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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Momenteel vindt de herontwikkeling van het gebied aan de westzijde van de kern Almkerk plaats. De 
plannen bestaan uit de herinrichting van de bestaande sportvelden van de voetbal- en korfbalvereniging 
aan de oostzijde, de nieuwbouw van een kantoorgebouw en bioscoop aan de westzijde alsmede de 
realisatie van maximaal 150 woningen. Het gebied heeft een omvang van circa 18,5 hectare en bevat(te) 
een sportcentrum, sportvelden, moestuinen, wegen, een parkeerterrein, watergangen en groen. Een 
deel van deze functies blijft in de nieuwe plannen behouden. Om de herontwikkelingsplannen mogelijk 
te maken, zijn op 14 december 2010 de bestemmingsplannen 'Kantoorgebouw en Bioscoop - Almkerk 
West' en 'Wonen en Sport - Almkerk West' vastgesteld. 
 
De gemeente is voornemens om de westelijke punt van het herontwikkelingsgebied Almkerk West met 
meer kwaliteit af te ronden middels het zogenaamde 'vistrapmodel'. De plannen bestaan uit het 
vispasseerbaar maken van de peilstuw ter hoogte van de nieuwe kantoorlocatie (Rabobank) en het 
meer beleefbaar maken van de Alm en het open water vanaf de N322. De realisatie van deze plannen 
betekent dat de bestaande brug over de Alm moet worden verplaatst en een geplande parallelweg langs 
de N322 vervalt.  
 
Het verplaatsen van de brug is in het vastgestelde bestemmingsplan 'Wonen en Sport - Almkerk West' 
mogelijk gemaakt met een tweetal wijzigingsbevoegdheden, die aan elkaar zijn gekoppeld. Op het 
moment dat de brug wordt verplaatst (naar wijzigingsgebied 1), heeft het de voorkeur om de daar 
geplande woningen te verplaatsen naar de huidige paddenpoel (wijzigingsgebied 2) en de poel te 
verplaatsen naar de westzijde van de nieuwe brug. Onderstaande figuur toont de verbeelding van het 
bestemmingsplan 'Wonen en Sport - Almkerk West', waarop de twee locaties zijn aangewezen waarvoor 
de wijzigingsbevoegdheden gelden. 

Figuur 1: verbeelding bestemmingsplan 'Wonen en Sport - Almkerk West' met een uitsnede van de twee wijzigingsbevoegdheden 
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1.2 Doelstelling 

Voorliggend wijzigingsplan heeft als doel om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) gebruik te maken van de twee wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan 'Wonen 
en Sport - Almkerk West', waarmee een juridisch-planologisch kader wordt gecreëerd voor de 
voorgenomen ontwikkelingen. 

1.3 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige en toekomstige situatie binnen de 
wijzigingsgebieden. In hoofdstuk 3 zijn vervolgens de gebiedsaspecten beschreven die van invloed zijn 
op de uitvoerbaarheid van de plannen. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de juridische planopzet. 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van 
de plannen. 
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2 Planbeschrijving 

2.1 Bestaande situatie 

In de huidige situatie bestaat 'wijzigingsgebied 1' (zie '1' op onderstaande luchtfoto) uit een paddenpoel 
met omliggende gronden. In het bestemmingsplan 'Wonen en Sport - Almkerk West' is aan betreffende 
gronden - op basis van provinciaal beleid - de dubbelbestemming 'Waarde-Ecologie' toegekend ter 
bescherming van de aanwezige ecologische waarden. Voor een uitgebreide beschrijving van de 
bestaande kenmerken en ecologische waarden van de poel wordt verwezen naar § 3.1. 
 
'Wijzigingsgebied 2' (zie '2' op de luchtfoto) bestaat uit een deel van de Alm en de Buitenkade met de 
zuidelijk daarvan gelegen agrarische gronden alsmede en een deel van het voormalige terrein van 
zwembad Den Doorn. Op dit terrein staat aan de zijde van de Alm een houtwal.  
 
Onderstaande foto's tonen de bestaande situatie ter plaatse van de beide wijzigingsbevoegdheden. 

 
 
 

1 

2 

Foto's: luchtfoto met indicatieve ligging wijzigingsgebieden (boven) en bestaande paddenpoel (onder) 
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2.2 Beoogde nieuwe situatie 

In het oorspronkelijk plan voor Almkerk West is de ontsluiting van het plangebied gewaarborgd door 
een rotonde in de N322. Het landbouwverkeer zou vanaf de Buitenkade - via een parallelweg ten 
noorden van het kantoorgebouw - worden aangesloten op de rotonde. In het 'vistrapmodel' komt een 
aantal aspecten samen, die bijdragen aan een optimalisatie van de Alm en haar omgeving. De 
genoemde parallelweg is vervangen door een brug over de Alm die rechtstreeks aansluit op de 
Buitenkade. Deze oplossing biedt extra ruimte voor de waterberging van het plangebied, omdat het 
tracé van de parallelweg kan worden betrokken bij de A- watergang. 
 
Door het verschil in waterpeil tussen de Alm (-0.60 meter NAP) en het overig water op -1.30 meter NAP 
is er een knelpunt in de vismigratie. Onderdeel van de plannen is het oplossen van de barrière in de 
vismigratie in de Alm door het realiseren van een vistrap. De vistrap verdeelt de landtong langs de Alm 
in relatief smalle rietbermen rondom de vistrap.  
 
In de huidige situatie bevindt zich in de Almzone een vrijliggende poel, die door de nieuwbouw van de 
woningen geïsoleerd in het openbaar groen komt te liggen. De poel wordt opgenomen in de 
verbindingszone langs het kantoorgebouw, waardoor een aaneengesloten geheel ontstaat. 
 
Door de realisatie van de vistrap in de ecologische zone ontstaat een grotere openheid, die aansluit bij 
het gewenste beeld van de Almzone ter hoogte van het gebouw van het kantoorgebouw. 
 
Onderstaande figuur toont de plannen voor (de westpunt van) Almkerk West. 
 

 
De nieuwe brug wordt gerealiseerd op de locatie die is aangeduid met 'wijzigingsbevoegdheid 2' in het 
bestemmingsplan 'Wonen en Sport - Almkerk West'. De op deze locatie geplande woningen worden als 
gevolg daarvan verplaatst naar de locatie van de huidige paddenpoel (wijzigingsgebied 1). De 
paddenpoel wordt verplaatst naar het gebied ten westen van de nieuwe brug (tevens onderdeel van 
'wijzigingsgebied 2'). Figuur 3 toont de nieuwe ontwikkeling met de begrenzing van de 
wijzigingsgebieden. 
 
 
 

§ Realiseren vistrap 
§ Realiseren open water 
§ Verwijderen brug  

§ Realiseren brug 
§ Realiseren paddenpoel 

§ Verwijderen paddenpoel 
§ Realiseren woningen 

Figuur 2: ontwikkelingsplan Almkerk  
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Figuur 3: plannen Alm-zone met begrenzing wijzigingsgebieden 

2 
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3 Realiserings- en uitvoeringsaspecten 
Dit hoofdstuk gaat in op de uitvoeringsaspecten die met de voorgenomen plannen samenhangen. De 
eerste paragraaf gaat in op het aspect ecologie; de plannen hebben namelijk tot gevolg dat sprake is van 
een 'wijziging van de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) op verzoek voor kleinschalige 
ingrepen'. Tevens is aandacht voor de aspecten water en akoestiek. De plannen leiden namelijk tot een 
verlegging van enkele watergangen langs de Buitenkade en de realisatie van een brug grenzend aan 
geluidgevoelige objecten (woningen). 

3.1 Ecologie 

Voor het aspect ecologie zijn in het kader van onderhavig wijzigingsplan twee aspecten aan de orde. 
Enerzijds is sprake van een ingreep die leidt tot een wijziging van de Ecologische Hoofdstructuur. De 
gevolgen hiervan worden in § 3.1.1 beschreven. Anderzijds maakt onderhavig wijzigingsplan het 
dempen van een watergang ten zuiden van de Buitenkade mogelijk. Omdat deze watergang niet in de 
eerder uitgevoerde natuurtoets is betrokken, is hier nader onderzoek naar gedaan (zie § 3.1.2).  

3.1.1 Wijziging Ecologische hoofdstructuur 

Algemeen 
De voorgestelde ingrepen leiden ertoe dat het gebied ter plaatse van de bestaande paddenpoel wordt 
onttrokken aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De Verordening ruimte stelt dat de EHS elders 
gecompenseerd moet worden. Voor een wijziging van de begrenzing van de EHS is conform de 
Verordening ruimte een wijzigingsverzoek noodzakelijk. Deze paragraaf geeft invulling aan de aspecten 
die in het kader van dit verzoek dienen te worden ingevuld. 
 
Regelgeving 
Verordening ruimte 
Voor de herbegrenzing van de EHS is - conform de Verordening ruimte (2010) (artikel 4.6, lid 2) - een 
wijzigingsverzoek noodzakelijk. De gemeenteraad kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de 
begrenzing van de EHS te wijzigen. Het verzoek maakt onderdeel uit van de voorbereiding van 
onderhavig wijzigingsplan, waarbij de volgende twee gebiedsaanduidingen dienen te worden 
opgenomen: 
a. gebiedsaanduiding: overig - verwijderen ehs (ter plaatse van de huidige poel); 
b. gebiedsaanduiding: overig - toevoegen ehs (ter plaatse van de nieuwe poel). 
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Bij de aanpassing van de EHS dient te worden aangetoond dat is voldaan aan de voorwaarden voor 
wijziging van de EHS zoals genoemd bij - in dit geval - een kleinschalige ingreep (artikel 4.9). Het artikel 
met de daarbij behorende voorwaarden is in onderstaande kader opgenomen. 

 
EHS en Provinciaal beleid 
Belangrijk instrument voor de realisatie van de (landelijke) biodiversiteitdoelstellingen is de EHS. De EHS 
is een netwerk van natuurgebieden, agrarische beheergebieden en verbindingszones. Hierbinnen kan de 
instandhouding en ontwikkeling van soorten optimaal plaatsvinden en wordt de biodiversiteit verhoogd. 
De landelijke doelstellingen voor de EHS zijn verder uitgewerkt in de Nota Ruimte (2004) en de Agenda 
Vitaal Platteland (2004). 
 

Verordening Ruimte Noord-Brabant 2011 (8 maart 2011) 
 

Artikel 4.9. Wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur op verzoek voor kleinschalige 
ingrepen 
1. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur wijzigen ten behoeve van 

een individuele, kleinschalige ingreep die leidt tot een versterking van de ecologische hoofdstructuur in 
het desbetreffende gebied. 

2. Een wijziging van de begrenzing, als bedoeld in het eerste lid, kan slechts plaatsvinden indien uit het 
verzoek van de gemeente om herbegrenzing blijkt dat: 

a. de voorgestelde ingreep slechts leidt tot een beperkte aantasting van de ecologische waarden en 
kenmerken van de ecologische hoofdstructuur in het desbetreffende gebied; 

b. de voorgestelde ingreep leidt tot een kwalitatieve of kwantitatieve versterking van de ecologische 
waarden en kenmerken van het desbetreffende gebied; 

c. de voorgestelde ingreep is onderbouwd met een afweging van alternatieven; 
d. de voorgestelde ingreep vergezeld gaat van zodanige maatregelen dat er sprake is van een goede 

landschappelijke en natuurlijke inpassing; 
e. de uitvoering van de voorgestelde ingreep en de daarbij betrokken maatregelen en de monitoring 

daarvan zijn verzekerd; 
f. is verzekerd dat de uitvoering van de voorgestelde ingreep en de daarbij betrokken maatregelen niet 

zijn gefinancierd uit de reguliere middelen die beschikbaar zijn op grond van de Subsidieregeling 
natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en 
landschap Noord-Brabant; 

g. wordt voldaan aan de regels inzake het compenseren van verlies van ecologische waarden en 
kenmerken, bedoeld in artikel 4.11. 
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De provincie Noord-Brabant heeft op 28 september 2010 het Natuurbeheerplan 2011 provincie Noord-
Brabant vastgesteld. Hierin staan twee kaarten: de beheertype- en de ambitiekaart. Op de 
beheertypekaart is aangegeven wat de actuele situatie is van de bestaande natuur. De ambitiekaart 
geeft aan wat de ambitie van de provincie is voor het realiseren en in stand houden van de natuur in 
Brabant. Het plan vormt de basis voor subsidies voor beheer en inrichting. Het natuurbeheerplan wordt 
in het kader van de Verordening Ruimte ook gebuikt om te bepalen wat de wezenlijke waarden en 
kernmerken van een onderdeel van de EHS zijn (zie Figuur 4). 

 
In figuur 4 is het provinciale beleid weergegeven uit het Natuurbeheerplan 2011 - 2012. De 
bovenstaande kaartuitsnede (Beheertypekaart) is de Alm weergegeven als 'Beek en Bron' en het deel 
waarbinnen zich de poel bevindt als beheertype 'Nog om te vormen'.  
Op de Ambitiekaart is hier invulling aan gegeven door aan de poel de ambitie 'Moeras' toe te kennen. 
De poel zelf heeft geen specifieke aanduiding (beheertype of ambitie) gekregen. 
 
Langs de Alm is een gerealiseerde ecologische verbindingszone (EVZ) aanwezig. EVZ's zijn de 
verbindende ‘groene’ schakels tussen de bestaande en nieuw te ontwikkelen natuurgebieden van de 
EHS. Via verbindingszones kunnen dier- en plantensoorten zich naar en tussen deze natuurgebieden 
verplaatsen. Daarom zijn verbindingszones een belangrijk onderdeel van de EHS. 

Figuur 4: Beheertype- en Ambitiekaart van het plangebied (uit: Natuurbeheerplan 2011) 
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Onderzoek 
Onderstaande wordt het verzoek tot wijziging van de begrenzing van de EHS doorlopen aan de hand van 
de voorwaarden genoemd in artikel 4.9, lid 2 van de Verordening ruimte (zie kader op pagina 7). Per 
voorwaarde uit het artikel wordt afzonderlijk ingegaan. Met de uitwerking van de voorwaarden uit 
artikel 4.9, lid 2 Vr wordt invulling gegeven aan de criteria uit artikel 13 van het bestemmingsplan 
'Wonen en Sport - Almkerk West'. 
 
4.9 lid 2a. de voorgestelde ingreep mag slechts leiden tot een beperkte aantasting van de ecologische 
waarden en kenmerken van de ecologische hoofdstructuur in het desbetreffende gebied. 
Om te kunnen bepalen wat de mogelijke aantasting is van de ecologische waarden en kenmerken is een 
terreinbezoek gebracht aan de bestaande poel. In het kader van het bestemmingsplan 'Wonen en Sport 
- Almkerk West' is in december 2009 een terreinbezoek gebracht aan de poel. Aangezien dit bezoek in 
de winterperiode viel, is een nieuw veldonderzoek uitgevoerd in de geschikte periode (augustus 2011). 
Daarnaast is gebruik gemaakt van de resultaten 'Monitoring Flora en fauna van de Alm 2003 - 2007' 
(Scherpenisse-Gutter et al., 2008) die in het plangebied e.o. heeft plaatsgevonden.  
 
Scherpenisse-Gutter et al., (2008) concludeert dat de poel fungeert als voortplantingsplek voor 
amfibieën vanwege de grootte en afwezigheid van vis en de aanwezigheid van geschikte oevers. In de 
poel komen volgens Scherpenisse-Gutter et al. algemene amfibiesoorten (bruine kikker, gewone pad, 
bastaardkikker en kleine watersalamander) in verschillende levensfasen voor. De kamsalamander en de 
rugstreeppad, die op enige kilometers afstand voorkomen, hebben de poel (nog) niet bereikt. De poel is 
potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor deze soorten. Gezien de afstand tussen de bestaande 
populatie en de poel is de kans op vestiging niet groot. Een andere soort die in de toekomst de poel 
mogelijk kan koloniseren, is de meerkikker. 
 
De poel is op 16 augustus 2011 bezocht door een deskundig ecoloog van Oranjewoud. De poel is circa 
15 x 25 meter. Op de noordoostoever staat een struweel van zwarte els, schiet- en boswilg. Op de 
noordwestoever doorlopend naar de zuidoever staat een rietvegetatie met zeggen, pitrus, grote 
egelskop, nachtschade, perzikkruid en wolfspoot. In de poel is een dichte watervegetatie aanwezig, 
welke gedomineerd wordt door smalle waterpest, enkele fonteinkruiden en puntkroos. Het grasland 
rondom de poel wordt geclassificeerd als G-type: G1a. G-typen zijn graslandtypen en liggen op de 
hogere delen van de oevers. G1a bestaat vooral uit fioringras, Engels raaigras, witte klaver, kruipende 
boterbloem. Daarnaast zijn er soorten van vochtige omstandigheden aanwezig: lidrus, penningkruid en 
grote vossenstaart. Verspreid komt een enkele paardenbloem en gewone hoornbloem voor. Plaatselijk 
groeien soorten als rietzwenkgras en heelblaadjes. Beschermde plantensoorten in het kader van de 
Flora- en faunawet zijn niet aangetroffen en worden ook niet gemeld door Scherpenisse-Gutter et al., 
(2008). 
 
De poel is intensief bevist op het voorkomen van vissen en amfibieën (adult en larven). In de poel zijn 
geen vissen, kikkers of padden aangetroffen. In de poel werden ruim 200 kleine watersalamanderlarven 
aangetroffen. Ook werden acht volwassen kleine watersalamanders (2 man en 6 vrouw) gevangen. 
Larven van de kamsalamander of andere salamanders werden niet aangetroffen. Een medewerker van 
Bureau Natuurbalans (monitoring EVZ langs de Alm) gaf te kennen dat in het voorjaar 2011 veel 
bastaardkikkers en gewone padden aanwezig waren in de poel. Ten tijde van het terreinbezoek 
bevonden deze zich in het landbiotoop. De kamsalamander en rugstreeppad zijn niet aangetroffen in de 
poel of directe omgeving in 2011. 
 
 
 
De wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS bestaan uit een poel die (goed) functioneert als 
voortplantingsplaats voor diverse algemene amfibiesoorten. Deze soorten vallen onder Tabel 1 van het 
Vrijstellingbesluit bij artikel 75 Flora- en faunawet. Strikt beschermde soorten als kamsalamander en 
rugstreeppad komen niet voor in de poel of de directe omgeving.  
De aanwezige planten zijn niet beschermd door de Flora- en faunawet. De poel maakt, als stapsteen, 
onderdeel uit van de EVZ langs de Alm.  
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Door de ingreep wordt de bestaande poel verwijderd. Dit betekent een wezenlijke aantasting van de 
ecologische waarden van de poel. Het functioneren van de EHS en de EVZ langs de Alm als geheel wordt 
niet aangetast. De poel functioneert als voortplantingsplaats voor algemene amfibiesoorten, strikt 
beschermde soorten komen (nog) niet voor. Het is bekend dat nieuw gegraven poelen al in het eerste 
jaar na aanleg in gebruik genomen kunnen worden door de weinig kritische amfibieën bruine kikker, 
gewone pad en kleine watersalamander. De ontwikkeling van de nieuwe poel (o.a. watervegetatie) kan 
worden bespoedigd door waterplanten uit de oude poel over te zetten naar de nieuwe poel (zie ook 
inrichtingseisen poel onder 4.9 lid 2d). Voorwaarde is dan wel dat de nieuwe poel eerst wordt aangelegd 
alvorens de bestaande poel te verwijderen. Het heeft zelfs de voorkeur om één voortplantingsseizoen 
de bestaande poel te handhaven naast de nieuwe poel. Op deze manier kan de nieuwe poel zich 
ontwikkelen en is een geschikt voortplantingsplaats op het moment dat de bestaande poel wordt 
verwijderd. 
 
4.9 lid 2b. de voorgestelde ingreep moet leiden tot een kwalitatieve of kwantitatieve versterking van 
de ecologische waarden en kenmerken van het desbetreffende gebied. 
Het verwijderen van de poel is een wezenlijke aantasting van de ecologische waarden van de poel. Om 
te voorkomen dat dit leidt tot een kwalitatieve, dan wel kwantitatieve achteruitgang van de ecologische 
waarden en kenmerken van het gebied wordt een nieuwe poel aangelegd. Er wordt gestreefd naar het 
handhaven van de bestaande poel naast de nieuwe poel voor één voortplantingsseizoen. Dit zal de 
ecologische waarden in de nieuwe poel ontwikkelen en versterken.  
Daarnaast wordt binnen het stedenbouwkundig plan - aan de oostzijde van de bestaande poel - in het 
kader van de wateropgave een waterpartij aangelegd in de EHS. Deze waterpartij gaat invulling geven 
aan de ambitie 'Moeras' uit het Natuurbeheerplan 2011 (zie Figuur 2). Deze waterpartij staat niet in 
directe verbinding met de Alm en is daardoor geschikt als voortplantingswater voor diverse 
amfibiesoorten, waaronder de kamsalamander. In combinatie met de nieuwe poel, ter compensatie van 
de bestaande poel, is hier sprake van een kwantitatieve en op termijn een kwalitatieve versterking van 
de EHS en de EVZ de Alm. De twee waterpartijen gaan dan (ecologisch) functioneren als kleine 
stapstenen langs de EVZ de Alm. De bestaande poel wordt verwijderd en daarvoor in de plaats komen 
twee 'waterpartijen' op circa 250 meter van elkaar. Deze afstand past goed binnen de dispersieafstand 
(maximaal 400 - 500 meter) van salamanders, in het bijzonder de kamsalamander. Indien poelen op een 
afstand van maximaal 400 meter vanaf een andere poel  zijn aangelegd,  is dat een garantie voor een 
snelle bevolking van de nieuwe poel door amfibieën (RAVON.nl). 
 
4.9 lid 2c. de voorgestelde ingreep moet zijn onderbouwd met een afweging van alternatieven. 
De locatie voor de nieuwe poel is in nauw overleg met de provincie bepaald en komt voort uit de 
gewenste dispersieafstand tussen de toekomstige stapstenen binnen de EHS. Op de locatie ten westen 
van de toekomstige brug vormt de poel een logische stapsteen binnen de EVZ langs de Alm. 
 
4.9 lid 2d. de voorgestelde ingreep dient vergezeld te gaan van zodanige maatregelen dat er sprake is 
van een goede landschappelijke en natuurlijke inpassing. 
De nieuw te graven poel zal een vergelijkbare omvang en oppervlakte hebben als de bestaande poel. De 
onderstaande inrichtingseisen dragen bij aan een goede landschappelijke en natuurlijke inpassing (bron: 
RAVON.nl). 
§ De aanleg van de poel kan in principe in elke periode van het jaar. De beste periode voor de aanleg is 

een droge periode (juni/juli/augustus) of in een vorstperiode.  
§ De laagste grondwaterstand (in de nazomer) dient bij voorkeur niet meer dan 1 tot 1,5 meter 

beneden maaiveld te zijn. Wanneer een poel te vroeg in het jaar droogvalt, zal de voortplanting niet 
slagen. In uitzonderlijke gevallen kun je er voor kiezen een ondoorlatende laag klei aan te brengen 
om water vast te houden. 

§ Er dient rekening te worden gehouden met voldoende instraling door de zon (minimaal 50% van de 
dag). 

§ Poelen worden bij voorkeur op voldoende afstand (minimaal 10-20 meter) van hoogopgaande 
begroeiing aangelegd. Invallend blad kan een zeer snelle verlanding veroorzaken. Dat noodzaakt tot 
veelvuldig opschonen. Elke opschoning is een verstoring voor het leven in de poel. 
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§ In vlakke terreinen dienen poelen tot op 0,5 á 1,0 m beneden de laagste grondwaterstand te worden 
uitgegraven. Een diepte van 1 á 1,5 m zal dan voldoende zijn om droge perioden te kunnen 
doorstaan zonder droog te vallen. 

§ Bij het graven van een nieuwe poel kan men het best uitgaan van een wateroppervlakte met een 
doorsnede van 20 - 30 m (600 m2). 

§ Het talud (hellingshoek) van een poel is bij voorkeur 1 : 3 of minder. Bij ruimtegebrek of lage 
grondwaterstanden mag het talud aan de zuidzijde maximaal 1 : 1 zijn en aan de noordzijde 
maximaal 1 : 2. De noordelijke oever wordt door de zon beschenen en is daarom het belangrijkst. 

 
Bovenstaande uitgangspunten worden bij de aanleg van de nieuwe poel meengenomen. 
 
4.9 lid 2e. de uitvoering van de voorgestelde ingreep en de daarbij betrokken maatregelen en de 
monitoring daarvan moeten zijn verzekerd. 
Het aanleggen van de nieuwe poel ter compensatie van de te verwijderen poel is planologisch 
vastgelegd in onderhavig wijzigingsplan. In het wijzigingsplan zijn de volgende aanduiding op de 
verbeelding opgenomen: 
a. gebiedsaanduiding: overig - verwijderen ehs (ter plaatse van de bestaande poel); 
b. gebiedsaanduiding: overig - toevoegen ehs (ter plaatse van de nieuwe poel). 
 
De termijn van uitvoering, realisatie, kwaliteit en kwantiteit van de compensatie en beheer worden 
opgenomen in een compensatieplan (zie onder 4.9 lid 2g.). De Verordening ruimte eist dat het 
compensatieplan wordt opgenomen als onlosmakelijk onderdeel van het wijzigingsplan (zie bijlage 1).  
 
In overleg tussen de gemeente, Woonlinie en Waterschap Rivierenland wordt bekeken of de nieuwe 
poel en waterpartij opgenomen kunnen worden in de lopende monitoring Flora en Fauna van de Alm.  
 
4.9 lid 2f. het dient te zijn verzekerd dat de uitvoering van de voorgestelde ingreep en de daarbij 
betrokken maatregelen niet zijn gefinancierd uit de reguliere middelen die beschikbaar zijn op grond 
van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant en de Subsidieregeling 
kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant. 
De voorgestelde ingreep wordt niet gefinancierd uit de reguliere middelen die beschikbaar zijn op grond 
van de bedoelde Subsidieregelingen. In het kader van de ontwikkeling van het 'Vistrapmodel' is een 
implementatieovereenkomst gesloten tussen de betrokken partijen. De initiatiefnemers hebben de 
exploitatie van de plannen inzichtelijk en achten deze economisch uitvoerbaar.  
 
4.9 lid 2g. er moet worden voldaan aan de regels inzake het compenseren van verlies van ecologische 
waarden en kenmerken, bedoeld in artikel 4.11 van de Verordening ruimte. 
Artikel 4.11 van de Verordening stelt regels aan het op te stellen compensatieplan en luidt: 
 
Artikel 4.11. Regels inzake compensatieplan 
1. Een verzoek, als bedoeld in de artikelen 4.7, 4.8 en 4.9, alsmede een bestemmingsplan, als bedoeld in 
artikel 4.2, vierde lid, gaat vergezeld van een compensatieplan. 
 
2. Een compensatieplan omvat ten minste: 
a. het netto verlies aan ecologische waarden en kenmerken dat optreedt; 
b. de wijze waarop het netto verlies, genoemd onder a, wordt gecompenseerd; 
c. de ruimtelijke begrenzing van het te compenseren gebied en de compensatie; 
d. de kwaliteit en kwantiteit van de compensatie; 
e. de termijn van uitvoering; 
f. de inhoud en realisatie van de voorgenomen mitigerende en compenserende maatregelen; 
g. een beschrijving van het reguliere beheer en het ontwikkelingsbeheer, een en ander onder toepassing 
van artikel 4.12. 
 
3. Het compensatieplan wordt opgenomen als onlosmakelijk onderdeel van een bestemmingsplan, als 
bedoeld in artikel 4.2, vierde lid en artikel 4.6, tweede lid. 
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4. De uitvoering van het compensatieplan wordt vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst 
tussen de initiatiefnemer en de gemeente waarin: 
a. rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen zijn vastgelegd; 
b. een financiële onderbouwing is vastgelegd waaruit blijkt dat de uitvoering van de 
compensatiemaatregelen is zeker gesteld en niet wordt gefinancierd uit middelen die beschikbaar zijn op 
grond van een subsidieregeling; 
c. een boeteclausule is opgenomen die van toepassing is bij het niet, niet tijdig of onvolledig uitvoeren 
van de compensatie. 
 
5. Voor het verschuldigd zijn van de boete bedoeld in het vierde lid is geen ingebrekestelling nodig. 
 
6. Het boetebedrag wordt gestort in de provinciale compensatievoorziening ter uitvoering van de 
geformuleerde compensatietaakstelling. Het boetebedrag is op het moment van vaststelling ten minste 
gelijk aan 150% van alle directe en indirecte kosten die samenhangen met de betrokken compensatie. 
 
Het compensatieplan is opgenomen als bijlage 1 bij onderhavig wijzigingsplan. 
 
Conclusie 
Kort samengevat is het resultaat van het uitgevoerde onderzoek dat het verplaatsen van de poel uit de 
EHS mogelijk is. De wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS bestaan uit een poel die functioneert 
als voortplantingsplaats voor diverse amfibiesoorten. Deze soorten vallen onder Tabel 1 van het 
Vrijstellingbesluit bij artikel 75 Flora- en faunawet. Strikt beschermde amfibieën als kamsalamander en 
rugstreeppad komen niet voor. Door de ingreep wordt de bestaande poel verwijderd. Dit betekent een 
wezenlijke aantasting van de ecologische waarden van de poel. Het functioneren van de EHS en de EVZ 
langs de Alm als geheel wordt echter niet aangetast. Door de aanleg van een nieuwe poel en het 
realiseren van de wateropgave ten oosten van de bestaande poel (ambitie 'Moeras') is sprake van een 
kwantitatieve en op termijn een kwalitatieve versterking van de EHS en de EVZ de Alm. De toekomstige 
waterpartijen (nieuwe poel en te graven waterpartij ten oosten van de bestaande poel) gaan dan 
(ecologisch) functioneren als kleine stapstenen langs de EVZ de Alm. Hiermee wordt voldaan aan de 
voorwaarden voor wijziging van de EHS, zoals genoemd in artikel 4.9 Verordening ruimte. 

3.1.2 Aanvulling natuurtoets in het kader van de Flora- en faunawet 

In het ecologisch onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan 'Wonen en Sport - 
Almkerk West' is de aan te passen watergang ten zuiden van de Buitenkade niet onderzocht. Reden 
daarvoor is dat het plangebied van het bestemmingsplan 'Wonen en Sport - Almkerk West' na de 
uitvoering van het onderzoek is uitgebreid. Het ecologisch onderzoek is derhalve aangevuld op basis van 
nader onderzoek dat is uitgevoerd op 20 april 2012. Het resultaat van het uitgevoerde onderzoek is dat 
zich in de watergang en oever geen (strikt) beschermde soorten bevinden die invloed hebben op de 
wijzigingsprocedure. In de bijlage behorend bij de zienswijzennotitie (zie bijlage 2 bij dit wijzigingsplan) 
is de rapportage opgenomen, waarin de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek zijn beschreven. 
 
Conclusie 
Het nader uitgevoerde ecologisch onderzoek ter plaatse van de watergang ten zuiden van de Buitenkade 
toont aan dat vanuit de Flora- en faunawet geen belemmeringen zijn voor onderhavig wijzigingsplan. 

3.2 Waterberging 

Algemeen 
Door middel van de watertoets wordt in een vroeg stadium bekeken wat de gevolgen zijn van 
ruimtelijke ingrepen. De watertoets omvat het proces van het vroegtijdig informeren van de 
waterbeheerder en het adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige 
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.  
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Regelgeving 
Het projectgebied ligt in het beheersgebied van waterschap Rivierenland dat zowel het 
waterkwantiteits- als het waterkwaliteitsbeheer verzorgt. De watertoets is wettelijk van toepassing, dit 
betreft een procedure waarbij de initiatiefnemer in een vroeg stadium overleg voert met de 
waterbeheerder over het planvoornemen.  
 
Onderzoek 
In augustus 2010 is voor het hele ontwikkelingsgebied Almkerk West een waterparagraaf1 opgesteld. 
Het waterschap heeft naar aanleiding daarvan een positief wateradvies gegeven. Dit advies heeft mede 
betrekking op de in het bestemmingsplan 'Wonen en Sport - Almkerk West' opgenomen 
wijzigingsbevoegdheden. Desalniettemin is onderhavig wijzigingsplan voorgelegd aan het waterschap. In 
het kader van de vaststelling van het plan worden de eventuele opmerkingen meegenomen. 
 
Conclusie 
De ingrepen die met onderhavig wijzigingsplan worden mogelijk gemaakt, vinden plaats binnen de 
kaders van de - door het waterschap Rivierenland goedgekeurde - waterparagraaf. Het ontwerp 
wijzigingsplan is wel voorgelegd aan het waterschap. In het vast te stellen wijzigingsplan zullen de 
eventuele opmerkingen worden meegenomen. 

3.3 Akoestiek  

Algemeen 
Geluid is één van de factoren die de beleving van de leefomgeving in belangrijke mate bepalen. Door de 
toename van het verkeer en de bedrijvigheid wordt de omgeving in steeds sterkere mate belast met 
geluid.  
 
Regelgeving 
Bij nieuwe ontwikkelingen van geluidgevoelige bestemmingen dient de geluidssituatie in beeld gebracht 
te worden. De geluidsniveaus op de gevels van de nieuwe gebouwen worden getoetst aan de 
geluidsnormen. Het juridisch kader voor wegverkeerslawaai wordt gevormd door de Wet geluidhinder 
(Wgh). De overige mogelijke geluidbronnen industrie-, spoor- en vliegtuiglawaai zijn in het kader van 
onderhavig wijzigingsplan niet aan de orde gelet op de afstanden tot deze bronnen. 
 
Onderzoek 
In april 2010 is een akoestisch onderzoek2 uitgevoerd om de geluidbelasting vanwege het 
wegverkeerslawaai op de gevels van de nieuw te realiseren woningen binnen Almkerk West te bepalen. 
Voor de woonbestemming die in het bestemmingsplan ter plaatse van 'wijzigingsgebied 2' is 
opgenomen, geldt als gevolg van het verkeer op de Doornseweg een relatief hoge geluidbelasting. 
Betreffende woonbestemming wordt verplaatst naar 'wijzigingsgebied 1'. Hier is de geluidbelasting als 
gevolg van de Doornseweg een stuk lager. In dit gebied wordt voldaan aan de wettelijke eisen vanuit de 
Wgh. 
 
Voor onderhavig wijzigingsplan is het van belang om te beoordelen in hoeverre het verkeer dat over de 
nieuwe brug over de Alm gaat rijden een belemmering vormt voor de aangrenzende 
nieuwbouwwoningen aan de oostzijde. De maximum toegestane snelheid binnen het gebied Almkerk 
West inclusief de brug bedraagt 30 km/uur. Een geluidgevoelige bestemming die wordt gerealiseerd 
langs een 30 km-weg hoeft niet te worden beoordeeld in het kader van de Wgh. In het kader van een 
goede ruimtelijke ordening, vertaald naar een aanvaardbaar akoestisch klimaat, is in bepaalde situaties 
toch onderzoek noodzakelijk. Zo kan in bepaalde gevallen een 30 km-weg met een relatief hoge 
verkeersdrukte aan (vracht)wagens in combinatie met bijvoorbeeld een klinkerbestrating toch voor een 
hoge geluidbelasting zorgen.  
 

                                                             
1. Watertoets Woningbouwlocatie Almkerk-West, augustus 2010 
2. Rapport Akoestisch onderzoek Ontwikkeling Almkerk-West te Almkerk, Oranjewoud BV, mei 2010 
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Omdat de brug voornamelijk door landbouwverkeer zal worden gebruikt, is sprake van lage 
verkeersintensiteiten. Op basis van het 30 km/uur-regime, de lage intensiteiten op de brug alsmede het 
eerder uitgevoerde akoestisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van de woningen 
naast de te realiseren brug sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 
Conclusie 
Op basis van het uitgevoerde akoestisch onderzoek in het kader van het bestemmingsplan 'Wonen en 
Sport - Almkerk West' enerzijds en de kenmerken van de brug (intensiteiten en snelheidsregime) 
anderzijds kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van de te realiseren woningen sprake is van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Nader akoestisch onderzoek naar het aspect wegverkeer wordt niet 
nodig geacht. 

3.4 Overige milieuaspecten 

De overige milieuaspecten waaronder archeologie, externe veiligheid, luchtkwaliteit, e.d. zijn uitgebreid 
onderzocht in het kader van het bestemmingsplan 'Wonen en Sport - Almkerk West'. De resultaten van 
deze onderzoeken zijn onverminderd van toepassing op onderhavig wijzigingsplan en staan de 
uitvoerbaarheid ervan niet in de weg. 
 



Bestemmingsplan 'Wonen en Sport - Almkerk West 1e wijziging', gemeente Woudrichem 
 
Projectnr. 240742 
mei 2012 , revisie 03 (vastgesteld) 

blad 18 van 18 

 

 



Bestemmingsplan 'Wonen en Sport - Almkerk West 1e wijziging', gemeente Woudrichem 
 
Projectnr. 240742 
mei 2012 , revisie 03 (vastgesteld) 

blad 19 van 19 

 

 

4 Juridische planopzet 

4.1 Relatie met bestemmingsplan 'Wonen en Sport - Almkerk West' 

Binnen de algemene aanduidingsregels (artikel 13) van het bestemmingsplan 'Wonen en Sport - Almkerk 
West' zijn twee wijzigingsbevoegdheden opgenomen die nauw verband met elkaar hebben. Er kan door 
burgemeester en wethouders alleen van één van deze wijzigingsbevoegdheden gebruik worden 
gemaakt, indien ook gelijktijdig van de andere gebruik wordt gemaakt én indien aan de voorwaarden 
voor wijziging van de Ecologische Hoofdstructuur wordt voldaan. De wijzigingsbevoegdheden zijn 
opgenomen ten behoeve van de realisatie van een brug over de Alm. Indien deze brug er komt, dan gaat 
dat ten koste van bouwmogelijkheden voor woningen in de huidige inrichting van het gebied. Met een 
enigszins gewijzigde inrichting kan hetzelfde woningaantal worden gerealiseerd, zonder verlies aan 
ecologische waarden in het plangebied. Hiervoor dient de paddenpoel met ecologische waarde 
verplaatst te worden. De gronden met de bestaande paddenpoel kunnen vervolgens worden 
aangewend voor woningbouw, terwijl de paddenpoel naar de locatie ten westen van de beoogde brug 
kan worden verplaatst. Indien de nieuwe brug wordt gerealiseerd, komt de functie van de bestaande 
brug over de Alm te vervallen. Op deze locatie kan in dat geval een vistrap worden gerealiseerd in de 
Alm.  Omdat deze ontwikkelingen niet los van elkaar gezien kunnen en mogen worden, zijn de twee 
wijzigingsbevoegdheden aan elkaar gekoppeld.  
 
In de wijzigingsregels bij het bestemmingsplan zijn de procedurestappen uit de Verordening ruimte 
opgenomen, als voorwaarde om van de wijzigingsbevoegdheden gebruik te mogen maken en daarmee 
de Ecologische Hoofdstructuur te herbegrenzen (verplaatsing paddenpoel).  

4.2 Planmethodiek 

De planregels bestaan uit vier hoofdstukken, te weten: 
1. Inleidende regels 
2. Bestemmingsregels 
3. Algemene regels 
4. Overgangs- en slotregels. 
 
De planregeling sluit aan bij de regeling van het bestemmingsplan 'Wonen en Sport - Almkerk West'. 
Omdat sprake is van een grenswijziging van de EHS als gevolg  van een kleinschalige ingreep, waarvoor 
de procedure staat beschreven in de Verordening onder artikel 4.9 ('Wijziging van de begrenzing van de 
ecologische hoofdstructuur op verzoek voor kleinschalige ingrepen'), is artikel 10 'Algemene 
aanduidingsregels' aan hoofdstuk 3 toegevoegd, bestaande uit:  
10.1 gebiedsaanduiding: overig - verwijderen ehs (ter plaatse van de huidige paddenpoel); 
10.2 gebiedsaanduiding: overig - toevoegen ehs (ter plaatse van de te realiseren paddenpoel). 

4.3 Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (2008) 

Dit wijzigingsplan is opgesteld volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP). 
Deze SVBP maakt onderdeel uit van een set Standaarden en Regels 2008 die door het ministerie van 
VROM ontwikkeld is.  
 
De SVBP schrijft voor op welke wijze de verbeelding moet worden vervaardigd en aan welke eisen de 
regels moeten voldoen. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de benaming van de bestemmingen en het 
kleurgebruik in deze Standaard is opgenomen. De SVBP is verplicht gesteld vanaf 1 januari 2010. 
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5 Uitvoerbaarheid 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

In het kader van de ontwikkeling van het 'Vistrapmodel' is een implementatieovereenkomst gesloten 
tussen de betrokken partijen. Buiten de kosten die voortvloeien uit het 'Waterplan Woudrichem', zijn er 
voor de gemeente Woudrichem geen financiële consequenties die met de ontwikkeling van onderhavig 
wijzigingsplan mogelijk worden gemaakt. De initiatiefnemers hebben de exploitatie van de plannen 
inzichtelijk en achten deze economisch uitvoerbaar. Omdat ook eventuele claims op basis van artikel 6.1 
van de Wet ruimtelijke ordening voor rekening van de initiatiefnemers zijn, heeft het bouwplan ook in 
dat kader geen financiële consequenties voor de gemeente Woudrichem. De economische 
uitvoerbaarheid van onderhavig bestemmingsplan is met het afsluiten van de hiervoor genoemde 
implementatieovereenkomst aangetoond. 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

5.2.1 Zienswijzen 

Volgens artikelen 3.6/3.9a van de Wet ruimtelijke ordening is op de voorbereiding van een wijziging van 
het bestemmingsplan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Concreet houdt 
dit in dat het ontwerp wijzigingsplan gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen (van 17 
februari tot en met 29 maart 2012). Tijdens de termijn van terinzagelegging is één zienswijze ingediend 
bij burgemeester en wethouders. In bijlage 2 is de notitie opgenomen, die naar aanleiding van de 
zienswijzenprocedure is opgesteld. Daarin is de ingediende zienswijze samengevat en zijn de 
gemeentelijke beantwoording en consequenties voor het wijzigingsplan beschreven.   

5.2.2 Procedure grenswijziging EHS als gevolg van een kleinschalige ingreep 

Voor een verzoek tot wijziging van de Ecologische Hoofdstructuur geldt een aparte procedure. Het 
betreft hier een grenswijziging als gevolg  van een kleinschalige ingreep, waarvoor de procedure staat 
beschreven in de Verordening onder artikel 4.9 ('Wijziging van de begrenzing van de ecologische 
hoofdstructuur op verzoek voor kleinschalige ingrepen'). Omdat het hier een grenswijziging betreft, gaat 
dit mee in de jaarlijkse aanpassing van het Natuurbeheerplan.  
 
Omdat het grenswijzigingsverzoek deel uitmaakt van het wijzigingsplan, legt de provincie het niet meer 
ter inzage. De gemeente stuurt het verzoek tot grenswijziging samen met de ingediende zienswijze naar 
de provincie. Zij betrekt de zienswijzen bij het besluit tot wijziging van de Verordening. Omdat de 
zienswijze niet ingaat op de grenswijziging van de EHS, zijn er hiervoor geen belemmeringen. 
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Bijlage 1: Compensatieplan verplaatsing paddenpoel, Oranjewoud B.V., december 2012 
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Bijlage 2:  
Zienswijzennotitie Bestemmingsplan Wonen en Sport - Almkerk West - 1e wijziging, Oranjewoud B.V., 
mei 2012 
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