
Bestemmingsplan “Correctieve
herziening Kom Almkerk”
Gemeente Woudrichem





BRO

Hoofdvestiging

Postbus 4

5280 AA  Boxtel

Bosscheweg 107

5282 WV  Boxtel

T +31 (0)411 850 400

F +31 (0)411 850 401

Bestemmingsplan “Correctieve
herziening Kom Almkerk”
Gemeente Woudrichem

Rapportnummer: 211X04282.060349_1_4

Datum: 15 oktober 2012

Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. Poppen

Gemeente Woudrichem

Projectteam BRO: Pascal Hendriks, Chantal Zegers

Concept: 10 augustus 2010

Voorontwerp: 10 juli 2012

Ontwerp: 4 september 2012

Vaststelling: 18 december 2012

Trefwoorden: -

Bron foto kaft: Hollandse Hoogte (4)

Beknopte inhoud: -





Toelichting





Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave pagina

1. AANLEIDING 3

2. AANPASSINGEN 5

3. VERANTWOORDING 9
3.1  Programmatische en planologische aspecten 9
3.2  Milieuhygiënische aspecten 9

4. OVERLEG EN INSPRAAK 11
4.1 Algemeen 11
4.2 Wettelijk vooroverleg 11
1.3 Vaststelling Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

BIJLAGE 13
Bijlage 1: 15
Lijst waardevolle bomen en boomstructuren, 15
gemeente Woudrichem 15



2



Hoofdstuk 1 3

1. AANLEIDING

Bij besluit van 14 juli 2009 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Brabant het bestemmingsplan “Kom Almkerk”, vastgesteld door de gemeenteraad
van Woudrichem op 3 november 2008, gedeeltelijk goedgekeurd. Twee planonder-
delen zijn van goedkeuring onthouden:
• De Ecologische Verbindingszone langs de Alm;
• Het perceel aan de Woudrichemseweg 4.

Met onderhavige correctieve herziening wordt het bestemmingsplan “Kom Alm-
kerk” gerepareerd voor het perceel Woudrichemseweg 4. Voor het onderdeel eco-
logische verbindingszone langs de Alm heeft in een ander plan de correctie plaats-
gevonden.

Naast de reparatie van bovengenoemd onderdeel waaraan goedkeuring is onthou-
den wil de gemeente Woudrichem in de correctieve herziening de volgende zaken
regelen:

1. een drietal bestemmingsplannen dat niet is meegenomen in het vigerende be-
stemmingsplan “Kom Almkerk”. Deze worden in deze correctieve herziening
verwerkt. Het gaat hierbij om de plannen:
• “Den Doorn, Sjersestraat Herziening 1987”.
• “Den Doorn, wijzigingsplan Vang 4 te Almkerk”.
• “Den Doorn, Herziening I-1996”.

2. de gemeente wil daarnaast in de correctieve herziening van het bestemmings-
plan de volgende zaken meenemen (corrigeren):
• het bouwblok van de school aan de Wethouder Raamsstraat 1.
• de bestemmingen bij Brugdam 8 en 10.
• de voorgevellijn van de Vlashoeve aan Provincialeweg Noord 19.
• de bestemmingen aan Provincialeweg Zuid 11 en 13.
• een perceel achter de woningen Anjerlaan 1 t/m 17 (oneven) zal deels be-

stemd worden als ‘Wonen 1’ en deels als ‘Groen’.
• het pand tussen Kerkstraat 8 en 10 heeft in het bestemmingsplan “Kom

Almkerk” een woonbestemming gekregen, maar geen voorgevellijn. Deze
wordt nu toegevoegd.

• opnemen van aanduiding monumentale bomen op de verbeelding ter plaat-
se van het adres Voorstraat 4.

• wijziging bestemming speelvoorziening nabij Middenveld 9 t/m 17 (perceel
E1832). Het hofje heeft nu de bestemming ‘Wonen’.
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• wijzigen bestemming ‘Maatschappelijk’ van de gronden achter het kerkge-
bouw aan de Voorstraat 16 in Almkerk (kadastraal bekend onder nummer
E2420 en E2419) naar de bestemming ‘Wonen 1’.

Dit bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar en voldoet aan de Standaard Verge-
lijkbare Bestemmingsplannen 2008 (hierna SVBP 2008).



Hoofdstuk 2 5

2. AANPASSINGEN

In onderhavig hoofdstuk worden de locaties binnen de bebouwde kom van Almkerk
waar door middel van onderhavige correctieve herziening wijzigingen/aanpassingen
juridisch-planologisch worden geregeld, nader toegelicht.
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1. Het perceel aan de Woudrichemseweg 4
In het bestemmingsplan ”Kom Almkerk” is goedkeuring onthouden aan het perceel
Woudrichemseweg 4 wegens enkele omissies, welke gecorrigeerd worden met on-
derhavige correctieve herziening. Het gaat hierbij om het volgende.
De onbebouwde strook tussen de panden Woudrichemseweg 4 en 6 heeft in het
bestemmingsplan ”Kom Almkerk” de bestemming ‘Gemengde doeleinden’, maar
hoort bij het perceel Woudrichemseweg 6 dat de bestemming ‘Wonen 1’ heeft. Der-
halve is de bestemming van de onbebouwde strook gewijzigd naar ‘Wonen 1’. Ook
is de voorgevellijn van het perceel aan de Woudrichemseweg 4 verder naar voren
gelegd, waardoor deze beter aansluit op de voorgevellijnen van de naastgelegen
bebouwing.

2. Bestemmingsplan “Den Doorn, Sjersestraat Herziening 1987”
Op de plankaart behorende bij het bestemmingsplan “Kom Almkerk” is het bouw-
vlak uit het bestemmingsplan “Den Doorn, Sjersestraat Herziening 1987” niet correct
verwerkt. De voorgevellijn is in het bestemmingsplan “Kom Almkerk” strak om de
bebouwing getrokken. In de correctieve herziening van het bestemmingsplan is dit
gerepareerd. Er zijn twee bouwvlakken getekend, één met de woningen Wethouder
Raamsstraat 2 t/m 14, en één met de woningen 16 t/m 30. De voorgevellijn is alleen
ter plaatse van de daadwerkelijke voorgevel getekend en gaat niet meer ‘de hoek
om’.

3. Bestemmingsplan “Den Doorn, Herziening I-1996”
Met het bestemmingsplan “Den Doorn, herziening I-1996” is de bouw van twee
woningen aan de Burgemeester H. Blokstraat mogelijk gemaakt. Één van de wonin-
gen is inmiddels gerealiseerd. De bouw van de tweede woning is in het bestem-
mingsplan “Kom Almkerk” abusievelijk niet mogelijk gemaakt. Met de correctieve
herziening is dit gerepareerd.

4. Bestemmingsplan “Den Doorn, wijzigingsplan Vang 4 te Almkerk”
Met het wijzigingsplan “Vang 4” is de bouw van een carport aan de voorzijde van
de woning mogelijk gemaakt. De carport is inmiddels gerealiseerd en op de plan-
kaart behorende bij het bestemmingsplan “Kom Almkerk” is de voorgevellijn zoals
opgenomen in het wijzigingsplan niet correct verwerkt. Met de correctieve herzie-
ning is dit gerepareerd.

5. Anjerlaan
Tussen de Anjerlaan en de Doornseweg (N322) ligt een strook met verschillende
woningtypen. De tuinen van de woningen grenzen aan een groenstrook die de
overgang is tussen de Doornseweg en de bebouwde kom van Almkerk. In de groen-
strook is ondermeer een geluidsscherm aangebracht en ligt een sloot. De percelen
van de bebouwingsstrook hebben verschillende diepten. Op 25 mei 2010 heeft het
college van burgemeester en wethouders besloten om vanuit de waterkant van de
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sloot een onbebouwde strook van 5 meter aan te houden en de aansluitende gron-
den te bestemmen als ‘Wonen 1’ vanwege de gewijzigde eigendomssituatie. Delen
van de percelen in de bebouwingsstrook wijzigen daarmee van bestemming ‘Groen’1

naar ‘Wonen 1’.

6. Provincialeweg Zuid 11 en 13 (automobielmuseum)
Aan de Provincialeweg Zuid 11 en 13 wijzigt de situatie. Op het adres Provinciale-
weg Zuid 13 vinden de activiteiten van het garagebedrijf plaats en is er een woning
in de massa aanwezig. Het adres Provincialeweg Zuid 11 is een vrijstaande woning
met schuur die op korte afstand van het bedrijfsgedeelte ligt. De eigenaar wenst
een deel van de schuur van de woning Provincialeweg Zuid 11 te slopen en nieuw-
bouw te plegen. In de nieuw te bouwen schuur wordt een automobielmuseum ge-
vestigd. In bestemmingsplan “Kom Almkerk” was deze mogelijkheid reeds opgeno-
men, maar was het bouwvlak onvoldoende om het gewenste plan te realiseren.
Daarnaast is ervoor gekozen om de bestemmingen beter aan te laten sluiten op de
feitelijke situatie en de bestaande rechten ingevolge het voorheen geldende be-
stemmingsplan “Buitengebied 1997, herziening 2005”.

7. Vlashoeve
Aan de Provincialeweg Noord 19 staat het rijksmonument De Vlashoeve. De hoeve is
verbouwd tot vijf woningen en op het achtererf zijn in één massa vier woningen
gerealiseerd. Met een aparte bestemmingsplanprocedure is de woningbouw in het
gebouw en op het achterterrein gerealiseerd. Abusievelijk is dit niet meegenomen in
bestemmingsplan “Kom Almkerk”. Met de correctieve herziening is dit gerepareerd.

8. Wethouder Raamsstraat 1
Het bouwblok rondom de basisschool aan de Wethouder Raamsstraat 1 is in het
bestemmingsplan “Kom Almkerk” niet correct weergegeven. Met de correctieve
herziening is dit gerepareerd.

9. Het pand tussen Kerkstraat 8 en 10
Het pand tussen Kerkstraat 8 en 10 heeft in het bestemmingsplan “Kom Almkerk”
een woonbestemming gekregen, maar de voorgevellijn ontbreekt. Met de correctie-
ve herziening is dit gerepareerd.

10. Brugdam 8 en 10
De situatie op de hoek naast Brugdam 8 komt niet overeen met de feitelijke situatie.
Dit is aangepast in onderhavige correctieve herziening. Een deel van het perceel
behorend bij nummer 8 is in het bestemmingsplan “Kom Almkerk” belegd met de
bestemming ‘Verkeer-Verblijf’, maar is in gebruik bij de bewoners van nummer 8 en

                                                     
1 Ingevolge de wettelijk verplichte RO-standaarden is het niet meer mogelijk om een bestemming

‘Groen en water’ op te nemen. Derhalve is gekozen voor de bestemming ‘Groen’. De inhoudelijke
mogelijkheden zijn echter gelijk gebleven.
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wordt gewijzigd naar ‘Wonen 1’. Het perceel met huisnummer 10 wordt gebruikt
voor nutsvoorzieningen. Daarom wordt de bestemming ‘Wonen 1’ gewijzigd naar
‘Bedrijf – nutsvoorziening’.

11. Voorstraat 4
In de toelichting van het bestemmingsplan ”Kom Almkerk” wordt op pagina 56 op-
gemerkt dat in de tuin van het rijksmonument Voorstraat 4 zich een aantal oude
bomen bevindt, welke samen met de tuin een integraal onderdeel vormen van de
19e eeuwse villa. Als bijlage 1 is een lijst met waardevolle bomen en boomstructuren
binnen de gemeente Woudrichem opgenomen. De waardevolle bomen in de tuin
van Voorstraat 4 zijn in de lijst opgenomen. Op de plankaart is de aanwezigheid van
de bomen op het perceel per abuis niet aangeduid. Met onderhavige correctie
wordt deze aanduiding alsnog opgenomen. Dit heeft als gevolg dat de destijds be-
oogde aanlegvergunningplicht (ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht voorts aan te merken als ‘omgevingsvergunningplicht’) van toepassing is op dit
perceel ter bescherming van deze waardevolle bomen. De regels zijn vervat in artikel
11.3 van dit bestemmingsplan.

12. Speelvoorziening achter Middenveld 9 t/m 17
Aan de achterzijde van de woningen Middenveld 9 t/m 17 is een speelvoorziening
aanwezig. In het bestemmingsplan “Kom Almkerk” heeft het hofje de bestemming
‘Wonen’. Met de correctieve herziening wordt dit gerepareerd.

13. Gronden achter kerkgebouw aan de Voorstraat 16
Achter het kerkgebouw aan de Voorstraat 16 ligt een stukje grond dat niet door de
kerk benut wordt of zal worden. De gronden worden verhuurd aan twee bewoners
van aansluitende percelen aan de Burgemeester H. Blokstraat. De intentie is om de
betreffende percelen te verkopen aan de huidige huurders. De gronden worden niet
meer gebruikt voor maatschappelijke doeleinden maar als tuin. In onderhavige cor-
rectieve herziening wordt deze wijziging meegenomen. De gronden worden be-
stemd als ‘Wonen 1’, maar krijgen geen bouwvlak toebedeeld.
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3. VERANTWOORDING

3.1 Programmatische en planologische aspecten

Met onderhavige correctieve herziening wordt het bestemmingsplan “Kom Alm-
kerk” gerepareerd en gecorrigeerd op de onderdelen waaraan goedkeuring is ont-
houden. In de correctieve herziening wil de gemeente daarnaast een aantal zaken
ten opzichte van het komplan aanpassen en corrigeren. Er worden geen nieuwe
ontwikkelingen met onderhavig plan mogelijk gemaakt. Dat betekent dat er geen
woningen of andere functies aan het bestaande stedelijke gebied van Almkerk wor-
den toegevoegd en dus geen nadere programmatische en/of planologische afwe-
ging noodzakelijk is.

3.2 Milieuhygiënische aspecten

In het kader van het bestemmingsplan “Kom Almkerk” is gekeken naar de noodza-
kelijke onderzoeken voor de verschillende milieuhygiënische aspecten zoals geluid,
luchtkwaliteit, bedrijvigheid, externe veiligheid, water en bodem. Deze onderzoe-
ken zijn nog steeds onverminderd van toepassing. Met de correctieve herziening van
het bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Uit
milieuhygiënisch oogpunt zijn er dan ook geen (nieuwe) belemmeringen. Weliswaar
zijn er sectorale wijzigingen van wet- en regelgeving geweest (o.a. luchtkwaliteit en
geluid), echter gezien de aard van de correctieve herziening is een heroverweging
hiervan niet noodzakelijk. Voor de bestaande situaties die in onderhavige correctie-
ve herziening worden meegenomen, zoals de adressen Provincialeweg Zuid 11 en 13
(automobielmuseum) en Provincialeweg Noord 19 (Vlashoeve) heeft bij de separate
planontwikkeling en de juridische procedure hiervan een afweging van de verschil-
lende milieuhygiënische aspecten plaatsgevonden. Er is aangetoond dat een goed
woon- en leefklimaat gegarandeerd kan worden.
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4. OVERLEG EN INSPRAAK

4.1 Algemeen

De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever
geregeld. Aangegeven is dat tussen de gemeente en verschillende instanties overleg
over het plan moet worden gevoerd, alvorens een ontwerpplan ter visie gelegd kan
worden. Bovendien is het noodzakelijk dat belanghebbenden de gelegenheid heb-
ben hun visie omtrent het plan te geven. Pas daarna kan de wettelijke procedure
met betrekking tot het vaststellen van het bestemmingsplan van start gaan.

4.2 Wettelijk vooroverleg

Artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat burgemeester en wet-
houders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan verplicht zijn overleg te
voeren met het waterschap en daar waar nodig met de instanties die belast zijn met
de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

Het voorontwerp-bestemmingsplan is aan waterschap Rivierenland en Provincie
Noord-Brabant voorgelegd in het kader van het vooroverleg.

Provincie Noord-Brabant heeft schriftelijk laten weten dat het voorontwerp-
bestemmingsplan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Het wa-
terschap heeft nog enkele opmerkingen gemaakt op het voorontwerp-
bestemmingsplan. Deze reactie is aan te merken als wateradvies in het kader van de
watertoetsprocedure. In onderstaande tabel is aangegeven hoe de gemaakte op-
merkingen verwerkt zijn in het ontwerpbestemmingsplan.

1. Waterschap Rivierenland

d.d. 20 augustus 2012

Gemeentelijke reactie

1.1 Het waterschap merkt op dat in de bestem-

mingsomschrijving van verschillende artikelen

geen ‘water en waterhuishoudkundige doelein-

den’ zijn opgenomen. Het bestemmingsplan

biedt daarmee onvoldoende flexibiliteit ten

aanzien van water. Het waterschap vraagt om in

de omschrijving van alle bestemmingen ‘water

en waterhuishoudkundige doeleinden’ op te

nemen.

In alle bestemmingen is ‘water en waterhuis-

houdkundige doeleinden’ opgenomen. In een

aantal artikelen zijn, in verband met bovenge-

noemde toevoeging, de onderdelen ‘watergan-

gen, waterpartijen, oevers en taluds’ verwijderd.
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1.2 Om de sloop en herbouw van een schuur ter

plaatse van Provincialeweg Zuid 11 mogelijk te

maken is een bouwvlak met een aanduiding

‘mu’ op de verbeelding opgenomen. Het water-

schap wijst erop dat het bouwvlak grenst aan

een watergang met een B-status en dat langs B-

watergangen een zone van één meter obstakel-

vrij moet blijven.

In de regels en op de verbeelding is een dubbel-

bestemming opgenomen waarmee de obstakel-

vrije zone langs de watergang is gegarandeerd.

1.3 Voor nieuwbouw van de schuur ter plaatse van

Provincialeweg Zuid 11 kan een watervergun-

ning of melding bij het waterschap nodig zijn

voor toename van verhard oppervlak en/of lozen

van hemelwater op (B-)watergangen.

De exacte bouwplannen voor realisatie van de

schuur zijn nog niet bekend. Bij de aanvraag van

omgevingsvergunning zal de initiatiefnemer het

plan ter toetsing aan het waterschap voorleg-

gen. De opmerking betekent geen inhoudelijke

wijziging van het bestemmingsplan.

4.3 Vaststelling

Met de kennisgeving van de ter inzage legging van het ontwerp van het bestem-
mingsplan “Correctieve herziening Kom Almkerk” op grond van artikel 3.8 Wro is de
formele procedure voor de vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan van
start gegaan.

Het ontwerp van het bestemmingsplan “Correctieve herziening Kom Almkerk” heeft
met ingang van 14 september tot en met 25 oktober 2012 voor het inbrengen van
zienswijzen ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen kenbaar ge-
maakt.

In de toelichting van het bestemmingsplan is een ambtshalve wijzigingen doorge-
voerd ten aanzien van de wijze van meten. De definitie van peil is gewijzigd zodat
bij gebouwen in het talud van de dijk en/of op een afstand van ten hoogste 4 meter
uit de grens van de dijkweg, de hoogte van de kruin van de dijk als peil wordt ge-
zien.
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Bijlage 1:
Lijst waardevolle bomen en boomstructuren,

gemeente Woudrichem
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