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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Aan de Provincialeweg Zuid 31 te Almkerk wordt een agrarisch bedrijf geëxploiteerd. Initiatiefnemer 

heeft de locatie onlangs aangekocht en is voornemens om het bedrijf te beëindigen en de woning te 

handhaven als burgerwoning.    
 

Momenteel heeft de locatie de bestemming “Agrarisch - 2” in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Woudrichem’. Doordat het agrarisch bedrijf ter plaatse wordt beëindigd, zal geen sprake meer zijn van 

een woning welke ten dienste staat aan het bedrijf. Daartoe kan de bestemming gewijzigd worden 
naar “Wonen”. 

 

In afbeelding 1 is een luchtfoto weergegeven met de ligging van de locatie. 
 

 
Afbeelding 1: Luchtfoto locatie (bron Google Maps) 

 

Indien de wijziging niet wordt uitgevoerd bij beëindiging van het agrarische bedrijf is bewoning van de 
woning in strijd met de regels van het bestemmingsplan omdat deze woning volgens het vigerende 

bestemmingsplan enkel mag worden bewoond door een huishouden wiens huisvesting noodzakelijk is 
gelet op de bestemming van het bedrijf. 

 

Voorliggend wijzigingsplan heeft derhalve betrekking op de wijziging van de bestemming “Agrarisch - 
2” naar de bestemming “Wonen”. Tevens zal het bestemmingsvlak worden verkleind van 7.900 m2 

naar een omvang van 3.400 m2. De gronden welke daarmee buiten het bestemmingsvlak worden 
gesitueerd zullen worden bestemd als “Agrarisch - 2” conform de huidige bestemming. Voor een 

situatietekening van de huidige en beoogde situatie op schaal zie bijlage 1. 
 

Ten behoeve van de gewenste bestemmingswijziging is reeds een principeverzoek bij de gemeente 

ingediend waarop de gemeente een positieve reactie heeft gegeven. Middels onderhavig 
wijzigingsplan wordt de beoogde situatie planologisch vastgelegd. 

1.2 Bestaande en beoogde situatie 

In de bestaande situatie is op de locatie een agrarisch bedrijf aanwezig op een bouwvlak van 7.900 

m². In de beoogde situatie zullen de stal, vrijstaande schuur en sleufsilo’s gesloopt worden. De 

woning met de daaraan verbonden schuur blijft behouden. Het gewenste bestemmingsvlak “Wonen” 
heeft een oppervlakte van 3.400 m². De sloop van de bebouwing is ingezet ten behoeve van de 

kwaliteitsverbetering in het kader van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Woudrichem – Duijlweg 4-6 
2012’. Hieronder zijn de huidige en beoogde situatie weergegeven.      
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Afbeelding 2: Huidige situatie 
 

 
Afbeelding 3: Beoogde situatie 
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1.3 Leeswijzer 

Deze onderbouwing bestaat uit drie hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk, wordt in hoofdstuk 2 

het beleidskader en de toetsing van het ruimtelijk beleid behandeld. In paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3 komt 

respectievelijk de toetsing van het rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid aan bod. 
Hoofdstuk 3 betreft de overige planologische relevante aspecten. Hoofdstuk 4 bevat de algehele 

conclusie.  
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2. Beleidskader en toetsing ruimtelijk beleid 

2.1 Rijksbeleid 

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 2012 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is vastgesteld op 13 maart 2012. De Structuurvisie 

is de opvolger van de voormalige Nota Ruimte. In de SVIR legt het Rijk de ambities voor Nederland in 
2040 vast, er wordt dus een visie gepresenteerd van waar Nederland in 2040 moet staan. Dit gebeurt 

aan de hand van (inter)nationale ontwikkelingen die de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven zowel 
bovengronds als ondergronds voor de toekomst moeten bepalen. Zo werkt het Rijk aan een 

concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Dit betekent onder andere dat het Rijk een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat wil ontwikkelen, waarbij de concurrentiekracht voor internationale 

bedrijven en een economische ontwikkeling wordt versterkt. Hierbij zijn onder andere sterke stedelijke 

regio’s nodig, waarbij een goede ‘quality of life’, optimale bereikbaarheid en goede (logistieke) 
verbindingen met Europa en de wereld het uitgangspunt zijn. Om deze ambities waar te kunnen 

maken vraagt het Rijk ook steun aan de decentrale overheden, de diverse marktpartijen en 
kennisinstellingen. Naast deze ambities voor de lange termijn kiest het Rijk tevens drie concrete 

doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange 

termijn (2028), te weten: 
 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland;  
 Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop 

staat;  
 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn.  

Hierbij maakt het Rijk gebruik van verschillende nationale belangen, waarvoor zij verantwoordelijk is 
en resultaten wil boeken. Onderhavig plan heeft echter geen invloed op de beschreven doelen die het 

Rijk nastreeft. De beoogde ontwikkeling heeft een te kleinschalig karakter om hier effect op te 
hebben. 
 
Naast de Structuurvisie kent de Rijksoverheid ook het ‘Besluit regeling algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro), 2011’ . De eerste tranche van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening is 

vastgesteld op 22 augustus 2011 en op 30 december 2011 in werking getreden. Het Rijk heeft hierin 
vastgelegd dat voor een aantal specifieke onderwerpen algemene regels gelden, dit is immers een 

bevoegdheid van het Rijk. Het gaat hierbij om het beschermen van de nationale belangen.  

2.1.2 Conclusie toetsing rijksbeleid 

Onderhavig plan heeft geen invloed op de in de SVIR beschreven doelen die het Rijk nastreeft. De 

beoogde ontwikkeling heeft een te kleinschalig karakter om hier effect op te hebben. Aangezien bij 
onderhavige planvorming geen nationaal belang is gemoeid zijn ook de regels uit het Barro en Rarro 

niet van toepassing. 

2.2 Provinciaal beleid 

2.2.1 Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014 

De Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014 (Sv 2014) betreft een herziening van de op 1 
oktober 2010 vastgestelde Structuurvisie ruimtelijke ordening. De partiële herziening is op 19 maart 

2014 in werking getreden. 
 

De Structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 weer (met een 

doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie. Het is de basis 
voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. De 

genoemde visie in de partiële herziening is doorvertaald in de regels van de Verordening ruimte 2014. 
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Daarnaast ondersteunt de structuurvisie het beleid op andere provinciale beleidsterreinen, zoals het 
economisch-, mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, milieu- en natuurbeleid. 

 

Het plangebied ligt volgens de provinciale Structurenkaart, zie onderstaande afbeelding, in ‘Gemengd 
landelijk gebied’. Binnen het gemengd landelijk gebied is ruimte voor de land- en tuinbouw evenals 

ruimte voor de ontwikkeling van niet-agrarische functies. De intensieve veehouderij kan zich 
ontwikkelen zoals aangegeven in de Verordening ruimte 2014. 

 

 

   
Afbeelding 4: Uitsnede structurenkaart, SVRO 

2.2.2 Verordening ruimte Noord-Brabant 2014 

In de Wro is geregeld dat de provincie in een aparte verordening regels kan opstellen die door elke 

gemeente in Noord-Brabant moet worden toegepast bij ruimtelijke besluiten. Derhalve hebben de 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 7 februari en 14 maart 2014 de Verordening ruimte 2014 

(Vr) vastgesteld. Deze verordening regelt diverse ruimtelijke onderwerpen. De bepalingen voor deze 
onderwerpen zijn gebaseerd op het provinciale beleid zoals dat opgenomen is in de Structuurvisie 

2010 – partiële herziening 2014. 

 
De ontwikkelingsmogelijkheden voor locaties volgen uit het gebied waarin ze gelegen zijn. In de 

Verordening ruimte is onderscheid gemaakt tussen structuren en aanduidingen. De structuren bestaan 
uit ‘bestaand stedelijk gebied’, ‘ecologische hoofdstructuur’, ‘groenblauwe mantel’ en ‘gemengd 

landelijk gebied’. Deze vier structuren zijn brabant-dekkend. Per structuur zijn er regels uitgewerkt 

onder welke voorwaarden welke functies ontwikkeld kunnen worden.  
 

De aanduidingen zijn opgenomen binnen de themakaarten. Deze themakaarten betreffen 
aanduidingen ten aanzien van ‘stedelijke ontwikkeling’, ‘cultuurhistorie’, ‘agrarische ontwikkeling en 

windturbines’, ‘water’ en ‘natuur en landschap’. 
 

Onderhavige locatie aan de Provincialeweg Zuid 31 te Almkerk is gelegen in de structuur ‘gemengd 

landelijk gebied’ en heeft de aanduiding ‘Aardkundig waardevol’ toegekend gekregen.  
Ten aanzien van onderhavig initiatief zijn er meerdere sporen die gevolgd moeten worden in het kader 

van toetsing aan de Vr. Ten eerste zijn er algemene regels voor de bevordering van de ruimtelijke 
kwaliteit van toepassing, die opgenomen zijn in hoofdstuk 3 van de Vr. Daarnaast moet getoetst 

worden aan de regels van hoofdstuk 7, artikel 7.1 en 7.7 (gemengd landelijk gebied). Tevens moeten 

de voorwaarden uit artikel 21 (aardkundig waardevol) in acht genomen worden. 
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Afbeelding 5: Uitsnede structuren Verordening Ruimte 2014 
 

Algemene regels (hoofdstuk 3 Vr): 
Hoofdstuk 3 van de Vr stelt algemene regels ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. In deze 

regels wordt gesteld dat bijgedragen moet worden aan de zorg voor het behoud en de bevordering 

van de ruimtelijke kwaliteit. De bevordering van de ruimtelijke kwaliteit wordt uitgesplitst in de 
zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (artikel 3.1 Vr) en de kwaliteitsverbetering van het landschap 

(artikel 3.2 Vr). 
 

Zorgplicht ruimtelijke kwaliteit 

In artikel 3.1 wordt gesteld dat bij ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied, 
bijgedragen moet worden aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit 

van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving, in het bijzonder aan het principe van 
zorgvuldig ruimtegebruik. 

 
Zorgvuldig ruimtegebruik blijkt bij onderhavig initiatief voldoende uit het feit dat er geen nieuwe 

bebouwing zal worden gerealiseerd. De woning en het daaraan verbonden bijgebouw blijven intact, 

het meerdere aan bebouwing zal worden gesloopt. Het bestemmingsvlak zal worden verkleind en de 
regels met betrekking tot de bestemming “Wonen” uit het vigerende bestemmingsplan zullen van 

kracht worden op dit wijzigingsplan. Hierdoor is verzekerd dat er niet meer dan 80 m2 aan vrijstaande 
bijgebouwen aanwezig is bij de woning (zie berekening sloop bijgebouwen). Op deze wijze blijft de 

ruimtelijke impact beperkt. De nu voorgestelde eenheid heeft mede door de clustering van de 

bebouwing een kleinere impact op de omgeving dan de huidige situatie.  
 

Ten aanzien van de zorgplicht voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van de 
omgeving dient de toelichting van een bestemmingsplan hieromtrent een verantwoording te bevatten.  

In deze verantwoording moet blijken dat er rekening is gehouden met de gevolgen van de beoogde 
ruimtelijke ontwikkeling, voor wat betreft de bodemkwaliteit, de waterhuishouding, de archeologische 

waarden, de cultuurhistorische waarden, ecologische waarden, de aardkundige waarden en de 

landschappelijke waarden. Tevens moet de omvang passend zijn in de omgeving en afgestemd 
worden op de aanwezige infrastructurele voorzieningen. De toetsing van de gevolgen van het initiatief 

op bovengenoemde waarden is uitgebreid uiteengezet in deze toelichting.  
 

Het initiatief heeft geen negatieve invloed op de aanwezige infrastructurele voorzieningen. Immers 

werd ter plaatse een agrarisch bedrijf geëxploiteerd en betreft de beoogde situatie een burgerwoning. 
De verkeersbewegingen zullen derhalve afnemen in de beoogde situatie en nagenoeg geen 

vrachtwagens en andere grotere transportmiddelen betreffen. De aanwezige infrastructuur rondom de 
Provincialeweg Zuid 31 beschikt over voldoende capaciteit voor de afwikkeling van het verkeer, zijnde 
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voornamelijk personenauto’s  van en naar de woning. Ook zal op het terrein voldoende ruimte worden 
gerealiseerd voor het parkeren van voertuigen van bewoners en bezoekers van de woning. 

 

Kwaliteitsverbetering van het landschap 
In artikel 3.2 van de Vr wordt ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van het landschap gesteld dat 

verantwoord moet worden op welke wijze financieel, juridisch en feitelijk is verzekerd dat de 
realisering van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een aantoonbare en uitvoerbare 

fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap 

of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied. 
 

Onderhavig initiatief betreft het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch - 2’ in de bestemming 
‘Wonen’. Met de beëindiging van het agrarisch bedrijf wordt 2.530 m² aan stallen gesloopt en 2.514 

m² aan erfverharding verwijderd. De sloop levert daarmee een aanzienlijke verbetering aan het 
landschap.  

 

In 1995 is voor de locatie een revisievergunning verleend waarna het bedrijf met 80 schapen, 40 
stuks vrouwelijk jongvee en 67 stuks melkvee in 2006 onder het Besluit Landbouw milieubeheer is 

komen te vallen. Met de beëindiging van het bedrijf en bestemmingswijziging naar ‘Wonen’ neemt dan 
ook de ammoniak-, geur-, en fijnstofemissie af omdat de melding komt te vervallen na sloop van de 

stallen. Het woon- en leefklimaat in de omgeving zal daardoor verbeteren. De ammoniakemissie van 

het bedrijf is verplaatst naar het agrarisch bedrijf aan de Duijlweg ten behoeve van saldering in het 
kader van de Natuurbeschermingswet. Een vergunning hiervoor is reeds verleend, de verplaatsing van 

de ammoniakrechten heeft dan ook geen negatieve effecten op de natuurgebieden.  
De kwaliteit van de omgeving neemt daarnaast toe door het slopen van de bebouwing wat bijdraagt 

aan de afname van verstening in het buitengebied. 
 

De locatie is gedeeltelijk omgeven door een siertuin met passende beplanting. De beplanting ter 

plaatse dient laag te worden gehouden zodat het doorzicht naar de landerijen achter de woning 
behouden blijft. De landschappelijke inpassing wordt in hoofdstuk 3 nader toegelicht. Mede met het 

oog op de afname van bebouwing op de locatie door het slopen van bedrijfsgebouwen, voldoet de 
bestaande situatie daarmee aan de voorwaarde van een goede landschappelijke inpassing. De 

inpassing krijgt een passende bestemming in onderhavig wijzigingsplan. Daarnaast wordt in de regels 

van het wijzigingsplan een voorwaardelijke bepaling opgenomen zodat de inpassing ook in stand 
wordt gehouden.  

 
Gemengd landelijk gebied (Hoofdstuk 7 Vr) 

Onderhavige locatie is gelegen aan een doorgaande weg vanuit de kern van Almkerk, de omgeving 

bestaat grotendeels uit burgerwoningen in het buitengebied, er zijn nog enkele (niet) agrarische 
bedrijven in de directe omgeving van het plangebied aanwezig. De omgeving kan worden gekenmerkt 

als een gebied voor een gemengde plattelandseconomie. Onderhavig initiatief heeft betrekking op de 
beëindiging van het agrarisch bedrijf en opnemen van een woonbestemming. Een woonbestemming is 

passend binnen de gemengde plattelandseconomie zoals hierboven beschreven. Daarnaast zijn er 
geen andere ruimtelijke of milieutechnische belemmeringen zoals elders in deze toelichting is 

beschreven. 

Voor wijziging van de bestemming naar ‘Wonen’ zijn in artikel 7.7 nadere regels opgenomen. In het 
4e lid zijn regels opgenomen voor het gebruiken van een bedrijfswoning als burgerwoning na 

beëindiging van een agrarisch bedrijf waar in onderhavige situatie sprake van is. Een dergelijke 
wijziging is toegestaan indien verzekerd is dat overtollige bebouwing wordt gesloopt en er geen 

splitsing in meerdere wooneenheden kan plaatsvinden. In de wijzigingsbevoegdheid in het vigerende 

bestemmingsplan is eveneens als voorwaarde opgenomen dat de overtollige bebouwing dient te 
worden gesloopt. Daarnaast vindt er geen woningsplitsing plaats, de woning is hiervoor niet geschikt. 

In het bestemmingsplan is opgenomen dat er een wooneenheid is toegestaan ter plaatse van het 
plangebied. 
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2.2.3 Conclusie toetsing provinciaal beleid 

Onderhavig initiatief past binnen de uitgangspunten en regels van de SVRO en VR. Het onderhavige 

initiatief doet immers geen inbreuk af aan de aanwezige ruimtelijke kwaliteit en garandeert de 

kwaliteitsverbetering van het landschap. Daarnaast zal overtollige bebouwing worden gesloopt en de 
tuin worden uitgebreid. 

 

2.3 Gemeentelijk beleid 

2.3.1 Bestemmingsplan ‘Buitengebied Woudrichem’ 

Het ruimtelijke beleid van de gemeente Woudrichem voor het plangebied aan de Provincialeweg Zuid 
31 is vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Woudrichem’. Dit bestemmingsplan is 

vastgesteld op 21 juni 2011. De reactieve aanwijzing van de provincie, d.d. 26 juli 2011, heeft geen 
betrekking op onderhavige ontwikkeling evenals de beroepen welke ingesteld zijn tegen het 

bestemmingsplan. Inmiddels heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State een uitspraak 
gedaan over het bestemmingsplan Buitengebied Woudrichem (zaaknummer 201109825/1/R3). Deze 

uitspraak heeft geen gevolgen voor de locatie aan de Provincialeweg Zuid 31 te Almkerk.    

 
Op afbeelding 4 is het bestemmingsvlak en de toegekende bestemming voor de projectlocatie 

weergegeven. De locatie heeft een bouwvlak met de enkelbestemming “Agrarisch - 2”. De omliggende 
gronden zijn bestemd als ‘Agrarisch - 1’ of ‘Agrarisch - 2’. Op de archeologische waardenkaart is te 

zien dat het westelijke gedeelte van het grondgebied de dubbelbestemming ‘Waarde - archeologie 2’ 

toegekend heeft gekregen. Het oostelijke deel heeft de dubbelbestemming ‘Waarde - archeologie 3’. 
Daarnaast heeft de locatie ter plaatse van het bouwvlak de functieaanduiding grondgebonden 

veehouderij. Tevens is de locatie voorzien van de gebiedsaanduidingen ‘wro-zone – aanlegvergunning 
openheid en ‘wro – zone wijzigingsgebied bebouwingsconcentratie’. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Afbeelding 6: Uitsnede verbeelding 1 bestemmingsplan ‘Buitengebied Woudrichem’ 

 

In artikel 4.7.7 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van een wijziging naar ‘Wonen’. 
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden met de aanduiding 'bouwvlak' 

wijzigen in Artikel 20 Wonen waarbij na bedrijfsbeëindiging de verbouw van een voormalige 
bedrijfswoning of (woon)boerderij voor wonen kan worden toegestaan; tevens kan daarbij 

woningsplitsing worden toegestaan. Een en ander mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0874.BUITBPWoudrichem-VST1/r_NL.IMRO.0874.BUITBPWoudrichem-VST1_2.20.html
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a. splitsing is toegestaan indien de inhoud van de bedrijfswoning vóór splitsing minimaal 700 m3 

bedraagt; 

Het splitsen van de woning is bij onderhavig initiatief niet aan de orde. 

b. de bebouwde oppervlakte van de voormalige bedrijfswoning of (woon)boerderij (inclusief de 
inpandige stal / het inpandig deel) mag niet worden vergroot; 

Onderhavig initiatief betreft niet het vergroten van de voormalige bedrijfswoning. De woning blijft 
dezelfde inhoud behouden. 

c. de agrarische verschijningsvorm van de voormalige boerderij mag niet worden aangetast; 

Zowel de voormalige bedrijfswoning als het bijbehorende bijgebouw blijven aan de buitenzijde het 
agrarische karakter behouden.   

d. de bestaande situering van de bebouwing mag niet worden gewijzigd; 
De bestaande woning en het bijbehorende bijgebouw blijven behouden. Er zal derhalve geen wijziging 

plaatsvinden in de situering van de gebouwen. 
e. woningsplitsing is uitsluitend toegestaan in: 

1. cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zoals opgenomen in Bijlage 1 Monumenten 

en beeldbepalende gebouwen of 
2. (voormalige) (woon)boerderijen; 

Onderhavig initiatief betreft geen woningsplitsing. 
f. woningsplitsing is uitsluitend toegestaan indien de splitsing mede is gericht op het behoud of 

herstel van deze cultuurhistorische bebouwing; 

Onderhavig initiatief betreft geen woningsplitsing. 
g. bij woningsplitsing mag in maximaal 2 woningen worden gesplitst; 

Onderhavig initiatief betreft geen woningsplitsing. 
h. de bebouwde oppervlakte van de vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 80 

m2 per woning; hiertoe vindt sloop van overtollige gebouwen plaats;  
de maximaal toegestane bebouwde oppervlakte van 80 m2 kan worden vermeerderd met 

maximaal 25% van het meerdere van de bebouwde oppervlakte van de voormalige 

bedrijfsgebouwen, tot een totaal maximum van 200 m2 per woning; hierbij dient in ieder geval 
het meerdere dan wat ingevolge deze regeling is toegestaan, te worden gesloopt; sloop van 

cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en monumentale gebouwen is niet toegestaan;  
In totaal is circa 2.530 m² aan bebouwing gesloopt. De maximaal toegestane bebouwde oppervlakte 

van 80 m² kan derhalve worden vermeerderd met (2.530 x 0,25) 632,5 m² tot een maximum van 200 

m². De sloop van de bijgebouwen is echter reeds ingezet ten behoeve van de kwaliteitsverbetering 
van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Woudrichem – Duijlweg 4-6 2012’. Om deze reden zal in 

onderhavig wijzigingsplan het maximale toegestane oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen niet 
meer dan 80 m2 bedragen. 

Het bijgebouw dat niet zal worden gesloopt, zie de situatietekening in de bijlage, heeft een 

oppervlakte van circa 398 m² en overschrijdt daarmee het maximum van 200 m². Het betreft echter 
geen vrijstaand bijgebouw waardoor deze behouden kan blijven. In de beoogde situatie zijn geen 

vrijstaande bijgebouwen aanwezig. De gesloopte bijgebouwen betreffen geen cultuurhistorisch 
waardevolle of monumentale bebouwing. 

i. uit een onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te blijken dat de bodem geschikt is voor de 
nieuwe functie; 

Er vindt geen toename van bebouwing plaats. De woning en de te behouden berging worden in de 

huidige situatie reeds voor dezelfde activiteiten gebruikt. Hierin vindt geen wijziging plaats. Derhalve 
hoeft niet opnieuw getoetst te worden of de bodemsituatie geschikt is voor het gebruik dat reeds 

jarenlang heeft plaatsgevonden. 
j. voldaan wordt aan de bepalingen bij of krachtens de Wet geluidhinder; 

Bij onderhavig initiatief is enkel sprake van een wijziging van de bestemming. Er worden derhalve 

geen nieuwe geluidgevoelige objecten toegevoegd. In het kader van de Wet geluidhinder gelden voor 
burgerwoningen en bedrijfswoningen dezelfde normen. Met de beëindiging van het agrarisch bedrijf 

ontstaat een gunstigere situatie met betrekking tot geluid voor de omgeving. Ten behoeve van de 
nieuwe bestemming zullen vrijwel alleen verkeersbewegingen plaatsvinden van enkele personenauto’s 

terwijl voor het agrarisch bedrijf tevens verkeersbewegingen van landbouwverkeer en vrachtwagens 
plaatsvonden.    

http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0874.BUITBPWoudrichem-VST1/rb_NL.IMRO.0874.BUITBPWoudrichem-VST1_1.html
http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0874.BUITBPWoudrichem-VST1/rb_NL.IMRO.0874.BUITBPWoudrichem-VST1_1.html
http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0874.BUITBPWoudrichem-VST1/rb_NL.IMRO.0874.BUITBPWoudrichem-VST1_1.html
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k. er wordt voldaan aan de geurnormen krachtens de Wet geurhinder en veehouderij, dan wel 
krachtens een op deze wet gebaseerde verordening; 

De woning maakt in het vigerende bestemmingsplan onderdeel uit van een veehouderij. Na 

beëindiging van de veehouderij hoeft er ter plaatse van de voormalige bedrijfswoning nog steeds niet 
te worden getoetst op de geurbelasting van omliggende veehouderijen. In artikel 3, lid 2 van de Wet 

geurhinder en veehouderij is opgenomen dat ook voor geurgevoelige objecten die op of na 19 maart 
2000 deel uitmaakten van een andere veehouderij geen toetsing van de geurbelasting hoeft plaats te 

vinden. In het kader van de Wet geurhinder en veehouderij dienen voor deze woningen enkel de 

vaste afstanden te worden aangehouden van 50 meter tot een veehouderij. De dichtstbijzijnde 
veehouderij (Midgraaf 5) is gelegen op circa 498 meter van de woning. Derhalve voldoet het initiatief 

aan de normen met betrekking tot geur. Voor omliggende woningen is sprake van een afname in 
geurbelasting door beëindiging van het bedrijf. 

l. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie; 
Het initiatief heeft geen negatieve invloed op de aanwezige infrastructurele voorzieningen. Immers 

werd ter plaatse een agrarisch bedrijf geëxploiteerd. De verkeersbewegingen zullen derhalve afnemen 

in de beoogde situatie en nagenoeg geen vrachtwagens en andere grotere transportmiddelen 
betreffen. De aanwezige infrastructuur rondom de Provincialeweg Zuid 31 beschikt over voldoende 

capaciteit voor de afwikkeling van het verkeer, zijnde voornamelijk personenauto’s  van en naar de 
woning.  

m. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven 

waarden; 
De in 4.1 omschreven waarden betreffen landschaps- en cultuurhistorische waarden. In artikel 4.1 zijn 

tevens bepalingen ten behoeve van het behoud en herstel van deze waarden opgenomen. Hieronder 
wordt onderhavig initiatief getoetst aan deze bepalingen. 

 
Landschapswaarden 

Gestreefd wordt naar behoud en herstel van landschapswaarden. Dit houdt in dat: 

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - aanlegvergunning openheid' is het beleid gericht op 
behoud en bescherming van de landschappelijke openheid en doorzichten. 

Onderhavig initiatief is gelegen in een gebied met de gebiedsaanduiding ‘wro-zone – 
aanlegvergunning openheid’. Derhalve wordt met de landschappelijke inpassing rekening gehouden 

met de openheid die het gebied kenmerkt. Zie hiervoor paragraaf 3.9. 

 
Cultuurhistorische waarden 

Gestreefd wordt naar behoud en herstel van cultuurhistorische waarden. De locatie is niet gelegen in 
een gebied waarbij aanduidingen zijn opgenomen voor het behoud en herstel van cultuurhistorische 

waarden. 

 
n. er wordt voldaan aan de natuur-, milieuwet- en regelgeving;  

In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de betreffende natuur en millieuwetgeving. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat onderhavig initiatief aan de hierin gestelde voorwaarden en regels voldoet. 

Onderhavig initiatief heeft een positieve invloed op natuur en milieu als het agrarisch bedrijf wordt 
beëindigd. 

o. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de 

omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de natuur-, milieu- en 
dierenwelzijnswetgeving;  

Enkel het aspect geur is hier van toepassing. In artikel 3, lid 2 van de Wet geurhinder en veehouderij 
is opgenomen dat ook voor geurgevoelige objecten die op of na 19 maart 2000 deel uitmaakten van 

een andere veehouderij geen toetsing van de geurbelasting hoeft plaats te vinden. Enkel gelden vaste 

afstanden. Voor een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom geldt een afstand van ten minste 
50 meter. De dichtstbijzijnde veehouderij (Midgraaf 5) is gelegen op circa 498 meter van de woning. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de nabij gelegen bedrijven niet worden belemmerd in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden. 

p. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in 
ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig 

mogen worden beperkt;  

http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0874.BUITBPWoudrichem-VST1/r_NL.IMRO.0874.BUITBPWoudrichem-VST1_2.4.html#_4.1_Bestemmingsomschrijving
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Onderhavig initiatief heeft een positieve invloed op het woon- en leefmilieu van aangrenzende 
percelen doordat het bedrijf beëindigd wordt en er geen dieren meer gehouden gaan worden. De 

aspecten geluid en geur zijn reeds in deze onderbouwing toegelicht waarbij is aangegeven dat ten 

aanzien van zowel geluid als geur een verbetering zal optreden. Hetzelfde geldt voor het aspect 
luchtkwaliteit en gezondheid, de fijnstofemissie zal met de beëindiging van het agrarisch bedrijf 

afnemen wat een positieve invloed zal hebben op de luchtkwaliteit en derhalve op de gezondheid. Het 
aspect externe veiligheid is in het volgende hoofdstuk getoetst. Onderhavig initiatief betreft een 

bestaande woning welke geen risicovol object betreft. 

q. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Hiertoe kan de bestemming 
Artikel 11 Groen - Landschappelijke inpassing worden opgenomen; 

Met onderhavig initiatief is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing, zie hiervoor 
paragraaf 3.9. De landschappelijke inpassing wordt verzekerd door het opnemen van een bestemming 

‘Groen – Landschappelijke inpassing’ en voorwaardelijke bepaling in de regels van het 
bestemmingsplan. 

r. de regels van Artikel 20 Wonen worden van overeenkomstige toepassing verklaard; 

De regels betreffende de bestemming Wonen zijn na wijziging van de bestemming van 
overeenkomstige toepassing. 

s. indien er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1 onder 71 van de 
Verordening ruimte dan dient er voldaan te worden aan de zorgplicht voor ruimtelijke 

kwaliteit, zoals is opgenomen in artikel 2.1 van de Verordening ruimte.  

Aan dit aspect is reeds getoetst in de paragraaf aangaande het provinciaal beleid. Met onderhavig 
initiatief wordt voldaan aan de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit zoals opgenomen in artikel 2.1 van 

de Verordening ruimte.  

2.4 Conclusie toetsing gemeentelijk beleid 

Het initiatief voldoet aan alle voorwaarden die gesteld worden in de wijzigingsbevoegdheid van 
burgemeester en wethouders in artikel 4.7.7 ten aanzien van wijziging van de bestemming naar een 

woonbestemming. 

http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0874.BUITBPWoudrichem-VST1/r_NL.IMRO.0874.BUITBPWoudrichem-VST1_2.11.html
http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0874.BUITBPWoudrichem-VST1/r_NL.IMRO.0874.BUITBPWoudrichem-VST1_2.20.html
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3. Overige planologische relevante aspecten  

3.1 Veiligheid 

Externe veiligheid beschrijft de risico’s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met 

gevaarlijke stoffen. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling 

externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn op 27 oktober 2004 in werking getreden. Het besluit legt 
veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. 

Het besluit heeft betrekking op het gebruik, de opslag en de productieve gevaarlijke stoffen van 
inrichtingen. Verder heeft het besluit betrekking op het transport van gevaarlijke stoffen en het 

gebruik van luchthavens.  
 

Gezien de aard van de voorgenomen activiteit (wonen) op de planlocatie is het Bevi niet van 

toepassing. De activiteiten omvatten niet het gebruik, opslag of vervoer van gevaarlijke stoffen.  
 

Na analyse van de risicokaart, blijkt dat er geen risicovolle inrichtingen aanwezig zijn in de directe 
nabijheid van het plangebied waardoor mogelijke belemmeringen zouden kunnen ontstaan. Op het 

bedrijf aan de Provincialeweg Zuid 51 (dichtstbijzijnde locatie met gevaarlijke stoffen) is wel een 

propaantank met een inhoud van 3.000 liter aanwezig. Hiervoor geldt een risico afstand van 20 meter. 
Dit bedrijf is gelegen op een afstand van circa 590 meter van de woning aan de Provincialeweg Zuid 

31. 
 

Door de bestemmingswijziging naar ‘Wonen’ worden er geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare 
objecten gerealiseerd, het betreft een bestaande woning. 

 

Geconcludeerd kan worden dat er voor dit project geen belemmeringen zijn vanuit het oogpunt van 
externe veiligheid. 

 

 
Afbeelding 7: Uitsnede risicokaart provincie Noord-Brabant 
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3.2 Water 

Per 1 november 2003 is het verplicht om bij ruimtelijke ingrepen de watertoets toe te passen. Deze 

verplichting is wettelijk geregeld in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In deze watertoets moet 

inzicht worden geboden in de effecten van het initiatief op de waterhuishouding. In het kader van de 
watertoets dient de gemeente voorafgaand aan de procedure het voornemen van de ruimtelijke 

ingreep aan het waterschap te verzenden. De gemeente en het waterschap kunnen afspraken maken 
over de wijze waarop het aspect water in het ruimtelijk plan is opgenomen. 

In deze waterparagraaf komen de volgende onderdelen aan bod: 

 Beschrijving waterrelevant beleid;  
 Bestaande waterhuishoudkundige situatie;  

 Beoogde waterhuishoudkundige situatie.  
 

Waterrelevant beleid 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is vanaf 22 december 2000 van kracht. De KRW heeft als 

doel om te komen tot schone, ecologisch gezonde stroomgebieden, waarin water op een duurzame 

manier wordt gebruikt. Om dit doel te bereiken is een systematiek opgesteld die alle Europese 
lidstaten in de nationale wetgeving moeten implementeren en uitvoeren. De Nederlandse regering 

heeft invulling aan de KRW gegeven middels de Waterwet, die in werking is getreden op 22 december 
2009. De Waterwet regelt het beheer van het oppervlakte- en grondwater en verbetert ook de 

samenhang tussen het waterbeleid en ruimtelijke ordening. De visies met betrekking tot het 

waterbeleid worden door de verschillende bestuurslagen in diverse plannen beschreven. Het Rijk stelt 
een Nationaal Waterplan op, de provincies maken Regionale Waterplannen en de Waterschappen 

leggen hun visie vast in de Waterbeheerplannen.  
 

Het Nationaal Waterplan 2009 – 2015 (NWP) is het rijksplan voor het Nederlandse waterbeleid. In het 
NWP zijn de maatregelen beschreven die in de periode van 2009 – 2015 genomen moeten worden om 

Nederland veilig en leefbaar te houden, de kansen die water biedt te benutten en om te komen tot 

een duurzaam waterbeheer. De taak aan de provincies is om deze visie en streefbeelden door te 
vertalen naar de Regionale Waterplannen. 

 
Het beleid van de provincie Noord-Brabant richt zich op het bereiken en in stand houden van 

watersystemen die ruimte bieden aan een gezond leefmilieu voor mens, dier en plant. Daarbij zijn 

economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht en is het hebben en houden van 
een veilige en bewoonbare provincie een randvoorwaarde.  

De Structuurvisie 2010 – Partiële herziening 2014 van de provincie Noord-Brabant is sinds 19 maart 
2014 in werking getreden In de structuurvisie komen over het onderwerp water de volgende aspecten 

aan bod:  

 Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem; Bij toekomstige ontwikkelingen in stad 
en land wil de provincie dat het patroon van beken en kreken beter beleefbaar wordt. 

Daarnaast worden water-, natuur- en recreatieve ontwikkelingen in de toekomst beter 
afgestemd op de samenbindende waterstructuur en het systeem wordt meer ingericht op de 

gevolgen van klimaatverandering. De ecologische hoofdstructuur wordt versterkt door meer 
verbinding te maken tussen het natuursysteem en het watersysteem. Positieve gevolgen 

hiervan zijn o.a. een verbetering van de natuurgebieden, de biodiversiteit en de 

landschappelijke en recreatieve kwaliteit van Noord-Brabant.  
 Een betere waterveiligheid door preventie; Er wordt getracht de watervoerende capaciteit van 

het winterbed te vergroten in combinatie met het concept van een doorbraakvrije dijk, om zo 
de waterveiligheid preventief te verbeteren. Daarnaast zal er op lange termijn een aantal 

gebieden gereserveerd worden voor de verruiming van de grote rivieren.  

 Koppeling van waterberging en droogtebestrijding; De provincie gaat ervan uit dat de 
wateroverlast in de regionale watersystemen in 2015 grotendeels aangepakt is, waarbij de 

trits ‘vasthouden, bergen en afvoeren’ als uitgangspunt geldt. Daarnaast ziet de provincie 
kansen om met behulp van brongebieden de natuur te ontwikkelen en droogte te bestrijden.  

  



17 

 

 
  

De watertoets en de wijze waarop de provincie daarmee omgaat is beschreven in het Provinciaal 
Water Plan (PWP). Provinciale Staten hebben op 20 november 2009 het Provinciaal Waterplan 2010 – 

2015 ‘Waar water werkt en leeft’ vastgesteld. Het doel van dit plan is dat het water bijdraagt aan een 

gezonde omgeving voor mens, dier en plant, waarin we veilig kunnen wonen en waar ruimte is voor 
economische, maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen. Gemeenten en waterschappen dienen 

hun waterbeleid te baseren op de uitgangspunten die de provincie in hun PWP stelt.  
 

Zoals te zien is op onderstaande afbeelding heeft de projectlocatie in het PWP de 

waterhuishoudkundige functie ‘Water voor het landelijk gebied’ toegekend gekregen. Het waterbeheer 
richt zich op het scheppen en behouden van de waterhuishoudkundige voorwaarden die nodig zijn 

voor een duurzame en concurrerende landbouw, met als randvoorwaarde de verplichtingen uit de 
Kaderrichtlijn Water en afstemming met maatregelen voor de Natura 2000-gebieden en de Natte 

natuurparels. Voor het overige geldt geen specifiek beschermingsbeleid. 
 

Onderhavige locatie valt onder Waterschap Rivierenland. 

 

 
Afbeelding 8: Uitsnede kaart Provinciaal waterplan 

 
Beleid Waterschap Rivierenland 

Het beleid van het waterschap beweegt zich binnen de kaders die in het hoger (met name provinciaal) 

waterbeleid zijn aangegeven. Het waterschap Rivierenland heeft als haar beleidsplan het 
Waterbeheerplan 2010-2015 . Het Waterbeheerplan 2010-2015 is vastgesteld op 30 oktober 2009. 

Het plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het 
waterschap: waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterkering en waterketen. In het Waterbeheerplan staat 

wat Waterschap Rivierenland de komende zes jaar gaat doen om inwoners van het rivierengebied 
veiligheid en voldoende schoon en mooi water in sloten en plassen te kunnen blijven bieden. Het plan 

bouwt vooral voort op het bestaande beleid. Daarnaast zijn er nieuwe onderwerpen waarover nog niet 

eerder is besloten.  
 

Tevens beschikt het waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en 
wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en 

waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De 

werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels 
middels de watertoets. 
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Gemeente Woudrichem en watershap Rivierenland hebben eind 2010 het waterplan voor Woudrichem 
vastgesteld. In het waterplan staat hoe knelpunten in oppervlaktewater, grondwater en de riolering 

vertaald worden naar een concreet maatregelenpakket.  

Het waterplan richt zich vooral op het verbeteren van de waterkwaliteit door het aanleggen van 
natuurvriendelijke oevers en het verbeteren van de doorstroming nabij overstorten. Daarnaast wordt 

ook ingezet op het realiseren van waterbergingsgebieden in zowel stedelijk gebied als langs de 
dorpskernen om zo het watersysteem robuuster en veerkrachtiger te maken.  

 

Watertoets 
Voor de beoogde situatie is de digitale watertoets uitgevoerd, zie bijlage. Hieruit volgt dat het 

plangebied niet gelegen is in een kern of beschermingszone van een waterkering. Binnen het 
plangebied ligt geen A-watergang of een beschermingszone van een A-watergang. Binnen het 

plangebied ligt ook geen B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang. Binnen het 
plangebied ligt tevens geen C-watergang. Voor dit plan is sprake van een afname van verhard 

oppervlak en derhalve geen sprake van een toename van het verhard oppervlak groter dan 500 m² in 

het stedelijk gebied of groter dan 1500 m² in het landelijk gebied.  Het plan heeft een gering effect op 
de waterhuishouding en wordt hydrologisch als niet relevant gezien. Er is dan ook geen 

compenserende waterberging nodig.  
 

Uit de toets blijkt onder meer dat het plan een normale watertoetsprocedure dient te volgen. Dit 

betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Dit overleg heeft 
reeds plaatsgevonden. In dit overleg is besproken dat de sloop van de gebouwen op de locatie aan de 

Provincialeweg Zuid 31 de toename van het verhard oppervlak aan de locatie Duijlweg 4-6 te Almkerk 
deels compenseren. Deze locatie is tevens eigendom van initiatiefnemer. Initiatiefnemer is 

voornemens om op de locatie aan de Duijlweg 4-6 het agrarisch bedrijf uit te breiden. 

3.3 Archeologie, aardkunde en cultuurhistorie 

Uit de cultuurhistorische waardenkaart van de provinciale Verordening ruimte, zie afbeelding 7, blijkt 

dat het plangebied niet is gelegen binnen een gebied met cultuurhistorische waarden. 
Wel ligt het gebied in aardkundig waardevol gebied. In de Verordening ruimte is ter bescherming van 

aardkundig waardevolle gebieden opgenomen dat een bestemmingsplan dat is gelegen in een 
dergelijk gebied strekt tot behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de aardkundige waarden 

en kenmerken van de onderscheiden gebieden en regels stelt ter bescherming van de aardkundige 

waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden. In hoofdstuk 2 is getoetst aan het 
bestemmingsplan. De locatie heeft de functieaanduiding  ‘wro-zone – aanlegvergunning openheid’. 

Hieraan zijn regels verbonden welke de openheid van het gebied beschermen. Onderhavige 
ontwikkeling past binnen deze regels.  

 

In het bestemmingsplan heeft de locatie de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 2’ en ‘Waarde - 
Archeologie 3’. In de regels behorende tot beide dubbelbestemmingen is opgenomen dat het 

verboden is binnen deze bestemming zonder of in afwijking van een vergunning voor het slopen van 
een bouwwerk, de aanwezige bouwwerken te slopen indien de oppervlakte en diepte meer bedraagt 

dan 100 m² en dieper gaat dan 0,3 m. onder maaiveld. De bijgebouwen zijn reeds gesloopt waardoor 
deze regel niet meer van toepassing is. Voor de sloop is op 30-12-2013 een sloopmelding 

geaccepteerd door de gemeente Woudrichem. 
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Afbeelding 9: Uitsnede kaart cultuurhistorie, Verordening ruimte 

3.4 Groene regelgeving 

Voorafgaand aan de gewenste wijziging dient onderzocht te worden of er sprake is van een aantasting 
van wettelijk beschermde natuurwaarden op basis van de groene wet- en regelgeving. Onderstaand 

zijn de diverse aspecten ten aanzien van natuurwaarden beschreven. 

 
EHS 

Onderhavige locatie is niet gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur, zoals opgenomen in de 
provinciale Verordening ruimte (zie afbeelding 8). Het meest nabij gelegen gebied is gelegen op een 

afstand van circa 1 kilometer van het bestaande agrarisch bouwvlak. Op 485 meter afstand ligt een 

zoekgebied ecologische verbindingszones en een zoekgebied behoud en herstel van watersystemen. 
De sloop van de bijgebouwen en wijziging van de bestemming heeft geen invloed op deze gebieden. 

Er vindt geen toename plaats van het verhard oppervlak in de vorm van bebouwing of erfverharding. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Afbeelding 10: Uitsnede kaart Natuur en landschap, Verordening ruimte 

 
Flora en Fauna 

In Nederland komen ongeveer 30.000 soorten dieren en planten voor. Sinds april 2002 regelt de 
Flora- en Faunawet de bescherming van circa 500 in het wild voorkomende soorten inheemse planten 

en dieren. In de Flora- en Faunawet is onder meer bepaald dat beschermde diersoorten niet gedood, 
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gevangen of verontrust mogen worden en plantensoorten niet geplukt, uitgestoken of verzameld 
mogen worden. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende 

dieren en planten. Daarnaast is het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten 

en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. 
  

Bij het beoordelen van de in het plangebied voorkomende beschermde soorten gaat het primair om 
soorten die door de ingreep direct beïnvloed worden, doordat: 

 Zij fysiek aangetast worden (doden/verwonden van dieren, verwijderen van planten); 

 Zij verstoord worden (toename van geluid of licht); 
 Hun vaste verblijfplaatsen c.q. groeiplaatsen aangetast of verstoord worden. 

  
Afhankelijk van de voorgestane activiteiten op de planlocatie en de aangetroffen soorten geldt een 

vrijstelling of dient een ontheffing te worden aangevraagd. Hierbij geldt dat de regeling strikter is bij 
een zeldzame soort en ingrijpende activiteit. Vogels zijn in Nederland op gelijke wijze beschermd, 

waarbij geldt dat vooral in het broedseizoen (15 maart – 15 juli) sprake kan zijn van verontrusten, 

doden of verstoren van nestplaatsen. 
  

De soortenbeschermende werking is dus opgenomen in de Flora- en Faunawet. Gelet op de aard van 
het initiatief aan de Provincialeweg Zuid 31 dient met name bepaald te worden of zich in de te slopen 

bebouwing te beschermen flora en fauna (rode lijst soorten) aanwezig is, die verstoord zouden 

kunnen worden. Verboden handelingen dienen desondanks zoveel mogelijk te worden voorkomen en 
handelingen mogen niet leiden tot aantasting van de gunstige staat van instandhouding. Het 

(onopzettelijk) doden, verwonden of verontrusten van deze soorten dient zo veel mogelijk voorkomen 
te worden. 

  
IJzerman advies heeft in opdracht van initiatiefnemer een quick scan flora en fauna, d.d. 17 februari 

2013, uitgevoerd. Hieruit is een advies naar voren gekomen. Het volledige rapport is als bijlage aan 

deze onderbouwing toegevoegd. Hieronder wordt het advies weergegeven: 
 

 
Afbeelding 9: Advies zoals opgenomen in de quick scan flora en fauna opgesteld door IJzerman advies 
 

Uit het advies kan worden geconcludeerd dat nader onderzoek of een aanvraag in het kader van de 

Natuurbeschermingswet niet aan de orde is. Indien de werkzaamheden binnen de geadviseerde 
maanden plaatsvinden levert het initiatief geen negatieve effecten op ten aanzien van algemeen 

voorkomende soorten en broedende vogels.  
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3.5 Bodem 

Binnen het bestemmingsvlak vinden in de beoogde situatie geen bodembedreigende activiteiten 

plaats. De bodem dient geschikt te zijn voor de beoogde functie. Er vindt echter geen toename van 

bebouwing plaats, ook komen er geen nieuwe functies bij. De woning en de te behouden berging 
worden in de huidige situatie reeds voor dezelfde activiteiten gebruikt.  

Omdat het agrarisch bedrijf is beëindigd is, is er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd om te 
onderzoeken of er door de uitoefening van het agrarisch bedrijf bodemverontreiniging is ontstaan. Dit 

onderzoek is als bijlage toegevoegd. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een significante 

verontreiniging van de bodem. De stallen en loods zijn inmiddels gesloopt. Na sloop van deze 
gebouwen is de grond weer aangevuld met zuivere grond.  

3.6 Luchtkwaliteit 

In het kader van de Wet milieubeheer gelden ten aanzien van luchtkwaliteit dezelfde normen voor 

agrarische bedrijfswoningen als burgerwoningen. Derhalve hoeft niet opnieuw getoetst te worden of 
de locatie geschikt is voor bewoning. Met de beëindiging van het agrarisch bedrijf verbetert de 

luchtkwaliteit in de omgeving doordat de fijnstofemissie afneemt.  

3.7 Geluid 

In de Wet geluidhinder zijn normen gesteld ten aanzien van gevoelige objecten zoals een woning. 

Hierin wordt geen onderscheid gemaakt in bedrijfswoningen en burgerwoningen. Bij onderhavig 
initiatief is enkel sprake van een wijziging van de bestemming. Er worden derhalve geen nieuwe 

geluidgevoelige objecten toegevoegd. Opnieuw toetsen aan dit beleid is derhalve niet noodzakelijk. 

 
Met de beëindiging van het agrarisch bedrijf ontstaat een gunstigere situatie met betrekking tot geluid 

voor de omgeving. Ten behoeve van de nieuwe bestemming zullen vrijwel alleen verkeersbewegingen 
plaatsvinden van enkele personenauto’s terwijl voor het agrarisch bedrijf tevens verkeersbewegingen 

van landbouwverkeer en vrachtwagens plaatsvinden. Daarnaast is de inrichting niet meer in werking 
waardoor de geluidproducerende activiteiten niet meer worden uitgevoerd.    

3.8 Geur 

De Wet geurhinder en veehouderij geeft normen ten aanzien van geurbelasting op gevoelige 
objecten. De woning maakt in het vigerende bestemmingsplan onderdeel uit van een veehouderij. Na 

beëindiging van de veehouderij hoeft er ter plaatse van de voormalige bedrijfswoning nog steeds niet 
te worden getoetst op de geurbelasting van omliggende veehouderijen. In artikel 3, lid 2 van de Wet 

geurhinder en veehouderij is opgenomen dat ook voor geurgevoelige objecten die op of na 19 maart 

2000 deel uitmaakten van een andere veehouderij geen toetsing van de geurbelasting hoeft plaats te 
vinden. In het kader van de Wet geurhinder en veehouderij dienen voor deze woningen enkel de 

vaste afstanden te worden aangehouden van 50 meter tot een veehouderij. De dichtstbijzijnde 
veehouderij (Midgraaf 5) is gelegen op circa 498 meter van de woning. Derhalve voldoet het initiatief 

aan de normen met betrekking tot geur. Voor omliggende woningen is sprake van een afname in 

geurbelasting door beëindiging van het bedrijf. 

3.9 Landschappelijke inpassing 

Landschappelijke inpassing betekent niet perse iets inpakken in het groen noch iets onttrekken aan 
het zicht. Landschappelijke inpassing heeft betrekking op de wijze waarop een initiatief (in dit geval 

het wijzigen van de bestemming naar ‘Wonen’ en het slopen van een gedeelte van de 
bedrijfsbebouwing) samenhangt met de (landschappelijke) kenmerken en waarden van de beoogde 

locatie.  

 
Bij landschappelijke inpassing gaat het om het (integrale) geheel, dus ook om zaken als 

verkavelingsrichtingen, voorkomende beplantingen, ontsluiting en bebouwing en om aanwezige 
waarden (zoals landschap, natuur, cultuurhistorie en geomorfologie). Door rekening te houden met de 

eigenschappen van de plek waar het initiatief plaats zal vinden en door daarmee samenhang te 

zoeken, ontstaat een initiatief dat passend is op die plek. Landschap heeft ook met de zichtbaarheid 
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en de afleesbaarheid van die samenhang te maken. Wanneer de samenhang verklaarbaar, 
vanzelfsprekend en herkenbaar is, wordt zij positief beoordeeld.  

Tot slot kan worden gesteld dat landschap niet iets statisch is. Het is voortdurend in beweging, door 

de seizoenen en door de jaren heen.  
 

Op de situatietekening hieronder is zowel de bestaande als de beoogde beplanting aangegeven. De 
bestaande beplanting is tevens te zien op de luchtfoto’s en de diverse aanzichten vanaf de 

Provincialeweg Zuid, zie hieronder.  

 

 
Afbeelding 12: Bovenaanzicht huidige situatie (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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Afbeelding 13: Situatietekening met landschappelijke inpassing en doorkijk 
 

 

 
Afbeelding 14: Aanzicht zuidzijde (Bron: Google streetview) 
 

 

 
Afbeelding 15: Aanzicht westzijde doorkijk naar achterliggende landerijen (Bron: Google streetview) 

 
 

 
Afbeelding 16: Aanzicht westzijde woning en schuur en bestaande tuin (Bron: Google streetview) 

 
De bestaande beplanting is onder andere gelegen aan de zuid- en westzijde van de woning. 

Daarnaast is lage beplanting aanwezig aan de straatzijde van het perceel ter plaatse van het grasland 
behorende bij de woning. Tevens is in de directe omgeving beplanting aanwezig welke het doorzicht 

naar de achterliggende landerijen versterkt, zoals de bomenrij tegen de perceelsgrens van 
Provincialeweg Zuid 29a. Dit geldt tevens voor bomen aan de zuidzijde van de locatie. Ter plaatse van 
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het perceel grasland en de oprit is het wenselijk de doorkijk naar achterliggende landerijen te 
behouden en te versterken. De sloop van de stal in het verlengde van de oprit heeft een positieve 

invloed op deze doorkijk. De oostzijde van het perceel zal hier dan ook vrij gehouden worden van 

beplanting. De doorkijk is tevens aangegeven op de situatietekening.  
 

Naast het slopen van de stal zijn ook de sleufsilo’s en de schuur gesloopt. De doorkijken vanaf de 
straatzijde naar achtergelegen landerijen zullen behouden blijven en zelfs verbeterd worden door het 

slopen van een gedeelte van de bedrijfsgebouwen.  

 
De locatie is gedeeltelijk omgeven door een siertuin met passende beplanting. De zuidzijde van de 

locatie is reeds ingepast. De tuin aan de zuidzijde van de woning is reeds geheel aangeplant. Op het 
naastgelegen perceel zijn twee bomen aanwezig welke de te behouden schuur achter de woning 

inpast en in combinatie met de beplanting in de tuin de schuur gedeeltelijk uit het zicht onttrekt.  
 

Aan de achterzijde van het perceel wordt middels een groenstrook bestaande uit gebiedseigen 

groenelementen, bijvoorbeeld els of wilg, de locatie zorgvuldig ingepast. De groenstrook zal passen in 
het gebied en waardoor de locatie aansluit bij de omgeving. De groenstrook zal conform de 

berekening economische onderbouwing kwaliteitsverbetering, opgenomen als bijlage, een investering 
betreffen van ruim € 2.000,-.  

 

Omdat het landschappelijke inpassing betreft in verband met wijziging van de bestemming is een 
omgevingsvergunning hieromtrent niet vereist blijkt uit artikel 4.6.4 van de regels behorende bij het 

bestemmingsplan.  

3.10 Economische uitvoerbaarheid 

De voorgestane ontwikkeling aan de Provincialeweg Zuid 31 te Almkerk betreft een particulier 
initiatief. De met de ontwikkeling gepaard gaande kosten worden dan ook gedragen door de 

desbetreffende particuliere initiatiefnemer. Hiermee is de financiële haalbaarheid voor de gemeente 

gegarandeerd. Dit plan heeft geen financiële consequenties voor de gemeente, voor de behandeling 
van de aanvraag worden leges geheven door de gemeente Woudrichem. 

 
De economische uitvoerbaarheid is hiermee voldoende aangetoond. 

3.11 Conclusie toetsing beleid 

Het initiatief voldoet aan alle voorwaarden die gesteld worden in het beleid omtrent veiligheid, water, 
archeologie en aardkunde, cultuurhistorie, natuur, bodem luchtkwaliteit, geluid en geur. Het initiatief 

heeft geen negatief effect op deze aspecten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 
landschappelijke inpassing en is de economische uitvoerbaarheid aangetoond.  
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4. Conclusie 
 
Initiatiefnemer is voornemens om het agrarische bedrijf aan de Provincialeweg Zuid 31 te Almkerk te 

beëindigen indien de bestemming gewijzigd wordt in ‘Wonen’. In de vigerende bestemming is het niet 

toegestaan om een bedrijfswoning te bewonen als burger zijnde. Het vigerende bestemmingsplan 
‘Buitengebied Woudrichem’ van de gemeente Woudrichem biedt een wijzigingsbevoegdheid om de 

gewenste wijziging te realiseren. In dit kader is het onderhavig initiatief zowel getoetst aan het 
rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid op het gebied van ruimtelijke ordening.  

 
Het rijksbeleid is beschreven in de ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’. En verankerd in het 

‘Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening’. De structuurvisie is niet 

rechtstreeks bindend voor bedrijven en burgers, maar biedt enkel het kader voor provinciaal en 
gemeentelijk beleid. Onderhavig plan heeft echter geen invloed op de in de SVIR beschreven doelen 

die het Rijk nastreeft. De beoogde ontwikkeling heeft een te kleinschalig karakter om hier effect op te 
hebben. Aangezien bij onderhavige planvorming geen nationaal belang is gemoeid zijn ook de regels 

uit het Barro en Rarro niet van toepassing. 
 
Het beleid van de provincie Noord-Brabant is opgenomen in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en 

Verordening ruimte. Wijziging van de bestemming past binnen de uitgangspunten en regels van dit 
provinciale beleid. De wijziging voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Verordening ruimte. De 

kwaliteitsverbetering wordt behaald door sloop van 2.530 m2 aan bedrijfsgebouwen, intrekking van de 
destijds verleende milieuvergunning en verkleining van het bestemmingsvlak van 7.900 m2 naar 3.400 

m2. 

 
Het beleid van de gemeente Woudrichem is vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Woudrichem’. In de wijzigingsbevoegdheid van artikel 4.7.7 zijn alle voorwaarden opgenomen, 
waaraan het initiatief moet voldoen, voordat wijziging van de bestemming doorgang kan vinden. Het 

plan aan de Provincialeweg Zuid 31 voldoet aan al deze voorwaarden.  

 
Daarnaast is het initiatief getoetst aan de voorwaarden die gesteld worden in het beleid omtrent 

veiligheid, bodem, luchtkwaliteit, geluid water, archeologie, cultuurhistorie en natuur. Het initiatief 
voldoet aan de voorwaarden en heeft een positief effect op de omgeving doordat de beëindiging van 

het agrarische bedrijf een afname in emissie tot gevolg heeft. Tevens wordt aandacht besteed aan de 

landschappelijke inpassing en is de economische uitvoerbaarheid aangetoond. 
 

Wijziging van de bestemming “Agrarisch -2” naar de bestemming “Wonen” voldoet dus aan het 
rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid. Er zijn derhalve geen belangrijke bezwaren die 

zich verzetten tegen het toekennen van een bestemmingsvlak met de bestemming “Wonen”. 
 

 

Op 9 juni 2015 is door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woudrichem 
besloten om onderhavig wijzigingsplan als ontwerp ter inzage te leggen. Het ontwerpwijzigingsplan 
heeft vanaf 26 juni 2015 tot en met 6 augustus 2015 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn 
geen zienswijzen ingediend die tot aanpassing van het plan leiden. Dit betekent dat het wijzigingsplan 
ongewijzigd voor vaststelling kan worden aangeboden. 
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Bijlage(n) 



 

 

Bijlage 1: Situatietekening
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Bijlage 2: Watertoets 
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Bijlage 3: Quickscan Flora- en Fauna 
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Inleiding
In opdracht van Van Dun Advies heeft IJzerman advies een quick scan flora en fauna uitgevoerd voor 
de planlocatie Provincialeweg zuid 31 te Almkerk.
De quick scan is uitgevoerd in het kader van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 
Bij ruimtelijke ingrepen dient in kaart te worden gebracht of actuele beschermde natuurwaarden van 
de locatie worden bedreigd. 

In deze quick scan flora en fauna wordt vooraf een inschatting gemaakt van de effecten die toekom-
stige ruimtelijke ingrepen op de actuele beschermde natuurwaarden zullen hebben. Daarnaast wordt 
ook vanuit het oogpunt van planologische gebiedsbescherming naar de locatie gekeken.

De quick scan flora en fauna is een toetsingsinstrument en levert een aantal duidelijke adviezen die 
betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen (zoals bijvoorbeeld, een aanvullend 
onderzoek of een ontheffing op de Flora- en faunawet, een vergunning Natuurbeschermingswet, of 
een goedgekeurde gedragscode). 

IJzerman advies is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus en hanteert de door deze branche-
organisatie opgestelde gedragscode. 
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Beleidskader
Wettelijk kader: gebiedsbescherming
Gebieden kunnen beschermd zijn doordat ze zijn opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998. 
Vanaf begin oktober 2005 zijn hierin ook alle Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijn-gebieden opgenomen 
als Natura 2000-gebieden.
Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de instandhoudings-doelstellingen van een Natura 2000-
gebied moeten door Gedeputeerde Staten beoordeeld worden alvorens een vergunning Natuurbe-
schermingswet voor de activiteit kan worden verleend. Dit geldt dus ook voor activiteiten die plaats-
vinden buiten de beschermde gebieden. Van deze activiteiten moet worden bepaald of er sprake is 
van externe werking of cumulatie. Bij een aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet is een zoge-
naamde passende beoordeling of een verstorings- of verslechteringstoets gewenst. Daarnaast kun-
nen gebieden zijn opgenomen in de Ecologische HoofdStructuur (EHS).

Wettelijk kader: soortenbescherming
Een aantal zeldzame en/of kwetsbare plant- en diersoorten wordt door de Flora- en faunawet be-
schermd. De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat van in-
standhouding van de in het wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 'nee, 
tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe ver-
boden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') wor-
den afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan is de bevoegdheid van het  
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
De Flora- en faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen om er voor te zorgen dat in het wild le-
vende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Voor ruimtelijke ingrepen zijn dit meestal:

• Artikel 8: Het is verboden (beschermde) planten te plukken, te verzamelen, 
af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op  
enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

• Artikel 9: Het is verboden (beschermde) dieren te doden, te verwonden, te 
vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

• Artikel 10: Het is verboden (beschermde) dieren opzettelijk te verontrusten. 
• Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste 

rust- of verblijfplaatsen van (beschermde) dieren te beschadigen, te vernie-
len, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

De mate van bescherming hangt af van het voorkomen van de soorten in Nederland. Er zijn drie be-
schermingsregimes ingesteld1:

• Voor algemeen voorkomende soorten (Tabel 1: Algemene soorten) geldt bij 
ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling op de Flora- en faunawet; 

• Voor minder algemene soorten (Tabel 2: Overige soorten, niet zijnde alge-
mene soorten, soorten van de bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn en soor-
ten van bijlage I van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en planten-
soorten) geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling als de werk-
zaamheden gebeuren volgens een door de minister goedgekeurde ge-
dragscode. Indien dit niet gebeurt is een ontheffing op de Flora- en fauna-
wet nodig. De ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan het criterium ‘doet 
geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’ (zgn. 
lichte toets). 

• Voor strikt beschermde soorten (Tabel 3: Soorten van bijlage I van het Be-
sluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten en soorten opgenomen 
in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn) moet een uitgebreide toets worden 
gedaan. Bij onder andere ruimtelijke ingrepen wordt het noodzakelijk geacht 
een toets te verrichten en ontheffing te hebben vóór uitvoering van de werk-
zaamheden. Ontheffingen worden slechts verleend wanneer er sprake is 
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1 Uitleg aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet, augustus 2009, 
http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1780509&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file
_id=41764
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van een in of bij de wet genoemd belang (zoals de uitvoering van werk-
zaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling), er geen 
andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat en er geen afbreuk 
wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Voor vogels geldt dat u alleen ontheffing kunt krijgen op grond van een wettelijk belang uit de Vogel-
richtlijn. Dat zijn: 

• Bescherming van flora en fauna 
• Veiligheid van het luchtverkeer
• Volksgezondheid of openbare veiligheid 

De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een 
broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond 
beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug 
naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om 
een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedsei-
zoen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Voor deze soorten hoeft geen 
ontheffing te worden aangevraagd voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. Ook niet als er 
maatregelen worden getroffen die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats vestigen tij-
dens het broedseizoen. Er mogen dus buiten het broedseizoen nesten worden verplaatst of verwij-
derd, maar daar zijn uitzonderingen op:

• Nesten die het hele jaar door zijn beschermd. Op de volgende categorieën 
gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en faunawet het 
gehele seizoen: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het 
broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: 
steenuil). 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broe-
den en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of bio-
toop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek 
en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus).

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op 
dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van 
bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer 
specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slecht-
valk).

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet 
of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd 
en ransuil).

Deze categorieën vindt u terug in de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’.

• Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd. In de ‘Aangepaste lijst 
jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten aangege-
ven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. 

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij 
het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar 
die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verlo-
ren is gegaan, zich elders te vestigen.

De aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten is indicatief en niet uitputtend. Als aanvulling op 
de vorige lijst zijn ook vogelsoorten opgenomen met niet jaarrond beschermde nesten. De soorten uit 
bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. 
Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische 
omstandigheden dat rechtvaardigen.
De lijst wordt gebruikt als hulpmiddel om te bepalen of ontheffing nodig is voor met name de jaarrond 
beschermde nesten. Er wordt onderzocht of er maatregelen mogelijk zijn die maken dat de functiona-
liteit van de vaste rust- en verblijfplaats behouden blijft. De functionaliteit blijft misschien gewaarborgd 
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door mitigerende maatregelen. Op de lijst met jaarrond beschermde nesten kunnen uitzonderingen 
ontstaan waardoor het nest van een bepaalde soort toch niet jaarrond beschermd is.

Zorgplicht
De Flora- en faunawet bevat ook een onderdeel zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen vol-
doende zorg in acht neemt voor wilde planten en dieren en hun leefomgeving. Deze zorgplicht is altijd 
geldig en geldt voor alle planten en dieren, ook als er een ontheffing is verleend. Onnodig lijden dient 
zoveel mogelijk te worden beperkt.
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Werkwijze quick scan
De quick scan flora en fauna is een oriënterend onderzoek naar de actuele beschermde natuurwaar-
den van een locatie in relatie tot de geplande ingrepen. De quick scan flora en fauna is een moment-
opname in tegenstelling tot een volledig ecologisch onderzoek dat uitgebreider is wat betreft omvang 
en tijdsduur. 
Een volledig ecologisch onderzoek bestaat uit soortgerichte, uitgebreide inventarisaties, die meestal 
in diverse opnamerondes en volgens standaardmethodes worden uitgevoerd. 
De quick scan flora en fauna bestaat uit een veldinspectie, een deskstudie en een beoordeling op 
basis van expert judgement. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is de quick scan een veelgebruikt instru-
ment dat inzicht geeft in de consequenties van de ingrepen ten aanzien van de natuurwetgeving.

Veldinspectie
De veldinspectie heeft plaats gevonden op 15 januari 2013. Hierbij werd de ecologische potentie van 
de locatie in relatie met het mogelijk voorkomen van beschermde soorten (ook in de directe omge-
ving) onderzocht. Er is gezocht naar sporen van zoogdieren en vogels (uitwerpselen, nesten, holen, 
haren, veren, krabsporen en pootafdrukken). Daarnaast is er gezocht naar plantenresten of begin-
nende vegetaties. Hierbij zijn de schuren eveneens onderzocht.

Deskstudie
De deskstudie richt zich op bekende verspreidingsgegevens en ruimtelijke plannen (lokaal, provin-
ciaal, nationaal en Europees) die relevant zijn voor deze locatie. Daarnaast is gebruik gemaakt van 
de internetsite www.waarneming.nl. 
Deze is weliswaar niet compleet, maar geeft een beeld van recente losse waarnemingen. Deze waar-
nemingen zijn meestal gedaan door natuurliefhebbers en worden niet gecontroleerd op juistheid door 
een overkoepelende instantie.
In deze deskstudie zijn de gegevens van het Natuurloket en waarneming.nl indicatief gebruikt.
Een locatie wordt zowel vanuit het oogpunt van de soort-bescherming (Flora- en faunawet) als de 
gebiedsbescherming (Vogel- en Habitatrichtlijn, Ecologische HoofdStructuur en de Natuurbescher-
mingswet 1998) onderzocht. De locatie wordt in een GIS-omgeving (locaal of webbased) geprojec-
teerd over vastgestelde kaarten. 
Vervolgens wordt onderzocht of de geplande ontwikkelingen van invloed zijn op planologisch be-
schermde gebieden.
 

Expert judgement  
Op basis van expert judgement wordt een uitspraak gedaan over de actuele beschermde natuur-
waarden van de locatie in relatie tot geplande ontwikkelingen. Voor de expert judgement kan gebruik 
worden gemaakt van een netwerk van specialisten.
Als de deskstudie en de veldinspectie onvoldoende houvast bieden om tot een onderbouwde beoor-
deling te komen, zal worden aangegeven dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is om de effecten op  
de aanwezige natuurwaarden te kunnen beoordelen. 
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Gebiedsbeschrijving
Huidige situatie
Het plangebied is gelegen aan de Provincialeweg zuid 31 te Almkerk.
Het betreft een agrarische bedrijfsruimte met bedrijfswoning en een tweetal bijgebouwen. De bijge-
bouwen zijn in gebruik als veestal voor rundvee en als opslag. 
De bijgebouwen bevatten geen spouwruimtes. De daken zijn van plaatmateriaal.
Waterstructuren ontbreken op de planlocatie zelf.
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Afbeelding 1: ligging plangebied (bron: Google Earth)
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Nieuwe situatie
Men is voornemens de stallen te slopen en de agrarische bedrijvigheid te beëindigen.
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Beschermde natuurwaarden
Gebieden
De planlocatie is gelegen op circa 980 meter afstand van het natuurgebied de Kornsche Boezem. Dit 
gebied is onderdeel van het Natura-2000 gebied: Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem. Dit 
Natura-2000 gebied bestaat uit drie losse deelgebieden. 
Als kernopgaven worden voor deze drie gebieden gezamelijk vermeld: 
-Vochtige alluviale bossen: Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen en esseniepenbossen) 
*H91E0_A en *H91E0_B uitbreiden mede ten behoeve van bever H1337.
-Vissen en amfibieën: Laagdynamische wateren voor grote modderkruiper H1145, 
bittervoorn H1134 en amfibieën, zoals kamsalamander H1166.
-Droge graslanden: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdalgraslanden 
*H6120, glanshaver- en vossestaarthooilanden (glanshaver) H6510_A.

De Kornsche Boezem is een kleine boezempolder met veel grienden. In het beheerplan Pompveld en 
Kornsche Boezem uit 2009 (Royal Haskoning) wordt aangegeven dat Kornsche Boezem van belang 
is voor de Bittervoorn, de Kleine Modderkruiper en de Grote Modderkruiper, die alledrie voorkomen 
hier. Het voortbestaan van deze soorten is vooral afhankelijk van het peilbeheer. Verdroging is de 
grootste bedreiging.
Vermesting lijkt minder van invloed te zijn, mede ook door de bufferende werking van het aanwezige 
kwelwater.
De geplande ontwikkeling betreft de beëindiging van een veehouderij, dit zal geen negatieve invloed 
hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura-2000 gebied.
Een vergunning Natuurbeschermingswet in niet noodzakelijk.
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Flora 
Bij de veldinspectie is het plangebied onderzocht door een ervaren vegetatiekundige, op het voorko-
men van beschermde en strikt beschermde soorten of resten hiervan. De locatie laat zich kenmerken 
als voedselrijke, verstoorde agrarische gebruiksgrond, grotendeels verhard of bebouwd. Op en langs 
de randen van het perceel zijn enkel algemene soorten (tabel 1) en geen minder algemene (tabel 2) 
of strikt beschermde soorten (tabel 3) aangetroffen. De planlocatie is hiervoor te verstoord en dyna-
misch en te voedselrijk. 
Het plangebied is met nadruk geïnspecteerd op potentiële groeiplaatsen voor strikt beschermde soor-
ten. 
Vanuit de deskstudie komen geen aanwijzingen naar voren dat in het plangebied mogelijk strikt be-
schermde soorten voorkomen.
Deze soorten of hun groeiplaatsen zijn niet aangetroffen in het plangebied en worden hier ook niet 
verwacht.

Ongewervelden 
Strikt beschermde ongewervelden, zoals bepaalde vlinders, libellen, kevers en mieren, zijn niet aan-
getroffen op de planlocatie. De locatie bevat geen waterstructuren, ontwikkelde oevervegetaties of 
arme- of matig-voedselrijk vegetaties. Strikt beschermde soorten zijn vaak zeer specifiek in hun bio-
toopkeuze en afhankelijk van de aanwezigheid van (vaak zeldzame en kwetsbare) waardplanten of 
vegetaties. Op de planlocatie ontbreken deze omstandigheden, waardoor ook geschikte biotopen 
voor deze strikt beschermde ongewervelden ontbreken.
Op basis van de aanwezige verspreidingsgegevens voor strikt beschermde soorten en de aangetrof-
fen omstandigheden kan worden geconcludeerd dat er geen strikt beschermde soorten voorkomen.

Amfibieën, vissen en reptielen
Potentiële geschikte water- en oeverstructuren voor strikt beschermde soorten ontbreken op de 
bouwlocatie zelf en in de directe omgeving ervan. Strikt beschermde of minder algemene reptielen, 
amfibieën- of vissoorten zullen hierdoor geen gebruik maken van het plangebied als voortplantings-
gebied. De ontwikkeling is landgebonden en er zullen geen waterstructuren worden aangetast. 

In theorie is het mogelijk dat er in het plangebied enkele algemene amfibieënsoorten, zoals bruine 
kikker of gewone pad voorkomen. Hoewel deze soorten beschermd zijn, worden zij niet bedreigd in 
hun voorkomen en staan vermeld in tabel 1 van de toelichting tabellen soorten Flora-en faunawet. 
Hiervoor geldt een vrijstelling op de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. Aan deze vrij-
stelling zijn verder geen eisen verbonden.
Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het 
redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. 
Op de planlocatie zijn geen minder algemene (tabel 2) of strikt (tabel 3) beschermde soorten aange-
troffen.

Broedvogels 
In het plangebied zijn geen broedende vogels of hun nesten aangetroffen. Alle bewoonde nesten in 
het broedseizoen vallen onder de reikwijdte van artikel 11 van de Flora- en faunawet en zijn be-
schermd. U dient daarom gedurende de kapwerkzaamheden rekening te houden met het broedsei-
zoen van vogels. Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels wordt voorkomen door 
de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. In het kader van de Flora- en faunawet 
wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen.

Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien de werkzaamheden uitge-
voerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is overtreding van de 
wet niet aan de orde. 
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Ter voorkoming van het verstoren van broedende vogels wordt aangeraden eventuele kap- en grond-
werkzaamheden tussen half juli en half maart (buiten het broedseizoen) te verrichten. Het verstoren 
van broedende vogels is verboden conform de Flora- en faunawet. Voor het verstoren van broedende 
vogels wordt geen ontheffing verleend. 

Er is met nadruk gezocht naar de aanwezigheid van uilen in de bebouwing. Er zijn geen uilen of spo-
ren hiervan (braakballen, krijtstrepen, nestmateriaal of prooiresten) aangetroffen.

Zoogdieren 
Het is mogelijk dat er een enkel individu van een beschermde soort op de locaties kan worden aange-
troffen, zoals egel (Erinaceus europaeus), bunzing (Mustela putorius), mol (Talpa europea), konijn 
(Oryctolagus cuniculus), veldmuis (Microtus arvalis) en spitsmuizen. Deze soorten zijn weliswaar be-
schermd middels de Flora-  en faunawet, maar worden aangeduid als algemene soorten (AMvB arti-
kel 75, tabel 1), waarvoor in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen geen ontheffing meer hoeft te 
worden aangevraagd. Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige 
individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te 
voorkomen. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van de meest verstorende werkzaamheden in de 
maanden september en oktober. 

Alle soorten vleermuizen vallen onder de groep streng beschermde soorten. Voor vleermuizen geldt 
géén vrijstelling of ontheffingsverlening meer indien het puur gaat om een ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting. 
Een ontheffing voor soorten van tabel 3 kan alleen nog maar worden verleend wanneer: 

1. Er geen andere bevredigende oplossing bestaat; 
2. Er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van rede-

nen van sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige effecten; 
3. Er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

Fouragerende vleermuizen in de omgeving van het plangebied zijn zeker niet ongewoon. In de omge-
ving kunnen algemene soorten zoals gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en laatvlieger 
(Eptesicus serotinus) voorkomen. Deze dieren zijn cultuurvolgers en maken vaak gebruik van lijnvor-
mige groen- en bebouwingsstructuren en straatverlichting. 

De bebouwing is geïnspecteerd op potentieel geschikte verblijfslocaties voor vleermuizen. Deze zijn 
niet aangetroffen. 
De geplande ontwikkeling heeft door gebrek aan geschikte verblijfslocaties of het ontbreken van een 
gebruiksfunctie (foerageergebied of vliegroute) geen negatieve effecten op lokale populaties vleer-
muizen.
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Advies
• De geplande ontwikkelingen hebben geen nadelige effecten op beschermde natuurgebieden of de 

EHS. Een vergunning op de natuurbeschermingswet is niet aan de orde.
• Algemeen voorkomende soorten kunnen mogelijkerwijs worden aangetroffen. Deze soorten zijn wel-

iswaar beschermd middels de Flora- faunawet, maar worden aangeduid als algemene soorten 
(AMvB artikel 75, lijst 1). Hiervoor hoeft in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen geen ontheffing 
meer te worden aangevraagd. Het voorkomen van deze soorten wordt door de geplande ontwikke-
lingen niet in gevaar gebracht. Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de 
aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van 
individuen te voorkomen. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van de meest verstorende werk-
zaamheden in de maanden september en oktober. 

• Voor overige strikt beschermde soorten is nader onderzoek niet noodzakelijk door het ontbreken 
van geschikte biotopen. 

• Ter voorkoming van het verstoren van broedende vogels wordt aangeraden eventuele kapwerk-
zaamheden tussen half juli en half maart (buiten het broedseizoen) te verrichten. Het verstoren van 
broedende vogels is verboden conform de Flora- en faunawet. Voor het verstoren van broedende 
vogels wordt geen ontheffing verleend. In het broedseizoen kan ook gekapt worden, alleen dient het 
dan onder begeleiding van een ter zake kundige2 te worden uitgevoerd.

jan feb ma apr mei jun jul aug sep okt nov dec

BV

Tabel 2 : aandachtskalender Broedvogels (BV). Voorkeursperiode voor werkzaamheden in groen. 
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2 Onder een ter zake kundige wordt verstaan een persoon die : 

•Op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/of 

•Als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus en/of 

•Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij de daarvoor in Nederland bestaande 
organisaties (zoals Das en Boom, VZZ, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch genootschap, 
KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, VOFF, SOVON, etc.)
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Bijlage 4: Bodemonderzoek 




























































































































