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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Het bedrijf Den Braven Benelux B.V. is voornemens op hun perceel aan de Bedrijvenstraat 2 te Giessen
enkele opslagsilo's te realiseren. Omdat de hoogte van de beoogde silo's niet binnen het vigerende
bestemmingsplan past, wordt naast de Wabo-omgevingsvergunning voor het onderdeel Milieu

Verantwoord Ondernemen ook een omgevingsvergunning in verband met deze afwijking van de
planologisch vastgelegde situatie aangevraagd. Ten behoeve van die deel-vergunningaanvraag is
deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld. De bouwaanvraag voor deze ontwikkeling volgt separaat
na verdere uitwerking en detaillering noodzakelijk voor die fase en procedure.

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied, waarbinnen de silo's beoogd worden, is gelegen aan de Bedrijvenstraat 2 te Giessen op
het Bedrijventerrein De Rietdijk ten zuiden van de kern Giessen (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1: ligging van het plangebied

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Momenteel geldt voor de gronden van het plangebied het bestemmingsplan 'Bedrijfsterrein Rietdijk
2004' dat is vastgesteld bij raadsbesluit van 24 mei 2004 en goedgekeurd is door Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant bij besluit van 28 december 2004. Verder heeft ten oosten van het huidig, in gebruik
zijnde perceel van Den Braven Benelux B.V. voor het thans nog braakliggend terrein van Den Braven
Benelux B.V. een herziening van het bestemmingsplan plaatsgevonden (d.d. 21 juni 2011).

De beoogde silo's zijn maximaal 19,5 meter hoog en vallen op basis van het bestemmingsplan onder de
definitie 'overige bouwwerken' waarvoor een maximale hoogte van 2 meter geldt.

Om de voorgenomen ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, kan door middel van een

omgevingsvergunning van het bepaalde in het bestemmingsplan worden afgeweken.

Plangebied
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Afbeelding 2: uitsnede plankaart bestemmingsplan 'Bedrijfsterrein Rietdijk 2004'

Afbeelding 3: Uitsnede herziening bestemming thans braakliggend terrein Den Braven Benelux B.V.

1.4 Leeswijzer

Deze ruimtelijke onderbouwing is als volgt opgebouwd:
 Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de huidige situatie van het plangebied;

 Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van het plan;
 Hoofdstuk 4 biedt een weergave van het geldende beleidskader, bestaande uit rijksbeleid,

provinciaal en gemeentelijk beleid;
 In hoofdstuk 5 komen de realisatie- en uitvoeringsaspecten van het plan aan bod;
 Hoofdstuk 6 bevat de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid;

 In hoofdstuk 7 wordt een eindconclusie gegeven.

Plangebied
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2 Huidige situatie
De gronden, waarbinnen de silo's voorzien zijn, bestaan momenteel uit verhard terrein en worden
onder meer gebruikt als ontsluiting, parkeervoorziening en opslagterrein. Het bedrijfsperceel is

gesitueerd op het bedrijventerrein De Rietdijk. Op het bedrijventerrein bevinden zich enkele
bedrijfswoningen die ingevolge de Wet geluidhinder te beschouwen zijn als geluidsgevoelig object.
Dit betreft de adressen Industrieweg 1 en 3 en Parallelweg 94 te Giessen. De dichtst bijzijnd gelegen
bedrijfswoning van derden bevindt zich op 115 meter ten westen van de inrichting van Den Braven

Benelux B.V..

Dichtst bij gelegen woningen van derden zijn gesitueerd op grote afstand (ten minste 600 m) tot de
inrichting. Dit betreffen de woningen gelegen binnen de komgrens van Giessen. Op het perceel van Den
Braven Benelux B.V. is een bedrijfshal aanwezig waarin de productie, het mengen, vullen en de opslag

van afdichtingsmaterialen plaatsvindt.

Afbeelding 4: luchtfoto van het plangebied

Afbeelding 5: foto van het plangebied - geprojecteerde locatie silo's
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3 Planbeschrijving
Het voornemen is om binnen het plangebied 4 silo's te realiseren. Deze silo's zullen een maximale
hoogte hebben van 19,5 meter. Hieronder worden het ontwerp en de situering van de silo's

weergegeven.

Afbeelding 6: ontwerp silo's

Afbeelding 7: situering beoogde silo's

max. 19,5 m
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Ten behoeve van de aanvoer van grondstoffen naar het proces bestaat het voornemen om 4 silo's te
plaatsen op het buitenterrein. De wijziging in opslagvorm van een deel van de grondstoffen (van
zakgoed naar bulk) heeft meerdere voordelen, waaronder:

- Minder handling door personeel wat leidt tot minder risico's op mors- en lekverliezen;

- Minder zware fysieke belasting van de medewerkers (Arbo);
- Aanvoer in bulk kan plaatsvinden in grotere hoeveelheden per vrachtauto (minder

transportbewegingen vanwege aanlevering van de grondstoffen-stroom);
- Minder interne transportbewegingen van heftrucks (minder losse emballage);
- Er is minder stofvorming door gebruik te maken van een gesloten transportsysteem.

Met de omslag van zakgoed naar bulk kunnen bovengenoemde voordelen worden behaald. Daarbij is
het wel van belang dat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de grotere opslagcapaciteit. Dat vindt
plaats door levering met vrachtwagenladingen. Een vrachtwagen kan in één keer 24 ton afleveren
waardoor de hoogte van silo's in verband met de benodigde opslagcapaciteit benodigd is. De

geprojecteerde silo's komen zodoende de efficiëntie en duurzaamheid in de bedrijfsvoering ten goede.
Deze zullen niet leiden tot andere grondstoffen of producten dan reeds opgenomen cq. vergund door
middel van voorgaande omgevingsvergunningen. Voor dit project dient uitsluitend de bouwhoogte te
worden vergroot. Het project kan voor het overige worden uitgevoerd binnen de kaders van het
vigerende bestemmingsplan wat betreft activiteiten, bestemming en bouwvlak.

Afbeelding 8: zichtbaarheid vanuit de omgeving

Inpassing in de omgeving

Het bedrijf Den Braven Benelux B.V. aan de Bedrijvenstraat 2 is gelegen centraal op het
bedrijventerrein. De silo's worden geplaatst binnen het bestaande bouwvlak, maar zijn hoger dan de
toegestane bouwhoogte voor bijbehorende bouwwerken (2 meter) en ook hoger dan de maximale
hoogte voor gebouwen (10 meter). Om die reden moet voor het realiseren van deze silo's dan ook
worden afgeweken van het vigerende bestemmingsplan. Daarbij is het van belang dat de silo's niet

zorgen voor belemmering van het gebruik van de omliggende gronden en bedrijfsvoering van de op het
bedrijventerrein aanwezige bedrijven.
Zoals op afbeelding 8 (zie vorige pagina) te zien is, worden de silo's centraal op het bedrijventerrein
gerealiseerd. Het naastgelegen bedrijf aan de Bedrijvenstraat 2 (DNM Holding BV) is een bedrijf in
opslag. Op het terrein naast de silo's worden de gronden gebruikt voor bulk opslag. De kantoorruimte
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van dit bedrijf is gelegen aan de noordelijke zijde van de bedrijfsloods en daarmee ontstaan voor het
bedrijf geen zichthinder vanuit het kantoor. Voor de overige omliggende bedrijven zijn de silo's
nauwelijks zichtbaar. De plaatsing van de silo's vormt dan ook geen belemmering voor hun
bedrijfsvoering.

Ook vanuit de omgeving en vanaf de wegen rondom het bedrijventerrein is gekeken in hoeverre de silo's
zichtbaar zijn. Op afbeelding 8 is door middel van de rode cirkels de hoogte van de silo's weergegeven.
Als hoogte is 19,5 meter ingesteld en moet worden gezien als het midden van de bovenste cirkel op de 3
rechtse foto's. Op basis daarvan kan worden gesteld dat de silo's vanuit de omgeving nauwelijks

zichtbaar zullen zijn. Om de silo's verder niet onnodig op te laten vallen, zal de kleurstelling neutraal
worden gekozen en daarmee zo goed mogelijk wegvallen in de achtergrond.

Zoals hierna in paragraaf 4.3.24.3.2 onder 'welstandsnota' wordt beschreven, is voor de ontwikkeling
verder geen welstandstoets nodig. Voor dit gebied geldt dat de functionaliteit van de gronden het meest

van belang is en daarmee de bulkopslag van grondstoffen in de silo's van belang is voor de
bedrijfsvoering ter plaatse.
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4 Beleidskader

4.1 Rijksbeleid

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Milieu

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) in werking getreden. In de SVIR

schetst het Rijk ambities van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. De SVIR
vervangt verschillende nota’s, zoals de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota
Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Verder vervallen met
de SVIR de ruimtelijke doelen en uitspraken uit de Agenda Landschap, Agenda Vitaal Platteland en
Pieken in de Delta.

Het Rijk richt zich met de SVIR op het versterken van de internationale concurrentiepositie. Dit betekent
bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat, de bereikbaarheid verbeteren en
zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden. De
SVIR geeft enkele richtlijnen die een beeld geven wat het nationaal belang is, zoals:

 ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de energietransitie;
 efficiënt gebruik van de ondergrond;

 verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast

en andere externe veiligheidsrisico's.
In het SVIR zijn geen relevante opgaven benoemd die direct betrekking hebben op de voorgenomen
ontwikkeling.

4.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, 2010) maakt het Rijk duidelijk aan welke
regels inpassingsplannen, provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen moeten
voldoen en wat de ruimte is waarbinnen provincies en gemeenten hun eigen ruimtelijke belangen vorm

kunnen geven.

Voor de onderwerpen in het Barro, onder andere project mainportontwikkeling Rotterdam, grote
rivieren, kustfundamenten en Waddenzee en waddengebied, moeten op grond van de Wet ruimtelijke
ordening alle bestemmingsplannen binnen 1 jaar aan de bepalingen uit het Barro voldoen. Geen van

de in het Barro genoemde onderwerpen heeft echter betrekking op het plangebied en de gewenste
ontwikkeling (silo's). De beleidskaders hebben dan ook geen relevantie voor deze ruimtelijke
onderbouwing.

4.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 lid 2 Bro)

Ingevolge artikel 3.1.6 lid 2 Bro dient de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke
ontwikkeling mogelijk maakt, te voldoen aan een drietal voorwaarden, ook wel 'treden' genoemd. De
definitie van 'stedelijke ontwikkeling' is: 'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaven-
terrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen'. Door
middel van de aangevraagde omgevingsvergunning wordt het oprichten van de silo's binnen het

plangebied planologisch mogelijk te maken.

Voor de onderbouwing van nut en noodzaak van de nieuwe stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke
inpassing wordt uitgegaan van de 'ladder voor duurzame verstedelijking'. De 'treden van de ladder'
worden is artikel 3.1.6, lid 2 Bro als volgt omschreven:

1. voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele regionale behoefte;
2. kan binnen bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio in de behoefte worden voorzien

door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins;
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3. wanneer blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan
plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruik
maken van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden
ontwikkeld (met andere woorden zorgen voor optimale inpassing en bereikbaarheid).

De voorgenomen ontwikkeling sluit aan bij de uitgangspunten van de 'ladder voor duurzame
verstedelijking':
1. In de intergemeentelijke 'Structuurvisie Plus Land van Heusden en Altena' is bepaald dat gestuurd

wordt op het maximaal kunnen faciliteren van de ontwikkelingsbehoefte van bedrijven. In dit geval

gaat het om een uitbreiding/ontwikkeling binnen het eigen perceel waardoor verplaatsing van het
totale bedrijf niet noodzakelijk is.

2. Het plangebied ligt binnen het bestaand stedelijk gebied van Giessen en betreft gelet op de
bestaande bebouwing, functionaliteit en het bestaand perceel een inbreidingslocatie. Met de
voorgenomen invulling van de gronden wordt optimaal gebruik gemaakt van het gebied en wordt

geen extra beslag gelegd op gronden in het landelijk gebied. Door het optimaal inrichten van het
plangebied wordt voldaan aan het uitgangspunt om eerst bestaande stedelijke locaties te benutten
voor stedelijke ontwikkeling.

3. Deze trede is gelet op het voorgaande niet relevant.

4.2 Provinciaal beleid

4.2.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening

Op 1 oktober 2010 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Brabant vastgesteld
die vervolgens op 1 januari 2011 in werking is getreden. Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben
in hun vergadering van 7 februari 2014 de partiële herziening 2014 van de Structuurvisie ruimtelijke
ordening 2010 vastgesteld. Deze herziening is op 19 maart 2014 in werking getreden.

De provincie geeft in de structuurvisie de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot 2025 (met een
doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie en het is de basis
voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. De visie
geeft een ruimtelijke vertaling van de opgaven en doelen uit de Agenda van Brabant. Daarnaast
ondersteunt de structuurvisie het beleid op andere provinciale beleidsterreinen zoals het economisch-,

mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, milieu- en natuurbeleid.

In de structuurvisie wordt uitgegaan van concentratie van verstedelijking. Bovenregionale bedrijven-
terrein- en woningbouwopgaven worden opgelost in het stedelijk concentratiegebied. In het overig
stedelijk gebied is verdere verstedelijking alleen mogelijk om te voorzien in eigen behoefte.

Het plangebied is aangewezen als 'Kernen in het landelijk gebied' (zie afbeelding op navolgende pagina).
In de kernen in het landelijk gebied met de bijbehorende zoekgebieden voor verstedelijking wordt de
lokale behoefte voor verstedelijking opgevangen (wonen, werken en voorzieningen). Bij het zoeken naar
ruimte voor nieuwe verstedelijking is zorgvuldig ruimtegebruik voorwaarde. In de kernen in het landelijk

gebied hanteert de provincie als uitgangspunt dat alleen bedrijven worden gevestigd die qua aard,
schaal en functie in de omgeving passen. Gemeenten hebben ruimte voor vestiging van kleinschalige en
middelgrote bedrijvigheid.

Als doorgroei van bedrijven er toe leidt dat deze qua aard, schaal of functie niet meer passen in de
omgeving, wil de provincie dat deze worden opgevangen op een daarvoor geschikt terrein in het
stedelijk concentratiegebied. Hiervan is in dit geval echter geen sprake.
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Regionale afstemming vindt plaats via de regionale agenda's voor werken. Hierbij is specifiek aandacht
voor de problematiek van het ruimtegebrek voor bedrijven met een hinder- en risicoprofiel en de
opvangtaak voor grootschalige bedrijven in het stedelijk concentratiegebied en op de regionale en
specifieke bedrijventerreinen.

Afbeelding 9: uitsnede van de structurenkaart van de Structuurvisie ruimtelijke ordening

De voorgenomen ontwikkeling vindt plaats binnen het eigen, reeds bebouwde perceel. De beoogde en
bestaande bedrijfsactiviteiten blijven goed passen binnen het bedrijventerrein. De beoogde realisatie/
plaatsing van de silo's past binnen de uitgangspunten van de structuurvisie.

4.2.2 Verordening ruimte Noord-Brabant

De Verordening ruimte Noord-Brabant 2012 is vastgesteld op 11 mei 2012 en op 1 juni 2012 in werking
getreden. De onderwerpen die in die verordening staan, komen uit de provinciale structuurvisie. Daarin
staat welke belangen de provincie wil behartigen en hoe ze dat wil doen. Deze verordening is daarbij
één van de manieren om die provinciale belangen veilig te stellen.

Op 17 december 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het Statenvoorstel van de
structuurvisie en verordening ruimte vastgesteld. Het voorstel is op 7 februari 2014 vastgesteld. Ten
opzichte van de Verordening ruimte 2012 omvat de nieuwe, recent vastgestelde verordening diverse
wijzigingen. Deze hebben in hoofdzaak betrekking op:

a. vereenvoudiging en verduidelijking;
b. wijzigingen vanwege het rijksbeleid;
c. wijzigingen vanwege het landbouwbeleid;
d. wijzigingen vanwege het natuurbeleid;
e. overige wijzigingen.

In de Verordening ruimte 2014 is het plangebied aangewezen als 'Bestaand stedelijk gebied, kern in
landelijk gebied' (zie onderstaande afbeelding). In de regels van de verordening is in artikel 4.4 aange-
geven dat de toelichting bij een bestemmingsplan gelegen in bestaand stedelijk gebied dat voorziet in

een uitbreiding van een bedrijventerrein een verantwoording bevat over de wijze waarop de afspraken

Plangebied
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die daarover zijn gemaakt in het regionaal ruimtelijk overleg worden nagekomen, het beoogde netto
ruimtebeslag zich verhoudt tot de afspraken en tot de beschikbare harde plancapaciteit voor bedrijven-
terreinen en zorgvuldig ruimtegebruik op het terrein of de locatie wordt bevorderd.

In de intergemeentelijke 'Structuurvisie Plus Land van Heusden en Altena' is bepaald dat gestuurd wordt
op het maximaal kunnen faciliteren van de ontwikkelingsbehoefte van bedrijven. In dit geval gaat het
om een uitbreiding binnen het eigen perceel, zodat verplaatsing niet noodzakelijk is.

Zorgvuldig ruimtegebruik wordt onder meer bevorderd door een gunstige verhouding tussen bruto en

netto ruimtebeslag bij de inrichting van het bedrijventerrein of door een doelmatige verdeling van het
ruimtebeslag voor bedrijven in verschillende milieucategorieën. Ook kan zorgvuldig ruimtegebruik
bevorderd worden door regels te stellen over de minimale omvang van uit te geven bedrijfskavels en
over een op de aard van het bedrijventerrein aangepast bebouwingspercentage en bouwhoogte.
Bovendien kunnen regels oneigenlijk ruimtegebruik, gelet op de aard van het bedrijventerrein,

tegengaan. In het onderhavige geval is van belang dat door het oprichten van de silo's op eigen terrein
sprake is van een doelmatige verdeling van de ruimte en daarmee een zorgvuldig ruimtegebruik.

Afbeelding 10: uitsnede integrale plankaart bij de Verordening ruimte met structuren en aanduidingen

Kwaliteitsverbetering van het landschap
Voor ruimtelijke ontwikkelingen dient ook rekening te worden gehouden met artikel 3 van de

verordening dat ziet op de bevordering van ruimtelijke kwaliteit. In dit artikel wordt gesteld dat bij een
ruimtelijke ontwikkeling verantwoord dient te worden dat het plan bijdraagt aan de zorg voor het
behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de naaste
omgeving en dat toepassing is gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik. Het principe van
zorgvuldig ruimtegebruik houdt voor ruimtelijke ontwikkelingen onder andere in dat uitbreiding van het

op grond van het geldende bestemmingsplan toegestane ruimtebeslag slechts is toegestaan mits de
financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om de beoogde ruimtelijke ontwikkeling
binnen dat toegestane ruimtebeslag te doen plaatsvinden.

In dit geval gaat het om nieuwe ontwikkeling binnen het vigerende bouwvlak die slechts hoger is dan
planologisch toegestaan. Een beter alternatief voor de silo's ontbreekt in feitelijke zin.

Plangebied
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Door bulkopslag wordt namelijk een betere en automatische opmenging van grondstoffen nagestreefd
die thans middels handmatige arbeid en kleine charges/zakken moeilijk te realiseren en stabiliseren is.
Bovendien wordt toepassing gegeven aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Plaatsing van de
silo's direct naast de bestaande hal leidt ertoe dat deze deels achter deze bebouwing wegvallen. Voorts

wordt daardoor de afstand van silo naar productielokatie zo klein mogelijk gehouden en zijn de silo's
beschermd tegen aanrijding.

Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit dient rekening gehouden
te worden met de gevolgen van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling voor de in het plan begrepen

gronden en de naaste omgeving, in het bijzonder wat betreft onder meer de bodemkwaliteit, de
waterhuishouding en de ecologische waarden. Mede gelet op het bepaalde in hoofdstuk 5 van deze
onderbouwing, kan gesteld worden dat voldoende rekening gehouden is met de bevordering van de
ruimtelijke kwaliteit. Ook de omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, van de bebouwing en
van de beoogde functie is van belang. Aangezien de silo's goed passen binnen het bestaande bedrijven-

terrein en geen ander intensief gebruik wordt toegestaan, past de beoogde ontwikkeling gelet op de
bestaande en toekomstige functies in de omgeving.

4.2.3 Provinciaal Milieuplan 2012 -2015

Het Provinciaal Milieuplan 2012-2015, dat op 20 januari 2012 is vastgesteld door Provinciale Staten van

Noord-Brabant, beschrijft welke ambities de provincie Noord-Brabant in de periode 2012-2015 op het
gebied van milieu wil waarmaken en hoe die worden gerealiseerd. Dit plan spitst zich toe op de
operationalisering van de Agenda van Brabant (provinciale agenda) voor de volgende milieuthema’s:
externe veiligheid, lucht, geur, geluid en trillingen, licht, bodem, afval en stortplaatsen.

Aandachtspunten voor het algemene milieubeleid van de provincie zijn de komende jaren: gezondheid,
uitstoot van veehouderij, het verminderen van de fosfaatdruk en monitoring. In hoofdstuk 5 van deze
toelichting is de uitvoerbaarheid van het plan op verschillende milieuthema's getoetst.

4.3 Gemeentelijk beleid

4.3.1 Structuurvisie Land van Heusden en Altena

De colleges van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem hebben eind 2010 besloten de

geldende intergemeentelijke 'Structuurvisie Plus Land van Heusden en Altena' uit 2004 te actualiseren.
De structuurvisie is na vaststelling digitaal toegankelijk via de gemeentelijke website in de vorm van een
matrix, bestaande uit 5 thema's (wonen, voorzieningen, economie, omgevingeneigenheid, verkeer en
mobiliteit) met 4 vormen van gemeentelijke regie: basisverantwoordelijkheid (moeten), ontwikkelingen
die onze ambities betreffen (willen), ontwikkelingen die veelal van derden afkomstig zijn (kunnen) en

ontwikkelingen die we willen voorkomen omdat ze kwaliteiten en waarden in het gebied aantasten
(voorkomen).

De gemeenteraad van Woudrichem heeft de structuurvisie op 25 juni 2013 gewijzigd vastgesteld. Het

plangebied is op basis van de structuurvisie aangewezen als 'stedelijk gebied'. Ten aanzien van bedrijvig-
heid wordt in de structuurvisie aangegeven dat het verder uitbreiden van lokale bedrijventerreinen niet
aan de orde is. Schaalvergroting op een lokaal bedrijventerrein is, als dat niet meer op de huidige
bedrijfskavel kan, alleen mogelijk door het combineren van meerdere kavels. Deze ontwikkeling gaat om
een uitbreiding/ontwikkeling binnen het eigen terrein. Dit past binnen de kaders van de structuurvisie.

De gemeenten sturen daarom op het maximaal kunnen faciliteren van de ontwikkelingsbehoefte van
de bedrijven. Uiteraard steeds in afweging tot andere maatschappelijke en ruimtelijk kwalitatieve
belangen. Ontwikkeling van bedrijven dient primair op bestaande of nieuwe daartoe aangelegde
en bestemde bedrijventerreinen plaats te vinden.
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Afbeelding 11: uitsnede van de kaart bij de structuurvisie

4.3.2 Welstandsnota

In de gemeente Woudrichem wordt, met uitzondering van monumenten en bebouwing gelegen in het

beschermd stadsgezicht van de kern Woudrichem, niet meer aan redelijke eisen van welstand getoetst.
Binnen het plangebied is er geen sprake van een monument of bebouwing gelegen binnen het
beschermd stadgezicht.

Voor het realiseren van de silo's is derhalve geen welstandstoets vereist en daarnaast kan worden

gesteld dat de invulling door de te plaatsen silo's op het terrein voornamelijk gericht is op
functionaliteit.
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5 Realisatie- en uitvoeringsaspecten

5.1 Ontstaansgeschiedenis

5.1.1 Archeologie

Regelgeving

Gemeenten zijn op basis van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz, 2007) het bevoegd
gezag inzake archeologie en dienen het aspect archeologie planologisch te borgen. Het archeologische
beleid van de gemeente Woudrichem is vastgelegd in de Nota archeologie Land van Heusden en Altena.

Onderzoek

Op basis van de archeologische beleidskaart, die onderdeel uitmaakt van de Nota archeologie Land van
Heusden en Altena, geldt voor het plangebied een lage archeologische verwachting. Een lage
verwachting geldt voor de gebieden waar uitsluitend komafzettingen voorkomen. Hierin worden in
principe geen locatiegebonden archeologische resten verwacht. Losse archeologische resten kunnen
niet worden uitgesloten. Aangezien hierop geen beleid is te maken, gelden voor deze zones vanuit

archeologisch oogpunt geen restricties ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen. Pas in het geval van
projecten die MER-plichtig zijn of vallen onder de Wro, de Wet milieubeheer of de Tracéwet dient
archeologisch onderzoek plaats te vinden. Vanwege de lage archeologische verwachting, een plan-

ontwikkeling van circa 150 m2 en een bodemverstoring welke naar verwachting niet dieper gaat dan

30 cm onder maaiveld, is de bodemingreep toegestaan zonder specifiek onderzoek.

Afbeelding 12: uitsnede van de archeologische beleidskaart van de gemeente Woudrichem

Plangebied
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Conclusie
Er is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor
de beoogde ontwikkeling.

5.1.2 Cultuurhistorie

Binnen het plangebied zijn geen monumentale/waardevolle bomen aanwezig. Het bouwplan
respecteert de huidige bebouwingsstructuur en biedt geen verdere ontwikkelingsmogelijkheden die
deze waarden kunnen aantasten.

Het aspect cultuurhistorie staat de plaatsing/realisatie van de silo's niet in de weg.

5.2 Milieu- en overige aspecten

Ruimtelijke ordening en milieu zijn 2 beleidsvelden die met elkaar te maken hebben, rekening met

elkaar moeten houden en elkaar kunnen versterken. Het gemeenschappelijk doel dat aan beide
beleidsvelden ten grondslag ligt, is het creëren van een goede kwaliteit van het leefmilieu (de
omgevingskwaliteit). Om dit te bereiken, geldt dat in het kader van deze ruimtelijke onderbouwing
toetsing plaats dient te vinden aan specifieke ruimtelijke milieunormen zoals afstandsnormen en

normen ten aanzien van geluid, bodem en luchtkwaliteit.

5.2.1 Bodem

Algemeen
De tijd dat elke vervuiling moest worden aangepakt ligt achter ons. Belangrijkste criterium hierbij is of

de vervuiling zodanig is dat er sprake is van risico's voor gezondheid of milieu. In de praktijk blijken er
vrijwel nooit risico's te zijn voor de gezondheid van mensen. Milieurisico's (verspreiding en ecologie)
komen wel voor maar meestal gaat het erom dat eventuele vervuilingen afstemming vereisen met
bepaalde ontwikkelingen. Op dit moment is er sprake van een omslag van saneren naar beheren en
behoeven alleen de zogeheten "ernstige vervuilingen" in meer of mindere mate aangepakt te worden.

De maatregelen worden daarbij afgestemd op de functie.

Regelgeving
Het nationale bodembeleid is geregeld in de Wet bodembescherming (Wbb). Het doel van de Wbb is om
te voorkomen dat nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen ontstaan. Voor bestaande bodem-

verontreinigingen is aangegeven in welke situaties (omvang en ernst van verontreiniging) en op welke
termijn sanering moet plaatsvinden. Hierbij dient de bodemkwaliteit ten minste geschikt te worden
gemaakt voor de functie die erop voorzien is, waarbij verspreiding van verontreiniging zoveel mogelijk
wordt voorkomen.

Het beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde functie. De
gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit. De aangevraagde omgevings-
vergunning ziet op de bouw van 4 silo's binnen het plangebied.

Onderzoek en maatregelen/voorzieningen
De in opslag zijnde krijt- en kalkproducten worden opgeslagen in bovengrondse silo's los van de grond.
De opgeslagen producten zijn vaste, niet-vloeibare stoffen en worden met dichte leidingen van
vrachtwagen naar silo verpompt. De silo's zijn geprojecteerd op een betonnen bodemplaat en de dreicte
omgeving daarvan is voorzien van een asfalt, vloeistofkerende verharding. Directe emissies naar de

bodem zijn daarmee niet te voorzien.

BK Bodem heeft een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd (d.d. 31 maart 2011) voor het bedrijfs-
perceel in de directe nabijheid van de locatie alwaar de te plaatsen silo's zijn beoogd (zie bijlage 1).
Met dit onderzoek is de bodemgesteldheid van het in die rapportage afgekaderde onderzoeksgebied

indicatief vastgelegd. Er zijn geen verontreinigingen aangetoond.
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Tijdens het veldwerk destijds zijn geen bodembedreigende activiteiten/situaties aangetroffen. In de
tussenliggende periode zijn de activiteiten aldaar niet veranderd. Indien in het kader van de
omgevingsvergunning voor het bouwen een verkennend bodemonderzoek dient uitgevoerd te worden,
zal dat onderzoek voorafgaand aan die definitieve aanvraag worden uitgevoerd.

Conclusie
Het aspect bodem staat de uitvoering van de beoogde ontwikkeling vanuit planologisch oogpunt niet in
de weg.

5.2.2 Water

Het plangebied bestaat momenteel uit verharding. In het plangebied zijn geen watergangen of greppels
aanwezig. Er zijn geen aandachtspunten met betrekking tot oppervlakte- en grondwater bekend. Het
voornemen betreft een project op reeds verharde gronden. Er treedt geen toename van verharding op.
Effecten van de ontwikkeling op bodem en grondwater, oppervlaktewater en watergangen, hemel-

water, waterberging en afvalwater treden hiermee niet op.

Deze ontwikkeling heeft geen relevante waterhuishoudkundige effecten tot gevolg. Het doorlopen van
het proces van de watertoets is daarbij dan ook niet noodzakelijk. Vanuit het aspect water is het project
uitvoerbaar.

5.2.3 Ecologie

Regelgeving
Natuurbeschermingswet 1998

Uit een oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998, die op 1 oktober 2005 in
werking is getreden, van belang. Deze wet onderscheidt 3 soorten gebieden, te weten:
1. door de minister aangewezen gebieden, zoals bedoeld in de Vogel- en Habitatrichtlijn;
2. door de minister aangewezen beschermde natuurmonumenten;
3. door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten.

De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder 1. en 2. bedoelde gebieden (in de vorm van
verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedeputeerde Staten of de minister). De
bescherming van de onder 3. bedoelde gebieden vindt plaats door middel van het bestemmingsplan. De
speciale beschermingszones hebben een externe werking zodat ook ingrepen die buiten deze zones

plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep
op soorten en habitats.

Speciale beschermingszones maken onderdeel uit van een samenhangend Europees ecologisch netwerk:
Natura 2000. Dit netwerk is vergelijkbaar met de Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur, echter op

Europees niveau.

Ecologische Hoofdstructuur
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en
een verantwoord toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur

(EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het
netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische
verbindingszones.

Flora en fauna
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van wilde dier- en plantensoorten. In de wet zijn de
voormalige Jacht- en Vogelwet opgenomen alsmede de soortbeschermingsparagrafen uit de
Natuurbeschermingswet. Tevens is een deel van de verplichtingen op grond van de Europese Vogel-
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en Habitatrichtlijn opgenomen. De Flora- en faunawet verbiedt om dieren te doden of hun rust- of
verblijfplaats te verstoren.

Ook legt de wet de zorgplicht van de burger voor de flora en fauna vast. Er zijn vrijstellingsbepalingen,

onder andere in verband met de jacht en de schadebestrijding. Afwijkingen van de verbodsbepalingen
zijn mogelijk indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

Onderzoek
Effecten ten aanzien van beschermde natuurgebieden

Natura 2000
Er is een Natura 2000-gebied in de directe omgeving aanwezig (Loevestein, Pompveld & Kornsche
Boezem). Dit Natura 2000-gebied is een Habitatrichtlijn-gebied en heeft in zijn geheel een rijke visfauna.
Gelet op de instandhoudingsdoelstelling van dit gebied en de realisatie van de beoogde silo's leidt dit
plan niet tot aantasting van haar natuurlijke kenmerken. Negatieve effecten op de kwaliteit van

natuurlijke habitats of een significant verstorend effect op soorten, waarvoor de gebieden zijn
aangewezen, zijn uitgesloten.

Ecologische Hoofdstructuur
Op circa 650 m ten zuiden van het plangebied zijn de gronden door de provincie Noord-Brabant

aangewezen als Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur. Er zijn geen negatieve effecten te verwachten
ten gevolge van de voorgenomen silo's.

Effecten ten aanzien van de Flora- en faunawet

Het plangebied bestaat momenteel uit onbebouwd bedrijfsterrein. Het onbebouwde terrein betreft
verharde gronden. Tijdens de uitvoering zal voldaan worden aan de zorgplicht.

Conclusie
Het aspect ecologie levert geen belemmering op voor de uitvoerbaarheid van de beoogde silo's.

5.2.4 Milieuzonering

Algemeen
De aanwezigheid van bedrijven kan de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloeden. Bedrijven kunnen
geur, stof, geluid en gevaar tot gevolg hebben. Voorkomen moet worden dat bedrijven hinder veroor-

zaken naar de omgeving, vooral indien het woongebieden of andere gevoelige bestemmingen betreft.
Daarnaast moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en eventueel uitbreiden. Om dit te bereiken, is
het van belang dat bedrijven en gevoelige bestemmingen ruimtelijk goed gesitueerd worden zodat de
bedrijven zo min mogelijk overlast opleveren en woongebieden de bedrijven zo min mogelijk beperken
in hun bedrijfsuitvoering.

Regelgeving
Ten behoeve van milieuzonering is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een bedrijvenlijst
opgesteld (Bedrijven en milieuzonering, VNG, editie 2009), waarin bedrijven op hun milieueffecten zijn
gecategoriseerd. Afhankelijk van de mate waarin de in deze lijst opgenomen bedrijven milieuhinder

kunnen veroorzaken (uitgaande van de gemiddelde bedrijfssituatie), kent de lijst aan de bedrijven een
categorie toe. Naarmate de milieuhinder toeneemt, loopt de categorie op van 1 tot en met 5 met
bijbehorende minimale afstanden tot de woongebieden.
In de uitgave Bedrijven en milieuzonering is per bedrijfstype een globale indicatie gegeven van het
invloedsgebied voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar. Op basis van het aspect met de grootste

afstand zijn bedrijven in categorieën ingedeeld.
Voor het bepalen van de afstand tot woningen kan het gebied in 2 typen worden ingedeeld, te weten
'rustige woonwijk/rustig buitengebied' of 'gemengd (buiten)gebied'. Bij gemengde gebieden wordt de
hinder één categorie teruggebracht. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de

categorisering ten opzichte van deze gebiedstypen:
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Tabel 1: overzicht milieucategorieën met bijbehorende richtafstanden per gebiedstype

Milieucategorie Richtafstanden tot gemengd gebied Richtafstanden tot rustige woonwijk

1 0 10
2 10 30

3.1 30 50
3.2 50 100

4.1 100 200
4.2 200 300

De afstanden gelden in principe tussen de perceelsgrens van het bedrijf (bij een gangbare
perceelsgrootte en -indeling) en anderzijds de gevel van een woning.

De afstanden in bovengenoemde uitgave moeten als indicatief gezien worden. Doordat de omvang van

bedrijven kan verschillen en omdat bedrijven maatregelen kunnen nemen om de invloed te beperken,
kan de invloedssfeer in werkelijkheid afwijken van bovengenoemde afstanden. De uiteindelijke
afstemming tussen de hinder van het bedrijf en de omgeving wordt geregeld in het kader van de Wet
milieubeheer.

Onderzoek
De afstand van het plangebied tot de dichtstbij gelegen woning bedraagt ten minste 115 m. Den Braven
Benelux B.V. betreft op basis van de VNG-bedrijvenlijst een lijm- en plakmiddelenfabriek (SBI-code 2052)
met een grootste milieucontour/-afstand van 100 meter voor de milieucompartimenten geur en geluid.

Doordat er geen wezenlijke extra milieuhinder ten gevolge van de nieuwe silo's voor omliggende
gevoelige bestemmingen te verwachten valt, de silo's op meer dan 100 meter van de (bedrijfs)-
woningen zijn voorzien en door de silo's de inrichting qua milieucategorie (categorie 3.2) en -impact niet
verandert, is de afstand tussen het plangebied en omliggende gevoelige bestemmingen voldoende.

Daarnaast worden de silo's voorzien van een ontstoffingsfilter om stofhinder tijdens het vullen te
voorkomen. Zodoende worden ook gevolgen voor de naastgelegen bedrijven voorkomen.

Conclusie
Gezien het bovenstaande vormt het aspect milieuruimte geen belemmering voor de voorgenomen

ontwikkeling.

5.2.5 Geluid

Regelgeving
De Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer zijn in het kader van geluidhinder van belang.

Onderzoek
Daar er sprake is van een verandering binnen een inrichting, wordt mede vanwege deze ontwikkeling
ook een nieuwe, de gehele inrichting omvattende Wabo-vergunning voor het onderdeel Milieu
aangevraagd. Om de geluidbelasting richting de omgeving inzichtelijk te maken, is een akoestisch

onderzoek uitgevoerd waarbij alle geluidsrelevante bronnen en activiteiten binnen de inrichting zijn
gemodelleerd daar waar nodig gemeten en berekend. De met de te plaatsen silo's samenhangende
geluidsemissies betreffen de motor en compressor van de vrachtwagens welke de grondstoffen komen
brengen en verladen richting de silo's. Uit dat onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een zodanige

geluidbelasting welke vanuit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening leidt tot een
onaanvaardbaar/onacceptabel akoestisch klimaat ter plaatse van de silo's cq. vanwege de inrichting
in totaliteit. Er is sprake van een vergunbare situatie bezien vanuit de Wabo.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat het aspect geluid de uitvoerbaarheid van de beoogde silo's binnen het bedrijf
niet in de weg staat.
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5.2.6 Luchtkwaliteit

Regelgeving
De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in hoofdstuk 5 (luchtkwaliteits-

eisen) van de Wet milieubeheer (Wm). In dit hoofdstuk heeft Nederland de Europese kaderrichtlijn
(1996/62/EG), de eerste dochterrichtlijn (1999/30/EG) en de tweede dochterrichtlijn (2000/69/EG)
geïmplementeerd in nationale wetgeving. Het doel is het beschermen van mens en milieu tegen de
negatieve effecten van luchtverontreiniging. De implementatie van de kaderrichtlijn en dochterricht-
lijnen is primair gericht op het voorkomen van effecten op de gezondheid van mensen. De grens-

waarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), lood,
koolmonoxide en benzeen geven het kwaliteitsniveau van de buitenlucht aan waaraan voldaan moet
worden.

Onderzoek
Vanwege de nieuw aan te vragen Wabo-vergunning voor het onderdeel Milieu is een luchtkwaliteits-
onderzoek verricht. De te plaatsen silo's leiden tot een bepaalde stofemissie bij het ontluchten/vullen
van de silo's. Op de emissiepunten zullen filters worden geplaatst die ertoe leiden dat de stofemissie

conform het gestelde in de NeR niet meer bedraagt dan 5 mg/m3. De bronnen/silo's zijn in het
luchtkwaliteitsonderzoek beschouwd en in de totale berekeningen/modellering meegenomen inclusief
de overige voor dit milieucompartiment relevante bronnen binnen de inrichting. Het blijkt dat de
gestelde normen ter borging van de luchtkwaliteit niet worden overschreden.

Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit is ondergeschikt bij de plaatsing van de silo's. Dit aspect staat deze
ontwikkeling niet in de weg.

5.2.7 Externe veiligheid

Algemeen
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke
stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes, zoals spoorwegen of
buisleidingen.

Regelgeving
Het juridisch kader voor externe veiligheid voor bedrijfsspecifieke activiteiten (inrichtingen) wordt
gevormd door het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Den Braven Benelux B.V. is geen
inrichting zoals gedefinieerd in het BEVI. In de te plaatsen silo's zullen geen gevaarlijke stoffen worden

opgeslagen
zoals beschreven in het BEVI.

Locatiespecifiek onderzoek

Op de locatie van de geprojecteerde silo's zijn geen veiligheidscontouren aanwezig vanwege andere
bedrijven die van invloed zijn op of relevant zijn voor deze ontwikkeling. Evenmin ligt het bedrijf binnen
zones vanuit het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de circulaire Risiconormering vervoer
gevaarlijke stoffen (op termijn te vervangen door het Besluit transportroutes externe veiligheid). Er
worden daarnaast in de silo's geen gevaarlijke dan wel ADR-geclassificeerde grond- en/of hulpstoffen

opgeslagen die van invloed zijn op de externe veiligheid ter plaats van het plangebied. Voor nadere
informatie over stoffen de in de silo's worden opgeslagen wordt verwezen naar het rapport 'Toelichting
op Omgevingsvergunningaanvraag Milieu' (par. 5.2.1 en 7.9).
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Conclusie
Externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

5.2.8 Kabels en leidingen

Er komen in het plangebied geen planologische relevante kabels en leidingen voor.
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6 Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid

Voorliggend plan ziet op het planologisch toestaan van 4 silo's binnen het bedrijf Den Braven Benelux
B.V.. Er worden geen aanpassingen, kosten en dergelijke ten gevolge van de realisatie van de
voorgestelde wijziging in het openbaar gebied gemaakt. Dit houdt in dat een exploitatieplan of een

privaatrechtelijke overeenkomst niet vastgesteld/afgesloten hoeft te worden.

Doordat het plan een particulier initiatief is, zijn voor de gemeente hieraan geen kosten verbonden. De
eventuele kosten worden via leges bij de initiatiefnemer in rekening gebracht. Zoals gebruikelijk bij elk
ruimtelijk besluit waarbij de gemeente niet zelf de initiatiefnemer is, wordt er een planschade-

vergoedingsovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer.

Hiermee is de financiële uitvoerbaarheid van het plan voldoende gewaarborgd.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De aanvraag om deze omgevingsvergunning in het kader van Milieu en het planologisch spoor wordt
onderworpen aan inspraak en wordt ter inzage gelegd voor ingezetenen van de gemeente Woudrichem
en belanghebbenden. In een latere fase wordt de bouwaanvraag uitgewerkt en ingediend.
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7 Conclusie
Op basis van de uitgevoerde analyse kan een aantal conclusies worden getrokken met betrekking tot
de plaatsing van 4 silo's binnen het bedrijfsperceel van Den Braven Benelux B.V. gelegen aan de

Bedrijvenstraat 2 te Giessen.

Conclusie beleidsmatige verantwoording
De voorgenomen ontwikkeling binnen het eigen terrein van dit bedrijf past binnen de geldende

beleidskaders van de verschillende overheden.

Conclusie verantwoording milieu- en uitvoeringsaspecten
Op basis van een beoordeling van de relevante milieu- en uitvoeringsaspecten blijkt dat er geen
belemmeringen zijn voor de voorgenomen ontwikkeling.

Doordat de silo's zijn bestemd voor grondstoffen (krijtsoorten) t.b.v. ter plaatse te produceren goederen
en de bedrijfsactiviteiten hierdoor verder niet wijzigen, heeft de verhoging van de bouwhoogte geen
nadelige gevolgen voor de directe omgeving.



Bijlage 1: bodemonderzoek


































































































































































