiervan (zie figuur 25). 
 
Regionale waterberging 
De locatie is niet gelegen binnen of in de nabijheid van een waterbergingsgebied (zie figuur 25). 
Het plangebied ligt op een afstand van circa 400 meter van een gebiedsreservering voor de lange 
termijn voor de Rijntakken. 
 
Daarmee heeft de beoogde uitbreiding van de veehouderij geen directe effecten op de 
hydrologische waarden van het gebied.  

1 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening/toetsen-ruimtelijke-plannen/bodemtoets 
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 Figuur 25: Uitsnede kaart “Water” Verordening Ruimte Noord-Brabant 
 
Hemelwater van de bestaande daken, de nieuw op te richten bebouwing en het erf wordt 
opgevangen en naar de nieuw aan te leggen zaksloten afgevoerd alwaar het water kan infiltreren 
in de bodem.  
 
De waterhuishoudkundige gevolgen binnen het plan worden behandeld in de waterparagraaf 
(hoofdstuk 6). 
 
5.3 Geluid 
 
Wegverkeerslawaai 
Voor het aspect geluid is binnen het plangebied de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. De 
Wgh kent voor weg- en railverkeer alsmede voor gezoneerde industrieterreinen 
voorkeursgrenswaarden op nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen. De Wgh 
gaat uit van zones langs (spoor)wegen en zones bij industrieterreinen. Het gebied binnen deze 
zone geldt als akoestisch aandachtsgebied waar, voor bouwplannen en bestemmingsplannen, 
een akoestische toetsing uitgevoerd dient te worden. 
 
De mate waarin het geluid, bijvoorbeeld veroorzaakt door het wegverkeer, het woonmilieu mag 
belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder (Wgh en Bgh). De kern 
van de wet is dat geluidsgevoelige bestemmingen, worden beschermd tegen geluidhinder uit de 
omgeving ten gevolge van wegverkeer, spoorweg en industrie. De Wet geluidhinder kent de 
volgende geluidsgevoelige bestemmingen: 1) woningen, 2) onderwijsgebouwen (behoudens 
voorzieningen zoals een gymnastieklokaal), en 3) ziekenhuizen en verpleeghuizen (en daarmee 
gelijk te stellen voorzieningen zoals verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische 
centra, poliklinieken, (medische) kleuterdagverblijven, etc.). 
 
Het beschermen van bijvoorbeeld het woonmilieu gebeurt aan de hand van vastgestelde 
zoneringen. De belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn 
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industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Verder gaat deze wet onder meer ook in 
op geluidwerende voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen. 
 
In het kader van dit bestemmingsplan is wegverkeerslawaai van belang; er liggen in het 
plangebied Nieuwe Steeg 32 of in de directe omgeving geen spoorlijnen. 
 
In de Wgh is bepaald dat elke weg van rechtswege een geluidszone heeft (artikel 74 lid 1). Een 
uitzondering hierop zijn wegen die zijn gelegen in een 30 km/uur-zone of in een woonerf. De 
breedte van de geluidszones is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van een weg.   
 
De provinciale weg N283 vormt een belangrijke verbindingsweg waar een maximumsnelheid van 
80 km/uur geldt en heeft dan ook een geluidzone.  
 
Een stal wordt in het kader van de Wgh niet als geluidgevoelige bestemming aangemerkt. Bij de 
bouw van de stal hoeft dan ook geen rekening te worden gehouden met de geluidscontour van de 
N283. Een nader onderzoek naar verkeerslawaai is dan ook niet noodzakelijk. 
 
Geluid binnen de inrichting 
De factoren die een bijdrage leveren aan de geluidsproductie zijn:  

• Aan- en afvoer van diversen; 
• Bezoekers van het bedrijf; 
• Afvoer van melk; 
• Aanvoer van voer (krachtvoer en bijproducten); 
• Interne verkeersbewegingen tractor; 
• Afvoer van mest; 
• Aan- en afvoer van rundvee; 
• Aanvoer van kuilgras; 
• Aanvoer van maïs. 

 
Het aantal verkeersbewegingen zal bij de voorgenomen ontwikkeling licht toenemen. Er is echter 
een goede ontsluiting op de Nieuwe Steeg en de N283. Daarnaast is er op eigen terrein 
voldoende gelegenheid is om te keren en parkeren. Hiermee zal de geluidsbelasting die wordt 
veroorzaakt door auto's en/of vrachtverkeer niet verder toenemen. 
 
Bij de voorgenomen ontwikkeling worden geen geluidoverlast veroorzakende inrichtingen 
opgericht. Hiermee is geen sprake van een toename van het eventueel veroorzaakte 
industrielawaai van de planlocatie aan de omgeving en kan een verdere toetsing achterwege 
blijven. 
 
5.4 Luchtkwaliteit 
 
Wet luchtkwaliteit 
Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen 
in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Titel 5.2 handelt over luchtkwaliteit; daarom 
staat deze ook wel bekend als de “Wet luchtkwaliteit”. Specifieke onderdelen van de wet zijn 
uitgewerkt in amvb's en ministeriële regelingen. 
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De kern van de “Wet luchtkwaliteit” bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen. Verder bevat 
zij basisverplichtingen op grond van de richtlijnen, namelijk: plannen, maatregelen, het 
beoordelen van luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage. De wet regelt het zogenaamde 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Daarbinnen werken het Rijk, de 
provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. 
 
In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen zoals bedoeld in artikel 4.9 
en 5.2 van deze wet. Voor veehouderijen is met name de emissie van fijn stof (PM10 ) relevant. 
Voor zwevende deeltjes (PM10 ) zijn in paragraaf 4 van deze bijlage de volgende normen 
opgenomen; een jaargemiddelde achtergrondconcentratie van maximaal 40 μg per m³ en een 24-
uursconcentratie van 50 μg per m³ dat maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden.  
 
Niet in betekenende mate bijdragen  
In de Algemene Maatregel van Bestuur “Niet in betekenende mate bijdragen” (Besluit NIBM) en 
de ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking 
hebben op het begrip NIBM. Per 1 augustus 2009 geldt als NIBM 3% van de grenswaarde.  
 
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die Niet in Betekenende Mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. 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 aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege blijven.  
 
Om versnippering van “in betekenende mate” (IBM) projecten in meerdere NIBM-projecten te 
voorkomen is een anti-cumulatieartikel opgenomen. In de Handreiking NIBM is de toepassing van 
het Besluit NIBM en de Regeling NIBM toegelicht en uitgewerkt. De bijdrage van NIBM-projecten 
aan de luchtverontreiniging wordt binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL) gecompenseerd met algemene maatregelen. 
 
Toetsing initiatief Nieuwe Steeg 32 
De huidige achtergrondconcentratie fijn stof (PM10) ter plaatse van het plangebied bedraagt 23,1 
µg/m³ en de achtergrondconcentratie stikstofoxiden bedraagt 19,7 µg/m³ 2.  
 
De volgende tabellen geven een overzicht van de emissie van fijn stof in de bestaande situatie en 
de gewenste situatie. Uit onderzoek door Alterra is gebleken dat winderosie en emissies uit de 
stallen de belangrijkste bronnen zijn van primair fijn stof vanuit de landbouw. De overige bronnen 
leveren een relatief kleine bijdrage aan de totale emissie van fijn stof. Het primair stof uit 
landbouwbedrijven komt voor 95% uit de stallen3. De emissiefactoren zijn afkomstig van de lijst 
van het ministerie van VROM die in maart 2012 is vastgesteld. 
 
  

2 car.infomil.nl 
3 ASG, Activiteiten aan hotspots, emissive van fijn stof en NOx. 2007 
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Tabel 2: Emissie fijn stof vigerende vergunning 
Diersoort RAV code - 

omschrijving stalsysteem 
Aantal 
dieren 

Gram PM10/ 
dier/jaar 

Gram PM10 
totaal 

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar A 1.100.1 Overige 
huisvestingssystemen, 
beweiden 

91 118 10.738 

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar A 3 Diercategorie vrouwelijk 
jongvee tot 2 jaar 

67 38 2.546 

   Totaal 13.284 

 
Tabel 3: Emissie fijn stof aan te vragen vergunning 
Diersoort RAV code - 

omschrijving stalsysteem 
Aantal 
dieren 

Gram PM10/ 
dier/jaar 

Gram PM10 
totaal 

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar Stalsysteem nog niet bekend; 
beweiden 

190 118 22.420 

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar A 3 Diercategorie vrouwelijk 
jongvee tot 2 jaar 

67 38 2.546 

   Totaal 24.966 

 
Met behulp van de “Handreiking fijn stof en veehouderij”4 is beoordeeld wat de invloed van het 
bedrijf aan de Nieuwe Steeg 32 te Dussen is op de luchtkwaliteit. De handreiking heeft als doel 
de gemeente als bevoegd gezag te ondersteunen bij behandeling van vergunningaanvragen voor 
de nieuwe melkvee- en jongveestal. De handreiking biedt informatie, jurisprudentie, 
vuistregels en geeft met behulp van een stappenplan aan hoe in een vergunningprocedure de 
beoordeling van fijn stof kan worden uitgevoerd. 
 
Beoordeeld is of het project niet in betekende mate bijdraagt (NIBM) aan de concentratie PM10 in 
de buitenlucht. In de handreiking is een tabel opgenomen die is gebaseerd op de 3% NIBM grens. 
In de tabel kan bij de betreffende afstand de hoeveelheid emissie worden afgelezen waarmee 
een veehouderij nog kan uitbreiden om niet in betekende mate bij te dragen. Deze tabel wordt 
voor de volledigheid onderstaand weergegeven. 
 
Tabel 4: Afstanden tot te toetsen plaatsen 
Afstand tot te toetsen 
plaats 

70 meter 80 meter 90 meter 100 meter 120 meter 140 meter 160 meter 

Totale emissie in 
gram/jaar van 
uitbreiding/oprichting 

324.000 387.000 473.000 581.000 817.000 1.075.000 1.376.000 

 
De toename aan de emissie van fijn stof door uitbreiding van de inrichting bedraagt 11.682 gram 
per jaar. 
 
Daar sprake is van een toename van de emissie van fijn stof moet gekeken worden of er voldaan 
wordt aan de NIBM vuistregelgrens. Het dichtstbijzijnde gevoelig object (Nieuwe Steeg 30) is 
gelegen op een afstand van 160 meter. Het is voor het bedrijf toegestaan na uitbreiding tot een 
vermeerdering van de uitstoot van meer dan 1.376.000 gram per jaar aan fijn stof te produceren. 
Met een toename van 11.682 gram per jaar voldoet het bedrijf aan de norm en is derhalve geen 
sprake van een IBM toename. 
 
  

4 Handreiking fijn stof en veehouderijen, Infomil, mei 2010 
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5.5 (Agrarische) bedrijvigheid en geur 
 
Ter bescherming en/of vergroting van de leefkwaliteit dient een noodzakelijke ruimtelijke 
scheiding te worden aangebracht tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. De 
milieuhinder van (agrarische) bedrijven dient te worden geanalyseerd op de invloed op mogelijke 
ontwikkelingen. 
 
Het Besluit landbouw milieubeheer (Blm) is van toepassing op onder andere 
melkrundveehouderijen.  
Het Blm bevat voorwaarden die bepalen of een inrichting wel of niet onder het Blm valt. Deze 
voorwaarden hebben onder andere betrekking op het aantal dieren, de afstand tot een kwetsbaar 
gebied, de afstand tot gevoelige objecten en de aard en capaciteit van stoffen die worden op- en 
overgeslagen. Indien niet aan de minimale afstanden wordt voldaan, is het bedrijf 
vergunningplichtig ingevolge de Wet milieubeheer. De minimale afstanden van het Blm zijn 
weergegeven in de onderstaande tabel. Naast de in de tabel genoemde afstanden gelden 
minimale afstanden tot opslagen van mest, afgedragen gewassen en dergelijke. 
 
Tabel 5: Minimale afstanden landbouwbedrijven 
 Inrichting waar 

landbouwhuisdieren 
worden gehouden 

Inrichting waar geen 
landbouwhuisdieren 
worden gehouden 

Min. afstand tot objecten 
cat. I en II 

100 m 50 m 
 

Min. afstand tot objecten 
cat. III, IV en V 

50 m  
 

25 m 

 
Tabel 6: Indeling van objecten 
Object 
categorie 

Omschrijving 
 

I 1. bebouwde kom met stedelijk karakter; 
2. ziekenhuis, sanatorium en internaat; 
3. objecten voor verblijfsrecreatie. 

II 1. bebouwde kom of aaneengesloten woonbebouwing van beperkte omvang in een 
overigens agrarische omgeving; 
2. objecten voor dagrecreatie 

III 1. verspreid liggende niet-agrarische bebouwing die aan het betreffende 
buitengebied een overwegende woon- of recreatiefunctie verleent. 

IV 1. woning behorend bij een agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij waar 50 
of meer mestvarkeneenheden op grond van een vergunning aanwezig mogen 
zijn; 
2. verspreid liggende niet-agrarische bebouwing. 

V 1. woning, behorend bij een veehouderij waar 50 of meer mestvarkeneenheden op 
grond van een vergunning aanwezig mogen zijn. 

 
Toetsing bedrijf 
Het totale veebestand bedraagt na uitbreiding 190 stuks melkvee en 67 stuks jongvee. Het 
Besluit landbouw milieubeheer is van toepassing. Ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer 
dient rekening gehouden te worden met de volgende afstanden met betrekking tot geur: 

• Een afstand van minimaal 100 meter van een object categorie I of II; 
• Een afstand van minimaal 50 meter van een object categorie III, IV of V. 

 
De dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten zijn:  

• Nieuwe Steeg 3-5 (woning bij een niet-intensieve veehouderij: categorie IV), gelegen op 
een afstand van circa 90 meter; 
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• Nieuwe Steeg 30 (verspreid liggende niet-agrarische bebouwing: categorie IV), gelegen op 
een afstand van circa 160 meter (zie figuur 26).  

 
Aan bovengenoemde afstanden wordt voldaan. 
 

 
Figuur 26: Afstand tot dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten  
 
5.6 Externe veiligheid 
 
Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er iets 
mis mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De 
daaraan verbonden risico’s moeten aanvaardbaar blijven. De wetgeving rond externe veiligheid 
richt zich op het beschermen van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn 
onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en dagverblijven. 
 
Bij ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden met dit aspect. Daartoe moeten de 
risico’s voor de bevolking, die verbonden zijn aan gevaar veroorzakende activiteiten, in beeld 
worden gebracht.  
 
Er bestaan inrichtingen die een gevaar voor de omgeving met zich meebrengen. Er geldt bij 
bepaalde inrichtingen bijvoorbeeld een risicocontour (ofwel plaatsgebonden risico) die aangeeft 
hoe groot in de omgeving de overlijdenskans is door een ongeval met een risicobron. Het 
plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtsreeks 
gevolg van een ongeval bij een risicobron. Het plaatsgebonden risico wordt gebruikt bij de 
toetsing of een risicovolle activiteit op een bepaalde plek mag plaatsvinden en wat in de directe 
omgeving ervan gebouwd mag worden.  
 
Daarnaast bestaat het groepsgebonden risico dat is bedoeld voor het beperken van de 
maatschappelijke ontwrichting als gevolg van een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het is een 
maat voor de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden 
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als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een risicovolle activiteit 
en van een daardoor veroorzaakte calamiteit.  
 
De geldende regels zijn vastgelegd in het Besluit milieukwaliteitseisen Externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI) en in de nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. 
 
Op basis van de risicokaart van de provincie Noord-Brabant is gekeken of zich in de omgeving van 
het plangebied risicobronnen bevinden. Er is geen sprake van opslagen en vervoer van 
gevaarlijke stoffen in de directe omgeving (zie figuur 27). 
 

 
Figuur 27: Uitsnede Risicokaart provincie Noord-Brabant 
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6. Waterparagraaf 
 
6.1 Waterbeleid 
 
Met betrekking tot de waterhuishouding zijn diverse beleidsstukken relevant. Genoemd kunnen 
worden: Kaderrichtlijn Water, Vierde Nota Waterhuishouding, Waterbeleid in de 21e eeuw WB21, 
Nationaal bestuursakkoord water, Nationaal Waterplan 2009 -2015, Beleidsbrief regenwater en 
riolering, Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2010-2015, Waterbeheersplan Waterschap 
Rivierenland 2010-2015, Waterplan Werkendam 2008 -2015. 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); 
• Grondwater neutraal bouwen; 
• Infiltratie of berging van hemelwater binnen het plangebied; 
• Beperken van het verhard oppervlak; 
• Maatregelen ter voorkoming van grondwatervervuiling; 
• Niet gebruiken van uitloogbare materialen; 
• Meer ruimte voor de opvang van regenwater; 
• Schoon, gezond water in de vijvers en sloten; 
• Natuur in de waterkant. 

 
Beleid Waterschap Rivierenland 
Sinds 30 oktober 2009 is het Waterbeheerplan 2010 - 2015 “Werken aan een veilig en schoon 
Rivierenland” bepalend voor het waterbeleid in het werkgebied van het waterschap Rivierenland. 
Het waterbeheerplan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en omvat alle 
watertaken van het waterschap: waterkering, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. 
Naast het waterbeheerplan heeft het waterschap Rivierenland ook de beschikking over een 
verordening: de keur voor waterkeringen en wateren. In deze verordening staan geboden en 
verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Duidelijke en vastgestelde 
uitgangspunten hierbij zijn geformuleerd en vastgelegd in beleidsregels. Initiatieven voor 
(bouw)werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden hieraan getoetst. In 
de beleidsregels staan ook voorwaarden die gelden bij stedelijke initiatieven. 
 
Watertoets 
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 de waterhuishouding betekenen. Ook is het 
overleg met de waterbeheerder onderdeel van deze watertoets. Het waterkwaliteitsbeheer en het 
waterkwantiteitsbeheer in de gemeente Werkendam is in handen van het Waterschap 
Rivierenland.  
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6.2 Grondwater 
 
Via de wateratlas van de provincie Noord-Brabant zijn gegevens opgevraagd over de 
grondwaterstand in het plangebied. Uit gegevens is gebleken dat de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand zich rond de 60-100 centimeter onder het maaiveld bevindt (zie figuur 28) en 
de gemiddelde laagste grondwaterstand rond de 160-250 centimeter onder het maaiveld (zie 
figuur 29). 
 

   
Figuur 28: Gemiddelde hoogste grondwaterstand (bron: Wateratlas, Noord-Brabant) 
 

   
Figuur 29: Gemiddelde laagste grondwaterstand (bron: Wateratlas, Noord-Brabant) 
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Figuur 30 laat de watergangen in de omgeving van de locatie Nieuwe Steeg 32 zien. Tussen de 
Nieuwe Steeg en het bedrijf ligt een A-watergang van het waterschap, waarvan het waterschap 
zowel het beheer als het onderhoud verzorgt. Een B-watergang doorkruist het perceel van de 
initiatiefnemer. Het onderhoud ligt bij de initiatiefnemer, maar de watergang wordt beheerd door 
het waterschap. 
Voor de A-watergang geldt een beschermingszone van 5 meter, voor de B-watergang 1 meter. In 
de beschermingszone van beide watergangen die het perceel van de initiatiefnemer 
begrenzen/doorkruisen worden in het nieuwe plan geen obstakels aangebracht die het 
onderhoud kunnen belemmeren. 
 

 
Figuur 30: Ligging watergangen in de omgeving van het plangebied (bron: Wateratlas, Noord-Brabant) 
 
6.3 Afvoer hemelwater 
 
Beleid Waterschap Rivierenland  
Ten aanzien van de afvoer van hemelwater stimuleert het waterschap de vermindering van de 
afvoer van schoon regenwater naar de gemengde riolering en rioolwaterzuiveringsinstallatie en 
het benutten van regenwater binnen het bestaand stedelijk gebied. 
 
Hydrologisch neutraal bouwen 
Hydrologisch neutraal bouwen betekent dat het schone hemelwater afkomstig van daken en 
erfverharding op het perceel moet worden verwerkt door middel van infiltratie of waterberging. 
Gezorgd moet worden dat voldoende buffercapaciteit aanwezig is. De oorspronkelijke landelijke 
afvoer mag niet overschreden worden bij een bui die eens in de 10 jaar voorkomt (T=10). 
Onderhavig plan wordt hydrologisch neutraal uitgevoerd. 
 
Infiltratie hemelwater  
Hemelwater afkomstig van de erfverharding en de daken wordt direct op het eigen terrein 
geïnfiltreerd. Om problemen te voorkomen tijdens hevige buien, wordt het hemelwater afgevoerd 
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naar zaksloten, die aan de west-, noord- en oostzijde worden aangelegd (zie erfbeplantingsplan in 
bijlage 4).  
De capaciteit van de waterberging is berekend aan de hand van het extra verharde oppervlak dat 
als gevolg van de beoogde ontwikkeling wordt aangelegd. De extra oppervlakte verharding in 
onderhavig plan bedraagt ongeveer 2.900 m2. Voor een plan met een extra verharding van meer 
dan 1.500 m2 geldt een compensatieplicht. Het waterschap hanteert voor plannen met een 
toename aan verharding tot 5.000 m2 een vuistregel van 436 m3 waterberging per hectare 
verharding. In onderhavig plan betekent dat de capaciteit van de compenserende waterberging 
(zaksloten) 126 m3 dient te bedragen.  
De wijze waarop de zaksloten worden aangelegd is aangegeven in het erfbeplantingsplan in 
bijlage 4. 
 
Het hemelwater dat terechtkomt op de bebouwing wordt beschouwd als schoon wanneer geen 
uitlogende bouwmaterialen gebruikt worden (verplichting van het waterschap). Dit water kan 
direct worden afgevoerd naar een bergingsvoorziening. Hetzelfde geldt voor het hemelwater dat 
valt op de erfverharding dat tevens beschouwd wordt als schoon. 
 
Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij 
Op onderhavig initiatief is het “Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij” van toepassing. Hierin 
staan regels ten aanzien van het lozen van hemelwater en afvalwater en bijvoorbeeld de 
opslagwijze en –locatie van materialen en stoffen, opdat het regenwater daarvan niet zomaar in 
de sloot terecht komt.  
In onderhavig plan wordt geen water afkomstig uit de inrichting op een oppervlaktewaterlichaam 
geloosd. Op het bedrijf van de initiatiefnemer wordt afvalwater afgevoerd naar het riool en de 
mestkelders. Het water dat op de nieuwe erfverharding en daken van de nieuwe stal valt wordt 
afgevoerd naar de nieuw aan te leggen zaksloten.  
 
Lozen op het riool 
In de huidige situatie wordt het hemelwater ook niet via het riool afgevoerd en is het uitgesloten 
dat het water na realisatie van voorliggend project op het riool geloosd wordt. Via het dak, 
dakgoten en regenpijpen wordt het hemelwater van de stallen naar de nieuwe zaksloten 
getransporteerd. 
 
Gebruik niet uitlogende bouwmaterialen 
Het gebruik van niet uitlogende materialen is conform het advies van de Dubo-richtlijn (Duurzaam 
Bouwen). In het Lozingenbesluit Bodembescherming staat dat niet verontreinigd hemelwater in 
principe in de bodem geïnfiltreerd kan worden of afgevoerd kan worden naar het 
oppervlaktewater, ook als dat in contact is geweest met oppervlakken als daken. Bij de bouw zal 
geen gebruik worden gemaakt van onbehandelde uitlogende materialen zoals koper, zink en 
lood, teerhoudende dakbedekking (PAK’s). Doordat het hemelwater niet vervuild is, is het geen 
probleem om het hemelwater te laten infiltreren in de bodem.  
 
Functioneren watersysteem als geheel 
Schoon water van de daken en erfverharding wordt naar de zaksloten afgevoerd. Huishoudelijk 
afvalwater wordt op de openbare riolering geloosd. Afvalwater uit de inrichting (zoals schrobwater 
rundveestallen, waswater voertuigen veevoer/kadaverplaat) wordt naar de mestputten 
getransporteerd. Op de B-watergang die het perceel doorkruist wordt geen water geloosd. 
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Conclusie 
Het hemelwater zal niet worden afgevoerd via het riool en niet worden geloosd op 
oppervlaktewaterlichamen, maar worden afgevoerd naar zaksloten die op eigen terrein worden 
aangelegd.  
 
Om verontreiniging van het hemelwater te voorkomen wordt binnen de inrichting het erf 
veegschoon gehouden en gebruik gemaakt van niet uitlogende bouwmaterialen.  
 
In de beschermingszone van beide watergangen die het perceel van de initiatiefnemer 
begrenzen/doorkruisen worden in het nieuwe plan geen obstakels aangebracht die het 
onderhoud kunnen belemmeren. 
 
Geconcludeerd kan worden dat voldaan wordt aan het beleid van Waterschap Rivierenland 
inzake de watertoets. Wel dient een watervergunning aangevraagd te worden bij het waterschap. 
De procedure hiervoor is reeds in gang gezet. 
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7. Uitvoerbaarheid 
 
7.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
Het bestemmingsplan doorloopt als ontwerp respectievelijk vastgesteld en onherroepelijk 
bestemmingsplan de volgende procedure: 
1) Voorbereiding, vooroverleg en inspraak met de provincie Noord-Brabant en Waterschap 

Rivierenland. 
 
De provincie Noord-Brabant heeft op 5 november 2012 (ontvangen op 6 november 2012) 
haar reactie betreffende het voorontwerpbestemmingsplan gegeven. Waterschap 
Rivierenland heeft op 12 november 2012 (ontvangen op 13 november 2012) haar reactie 
gegeven. De reacties zijn toegevoegd als bijlage 5 en 6. 

 
Reactie Provincie Noord-Brabant 
De provincie concludeert dat in het kader van de verplichte kwaliteitsverbetering van het 
landschap (artikel 2.2 van de Verordening ruimte) hieraan weliswaar invulling wordt gegeven 
door middel van een erfbeplantingsplan, maar dat niet duidelijk is welk deel van de 
erfbeplanting tot de bestaande landschappelijke inpassing behoort en wat nieuw wordt 
toegevoegd. 
Ook is niet inzichtelijk gemaakt welke kosten voor deze inpassing worden gemaakt. Daarmee 
wordt onvoldoende toepassing gegeven aan bovengenoemd artikel 2.2. 

 
In het erfbeplantingsplan wordt een oppervlakte van ongeveer 1.000 m2 voor nieuwe 
beplanting aangewend. De investering in kwaliteitsverbetering van het landschap door middel 
van een erfbeplantingsplan wordt in paragraaf 4.2 van deze toelichting onderbouwd.  

 
Reactie Waterschap Rivierenland 
Het waterstap laat weten in te kunnen stemmen met het plan, mits het met de volgende 
onderdelen wordt aangevuld: 
• Inzicht in de hoeveelheid compenserende waterberging die nodig is voor de uitbreiding 

van het verhard oppervlak; 
• De locatie waar de compenserende waterberging wordt gerealiseerd en een beschrijving 

van het functioneren van het watersysteem als geheel; 
• Kaart met daarop de toekomstige waterstructuur waarbij het functioneren van het gehele 

watersysteem kan worden bekeken; 
• Beschrijving over de watergangen in paragraaf 6.2 uit te breiden met een beschrijving 

over het beheer en onderhoud en beschermingszones van de A- en B-watergang; 
• Opname van het besluit “Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij” en een beschrijving 

van de eventuele gevolgen voor de ontwikkeling.  
 
In de waterparagraaf (hoofdstuk 6) van onderhavige toelichting zijn bovenstaande punten 
verwerkt. 
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Inspraak gemeente 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 9 november tot en met 23 november 2012 voor 
eenieder ter inzage gelegen. Tijdens deze periode heeft de gemeente geen reacties 
ontvangen.  

 
2) Ontwerp: het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. Eenieder kan zienswijzen 

indienen op het plan. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied: Nieuwe Steeg 32” heeft van maandag 31 
december 2012 tot en met 11 februari 2013, gedurende 6 weken, ter inzage gelegen. Binnen 
deze termijn zijn geen zienswijzen binnengekomen.  
 

3) Vaststelling: het bestemmingsplan wordt na verwerking van de zienswijzen vastgesteld door 
de raad en wordt vervolgens ter inzage gelegd. De provincie kan een reactieve aanwijzing 
geven en men kan beroep instellen bij de Raad van State. 
 
De raad van de gemeente Werkendam heeft het bestemmingsplan “Buitengebied: Nieuwe 
Steeg 32” op 14 mei 2013 vastgesteld. 

 
In verband met de geringe impact van onderhavig initiatief vindt de fase van voorontwerp niet 
plaats. 
 
7.2 Economische uitvoerbaarheid 
 
Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Met de inwerkingtreding 
van de Wro rust op de gemeente de verplichting tot het verhalen van kosten bij grondexploitatie 
via een exploitatieplan, tenzij kostenverhaal anderszins is verzekerd. 
 
De toepassing voor het afdwingbare kostenverhaal richt zich op bouwplannen. De definitie van 
wat onder een bouwplan wordt verstaan, is opgenomen in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro). Uit dit artikel blijkt dat onder een bouwplan o.a. wordt verstaan de bouw van 
hoofdgebouwen van een oppervlak van 1.000 m² of meer. De te verhalen kosten worden 
limitatief opgesomd in artikelen in de kostensoorten lijst (art. 6.2.4 Bro). Voor het voorliggend 
bestemmingsplan maakt de gemeente alleen kosten voor het begeleiden van het 
bestemmingsplan. De noodzakelijke onderzoeken zijn al voor rekening van de aanvrager 
uitgevoerd. 
 
7.3 Grondexploitatie 
 
Met initiatiefnemers wordt op grond van de grondexploitatiewetgeving, als opgenomen in de Wro, 
een anterieure ontwikkelingsovereenkomst gesloten. In de overeenkomst worden 
ontwikkelvoorwaarden (waaronder planschade) opgenomen en wordt de erfbeplanting verankerd. 
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8. Juridische verantwoording 
 
8.1 Algemene opzet 
 
Dit hoofdstuk bevat de concrete vertaling van het beleidsgedeelte (voorafgaande hoofdstukken) 
naar het juridisch gedeelte van het bestemmingsplan (de verbeelding en regels). 
Het bestemmingsplan “Buitengebied: Nieuwe Steeg 32” bestaat uit de volgende onderdelen: 

• De toelichting: een planbeschrijving die een verantwoording van de gemaakte keuzes, 
een toelichting op de juridische opzet en een korte beschrijving van de handhavings- en 
uitvoeringsaspecten bevat; 

• De regels, waarin de bestemmingen en daarbinnen geldende mogelijkheden zijn 
uitgewerkt; 

• De verbeelding, die de rol heeft van visualisering van de bestemmingen. 
 
Het bestemmingsplan wordt voor de verschillende fasen aparte IMRO-gecodeerd: 

• Voorontwerp: NL.IMRO.0870.05BP1068BgNweStg32-VO01; 
• Ontwerp: NL.IMRO.0870.05BP1068BgNweStg32-ON01; 
• Vastgesteld: NL.IMRO.0870.05BP1068BgNweStg32-VA01; 
• Onherroepelijk: NL.IMRO.0870.05BP1068BgNweStg32-OH01. 

 
8.2 Toelichting op de regels  
 
De systematiek van de regels kan worden samengevat aan de hand van de hoofdstukindeling. 
De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 
 

• Hoofdstuk 1 “Inleidende Regels” gaat in op de omschrijvingen van de in de voorschriften 
gehanteerde begrippen en de wijze waarop de vermelde maten worden bepaald. 
 

• In hoofdstuk 2 “Bestemmingsregels” worden de verschillende bestemmingen met 
bijbehorende gebruiksbepalingen en bouwvoorschriften beschreven. Voor het plangebied 
betreft het de bestemming “agrarisch”. Deze bestemming is gebruikt voor de agrarische 
gronden die in de Verordening Ruimte zijn aangemerkt als “Agrarisch Gebied”. De 
agrarische bedrijven hebben een bouwvlak gekregen. De regels bevatten naast de 
bouwregels een mogelijkheid voor aanpassing en vergroting van het bouwvlak door 
middel van wijziging. Bij een agrarisch bedrijf zijn kleinschalige nevenactiviteiten mogelijk, 
in die zin dat het bevoegd gezag door middel van het verlenen van een 
omgevingsvergunning kan afwijken van de gebruiksregels en nevenactiviteiten kan 
toestaan. Voor deze nevenactiviteiten dient bestaande bebouwing te worden aangewend. 
In omvang zijn de nevenactiviteiten beperkt tot een bepaalde oppervlakte, afhankelijk van 
het type gebruik.  
 

• Hoofdstuk 3 “Algemene regels” geeft een overzicht van de anti-dubbeltelregel, algemene 
bouw- en gebruiksregels, algemene aanduidingregels van aanduidingen die meer dan 1 
bestemming bestrijken (zoals landschapstypen), de regels met betrekking tot afwijken 
van het bestemmingsplan en de bepalingen ten behoeve van wijzigingen van het 
bestemmingsplan. Tot slot komen de procedureregels aan bod, die verwijzen naar de 
wetgeving die in acht moet worden genomen.  
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• In hoofdstuk 4 “Overgangs- en slotregels” komen de regels ten aanzien van het 

overgangsrecht en de slotregel aan bod.   
 
8.3 Toelichting op de verbeelding 
 
Op de verbeelding zijn de bestemmingen en bijbehorende aanduidingen onderscheiden. De 
bestemmingen zijn afgeleid uit het gebruik (de aanwezige functies). Deze vormen het 
zogenaamde casco van het plan, waarvan in beginsel niet mag worden afgeweken. 
 
Op basis van het voorgaande worden in voorliggend bestemmingsplan de volgende 
bestemmingen onderscheiden: 

• Agrarisch. 
 
Binnen deze bestemming is op de verbeelding een aantal aanduidingen aangegeven, die tonen 
welke mogelijkheden bestaan ten aanzien van gebruik en bouwen 
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Bijlage 1  Principebesluit college van B&W gemeente Werkendam 
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Bijlage 2 Advies Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen  
(AAB) 
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Bijlage 3 Situatieschets beoogde situatie 
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Bijlage 4 Erfbeplantingsplan 
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Bijlage 5  Berekening investering landschapsverbetering  
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Berekening investering landschapsverbetering Nieuwe Steeg 32 Dussen

Waardevermeerdering van de grond
Op basis van document "Taxatiewijzer en kengetallen (Grond bij agrarische bedrijven)" van VNG; gebaseerd op Zuidwestelijk akkerbouwgebied (landbouwgebied 11)

m2

Oppervlakte bouwblok voor bestemmingsplan 10000
Oppervlakte bouwblok na bestemmingsplan 15000
Vergroting bouwblok 5000

Waarde agrarisch gebruikte gronden Eenheid Aantal Prijs/eenheid Totaal
Kaveloppervlak cultuurgrond m2 5000 3.65€                                                18.242.50€                                                 
Grondprijs per m2 agrarisch gebruikte gronden op basis van geanalyseerde grondprijzen voor agrarisch gebruikte gronde: grasland (€ 36485 per hectare)

Waarde nieuw bouwblok Eenheid Aantal Prijs/eenheid Totaal
Kaveloppervlak bouwblok m2 5000 12.84€                                              64.200.00€                                                 
Grondprijs per m2  berekend op basis van kavelwaarde bij kaveloppervlak met woning van 15000 m2

Totaal waardevermeerdering 45.957.50€                                                 

Investering
Basisinspanning investering (20%) 20% van € 45957.5 9.191.50€                                                   

Waardevermindering
Eenheid Aantal Prijs/eenheid

Oppervlakte cultuurgrond m2 980 3.65€                                                3.577.00€                                 
Oppervlakte groenelementen m2 980 1.00€                                                980.00€                                    
Totaal waardevermindering 2.597.00€                                 

Aanleg en beheer
Grondwerk

Eenheid Aantal Prijs/eenheid
Frezen en egaliseren beplantingsstroken m2 980 0.90€                                                882.00€                                    
Totaal 882.00€                                    

Plantwerk
Eenheid Aantal Prijs/eenheid Totaal

Aankoop beplanting - - zie beplantingslijst 1.827.50€                                 
Kosten aanplant Uren 16 35.00€                                              560.00€                                    
Totaal 2.387.50€                                 

Onderhoud/beheer (volgens vergoedingssystematiek Groen Blauw Stimuleringskader provincie)
Eenheid Aantal Beheersbijdrage per eenheid Totaal

Knotbomen Stuks 10 6.59€                                                
Gemiddelde van verschillende 

categorieën 65.93€                                       
Struweelhaag Meters 45 0.73€                                                32.85€                                       
Landschapsbomen Stuks 15 5.54€                                                83.10€                                       
Kniphaag Meters 20 1.17€                                                23.40€                                       
Kosten onderhoud Uren 8 35.00€                                              280.00€                                    
Totaal (1 jaar) 485.28€                                    
Totaal (10 jaar) 4.852.83€                                 

Totaal aanleg en beheer 8.122.33€                                 

Verplichte 
basisinspanning

Investering in aanleg, 
beheer en inbreng grond

TOTAAL 9.191.50€                                                   10.719.33€                               
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VFR70NDEN 0 5 NOV 2012 

Voorontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied Nieuwe Steeg 32' 

Geacht college, 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op 
het voorontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied Nieuwe Steeg 32'. 

1. P lanbeschr i j v ing 

Voorliggend voorontwerp-bestemmingsplan voorziet in uitbreiding van het 
agrarisch bouwblok aan de Nieuwe Steeg 32 in Werkendam van 1 naar 1,5 
hectare. Het bedrijf is op grond van het provinciaal beleid gelegen in agrarisch 
gebied. 

2 . Prov inc ia le b e l a n g e n 

De provincie heeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 
vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de te beschermen 
provinciaal ruimtelijke belangen in de Verordening ruimte. De Structuurvisie 
Ruimtelijke Ordening (SVRO) is op 1 oktober 2010 door Provinciale Staten 
vastgesteld en is op 1 januari 2011 in werking getreden. Op 11 mei 2012 hebben 
Provinciale Staten de Verordening ruimte 2012 (Verordening) vastgesteld, welke 
op 1 juni 2012 in werking is getreden. Voor de inhoudelijke afweging of het 
bestemmingsplan voldoende rekening houdt met de provinciale belangen, baseren 
wij ons op deze documenten. 

Datum 

5 november 2012 

Ons kenmerk 

C 2 0 9 7 9 3 1 / 3 2 9 9 2 1 9 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

B.C. Coolen 

Directie 

Ruimtelijke Ontwikkeling & 

Handhaving 

Telefoon 

(073) 681 23 28 

Fax 

(073) 680 76 45 

Bijlage(n) 

E-mail 
bcoolen@brabant.nl 

Artikel 8.3 van de Verordening ruimte bepaalt dat grondgebonden agrarische 
bedrijven die zijn gelegen in agrarisch gebied mogen uitbreiden, mits uit de 
toelichting blijkt dat de uitbreiding noodzakelijk is voor de agrarische 
bedrijfsvoering. Uit een advies van de Adviescommissie agrarische bouwaanvragen 
blijkt dat de noodzaak bestaat, waarmee op dit punt wordt voldaan aan het 
provinciaal beleid. Het provinciehuis is vanaf 

het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi. 



Ptovincie Noord-Brabant 

De Verordening ruimte eist in artikel 2.2. voorts dat wanneer een ruimtelijke 
ontwikkeling leidt tot nieuw ruimtebeslag er feitelijk, juridisch en financieel wordt 
zekergesteld dat deze ontwikkeling leidt tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. 
Deze zorgplicht geldt voor iedere ruimtelijke ontwikkeling binnen de aanduiding 
agrarisch gebied en groenblauwe mantel (zoals bijvoorbeeld uitbreiding van een 
bouwblok). 

U bent voornemens invulling te geven aan de verplichte kwaliteitsverbetering door 
middel van een landschappelijke inpassing/erfbeplantingsplan. Uit het plan valt 
echter niet op te maken wat tot de bestaande landschappelijke inpassing behoort en 
wat nieuw wordt toegevoegd. Ook is niet inzichtelijk gemaakt welke kosten voor 
deze inpassing worden gemaakt. Deze kosten dienen in verhouding te staan tot een 
uitbreiding van het bouwblok met 5000 m2. Op grond hiervan zijn wij van mening 
dat onvoldoende toepassing wordt gegeven aan artikel 2.2. van de Verordening 
ruimte. Wij verzoeken u het plan op dit onderdeel nader te motiveren. 

Datum 

5 november 2012 

Ons kenmerk 

C2097931/3299219 

De directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving, 
namens deze. 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document 
digitaal ondertekend 

P.M.A. van Beek, 
bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling. 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal 
ondertekend. 

2 / 2 
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Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel 
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E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl 

Bank 63.67.57.269 
W a t e r s c h a p 

R i v i e r e n l a n d 

m Gemeente Werkenda 
T.a.v. M. Harberink 
Postbus 16 
4250 DA WERKENDAM 

VERZONDEN 13 NOV 2012 

Datum: 

12 november 2012 

Uw kenmerk: Ons kenmerk: 
201227792/206219 

Onderwerp: 

Watcradvies concept bestemmingsplan Nieuwe Steeg 32 in Dussen 

Behandeld door: 
Hendrika Jager 

Doorkiesnummer / e-mail: 

(0344) 64 92 74 
h.jageriawsrl.nl 

Geachte mevrouw Harberink, 

Uw toegezonden concept bestemmingsplan Nieuwe Steeg 32 in Dussen geeft aanleiding tot het 
maken van opmerkingen. Deze reactie is aan te merken als wateradvies in het kader van de 
watertoetsprocedure. 

Ruimtelijke consequenties 
Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Werkendam, aan de Nieuwe Steeg en 
de provinciale weg N283 tussen Hank en Dussen. Momenteel is op de locatie een melkrund-
veehouderij gevestigd. Het huidige bouwvlak heeft een omvang van circa 1,0 hectare. Het bouwblok 
wordt doorsneden door een watergang. Ten oosten ervan ligt de bestaande ligboxenstal; de overige 
bebouwing is aan de westzijde gesitueerd. In de beoogde situatie bedraagt de oppervlakte van het 
bouwblok 1,5 hectare. Er ligt geen waterkering in de omgeving van het plangebied. 

In de toelichting ontbreekt de berekening waaruit blijkt dat er zaksloten nodig zijn met een 
opvangcapaciteit van 105 m3. Het waterschap berekent compenserende waterberging door per 
toegenomen hectare verhard oppervlak een hoeveelheid waterberging van 436 m3 aan te houden. 
Voor uitbreiding van het verhard oppervlak in het buitengebied hanteert het waterschap een 
eenmalige vrijstelling van 1.500 m2. De waterberging wordt bij voorkeur in open water gerealiseerd 
waarbij wordt uitgegaan van een peilstijging van 0,3 meter. Uit de toelichting op het 
bestemmingsplan kan niet worden achterhaald op welke wijze de zaksloten worden aangelegd. Het 
gehele functioneren van het watersysteem in relatie tot de omgeving kan dan ook niet worden 
bekeken. 

Tussen de Nieuwe Steeg en het bedrijf ligt een A-watergang van het waterschap. Naast het beheer 
voert het waterschap ook het onderhoud uit aan deze watergang. De watergang op het perceel zelf is 
voorzien van een B-status. Het onderhoud van deze watergang ligt bij de aanliggende eigenaar zelf. 
Het waterschap voert wel het beheer over deze watergang. Aandachtspunt bij de aanleg van 
compenserende waterberging is de onderhoudbaarheid van het watersysteem. De watergangen worden 
met een beschermingszone langs de watergang beschermd. 
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Voor A-watergangen is dit 5 meter, voor B-watergangen bedraagt deze zone 1 meter. Deze zone dient 
obstakelvrij te blijven. In hoeverre de beschermingszones van de watergangen beperkingen opleveren 
is nu nog niet te beoordelen. 

In de waterparagraaf wordt niet verwezen naar het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij. 
Daarin staan regels ten aanzien van het lozen van hemelwater en afvalwater en bijvoorbeeld de 
opslagwijze en -locatie van materialen en stoffen, opdat het regenwater daarvan niet zomaar in de 
sloot terecht komt. 

Wij verzoeken u de waterparagraaf aan te vullen met de volgende onderdelen: 
• Inzicht geven in de hoeveelheid compenserende waterberging die nodig is voor de uitbreiding 

van het verhard oppervlak. 
• Aangeven waar de compenserende waterberging wordt gerealiseerd en een beschrijving van 

het functioneren van het watersysteem als geheel. 
• Kaart met daarop de toekomstige waterstructuur waarbij het functioneren van het gehele 

watersysteem kan worden bekeken. 
• De beschrijving over de watergangen in paragraaf 6.2 uit te breiden met een beschrijving over 

het beheer en onderhoud en beschermingszones van de A- en B-watergang. 
• Opnemen besluit 'Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij' en een beschrijving van de 

eventuele gevolgen voor de ontwikkeling. 

Conclusie 
Wij adviseren positief over het plan, mits de opmerkingen in dit wateradvies worden verwerkt. 

Wij verzoeken u aan te geven op welke wijze onze opmerkingen worden verwerkt in het plan. 
Daarnaast verzoeken wij u het waterschap te betrekken bij de verdere procedure van het plan en de 
planning hiervan aan te geven. 

Voor de uitvoering van het plan is een watervergunning van het waterschap vereist. In deze 
watervergunning kunnen nadere technische eisen aan uw plan gesteld worden. De initiatiefnemer kan 
hierover contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen van ons waterschap. Zij 
zijn bereikbaar via e-mailadres secretariaat-afdelingvergunningen(g)wsrl.nl en telefoonnummer (0344) 
64 94 94. Vermeld hierbij het nummer van het locatiedossier LC-2009-054291. 

Als u nog vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met Hendrika Jager, telefoonnummer 
(0344) 64 92 74, e-mailadres h.jager@wsrl.nl. 

Hoogachtend, 
namens het college van dijkgraaf en heemraden 
van Waterschap Rivierenland, 
de t̂e^mleider Plannen West, 

Bijlage(n): 
Afschrift: 

Waterschap Rivierenland vindt helder taalgebruik belangrijk. Heeft u opmerkingen bij het taalgebruik in deze 
brief? Dan kunt u daarover een mail sturen aan info@wsrl.nl. 
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