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1. INLEIDING 
 

1.1 Algemeen 
 
 
De aanleiding voor dit bestemmingsplan is het actualiseren van de bestemmingsplannen 
‘Plassengebied Veen” (1994) en de eerste herziening (1996) voor het gebied tussen de Maasdijk te 
Veen en de Veense Put, ook wel aangeduid als de Maaslandjes. De gemeente Altena (voormalige 
gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem) is voornemens om de ruimtelijke kwaliteit en het 
functioneren van het gehele Plassengebied Veen te verbeteren. Het gebied biedt kansen om een 
kwaliteitsverbetering tot stand te brengen op het gebied van natuur- en recreatieontwikkelingen.  
 
Het gebied begint westelijk ter hoogte van de Camping De Hoge Waard en loopt door tot de 
toegangsweg van recreatiegebied de Veense Put. Op grond van het vigerend bestemmingsplan 
heeft het gebied voornamelijk de bestemming “Agrarisch met natuurwetenschappelijke en 
landschapswaarden”. Op onderdelen gelden ook de bestemmingen “Dagrecreatie”, 
“Woondoeleinden” en “Water”. De dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen zijn geregeld in 
het bestemmingsplan “Dubbelbestemmingen en Gebiedsaanduidingen”.  
  
Sinds de vaststelling in 1994 is op een aantal percelen het feitelijk gebruik niet langer in 
overeenstemming met de agrarische bestemming. Het bestemmingsplan behoeft dan ook een 
actualisatie.  
 
Het doel van voorliggend plan is om een nieuw bestemmingsplan in procedure ter brengen dat 
voldoet aan de eisen van de huidige tijd en waarin beleidswijzigingen van zowel gemeentelijk, 
regionaal, provinciaal alsook rijks- en Europees beleid zijn doorvertaald. 
 
Zo is in de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant delen van het plangebied als 
Natuurnetwerk Brabant aangeduid. Dit beperkt de mogelijkheden om het gebied te intensiveren 
qua gebruik. Daarnaast moeten ook de waterstaatskundige belangen nog altijd worden beschermd: 
het gebied maakt onderdeel uit van een rivierbed als bedoeld in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening. Het dient ruimte te bieden aan de waterbergende capaciteit van de Maas en 
zijtakken. Daarnaast wordt de Afgedamde Maas ook gebruikt als drinkwaterinnamepunt door 
drinkwaterbedrijf Dunea. De bescherming van de drinkwaterbron en de bijbehorende infrastructuur 
is een wettelijke zorgplicht. 
 
Dit bestemmingsplan vormt het planologisch-juridisch kader voor het borgen van de gewenste 
kwaliteitsverbetering en oplossen van de knelpunten in het gebied. Hiervoor gelden de volgende 
planologische voorwaarden: 
- Het Plassengebied Veen integraal wordt ontwikkeld; 
- De nieuwe ruimtelijke kaders bijdragen aan de verbetering van de beeldkwaliteit 

(transparantie) en veiligheid; 
- “Natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden” dienen zo veel mogelijk te worden 

gerespecteerd dan wel te worden gecompenseerd, bij voorkeur binnen het gebied; 
- Het plassengebied Veen dient voor liefhebbers van rust, natuur en water aantrekkelijk te zijn.  
 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
 
Het plangebied betreft een onderdeel van het Plassengebied Veen aan de noordwestzijde van de 
kern Veen binnen de gemeente Altena. Het Plassengebied Veen is gelegen aan de Afgedamde Maas 
aan de grens van de provincie Noord-Brabant met Gelderland.  
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In het gebied liggen twee plassen van elkaar gescheiden door een landtong van zo’n 50 meter breed 
en 3,5 kilometer lang. De beide plassen worden op hun beurt weer gescheiden door een landtong 
van de rivier van de Afgedamde Maas.  
 
Het voorliggende plangebied maakt onderdeel uit van het gehele Plassengebied Veen, zoals 
opgenomen in het Masterplan (2009). Het Plassengebied is opgedeeld in drie delen.  
Het voorliggende plangebied van de Maasdijk is hieronder in groen en omlijnd weergegeven. De 
plandelen voor het gebied de Veense Put (blauw) en de noordelijke landtong (roze) worden in 
afzonderlijke bestemmingsplantrajecten opgepakt. Het traject voor de noordelijk landtong is 
inmiddels afgerond, het bestemmingsplan “Waterfront De Veene” is op 23 juni 2015 vastgesteld.  

 
Afbeelding 1: Verdeling bestemmingsplangebieden van Veense Plassengebied met plangebied 
Maaslandjes omlijnd. 
 
Het voorliggende bestemmingsplan ziet op de gronden gelegen tussen de Maasdijk en de Veense 
plassen, zoals weergegeven in onderstaande kaart. 
 

 
Afbeelding 2: luchtfoto plangebied en omgeving 
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Deze strook heeft een agrarische bestemming, hoewel er ook sprake is van een occupatie van 
recreatieve activiteiten. De agrarische activiteiten ter plaatse zijn echter in de loop der jaren 
nagenoeg verdwenen.  
 
Tevens bevinden zich in deze strook op het dijklichaam van de Maasdijk enkele woningen. De 
concentratie hiervan neemt toe in de richting van de kern Veen. In het westelijke deel wordt het 
plangebied begrensd door de camping “De Hoge Waard”.  

1.3 Vigerend bestemmingsplan 
 
Alle gronden en bebouwing vallen onder de werking van het bestemmingsplan “Plassengebied 
Veen” (raadsbesluit 24 februari 1994, gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 25 
augustus 1994). Tevens is op onderdelen het bestemmingsplan “1e herziening Plassengebied Veen” 
van toepassing (vastgesteld door de raad op 29 februari 1996). Dit is een correctieve herziening 
vanwege de gedeeltelijke onthouding van goedkeuring door de provincie aan het bestemmingsplan 
“Plassengebied Veen”. 
 

 
Afbeelding 3: plankaart vigerend bestemmingsplan “Plassengebied Veen” 
 
Binnen het gebied zijn meerdere bestemmingen te onderscheiden, te weten: “Agrarisch gebied met 
natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden”, “Dagrecreatie”, “Water” en 
“Woondoeleinden”. 
 
Agrarisch gebied met waarden 
De gronden aan de Maasdijk zijn overwegend bestemd als “Agrarisch gebied met 
natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden”. Deze bestemming richt zich op het 
behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden, 
agrarische doeleinden, uiterwaarden, de waterhuishouding, de geleiding en beveiliging van het 
verkeer te water, met de daarbij horende voorzieningen ten dienste van de bestemming. Op deze 
gronden mogen geen gebouwen worden geplaatst. Slechts bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn 
beperkt toegestaan. 
 
Tevens ligt over een deel van deze gronden een dubbelbestemming voor waterkeringsdoeleinden. 
Hier zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan ten dienste van de waterkering.  
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Dagrecreatie 
In het westelijke deel is ter hoogte van camping De Hoge Waard een gebiedje met de bestemming 
“Dagrecreatie” gelegen. Deze gronden zijn bestemd voor openluchtrecreatie, lig- en speelweiden en 
strand. Door middel van een nadere aanduiding zijn ter plaatse ook aanlegplaatsen toegestaan. 
 
Water 
Het water van de Veense Plassen kent de bestemming “Water”. Deze bestemming is bedoeld voor 
de watersport, seizoenrecreatie en dagrecreatie, de scheepvaart, de waterhuishouding en de 
geleiding en beveiliging van het verkeer te water, alsmede voor de drinkwatervoorziening. 
 
Woondoeleinden 
In het plangebied bevinden zich zeven woningen, liggend aan de dijk, die bestemd zijn voor 
“Woondoeleinden”. Op deze gronden mogen woningen tot maximaal 450 m³ met daarbij horende 
bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. 
 
Bij de woning aan Maasdijk 138 vinden bedrijfsmatige activiteiten plaats in de vorm reparatie van 
boten en motoren en is er een botenopslag met helling. Deze activiteiten zijn in de “1e herziening 
Plassengebied” mogelijk gemaakt. Aan het perceel is de aanduiding “kleinschalige 
bedrijfsactiviteiten toegestaan” toegekend. De bedrijfsbebouwing mag een maximale oppervlakte 
beslaan van 100 m2. 
 
Bestemmingsplan ‘Dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen’ 

Voor de voormalige gemeente Aalburg is op 31 oktober 2017 het bestemmingsplan 
‘Dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen’ (hierna: sectorplan) vastgesteld. Het sectorplan 
geeft een planologische regeling voor nagenoeg alle dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen 
die naast de feitelijke gebiedsbestemmingen (zoals wonen, groen, agrarisch) gelden. 
 
Hierbij gaat het onder meer om de dubbelbestemmingen Waarde (Archeologie, Cultuurhistorie en 
Ecologie), Leiding (Gas en Water) en Waterstaat (Waterkeringen, Waterlopen en Waterstaatkundige 
functie) en de gebiedsaanduidingen zoals de milieuzones, veiligheidszones en vrijwaringszone. Al 
deze aspecten zijn in één bestemmingsplan voor het gehele gemeentelijke grondgebied geregeld.  
 
Op basis van dit bestemmingsplan kent het plangebied de volgende dubbelbestemmingen en 
gebiedsaanduiding: 

 Waarde – Archeologie; 

 Waarde – Cultuurhistorie; 

 Waarde – Ecologie; 

 Waarde – Welstand; 

 Waterstaat – Waterkering; 

 Waterstaat – Waterstaatkundige functie; 

 Overige – algemene beleidsregels 

 Overige zone – specifieke vorm van waarde – archeologie middelhoge verwachting 1; 

 Overige zone – specifieke vorm van waarde – cultuurhistorische bebouwing H2; 

 Overige zone – specifieke vorm van waarde –  welstand H2; 

 Overige zone – specifieke vorm van waterstaat – waterkering beschermingszone; 

 Veiligheidszone – explosieven.  
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1.4 Opzet van de toelichting 
 
In hoofdstuk twee van de toelichting wordt de bestaande situatie beschreven. Hoofdstuk drie gaat 
in op het vigerend beleid op rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. Vervolgens komen 
in hoofdstuk vier de randvoorwaarden aan bod. Onder randvoorwaarden worden onder andere 
verstaan: geluid, water, externe veiligheid, bodem- en luchtkwaliteit en flora en fauna. In hoofdstuk 
vijf wordt het plan beschreven. Hoofdstuk zes geeft de juridische planopzet van het plangebied 
weer. In hoofdstuk zeven wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid van het plan en in 
hoofdstuk acht de maatschappelijke uitvoerbaarheid.  
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2. BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE 

 

2.1 Gebiedsbeschrijving 
 
In 1850 is op de kaart te zien dat er een eiland genaamd ‘de Zandplaat’ in het noorden in de Maas 
ligt, die langzaam is ‘vastgegroeid’ aan de overzijde van de Maasoever. Ook is in de tijd de oever aan 
de noordoostzijde als het ware aangegroeid door moerasvorming in eerste instantie tot 
landaanwas.  
 
In de jaren zestig zijn de twee Veense putten ontstaan door het uitgraven van de zandige 
‘binnenbocht’ van de oeverlijn van de rivier de Maas. Dat dit gebied in een recreatiebehoefte 
voorzag, bleek al vanwege het feit dat de bevolking er recreëerde toen de zandwinning nog niet was 
afgerond. Dit geldt met name voor de landtong die de twee plassen van elkaar scheidt. Maar ook de 
gronden langs de Maasdijk zijn gedeeltelijk verkaveld. In tegenstelling tot de middelste landtong zijn 
de gronden langs de Maasdijk in de loop der tijd niet bebouwd geraakt. 
 
Rond 1983 kwam de oostelijke plas in handen van een exploitatiemaatschappij die kort daarop de 
oevers van de oostelijke plas verkavelde en in de particuliere verkoop bracht. Door het plaatsen van 
caravans, het maken van aanlegsteigers, het afrasteren van de terreintjes en het aanbrengen van 
allerlei beplanting is een ongewenste vorm van intensieve recreatie ontstaan. 
 
Het Plassengebied Veen ligt geheel in de uiterwaarden van de Afgedamde Maas en bestaat voor het 
grootste deel uit twee afgegraven zandputten die gescheiden zijn door een landtong. Samen met de 
Afgedamde Maas en het tegenoverliggende gebied ‘De Neswaarden’ vormt het Plassengebied een 
waterrijk gebied in de uiterwaarden. Binnen de gemeente Altena is dit een bijzonder gebied met 
een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit, dat vooral ervaren wordt door het zicht vanaf de Maasdijk 
op de lager gelegen uiterwaarden. 
 

2.2 Beschrijving planlocatie 
 
Langs de Maasdijk 

De Maasdijk kent nu al een grote verscheidenheid aan functies en ruimtelijke beelden. Dat leidt in 
een aantal gevallen ook tot verrommeling van de zone. Van oudsher was er vanaf de Maasdijk een 
duidelijke relatie met de rivier, maar door de ontwikkeling van het buitendijkse gebied is dat op veel 
plaatsen allang niet meer het geval. Een verder verdichting van de Maasdijk als bebouwingslint is 
niet toegestaan vanuit de waterkerende functie van de dijk en door de gewenste instandhouding 
van de transparantie naar het achterliggende gebied. 
 
Het gebied kenmerkt zich afwisselend door (relatieve) openheid en geslotenheid. Lokaal zijn 
stukken begroeid met bomen en struiken. Andere delen hebben een open karakter met zicht op de 
plassen en de landtong van recreatieterrein de Veense Put. Het meest natuurlijke deel bevindt zich 
aan de oostzijde, grenzend aan het toegangsgebied van De Veense Put.  
 
In landschappelijk opzicht is het dijklichaam inmiddels een van de belangrijkste ruimtelijke 
elementen in de omgeving. In de loop der eeuwen heeft zich op en tegen het dijklichaam een 
specifieke, kenmerkende bebouwingsvorm ontwikkeld: vrijstaande bebouwing, met soms relatief 
grote onderlinge afstanden. Zo bevinden zich langs de Maasdijk ook enkele woningen met 
bijbehorende erfbebouwing. De bebouwing is veelal traditioneel en kleinschalig. 
De woningen bestaan over het algemeen uit één bouwlaag met kap.  
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Een belangrijk onderdeel van het ruimtelijk beeld langs de Maasdijk wordt gevormd door 
particuliere tuinen, verhuurde recreatieve terreinen (soms begroeid met rietkragen), een volkstuin 
en schapenweides. Dit dagrecreatief gebruik heeft er onder meer toe geleid dat op enkele plaatsen 
steigers zijn aangelegd en ‘tuinen’ zijn voorzien van hekwerken en beplantingen. 
 
Functionele structuur 

Het gebied heeft hoofdzakelijk als huidige bestemming “Agrarisch gebruik met 
natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden”. De agrarische bedrijvigheid is echter 
beperkt. In de praktijk vindt op een deel van de gronden al jaren dagrecreatie plaats. Ten tijde van 
de zandwinning in de Veense plassen, maar ook daarna, heeft dit gebied een sterke 
aantrekkingskracht gehad op dagrecreanten. Net als op de landtong tussen de plassen, heeft ook 
aan de Maasdijk een verkaveling van de gronden plaatsgevonden. Zo ontstonden particuliere tuinen 
en verhuurde recreatieve terreinen. Dit gebruik is nog steeds nadrukkelijk aanwezig. De verkaveling 
is echter niet zover doorgevoerd als bij het recreatieterrein de Veense Put. Daardoor is het 
agrarische en landschappelijke gebruik ook nog steeds vertegenwoordigd, onder meer in de vorm 
van schapenweides. Centraal in het gebied is tevens nog een kleine volkstuin gelegen. 
 
In gebied bevinden zich tevens een zevental permanent bewoonde burgerwoningen. De gronden 
behorende bij camping De Hoge Waard en grenzend aan de westelijke plas zijn bedoeld voor 
strandfaciliteiten voor de camping. Het gebruik van het strand is voorbehouden aan de 
campinggasten in verband met de beheersbaarheid van de camping.  
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3. BELEID 
 

3.1 Rijksbeleid  
 
Nationale Omgevingsvisie 

 Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte (SVIR) is geheel opgenomen in deze nieuwe visie. 
 
De Nationale Omgevingsvisie biedt een duurzaam perspectief voor de leefomgeving. Hiermee kan 
het Rijk inspelen op de grote uitdagingen die voor hen liggen. Allerlei trends en ontwikkelingen 
hebben invloed op de leefomgeving. Veranderende en groeiende steden, de overgang naar een 
duurzame en circulaire economie en het aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering 
vormen slechts een deel van de opgaven. Dit biedt kansen, maar vraagt wel om zorgvuldige keuzes. 
Want ruimte, zowel boven-, als ondergronds, is een schaars goed. Het combineren van al die 
opgaven vraagt een nieuwe manier van werken. Niet van bovenaf opgelegd, maar in goede 
samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en 
burgers. De NOVI biedt een kader, geeft richting en maakt keuzes waar dat kan. Tegelijkertijd is er 
ruimte voor regionaal maatwerk en gebiedsgerichte uitwerking. Omdat de verantwoordelijkheid 
voor het omgevingsbeleid voor een groot deel bij provincies, gemeenten en waterschappen ligt, 
kunnen inhoudelijke keuzes in veel gevallen het beste regionaal worden gemaakt. Met de NOVI zet 
het Rijk een proces in gang waarmee keuzes voor de leefomgeving sneller en beter kunnen worden 
gemaakt. 
 
Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. 
Op nationale belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Deze belangen komen samen in vier 
prioriteiten: 

1. Ruimte voor klimaatadaptie en energietransitie; 
2. Duurzaam economisch groeipotentieel; 
3. Sterke en gezonde steden en regio’s; 
4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 

 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn 
geformuleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke 
besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel 
van normstelling, gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening, gewenst. Die uitspraken 
onderscheiden zich in die zin dat van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud 
daarvan te laten doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming.  
 
Zij zijn dus concreet normstellend bedoeld en worden geacht direct of indirect, dat wil zeggen door 
tussenkomst van de provincie, door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals 
de vaststelling van bestemmingsplannen. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken. Het Barro is op 30 december 2011 
inwerking getreden.  
 
Het Barro is voor de gemeente Altena relevant als het gaat om het nationaal belang van het 
rivierbed van de Afgedamde Maas.  
 
Er worden algemene eisen gesteld aan de inhoud van nieuwe bestemmingsplannen die betrekking 
hebben op gronden gelegen in het rivierbed. Deze strekken ertoe te voorkomen dat 
omgevingsvergunningen worden verleend voor afwijking van een bestemmingsplan ten behoeve 
van werkzaamheden die in het kader van het Waterbesluit niet of slechts onder bepaalde 
voorwaarden zijn toegestaan, bijvoorbeeld omdat ze een bedreiging vormen voor de waterafvoer of 
omdat zij de vergroting van de afvoercapaciteit feitelijk kunnen belemmeren. 
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Voor (bouw)activiteiten in de zogeheten bergende en stroomvoerende delen van het rivierbed stelt 
het besluit aan bestemmingsplannen enkele aanvullende eisen. Deze houden in dat resterende, 
blijvende effecten op de waterstand en afname van de bergingscapaciteit moeten worden 
gecompenseerd. Dat betekent ook dat financiering en tijdige realisering van die maatregelen 
moeten zijn verzekerd, omdat het bestemmingsplan anders niet uitvoerbaar is. 
Bij voorgenomen activiteiten die per saldo meer ruimte voor de rivier opleveren, moeten eveneens 
de overeengekomen rivierverruimende maatregelen zijn gegarandeerd. 
 

 

 
Afbeelding 4: kaart Grote rivieren 
 
Beleidslijn grote rivieren 

Op de Afgedamde Maas is de Beleidslijn grote rivieren van toepassing, bestaande uit de 
Beleidsbrief, de Beleidsregels grote rivieren (Bgr)en bijbehorende handleiding en kaarten. De 
Beleidslijn grote rivieren (de opvolger van de beleidslijn ruimte voor de rivier) is erop gericht de 
veiligheid tegen overstromingen te waarborgen en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. De 
Beleidslijn heeft als doel de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed van de grote 
rivieren te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door 
verbreding en verlaging feitelijk onmogelijk maken. De Beleidslijn is het afwegingskader voor 
ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed en is aan de orde bij de concrete regulering van 
afzonderlijke activiteiten via de Waterwet en de daarop gebaseerde regelgeving.  
  
Voor het bouwen in een rivierbed is een watervergunning (artikel. 6.5 Waterwet) nodig op grond 
van artikel 6.12 lid 1 van het Waterbesluit. Een aantal gevallen zijn uitgezonderd van de 
vergunningplicht (artikel 6.12 lid 2 Waterbesluit), daarvoor gelden algemene regels. Daar waar voor 
activiteiten in het rivierbed een watervergunning vereist is (of algemene regels gelden), gelden ook 
de in de Beleidslijn grote rivieren opgenomen Beleidsregels grote rivieren als afwegingskader voor 
deze vergunningverlening.  
 
Voortvloeiend uit de Waterwet en het Waterbesluit wordt in de Beleidsregels grote rivieren binnen 
het rivierbed een nader onderscheid gemaakt tussen een bergend regime en een stroomvoerend 
regime.  
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In de beleidsregels, met bijbehorende kaarten, wordt de exacte begrenzing van deze regimes 
vastgelegd. Vervolgens wordt de toelaatbaarheid van diverse soorten activiteiten beschreven 
waarbij onderscheid wordt gemaakt in: 

 Activiteiten bergend regime; 

 Riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime;  

 Niet-riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime;  

 Overige activiteiten.  
 
Het plangebied is volledig gelegen binnen het bergend regime. Voor activiteiten in het gedeelte van 
het rivierbed waarop het bergend regime van toepassing is, wordt in principe toestemming 
verleend, indien:  

a. Er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig 
functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft; 

b. Er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit; 
en  

c. Er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de 
waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is;  

d. De resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen duurzaam 
worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdige realisering van de 
maatregelen gezekerd zijn.  

  
Conclusie 

Het plangebied ligt binnen de nationale ruimtelijke hoofdstructuur, waarbij het accent ligt op het 
stelsel van de grote rivieren. Onderhavig bestemmingsplan houdt in voldoende mate rekening met 
de ruimte voor de rivier. Met het planvoornemen verandert er feitelijk niks aan de oever of de 
rivier. Het bergend vermogen van de Afgedamde Maas blijft ongewijzigd, en daarmee het (veilig) 
functioneren van het waterstaatswerk en de afvoercapaciteit. Compenserende maatregelen zijn 
derhalve niet noodzakelijk. Gesteld kan worden dat het plan in lijn is met het Rijksbeleid.  
 

3.2 Provinciaal beleid  
 
Omgevingsvisie Noord-Brabant 

Op 14 december 2018 heeft de provincie Noord-Brabant de Omgevingsvisie Noord-Brabant 
vastgesteld. Met de Omgevingsvisie formuleert de provincie haar ambitie: “Hoe moet de Brabantse 
leefomgeving er in 2050 uitzien?”. Daarbij stelt de provincie de volgende tussendoelen: “Wat willen 
we in 2030 voor elkaar hebben om die ambitie te verwezenlijken?”.  
 
Brabant is in 2050 welvarend, verbonden en klimaatproof. Daar werken we op een vernieuwende 
manier aan samen. Dit zorgt er voor dat Brabant ook in 2050 een provincie is waar het goed wonen, 
werken en recreëren is.  
 
Om dit te realiseren onderscheidt de provincie vier hoofdopgaven die nauw met elkaar 
samenhangen en die op elkaar inwerking:  

 Werken aan de Brabantse energietransitie;  

 Werken aan een klimaatproof Brabant; 

 Werken aan een slimme netwerkstand; 

 Werken aan een concurrerende, duurzame economie.  
 

In de Omgevingsvisie wordt niet vastgelegd hoe de provincie deze doelen precies wil bereiken. 
Immers, diep, rond en breed kijken is centraal uitgangspunt bij het samenspel voor de uitwerking 
van de visie. Dat betekent dat de provincie volop ruimte biedt voor inbreng vanuit partijen en 
disciplines. De Omgevingsvisie agendeert en nodigt uit om hier samen mee aan de slag te gaan. 
Daarvoor is een verder uitwerking nodig in programma’s. De keuze welke programma’s worden 
uitgewerkt, staat op dit moment nog niet vast.  
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De concrete doelen, voor bijvoorbeeld natuur, water, veiligheid, milieu, mobiliteit en ruimtelijke 
kwaliteit, staan nu nog in de bestaande plannen van de provincie (PMWP, Structuurvisie RO, BRUG, 
PVVP). 
 
Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant 

De Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant is de vervanger van verschillende provinciale 
verordeningen, waaronder ook de Verordening ruimte. De Omgevingsverordening is op 25 oktober 
2019 vastgesteld als eerste stap voordat de Omgevingswet in werking treedt. De Interim 
Omgevingsverordening bestaat uit de samenvoeging van bestaande regels uit verschillende 
verordeningen. Voordat de Omgevingswet in werking treedt, wordt de definitieve 
Omgevingsverordening vastgesteld. Deze definitieve verordening wordt tegelijk met de 
Omgevingswet van kracht. 
 
De verordening is één van de uitvoeringsinstrumenten van de provincie om haar doelen te 
realiseren. In de Omgevingsverordening vertaalt de provincie kaderstellende elementen uit het 
provinciaal beleid in regels die van toepassing zijn op (gemeentelijke) bestemmingsplannen. 
Het plangebied valt volgens de Interim Omgevingsverordening onder de volgende gebieden: 

 
Kaart 1: Rechtstreeks werkende regels: 
milieubeschermingsgebieden, natuur en 
wegen 

 Diep grondwaterlichaam  

 Geen attentiezone waterhuishouding 

 Ontgassingsvrij gebied 
 

Kaart 2: Rechtstreeks werkende regels: 
landbouw 
 

 Verbod uitbreiding veehouderij  
 

Kaart 4: Instructieregels gemeenten:  
natuur en stiltegebieden 

 Natuurnetwerk Brabant 

 Natuur Netwerk Brabant – ecologische 
verbindingszone  

 Attentiezone waterhuishouding 
 

 
Kaart 5: Instructieregels gemeenten: 
grondwaterbescherming, waterveiligheid en –
berging  
 

 Rivierbed 

Kaart 6: Instructieregels gemeenten: 
basiskaart Landelijk gebied 

 Landelijk gebied - Gemengd landelijk 
gebied 

 Landelijk gebied - Groenblauwe mantel 
 

Kaart 7: Instructieregels gemeenten: 
specifieke gebieden voor agrarische 
ontwikkelingen 
 

 Beperkingen veehouderij 

Kaart 8: Instructieregels voor waterschappen: 
watersystemen, -veiligheid en –berging 

 Normvrij gebied 

 Attentiezone waterhuishouding 
 

 
Milieubeschermingsgebieden, natuur en wegen  
Diep grondwaterlichaam (artikel 2.20)  
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben de verplichting vanuit de Kaderrichtlijn Water en de 
Grondwaterrichtlijn om grondwater dat nu en voor de toekomst geschikt is voor de winning van 
drinkwater te beschermen. De onconventionele winning van koolwaterstoffen brengt risico’s met 
zich mee, die de kwaliteit van het grondwater voor drinkwaterwinning bedreigen. Omdat de risico’s 
van deze onconventionele boringen naar koolwaterstoffen onbekend en wellicht onbeheersbaar 
zijn, is het nodig de grondwaterlichamen die geschikt zijn voor drinkwaterwinning voor menselijke 
consumptie te beschermen met een verbod. 
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Deze aanduiding vormt geen beperking voor de plannen, aangezien geen sprake is van 
onconventionele winning van koolwaterstoffen.  
 
Geen attentiezone waterhuishouding (artikel 2.21)  
De waterschappen zijn als watersysteembeheerder verantwoordelijk voor de regulering van de 
handelingen in het regionale watersysteem. De Waterwet maakt hierop een uitzondering voor drie 
specifieke categorieën van grondwateronttrekkingen. Deze categorieën zijn opgenomen in artikel 
6.4 van de wet.  
 
Het betreft onttrekkingen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening, 
bodemenergiesystemen en onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 per jaar ten behoeve van 
industriële toepassingen. Voor deze categorieën van onttrekkingen is de provincie bevoegd om bij 
of krachtens de verordening regels te stellen.  
 
Een vergunning tot het onttrekken van grondwater ten behoeve van een bodemenergiesysteem, 
bedoeld in artikel 6.4, is niet vereist voor een onttrekking gesitueerd in ‘Geen Attentiezone 
waterhuishouding’ als de te onttrekken hoeveelheid grondwater ten hoogste 10 m3 per uur 
bedraagt en de onttrekkingsput niet dieper is dan 30 meter minus maaiveld. 
 
Deze aanduiding vormt geen beperking voor het plan aangezien geen sprake is van het onttrekken 
van grondwater ten behoeve van bodemenergiesystemen.  
 
Ontgassingsvrij gebied (artikel 2.38) 
Het is verboden om in Ontgassingsvrij gebied restladingdamp van aardolieproducten die bestaan uit 
meer dan 10% benzeen te emitteren. Dit wordt ook wel ontgassen genoemd; het gasvrij maken van 
een ladingtank waarbij de dampen naar de atmosfeer worden afgevoerd.  
 
 Dit vormt geen belemmering voor het planvoornemen.  
 
Landbouw  
Verbod uitbreiding veehouderij (artikel 2.73) 
Er geldt een verbod voor een toename van de oppervlakte dierenverblijf op een bouwperceel, door 
de bouw van een dierenverblijf of het in gebruik nemen van bestaande bebouwing voor het houden 
van dieren. 
 
Deze aanduiding vormt geen beperking voor het plan aangezien veehouderijen geen onderdeel 
uitmaken van het bestemmingsplan. 
 
Natuur en stiltegebieden  
Natuurnetwerk Brabant (artikel 3.18) 
Het plangebied is deels aangeduid als ‘Natuur Netwerk Brabant’. Het Natuur Netwerk Brabant 
(NNB) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden en landbouwgebieden met 
natuurwaarden van (inter-)nationaal belang, zoals de bossen, de heide en vennen, de stuifduinen, 
de schraalgraslanden, de rivieren en beken.  Het doel van het NNB-beleid is het veiligstellen van 
ecosystemen en het realiseren van leefgebieden met goede condities voor de biodiversiteit. Deze 
leefgebieden zijn belangrijk voor dier- en plantensoorten. 
 
Een bestemmingsplan kan bepalen dat het oprichten van kleinschalige bebouwing en bouwwerken 
ten behoeve van de natuurfunctie of het recreatieve medegebruik daarvan zijn toegestaan, als dit 
geen aantasting geeft van de ecologische waarden en kenmerken van het Natuur Netwerk Brabant. 
 
Conform het Natuurbeheerplan van de provincie Noord-Brabant valt het Natuur Netwerk ter 
plaatse onder het beheertype ‘Dynamisch moeras’. Dynamische moerassen zijn moerassen met een 
hoge waterstand en een dynamisch waterpeil. Ze worden periodiek overstroomd met oppervlakte 
water. Hierdoor is er minder sprake van verzuring en verbossing,  
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De bestemmingsplanwijzigingen zullen echter geen nadelige invloed uitoefenen op de 
natuurwaarden in het NNN. De bestemmingsplanwijziging heeft juist eerder een positieve invloed 
op aanwezige natuurwaarden. In paragraaf 4.7 wordt verder ingegaan op het aspect natuur. 
 
Ecologische verbindingszone (artikel 3.25)  
Op basis van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 1 maart 2020) is het 
plangebied aangeduid als ecologische verbindingszone. Echter wordt voor aanpassingen van het 
Natuur Netwerk Brabant (NNB) in het Natuurbeheerplan (NBP) eenmaal per jaar een procedure 
doorlopen met inspraak. Omdat het NNB ook in de Interim Omgevingsvergunning Noord-Brabant is 
opgenomen en grenswijzingen dus ook voor deze verordening relevant zijn, is er synchroon aan het 
NBP-proces ook een procedure voor kaartaanpassing van het NNB in de Interim 
Omgevingsverordening. Beide plannen zijn gelijktijdig ter inzage gelegd en gelijktijdig vastgesteld. 
De “Wijziging Interim Omgevingsverordening – kaartaanpassingen 2” is op 8 december 2020 
vastgesteld. Deze wijziging is van toepassing op het plangebied.  
 

Afbeelding 5: Kaart 4 uit “Wijziging Interim Omgevingsverordening – Kaartaanpassingen 2”.  
 
De provincie is in 2018 gestart met het actualiseren van het netwerk van ecologische 
verbindingszones (evz's). In de loop der jaren zijn veel verbindingen gerealiseerd. Er is behoefte om 
de nog uit te voeren opgave duidelijk in beeld te brengen. Dat brengt onder andere ook met zich 
mee dat waar ''dubbelingen'' zijn door zowel toekenning van gronden aan Natuur Netwerk Brabant 
als aan Natuur Netwerk Brabant - ecologische verbindingszone, de laatste wordt verwijderd. 
Borging van de natuurfunctie verloopt op deze plaatsen immers al via het Natuur Netwerk.  
 
Bij deze eerste fase van actualisatie van de kaart verdwijnen evz's, komen er nieuwe evz's bij en 
verandert op een aantal plekken de ligging van de verbindingszone. Dit laatste uit zich op de kaart 
met wijzigingen bij deze wijzigingsverordening overigens ook als een (gedeeltelijke) verwijdering en 
toevoeging. Zoals in afbeelding 5 is af te lezen, wordt de ecologische verbindingszone ter plaatse 
van het plangebied verwijderd. De reden hiertoe is: “De natte EVZ-trajecten bij Woudrichem liggen 
in de uiterwaarden. Deze uitwaarden zijn ook aangewezen als NNB. Het NNB biedt hier 
mogelijkheden voor migratie van soorten. De EVZ-functie kan derhalve vervallen zonder ecologische 
gevolgen.  
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Aangezien het plangebied niet langer onderdeel uitmaakt van de ecologische verbindingszone, 
vormt deze aanduiding (niet langer) een belemmering voor het plan. 
 
Attentiezone waterhuishouding (artikel 3.26) 
Een bestemmingsplan van toepassing op Attentiezone waterhuishouding strekt tot bescherming van 
de waterhuishouding en sluit functies en activiteiten uit die een negatief effect hebben op de 
hydrologische instandhoudingsdoelen van het hierbinnen gelegen Natuur Netwerk Brabant. 
 
In paragraaf 4.6 wordt nader ingegaan op het aspect water en waterhuishouding.  
 
Grondwaterbescherming, waterveiligheid en –berging 
Rivierbed (artikel 3.34) 
Een bestemmingsplan van toepassing op Rivierbed strekt mede tot bescherming tegen 
overstroming. De toelichting bij een bestemmingsplan dient hiertoe een verantwoording te 
bevatten waaruit blijkt dat:  

a. de activiteiten en functies niet kwetsbaar zijn ten aanzien van de waterdiepte en de 
frequentie van overstromen;  

b. is verzekerd dat mensen en dieren op doelmatige wijze geëvacueerd kunnen worden; 
c. is verzekerd dat de permanente aanwezigheid van mensen hoogwatervrij kan plaatsvinden. 

 
Het plangebied ligt tussen de Wilhelminasluizen (Waalzijde) en de Kromme Nolkering (Maaszijde).  
Bij hoog water stroomt het gebied vol vanuit de Maas tot een bepaald peil (maatgevend  
hoogwater/ MHW = 3.5m + NAP), daarna wordt de kering aan de zuidkant gesloten.  
Door het nemen van verschillende veiligheidsmaatregelen en het opstellen van een evacuatieplan is 
verzekerd dat mensen en dieren op een doelmatige wijze geëvacueerd kunnen worden.  
 
In paragraaf 4.6 is nader ingegaan op het aspect water en de gevolgen van onderhavig 
bestemmingsplan op de rivier. 
 
Landelijk gebied  
Voor het Landelijk gebied worden de ontwikkelingsmogelijkheden geschetst in de 
Omgevingsverordening. Daarbij wordt een onderverdeling gemaakt in:  

 Gemengd landelijk gebied 

 Groenblauwe mantel: 
 
In diverse artikelen wordt een verbinding gelegd over het inpasbaar zijn van een ontwikkeling 
binnen de gewenste ontwikkelingsrichting van het gebied. 
 
Bestaande niet-agrarische functies in landelijk gebied (artikel 3.71) 
Een bestemmingsplan van toepassing op Landelijk gebied bevat regels voor een bestaande niet-
agrarische functie die:  

a. de bestaande planologische gebruiksactiviteit vastleggen; 
b. een toename van de gebruiksoppervlakte voor mestbewerking uitsluiten; 
c. kunnen voorzien in een redelijke uitbreiding, als dat past binnen de gewenste 

ontwikkelingsrichting van het gebied waarbij de volgende aspecten zijn betrokken:  
1. een gebiedsgerichte benadering welke activiteiten en functies passen in de 

omgeving;  
2. welke effecten de mogelijke ontwikkeling heeft op andere aspecten, waaronder 

mobiliteit, agrarische ontwikkeling, leefbaarheid en leegstand elders;  
3. hoe de uitbreiding bijdraagt aan het versterken van de omgevingskwaliteit, 

waaronder een bijdrage aan de sloop van overtollig en leegstaand vastgoed in het 
Landelijk Gebied.  
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Onderhavig bestemmingsplan legt de bestaande planologische gebruiksactiviteiten vast. De huidige 
hoofdbestemming “Agrarisch met natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden” wordt 
middels dit bestemmingsplan gewijzigd in de bestemming “Natuur”. De agrarische bedrijvigheid is in 
de loop der jaren verschoven naar recreatieve activiteiten. Het toekennen van een andere 
bestemming is derhalve verantwoord. Binnen de bestemming “Natuur” kan extensief recreatief en 
agrarisch medegebruik worden toegestaan, waardoor deze twee functies feitelijk worden 
voortgezet.  
 
Specifieke gebieden voor agrarische ontwikkelingen 
Beperkingen veehouderij (artikel 3.51) 
Als een veehouderij binnen Beperkingen veehouderij ligt, gelden er afwijkende regels. Deze 
aanduiding vormt geen beperking voor de plannen aangezien veehouderijen geen onderdeel 
uitmaken van het bestemmingsplan. 
 
Watersystemen, -veiligheid en –berging  
Normvrij gebied (artikel 4.6) 
Binnen Normvrij Gebied geldt geen verplichting voor het waterschap om een genormeerd 
beschermingsniveau te bieden. 
 
Attentiezone waterhuishouding (artikel 4.12) 
Bij het vaststellen van regels met betrekking tot handelingen in een watersysteem of 
beschermingszone als bedoeld in artikel 78 Waterschapswet, houdt het algemeen bestuur rekening 
met de begrenzing van de Attentiezone waterhuishouding en de daarbinnen gelegen natte 
natuurparels. 
 
In paragraaf 4.6 wordt nader ingegaan op het aspect water en waterhuishouding.  
 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies 
Voor elke ruimtelijke ontwikkeling geldt dat toepassing moet worden gegeven aan de basisprincipes 
voor een evenwichtige toedeling van functies, die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de Interim 
Omgevingsverordening. Een bestemmingsplan moet invulling geven aan een goede 
omgevingskwaliteit met een veilige, gezonde leefomgeving (artikel 3.5 t/m 3.9). 
 
Zorgvuldig ruimtegebruik (artikel 3.6) 
Het principe van zorgvuldig ruimtegebruik is al geruime tijd in het provinciaal beleid verankerd en 
omvat diverse aspecten. Doel is om bestaand bebouwd gebied zo goed mogelijk te benutten. Het 
optimaal benutten van de bestaande bebouwde omgeving draagt bij aan het behoud van de 
openheid en kwaliteit van het buitengebied en aan hergebruik van leegkomende of 
bebouwingslocaties in zowel stedelijk als landelijk gebied. 
 
Met het voorliggende bestemmingsplan wordt de feitelijke situatie in een geactualiseerde 
planologische regeling gegoten. De bestemming “Natuur” is gelet op het provinciaal beleid een 
logische keus. Binnen deze bestemming kan extensief recreatief en agrarisch medegebruik worden 
toegestaan. Hierdoor kunnen deze twee functies feitelijk worden voortgezet. Een intensivering van 
deze twee gebruiken blijft daarmee beperkt. Gesteld kan worden dat sprake is van zorgvuldig 
ruimtegebruik. 
 
Toepassing van de lagenbenadering (artikel 3.7)  
De toepassing van de lagenbenadering omvat het effect van de ontwikkeling op de lagen in 
onderlinge wisselwerking met elkaar en het actief benutten van de factor tijd. De lagenbenadering 
omvat de effecten op:  

- de ondergrond, zoals de bodem, het grondwater en archeologische waarden;  
- de netwerklaag, zoals infrastructuur, natuurnetwerk, energienetwerk, waterwegen 

waaronder een goede, multimodale afwikkeling van het personen- en goederenvervoer;  
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- de bovenste laag, zoals cultuurhistorische en landschappelijke waarden, de omvang van de 
functie en de bebouwing, de effecten op bestaande en toekomstige functies, de effecten 
op volksgezondheid, veiligheid en milieu.  

 
Door actief de factor tijd te benutten wordt rekening gehouden met de herkomstwaarde, vanuit het 
verleden, de (on)omkeerbaarheid van optredende effecten en de toekomstwaarde gelet op 
duurzaamheid en toekomstbestendigheid. De toetsing van de gevolgen van het initiatief op de 
bovengenoemde aspecten is uitgebreid uiteengezet in deze toelichting. 
 
Meerwaardecreatie (artikel 3.8) 
Meerwaardecreatie omvat een evenwichtige benadering van de economische, ecologische en 
sociale aspecten die in een gebied en bij een ontwikkeling zijn betrokken, waaronder: 

- de mogelijkheid om opgaven en ontwikkelingen te combineren waardoor er meerwaarde 
ontstaat; 

- de bijdrage van een ontwikkeling aan andere opgaven en belangen dan die rechtstreeks 
met de ontwikkeling gemoeid zijn. 

 
Middels een kwaliteitsverbetering wordt meerwaarde gecreëerd. In onderstaande paragraaf wordt 
daar nader op ingegaan.  
 
Kwaliteitsverbetering (artikel 3.9) 
Met dit artikel  benadrukt de provincie dat bij de realisering van een ruimtelijke ontwikkeling in 
Landelijk gebied ook verzekerd moet worden dat die ontwikkeling gepaard gaat met een fysieke 
verbetering van het landschap.  
 
Door de provincie is een handreiking opgesteld om invulling te geven aan de uitvoering van deze 
kwaliteitsverbetering (november 2011). Voor iedere “ruimtelijke ontwikkeling” dient namelijk 
onderbouwd te worden hoe invulling wordt gegeven aan artikel 3.9 van de Interim 
Omgevingsverordening. 
 
Door het planvoornemen verbetert de ruimtelijke kwaliteit en het functioneren van het plangebied. 
Het biedt kansen voor een kwaliteitsverbetering op het gebied van natuur- en 
recreatieontwikkelingen. De kwaliteitsimpuls die aan het gebied wordt gegeven is op te hangen aan 
het stellen van duidelijke en heldere planregels in samenhang met een betere handhaafbaarheid 
tegen bouwwerken die niet binnen de bebouwingsmogelijkheden passen. Met de bestemming 
“Natuur” worden tevens de natuurlijke en landschappelijke waarden versterkt.  
 
Conclusie  

Het bestemmingsplan is in lijn met het provinciaal beleid.  
 

3.3 Regionaal beleid  
 
Regionale beleidsvisie recreatie en toerisme  

In de regionale nota Economische Zaken (EZ) is het economisch belang van toerisme en recreatie 
onderkend. Een doelstelling in de nota EZ is het ‘intensiveren van extensieve recreatie en toerisme’. 
Het opstellen van een beleidsvisie voor toerisme en recreatie (T&R) voor de regio Land van Heusden 
en Altena (LHA) was daarom één van de acties uit het economisch actieprogramma. De beleidsvisie 
T&R is in 2010 met als doel de mogelijkheden om de toeristisch-recreatieve potentie economisch 
beter te benutten. 
 
De inhoudelijke doelstellingen van de beleidsvisie zijn: 

 Het zoveel mogelijk (uniform) uitdragen van de vastgestelde identiteit en het versterken van 
het gewenste imago, onder meer door meer, betere en efficiënte promotie; 

 Het realiseren van een groei van recreatie en toerisme met gemiddeld 1,5% per jaar (in termen 
van bestedingen en werkgelegenheid); 



 
|18 

 

NL.IMRO.1959.BP6008-VO01 Bestemmingsplan “De Maaslandjes” 

 Het creëren van heldere en stimulerende voorwaarden waarbinnen de recreatie, het toeristisch 
bedrijfsleven en ondernemende burgers de kansen kunnen benutten; 

 Het initiëren van een sterkere organisatiestructuur, met meer regie, betere taakafbakening 
tussen de gemeenten en de toeristisch-recreatieve sector en tussen de regio en haar omgeving; 

 Het uitvoeren van het actieprogramma dat gericht is op het realiseren van de vier 
bovengenoemde doelstellingen, de gekozen ontwikkelingsthema’s en doelgroepen.  

 
In kwalitatief opzicht wordt gestreefd naar: 

 Meer, in het landschap passende vormen van verblijf;  

 Een diversiteit aan kleinschalige bezoekpunten die ook goed middels routestructuren met 
elkaar verbonden zijn; 

 Meer en gevarieerde horeca, vooral aan het water en met voorzieningen voor kinderen;  

 Moderne infotainment over de bijzonderheden van de streek.  
 
Conclusie 

Het plangebied van de Maasdijk vindt niet concreet zijn weerslag binnen deze beleidsvisie. Wel is er 
aandacht voor waterbeleving en de ambitie van betere in het landschap passend verblijfs- en 
recreatiemogelijkheden. Het planvoornemen is in lijn met de Regionale beleidsvisie recreatie en 
toerisme.  

3.4 Gemeentelijk beleid 
 
Structuurvisie Land van Heusden en Altena  

De voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem hebben gezamenlijk de 
structuurvisie ‘Land van Heusden en Altena’ opgesteld. De structuurvisie is vastgesteld op 2 juli 
2013. De vorige StructuurvisiePlus ‘Land van Heusden en Altena’ (vastgesteld in 2004) is 
geactualiseerd en op onderdelen bijgesteld. 
 
Het resultaat is opgenomen in de voorliggende structuurvisie ‘Land van Heusden en Altena’ met de 
bijbehorende structuurvisiekaart. De visie geeft aan hoe de (voormalige) gemeenten Aalburg, 
Werkendam en Woudrichem tot 2025 omgaan met de beleidsvelden wonen, voorzieningen 
(commercieel en niet-commercieel), economie (bedrijven, agrarische bedrijven, toeristisch-
recreatieve bedrijven), omgeving en eigenheid (waarden, kwaliteiten, identiteiten, fysieke 
omgeving) en verkeer en mobiliteit. Voor de verschillende beleidsvelden zijn vier vormen van beleid 
uitgewerkt. 

 
 

Afbeelding 6: Structuurvisie Land van Heusden en Altena  
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Op de verbeelding van de structuurvisie is het plangebied aangemerkt als ecologische 
hoofdstructuur en ecologische verbindingszone.  
 
Een ecologische verbindingszone (EVZ) is een verbinding tussen natuurgebieden (met 
nieuwe of herstelde natuur) die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Ecologische 
verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen 
natuurgebieden mogelijk te maken. De gemeenten ondersteunen de realisatie van de (robuuste) 
ecologische verbindingszones (EVZ) die moeten bijdragen aan het versterken van de 
landschappelijke kwaliteit, de cultuurhistorische identiteit, duurzaam waterbeheer en betere 
toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Tevens ondersteunen de gemeenten de realisatie, 
versterking en behoud van de EHS binnen de regio. De gemeenten zullen, daar waar zich kansen 
voordoen, ruimtelijk faciliteren en meedenken om zodoende win-win mogelijkheden te creëren. 
 
Middels dit bestemmingsplan wordt de huidige agrarische bestemming gewijzigd naar “Natuur”. 
Binnen deze bestemming kan onder voorwaarden extensief recreatief en agrarisch medegebruik 
worden toegestaan. Zo is er bewust voor gekozen om dagrecreatie te beperken tot binnen het 
zomerseizoen, zodat in de winterperiode meer ruimte geven kan worden aan de natuur en de 
waterbergende werking van het gebied. De bestemmingsplanwijziging heeft daarmee juist eerder 
een positieve invloed op aanwezige natuurwaarden in de ecologische verbindingszone.  
 
Gesteld kan worden dat in voldoende mate rekening wordt gehouden met de ecologische 
verbindingszone. Zie ook paragraaf 4.7.  
 
Integrale visie majure project De Veense Plassen 

In september 2007 is gestart met de ontwikkeling van het gebied De Veense Plassen. De directe 
aanleiding hiervoor is de door het ministerie van VROM gewenste duidelijkheid omtrent de aanpak 
van permanente bewoning van recreatiewoningen. Naast dit knelpunt biedt het gebied kansen om 
een kwaliteitsverbetering tot stand te brengen op het gebied van natuur- en recreatieontwikkeling.  
De gemeente heeft op 25 september 2007 de ‘Startnotitie ontwikkeling Plassengebied Veen’ 
opgesteld die erop gericht is randvoorwaarden te stellen ten behoeve van de (verdere) ontwikkeling 
van het Plassengebied Veen. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Aalburg heeft op 22 
december 2009 een masterplan + Addendum vastgesteld om te komen tot een veilig 
recreatiegebied, waarbij versterking van de kwaliteiten van landschap, natuur en recreatie centraal 
staan. 
 
Masterplan Veense Plassen 

In het kader van de voorgestane ontwikkeling en revitalisering van het Plassengebied Veen zijn de 
volgende doelstellingen opgesteld: 

 Het verbeteren van de veiligheid (brandveiligheid, bereikbaarheid hulpdiensten, eisen 
bouwbesluit) op de ‘Veense Put’; 

 Heldere handhaafbare ruimtelijke uitgangspunten ten aanzien van de onrechtmatige 
permanente bewoning van recreatieverblijven; 

 Het versterken van de openbare recreatieve en toeristische functie van het Plassengebied 
Veen; 

 Het verbeteren van de beeldkwaliteit c.q. oplossen van de te grote bebouwingsintensiteit op de 
Veense Put; 

 Het versterken van de natuurlijke en landschappelijke (Ecologische Hoofdstructuur/EHS) 
waarden binnen het Plassengebied Veen; 

 Kansen voor verplaatsing van de voetbalvereniging Achilles Veen naar een andere locatie te 
bezien; 

 Het betrekken van de vrijkomende gronden van de voetbalvereniging Achilles Veen’. 
 
Het Masterplan dient een oplossing te geven voor een aantal problemen in een complex gebied. 
Enerzijds moet een oplossing gevonden worden voor de (te) intensieve bebouwing op de landtong 
die voor een deel gesaneerd moet worden, zodat door vermindering van het aantal bouwwerken 
een ruimtelijk acceptabele en veilige situatie ontstaat. 
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Anderzijds dienen voor de gemeente financiële dragers binnen het gebied gevonden te worden die 
de ruimtelijke kwaliteit van het plassengebied niet doen afnemen maar juist versterken. 
 
De kern van de ruimtelijke visie is gebaseerd op het zoveel mogelijk open houden van de 
uiterwaarden, eventuele bebouwing en beplanting dienen zo laag mogelijk gehouden te worden, 
zodat het contrast tussen de hoger liggende Maasdijk (circa 5 m hoger) en de lager gelegen 
uiterwaarden zoveel mogelijk behouden blijft. Men dient vanaf de Maasdijk niet tegen de 
bebouwing aan maar op de bebouwing te kijken.  
 
Indien de daken van deze bebouwing op een zo natuurlijk mogelijke manier zijn uitgevoerd – denk 
hierbij aan gras of vegetatiedaken – dan zal de aanwezige bebouwing wegvallen en niet als obstakel 
worden gezien binnen de uiterwaarden. 
 
Het plangebied is door het sterk verschillend huidige grondgebruik te complex om vanuit een 
gebiedsinsteek te beschrijven. Daarom is ervoor gekozen om het plangebied in zes deelgebieden op 
te splitsen, waarbij de deelgebieden in belangrijke mate vanuit het huidige gebruik zijn bepaald. 
Onderhavig bestemmingsplan heeft betrekking op het deelgebied: evenwijdig aan de Maasdijk met 
de bestemming “Agrarisch gebied met natuurwetenschappelijke en landschapswaarden”, dat 
momenteel overwegend gebruikt wordt voor dagrecreatie.  
 
Addendum 
Naast hetgeen in het Masterplan is gesteld, wordt in het Addendum ingegaan op de doelstellingen, 
prioritering en draagvlak. Het college heeft namelijk besloten dat het concept-Masterplan nog 
onvoldoende inging op hetgeen door betrokken overheidspartners en belanghebbenden in de 
gesprekken en bijeenkomsten is opgemerkt. Het Addendum voorziet dan ook in een aanpassing van 
het geschetste wensbeeld zonder dat dit de door de onderzoekbureaus gemaakte ruimtelijke 
analyse teniet doet.  
 
In het nieuwe wensbeeld is zoveel mogelijk rekening gehouden met de ruimtelijke wensen van 
betrokkenen.  

 De overheidspartners Rijkswaterstaat en Provincie zien hierin natuur- en 
landschapsontwikkeling gerealiseerd en er wordt meer waterberging gecreëerd. Er wordt een 
duidelijk scheiding gemaakt tussen het recreatieve deel en een permanent woongebied opdat 
de handhaafbaarheid van het nieuw ruimtelijk beleid gewaarborgd is; 

 De eigenaren van de Landjes Maasdijk zien hun feitelijk doch op dit moment illegale 
dagrecreatie, onder strikte voorwaarden gelegaliseerd;  

 Realisatie van uitgangpunten in het Aanlegplaatsenplan (en de Strategische Visie);  

 Behoud en realisatie van openbaar toegankelijk strand met goede parkeer- en commerciële 
voorzieningen. 

 
Met de herbestemming van het plangebied naar “Natuur” is bewust voor gekozen om dagrecreatie 
te beperken tot binnen het zomerseizoen, zodat in de winterperiode meer ruimte geven kan 
worden aan de natuur en de waterbergende werking van het gebied. De op dit moment illegale 
dagrecreatie wordt daarmee gelegaliseerd. In de navolgende paragraaf wordt nader ingegaan op 
het Aanlegplaatsenplan. Gesteld kan worden dat het plan in lijn is met het wensbeeld uit het 
Addendum.  
 
Ambitiedocument Veense Plassen (oktober 2010) 

Op basis van diverse onderzoeksresultaten en ook het overleg met Provincie, VROM en de 
Vereniging van Eigenaren zijn aanpassingen van Masterplan nodig en wenselijk. Dit heeft geleid tot 
het opstellen van een nieuw ambitiedocument voor de Veense Plassen. Het document is meer dan 
een visie; de verwoorde ambitie is namelijk een resultaat van onderzoeken. De conclusie is dat 
feitelijke realisatie van deze ambitie tot de mogelijkheden behoort. Het is daarnaast ook een 
resultaat van beleidsafwegingen op rijks- en provinciaal niveau. Een intensief gebeuren omdat 
beleidsuitgangspunten soms conflicterend waren en over de regels heen gekeken moest (kunnen) 
worden om het uiteindelijke beoogde kwaliteitsslag te kunnen realiseren. 
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Voor het plangebied zijn de volgende ontwikkelingsmogelijkheden geformuleerd:  

 Verbeteren van de landschappelijke kwaliteit van het gebied door toepassing van groene 
erfafscheidingen van inheemse plantmateriaal; 

 Treffen van voorziening t.b.v. de verbetering van de kwaliteit voor dagrecreatie.  
 
Niet:  

 Toevoegen van recreatiewoningen of permanente woningbouw in deze zone. 
 
Dit deelgebied is bestemd voor dagrecreatie en de daaraan verbonden voorzieningen. Vormen 
van verblijf/seizoensrecreatie wordt ontmoedigd en zo mogelijk juridisch tegengegaan.  
 
Aanlegplaatsenplan 

In het aanlegplaatsenplan Aalburg (2007) zijn de meest geschikte locaties geselecteerd om de 
watersportfunctie voor passanten in het gebied te versterken. Hierbij zijn acht locaties geselecteerd 
voor ontwikkeling, waarvan er drie in het Plassengebied Veen liggen. 
1. Hoge Waard: Camping de Hoge Waard beschikt nu al over bijna 80 ligplaatsen. De ligplaatsen 

worden uitsluitend verhuurd in combinatie met een staanplaats op de camping. De 
ondernemer wil een uitbreiding realiseren. Deze uitbreiding zal de passantenfunctie in het 
gebied versterken. 

2. Oostema Yachting: Oostema is een kleinschalig bedrijf met enkele ligplaatsen en voorzieningen 
aan de wal, echter niet voor passanten. De ondernemer wil een uitbreiding van de huidige 
ligplaatsen realiseren. Deze uitbreiding zal de passantenfunctie in het gebied versterken. 

3. Veense Putten: In het aanlegplaatsenplan is de ontwikkeling van de Veense Putten voor de 
watersport als lange termijn optie genoemd. Voor de langere termijn is de ontwikkeling van een 
volwaardig watersportgebied in dit gebied mogelijk volgens het aanlegplaatsenplan (2007). Het 
idee is om de voorzieningen aan beide zijden van het doorgaande vaarwater te versterken.  
Aan de 'overzijde' van de Afgedamde Maas is nu W.S.V. het Esmeer gevestigd. Door beide 
zijden van het doorgaande vaarwater te benutten zou een volwaardig cluster van voorzieningen 
en vaarwater kunnen ontstaan. 'Het cluster kan dan, net als bijvoorbeeld de Gouden Ham, de 
Lithse Ham of het Leukermeer, uitgroeien tot een bestemming voor watersporters', aldus het 
aanlegplaatsenplan. 

 
Met onderhavig planvoornemen worden geen nieuwe aanlegplaatsen gerealiseerd. Het 
beleidsdocument heeft geen relatie met het plan.  
 
Nota Ruimtelijke Kwaliteit 

Op dit moment wordt de welstand getoetst aan de welstandsregels van de voormalige gemeenten. 
Deze regels dienen voor 1 januari 2021 geharmoniseerd te worden (Wet Arhi). Hiertoe vernieuwd 
de gemeente Altena de regels rondom welstand. Deze nieuwe regels worden opgenomen in een 
Nota Ruimtelijke Kwaliteit, die in de loop van 2021 van kracht wordt. De welstandsnota’s en 
beeldkwaliteitsplannen van de voormalige gemeenten blijven tot die tijd uitgangspunt.  
 
Op 3 november 2020 heeft de gemeente Altena onder andere besloten de welstandsnota van 
voormalig Aalburg van toepassing te verklaren voor het grondgebied van de voormalige gemeente 
Aalburg. Op basis van de welstandsnota van voormalig Aalburg valt het gebied van het 
Plassengebied Veen onder het gebied ‘Veen’. Meer specifiek onder de ‘dijkbebouwing (open tot 
zeer open)’.  
 
De bebouwing aan de Maasdijk lopend vanaf de splitsing met de Wielstraat tot de sportvelden heeft 
een open tot zeer open uitstraling. De dijkbebouwing is pand voor pand, erf voor erf gerealiseerd. 
De dichtheid varieert langs de dijk. Er staan hoofdzakelijk vrijstaande woningen. Langs de Maasdijk 
zijn nog enkele (voormalige) boerderijen met bijbehorende opstallen te zien. De bebouwing bevindt 
zich voornamelijk aan de zuidzijde van de dijk, maar op sommige plekken is er ook bebouwing aan 
de noordzijde. Mede hierdoor is er een afwisseling in dichtheden. 
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De dijk is van historisch belang. Langs de dijk bepalen de maat van de bebouwing en de aanwezige 
open ruimte de sfeer en het beeld. De bebouwing is divers, maar met een traditionele 
verschijningsvorm. Het aanwezige groen bestaat uit tuinen, (groene) erfafscheidingen en weide. Alle 
bebouwing aan de dijk krijgt een streng welstandsbeleid (niveau 1). 
 
In onderhavig bestemmingsplan wordt geen nieuwe bebouwing gerealiseerd. De welstandsnota van 
voormalig Aalburg c.q. de Nota Ruimtelijke Kwaliteit heeft derhalve geen invloed op het plan.  
 
Conclusie 

Voor zover van toepassing, is onderhavig bestemmingsplan in lijn met het gemeentelijk beleid.  
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4. RANDVOORWAARDEN 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk komen de uitvoeringsaspecten aan bod. Daarbij gaat het om eisen die vanuit 
milieutechnisch oogpunt of vanwege veiligheid en gezondheid gevolgen hebben voor de situering 
van functies. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de kwaliteit van de bodem, luchtkwaliteit, de 
effecten van bedrijven in en rondom het plangebied, de waterhuishouding etc. 
 

4.2 Geluid 
 
Wet geluidhinder 

Het aspect geluid speelt een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit. Er bestaan verschillende 
geluidsbronnen die van invloed kunnen zijn op deze omgevingskwaliteit. Overlast van geluid op 
geluidsgevoelige functies dient te worden voorkomen.  
 
In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt tussen verkeerslawaai en industrielawaai. Ter 
bepaling van de geluidsbelasting dient op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) iedere weg in 
beschouwing te worden genomen tenzij de weg binnen een woonerf gelegen is of voor de weg een 
maximum rijsnelheid van 30 km/uur geldt. De te beschouwen wegen hebben een onderzoekszone 
waarbinnen een akoestisch onderzoek dient plaats te vinden. De grootte van de zone is afhankelijk 
van het aantal rijstroken en de definitie van het gebied (buitenstedelijk of binnenstedelijk). Op 
grond van de Wet geluidhinder bedraagt de voorkeursgrenswaarde 48 dB op de gevels van 
geluidgevoelige bestemmingen.  
 
In artikel 1 van de Wet geluidhinder (Wgh) wordt een beperkt aantal type objecten aangemerkt als 
geluidsgevoelig object. Dit zijn: woningen, geluidsgevoelige terreinen en andere geluidsgevoelige 
gebouwen (onder andere onderwijsgebouwen, ziekenhuishuizen en verpleeghuizen). Objecten die 
niet onder deze categorieën zijn te scharen zijn op basis van de Wgh niet beschermd tegen 
geluidhinder. 
 
Onderzoek 

In het plangebied zijn zeven bestaande woningen aanwezig. De gronden die aangewezen zijn voor 
dagrecreatie zijn niet aan te merken als geluidsgevoelige objecten. Er vinden verder geen 
ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied plaats die van invloed zijn op de omgevingskwaliteit 
voor geluid. Om deze reden wordt in het kader van onderhavig plan geen akoestisch onderzoek 
uitgevoerd om de effecten met betrekking wegverkeerslawaai in beeld te brengen. 
 
Conclusie 

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor het planvoornemen.  
 

4.3 Luchtkwaliteit 
 
Wet luchtkwaliteit 

De Wet luchtkwaliteit is op 15 november 2007 in werking getreden. Voor de verschillende stoffen 
zijn normen (grenswaarden) opgenomen voor de jaargemiddelde concentraties en voor dagelijkse 
concentraties (vierentwintiguurgemiddelde).  
 
De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via 
het “Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)”. Van bepaalde projecten met 
getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. 
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In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de ministeriële 
regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het 
begrip NIBM. Voor de periode tussen het in werking treden van de ‘Wet luchtkwaliteit’ en het 
verlenen van derogatie door de EU is het begrip 'niet in betekenende mate' gedefinieerd als 1% van 
de grenswaarde voor NO2 en PM10. Na verlening van derogatie treedt het NSL in werking en wordt 
de definitie van NIBM verschoven naar 3% van de grenswaarde. In de Regeling NIBM is een lijst met 
categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in 
betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing 
aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag 
op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande 
project NIBM bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege blijven. 
 
Onderzoek 

Het bestemmingsplan is in grote lijnen conserverend van aard. Het huidige dagrecreatieve gebruik 
van verschillende gronden wordt in dit bestemmingsplan positief bestemd binnen de bestemming 
“Natuur”. Feitelijk zal de planontwikkeling nagenoeg geen extra verkeersbewegingen genereren (zie 
ook paragraaf 4.10), aangezien het feitelijke gebruik van de gronden ongewijzigd blijft. Met 
onderhavig bestemmingsplan wordt enkel de planologische situatie (weer) in overeenstemming 
gebracht met het feitelijke gebruik.  Op basis van het bovenstaande kan de geconcludeerd worden 
dat het voorliggende plan niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging en nader 
onderzoek niet nodig is. 
 
Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het planvoornemen. 

4.4 Externe veiligheid 
 
Besluit externe veiligheid inrichtingen 

Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren voor de directe omgeving in het geval dat er iets mis 
gaat tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De verbonden 
risico’s moeten binnen de perken blijven. Hiervoor worden normstellingen gehanteerd: 
 

 Het plaatsgebonden risico is vooral gericht op de te realiseren basisveiligheid voor burgers; 

 het groepsrisico stelt beperkingen aan de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van 
calamiteiten met gevaarlijke stoffen. In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is 
vastgelegd dat voor iedere toename in het groepsrisico een verantwoordingsplicht geldt, 
ongeacht of er door de wijziging een norm wordt overschreden. 

 
Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking getreden. In het 
Bevi zijn grenswaarden en oriënterende of richtwaarden opgenomen voor het plaatsgebonden 
risico (PR). Voor het groepsrisico (GR) is een verantwoordingsplicht opgenomen. Hiermee worden 
de aan te houden afstanden tussen inrichtingen (bedrijven) waar grote hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen aanwezig zijn en kwetsbare en beperkte objecten gewaarborgd. Naast het Bevi is de 
bijbehorende ministeriële Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) van belang. 
 
Voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het binnenwater is op 1 januari 
2010 een circulaire voor de risiconormering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gepubliceerd 
‘Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’. 
 
Het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is vanaf 1 april 2015 
vastgelegd in de Wet Basisnet en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wgvs). Voor ruimtelijk 
ordening in relatie tot transportroutes is er het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Dit 
besluit is gebaseerd op de Wro en de Wm. Volgens het Bevt mag op grond van een ruimtelijk besluit 
geen kwetsbaar object in de veiligheidszone worden gebouwd. 
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Nieuwe beperkt kwetsbare objecten mogen alleen in uitzonderlijke gevallen in de veiligheidszone 
worden toegestaan. Het Bevt gaat ook in op de hoogte van het groepsrisico (GR). Wanneer het 
aannemelijk is dat het groepsrisico ver beneden de oriëntatiewaarde blijft of nauwelijks toeneemt, 
is een verantwoording van het groepsrisico niet verplicht. 
 
Bebouwing is niet toegestaan binnen de zogenaamde 10-6 contour van het plaatsgebonden risico 
(PR): rond inrichtingen waar opslag/verwerking gevaarlijke stoffen plaatsvindt; langs 
transportroutes (weg, spoor, water, buisleiding) waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 
 
Onderzoek 

 
Afbeelding 7: risicokaart Nederland 
 
Risicovolle inrichtingen  
Op het terrein van de Veense Put is nabij de ingang van het park een propaantank gelegen. Op 
propaantanks is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim) of 
Activiteitenbesluit van toepassing. Voor alle propaantanks geldt een meldingsplicht waarbij de 
veiligheidsafstanden uit het Barim in acht moeten worden genomen. 
 
Vanwege de diverse ruimtelijke ontwikkelingen die spelen in de directe omgeving van de tank is 
ervoor gekozen om met een kwalitatieve risicoanalyse (QRA) inzicht te krijgen in de risico’s. Door de 
Regionale Milieudienst West-Brabant is een QRA uitgevoerd. De risicovolle activiteit betreft een 
bovengrondse propaantank met een inhoud van 13 m3. Daarmee valt de tank onder de 
werkingssfeer van het Barim.  
  
Uit de berekeningen blijkt dat de 10-6/jaar-contour van het plaatsgebonden risico cirkelvormig is en 
een straal heeft van circa 40 meter. De contour ligt over enkele bestaande (recreatie)woningen 
binnen het terrein van De Veense Put.  
 
Voor het groepsrisico bedraagt de effectafstand circa 200 meter (1%-letaliteit-afstand). Binnen dit 
gebied zijn verschillende (recreatie)woningen gelegen. Bij de berekeningen is tevens rekening 
gehouden met de plannen voor realisatie van extra recreatiewoningen in het gebied. De uitkomst 
van de berekeningen is dat er geen sprake is van een overschrijding van de oriënterende waarde 
van het groepsrisico. 
 
Hoewel op basis van de uitgevoerde analyse is gebleken dat PR-contour van 10-6/jaar 40 meter 
bedraagt, dient in deze situatie uitgegaan te worden van het Barim. Voor opslagtanks met propaan, 
groter dan 5 m3 tot en met 13 m3, die meer dan 5 keer per jaar worden bevoorraad geldt een 
veiligheidsafstand van 25 meter. Deze afstandseis geldt met betrekking tot de opstelplaats van de 
opslagtank, het vulpunt van de opslagtank en de opstelplaats van de tankwagen ten opzichte van 
buiten de inrichting gelegen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. 
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De kwetsbare objecten in het onderhavige plangebied liggen op meer dan de vereiste 25 meter 
veiligheidsafstand, waardoor er vanuit externe veiligheid geen belemmeringen aanwezig zijn. 
 
Vaarwegen 
De gemeente grenst aan enkele doorgaande vaarroutes waarover ook gevaarlijke stoffen vervoerd 
worden: De Bergsche Maas, het Heusdens Kanaal en de Afgedamde Maas. Voor vaarroutes is het 
Basisnet Water tot stand gekomen.  
 
Het Basisnet Water betreft de hoofdinfrastructuur over water en heeft alleen betrekking op 
bulkvervoer van stoffen die bij een ongeval een levensbedreigend effect kunnen hebben op ruime 
afstand van de infrastructuur. Het Basisnet Water bestaat uit een kaart met alle vaarwegen van 
CEMT klasse II en hoger (schepen van 55 meter en langer). De vaarwegen rond de voormalige 
gemeente Aalburg zijn niet op deze kaart opgenomen; de vaarwegen kennen geen beperkingen 
voor RO-ontwikkelingen en geen verantwoordingsplicht groepsrisico. 

 
Spoor 
Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor vindt niet in de nabijheid van het plangebied 
plaats. Binnen de voormalige gemeente Aalburg zijn geen spoorwegen aanwezig. Ook aan de 
overzijde van de Afgedamde Maas, in de Bommelerwaard, is geen spoorweg gelegen. 
 
Wegen 
In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen wegen waarover transport met gevaarlijke 
stoffen plaatsvindt.  
 
Leidingen 
Door de gemeente Aalburg loopt van noord naar zuid een hogedruk aardgasleiding. Deze leiding 
heeft op twee plaatsen een PR 10-6 contour: Direct ten noorden van de Bergsche Maas (ca. 164 
meter breed) en in de bocht waar de leiding naar het oosten afbuigt (ca. 250 meter breed). Verder 
heeft de leiding geen PR-contour: deze ligt op de leiding. Het plangebied ligt op ruime afstand van 
deze leiding en valt niet binnen het invloedsgebied. 
 
Zelfredzaamheid 
Bij hoogwater kunnen de buitendijkse gronden in het plangebied onder water lopen. Het 
aangrenzende dijklichaam biedt echter voldoende mogelijkheden voor bewoners en recreanten om 
zich in veiligheid te brengen. De gemeenten informeren en waarschuwen de bevolking. Samen met 
de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) oefenen de overheden regelmatig wat ze 
moeten doen bij een (dreigende) overstroming.  

Waal 

Afgedamde Maas 

Heusdens Kanaal 

Bergsche Maas 

Afbeelding 8: Basisnet Water 
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De waterstanden worden voortdurend bewaakt, waardoor er in principe tijd is voor maatregelen en 
alarmering. Specifieke maatregelen zijn niet noodzakelijk.  
 
Beheersbaarheid  
De beheersbaarheid van een calamiteit of ramp wordt bepaald door de mogelijkheden van de 
hulpdiensten en andere betrokken instanties om hun hulpverlenende taken goed uit te voeren. 
 
De objecten in het plangebied zijn over land vanaf het hoog gelegen dijklichaam benaderbaar.  
Een opkomsttijd van hulpverleningsdiensten van PM vooroverleg minuten kan zeker worden 
gegarandeerd. 
 
Advies brandweer 

PM vooroverleg 
 
Conclusie 

In het kader van de verschillende veiligheidsaspecten zijn maatregelen genomen om de integrale 
veiligheid van het gebied en de gebruikers te borgen. Het aspect externe veiligheid vormt geen 
belemmering voor het planvoornemen.  
 

4.5 Bodem 
 
Besluit bodemkwaliteit 

Sinds 2008 is het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) in werking getreden. Het doel van het Bbk is 
duurzaam bodembeheer. Dat wil zeggen: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit 
voor mens en milieu, én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
woningbouw of aanleg van wegen. 
 
Op grond van artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (2008) moet een 
bodemonderzoek worden verricht om de realiseerbaarheid van een (bestemmings)wijziging te 
beoordelen. Voor alle bestemmingen waar een functiewijziging of een herinrichting mogelijk is, 
moet ten minste een verkennend bodemonderzoek worden verricht. 
 
Onderzoek 

In juni en juli 2010 is door MILON bv te Schijndel een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in 
het volledige gebied aan de Veense plassen te Veen. Het onderzoek is uitgevoerd conform de 
leidraad NEN 5740. Het onderzoek is in bijlage 1 opgenomen.  
 
In het gebied langs de Maasdijk vinden geen werkzaamheden plaats waardoor dit gebied niet als 
aparte deellocatie in het bodemonderzoek is behandeld. Uit vooronderzoek is gebleken dat er geen 
bodemverontreiniging te verwachten is. Er is uitgegaan van een ‘onverdachte locatie’. 
Bij de veldwerkzaamheden zijn in de boven- en ondergrond plaatselijk bijmengingen met puin 
aangetroffen. Voor het overige zijn geen bijzonderheden waargenomen die duiden op een 
mogelijke verontreiniging. 
 
Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie.  
 
Conclusie  

Het aspect bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor het huidige en toekomstige gebruik van 
het plangebied. 
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4.6 Water 
 
Beleid 

Kaderrichtlijn Water 
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die moet leiden tot een verbetering van de 
kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. De Kaderrichtlijn moet in landelijke wet- en 
regelgeving worden omgezet. Met de komst van de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water is de 
KRW vertaald in de Nederlandse wetgeving. De Europese Kaderrichtlijn heeft gevolgen voor de 
gemeente op het gebied van riolering, afkoppelen, toepassing van bouwmaterialen en het 
ruimtelijke beleid. Er worden ecologische en fysisch-chemische doelen geformuleerd die afhankelijk 
zijn van de functie van een watergang.  
 
Nationaal Waterplan 2016-2021 
Het Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2) is opgesteld op basis van de Waterwet en is de 
opvolger van het Nationaal Waterplan 2009 – 2015. Het NWP2 geeft de hoofdlijnen, principes en 
richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met een vooruitblik richting 
2050. Met dit NWP2 zet het Rijk een volgende ambitieuze stap in het robuust en toekomstgericht 
inrichten van ons watersysteem, gericht op een goede bescherming tegen overstromingen, het 
voorkomen van wateroverlast en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit, een 
duurzaam beheer en goede milieutoestand van de Noordzee en een gezond ecosysteem als basis 
voor welzijn en welvaart. Hierbij streeft het Rijk naar een integrale benadering, door economie 
(inclusief verdienvermogen), natuur, scheepvaart, landbouw, energie, wonen, recreatie en cultureel 
erfgoed zo veel mogelijk in samenhang met de wateropgaven te ontwikkelen.  
Het beleid en de maatregelen in dit Nationaal Waterplan dragen bij aan het vergroten van het 
waterbewustzijn in Nederland. 
 
Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten tevens een 
structuurvisie. Het NWP2 is zelfbindend voor het Rijk. Het Rijk is in het bestemmingsplan Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden Nederland verantwoordelijk voor het hoofdwatersysteem. In 
het Nationaal Waterplan legt het Rijk onder meer de strategische doelen voor het waterbeheer 
vast. Rijkswaterstaat (RWS) neemt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) de 
condities en maatregelen op voor het operationeel beheer om deze strategische doelen te 
bereiken. Het NWP2 is kaderstellend voor het BPRW. Het kabinet vraagt andere overheden het 
NWP2 te vertalen in hun beleidsplannen. 
 
Deelprogramma veiligheid 
In het deelprogramma veiligheid wordt onderzocht hoe Nederland zich tegen overstromingen gaat 
beschermen en van welk beschermingsniveau daarbij wordt uitgegaan. Het resultaat van dit 
programma leidt tot een verbetering van de veiligheid tegen overstromingen tot een 
maatschappelijk aanvaardbaar risiconiveau. Dit beleid (meerlaagse veiligheid) is gebaseerd op 3 
pijlers: 

1. Preventie;  
2. Duurzame ruimtelijke planning en inrichting; 
3. Crisisbeheersing op orde.  

 
Met name de tweede laag is voor de ruimtelijke ordening van belang. Deze laag is erop gericht 
overstromingsrisico's expliciet mee te wegen bij de locatiekeuze en de inrichting van gebieden, 
infrastructuur en gebouwen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bieden kansen voor 
veiligheidsmaatregelen en in bestaand bebouwd gebied liggen kansen om mee te koppelen met 
herstructurering. 
 
Waterbeheerplan 2016-2021 (Waterschap Rivierenland) 
Op 27 november 2015 heeft het bestuur van Waterschap Rivierenland het Waterbeheerprogramma 
2016-2021 vastgesteld, met als titel Koers houden, kansen benutten. Met dit programma blijft het 
waterschap op koers om het rivierengebied veilig te houden tegen overstromingen, om voldoende 
en schoon water te hebben en om het afvalwater effectief te zuiveren.  
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Speerpunten zijn: 

 Veel dijkverbeteringen; 

 Innovatie bij zuivering afvalwater;  

 Klimaatbestendig watersysteem. 
 
Beleidsvisie riolering en water  

De voormalige gemeenten Woudrichem, Werkendam en Aalburg hebben in 2017 een gezamenlijke 
beleidsvisie riolering en water opgesteld. In de beleidsvisie beschrijven de gemeenten hoe, mede in 
de context van de klimaatverandering, wordt omgegaan met afvalwater en hemelwater. Indien de 
capaciteit van een gebied om water vast te houden door de aanleg van verhard terrein of het 
ontbreken van open water beperkt wordt, kan bij extreme neerslagsituaties wateroverlast ontstaan. 
Door de wateropvangcapaciteit in een gebied te vergroten wordt bijgedragen aan de noodzakelijke 
klimaatadaptatie.  
 
Bij de aanleg van verhard oppervlak neemt het vermogen om hemelwater ter plaatse te infiltreren 
af. Maatregelen die de wateropvangcapaciteit verminderen moeten worden gecompenseerd. Voor 
de berging van hemelwater geldt de voorkeursvolgorde: vasthouden- bergen- vertraagd afvoeren 
uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen streeft de 
gemeente naar het volledig compenseren van de toename van het verhard oppervlak door 
verwerking (vasthouden/ infiltreren ter plaatse, dan wel het vertraagd/ gescheiden afvoeren) van 
afstromend hemelwater. 
 
Watertoets 

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, 
een watertoets te verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop 
bovengenoemd besluit van toepassing is, is het noodzakelijk een beschrijving te geven van de 
manier waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. 
 
Rivierbed  
Het plangebied maakt onderdeel uit van een rivierbed als bedoeld in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (zie ook paragraaf 3.1). Het dient ruimte te bieden aan de waterbergende 
capaciteit van de Maas en zijtakken. Onderhavig bestemmingsplan houdt in voldoende mate 
rekening met de ruimte voor de rivier. Met het planvoornemen verandert er feitelijk niks aan de 
oever of de rivier. Het bergend vermogen van de Afgedamde Maas blijft ongewijzigd, en daarmee 
het (veilig) functioneren van het waterstaatswerk en de afvoercapaciteit.  
 
Hemelwater 
Het bestemmingsplan “De Maaslandjes” is deels consoliderend van karakter en beoogt de 
bestaande situatie qua functies en bebouwingsmogelijkheden te behouden. Daarnaast voorziet het 
bestemmingsplan in een bestemmingswijziging naar “Natuur”, waarbinnen extensieve vormen van 
dagrecreatief medegebruik mogelijk is op die gronden die overwegend al als zodanig in gebruik zijn. 
Hier worden echter geen bouwmogelijkheden toegestaan, waardoor er geen toename in bebouwd 
oppervlak plaatsvindt. Compenserende maatregelen zijn derhalve niet noodzakelijk.  
 
Waterkering 
Bij alle ruimtelijke plannen en besluiten die betrekking hebben op waterkeringen of hun directe 
omgeving is de watertoets van toepassing. Doel daarvan is het behoud van de stabiliteit van de 
waterkering, van de toegankelijkheid voor inspectie en onderhoud van de waterkeringen beheer en 
van de bescherming landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden van de waterkeringen. 
De Maasdijk fungeert als waterkering voor de Afgedamde Maas.  
 
De waterkering en de beschermingszone van deze kering is planologisch-juridisch vastgelegd in het 
‘Sectorplan dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen’. Dit Sectorplan is tevens van toepassing 
op onderhavig bestemmingsplan, waardoor de waterkering en bescherming ervan geborgd is. 
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Drinkwatervoorziening 
De Afgedamde Maas ook gebruikt als drinkwaterinnamepunt door drinkwaterbedrijf Dunea. De 
bescherming van de drinkwaterbron en de bijbehorende infrastructuur is een wettelijke zorgplicht. 
Gezien het consoliderend karkater van onderhavig bestemmingsplan kent het plan geen negatieve 
gevolgen voor de drinkwatervoorziening.  
 
Waterkwaliteit  
Om verontreiniging van afstromend hemelwater, oppervlaktewater en grondwater te voorkomen 
wordt geadviseerd duurzaam te bouwen. Dit houdt in dat het gebruik van uitlogende materialen 
zoals lood, zink, koper, bitumineuze materialen en geïmpregneerd hout voorkomen dienen te 
worden. 
 
Toe te passen duurzame materialen: 

 Hellende daken: dakpannen van beton of keramisch materiaal. 

 Platte daken: beton of bekleed met EPDM rubber; APP en/of SBS gemodificeerd bitumen. 

 Dakgoten en afvoerpijpen: PVC/PP/PE/ staal, aluminium of zink, alle gecoat. 

 Ontsluitingspaden, wegen, terrassen: voorzien van niet uitloogbare materialen zoals beton of 
keramische producten. 

 
Conclusie 

Aan de hand van het bovenstaande kunnen de navolgende conclusies worden getrokken:  

 Binnen dit bestemmingsplan worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die invloed 
kunnen hebben op de bergingscapaciteit van de Afgedamde Maas.  

 Er is geen toename van het verhard oppervlak, waardoor het plan geen invloed heeft op de 
waterhuishouding. 

 Binnen de kering worden geen ontwikkelingen toegestaan die het behoud van de stabiliteit, de 
toegankelijkheid, het onderhoud en/of de bescherming van landschappelijke, natuur- en 
cultuurhistorische waarden van de waterkering onevenredig beïnvloed, evenals de 
drinkwatervoorzienig.  

 Om verontreiniging van afstromend hemelwater, oppervlaktewater en grondwater te 
voorkomen wordt geadviseerd duurzaam te bouwen.  

 
Het aspect water vormt derhalve geen belemmering voor het planvoornemen.  
 

4.7 Flora en fauna  
 
Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. De Flora- en faunawet, 
de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet zijn opgegaan in deze wet. Deze Wet 
natuurbescherming bestaat uit minder regels en is overzichtelijker dan de drie voorgaande wetten. 
De uitvoering van de Wet natuurbescherming is grotendeels in handen van de provincies komen te 
liggen. De wet bevat regels voor de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten en 
de belangrijkste natuurgebieden in Nederland. 
 
Natura 2000-gebieden 

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke 
flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Per Natura 2000-gebied zijn 
(instandhoudings-)doelen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. Iedereen die vermoedt of 
kan weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingsdoelen, nadelige gevolgen voor 
een Natura 2000-gebied kan hebben, is verplicht deze handelingen achterwege te laten of te 
beperken.  
 
In de Wet natuurbescherming is de bescherming van Beschermde Natuurmonumenten uit de 
Natuurbeschermingswet vervallen. Deze vallen echter vrijwel altijd (op enkele kleine gebieden na) 
binnen Natura 2000-gebieden of het Natuurnetwerk Nederland en worden dus indirect beschermd. 
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De provincies hebben daarnaast de bevoegdheid om bijzondere provinciale landschappen of 
natuurgebieden aan te wijzen. Zij kunnen in een later stadium door de minister worden toegevoegd 
aan de Natura 2000-gebieden. 
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), is het 
Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet 
natuurgebieden beter met elkaar en het omringende agrarische gebied verbinden. 
Het NNN is gebaseerd op provinciale regelgeving die met ingang van de Wnb niet is veranderd. In 
het Natuurnetwerk Nederland liggen: 

 Bestaande natuurgebieden, waaronder 20 nationale parken; 

 Gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 

 Landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 

 Ruim 6 miljoen hectare grote wateren, meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de 
Waddenzee; 

 Alle Natura 2000-gebieden. 
 
Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de begrenzing en ontwikkeling van dit 
natuurnetwerk. Tot die tijd was de Rijksoverheid verantwoordelijk. 
 
In het natuurpact hebben de provincies met het Rijk afgesproken om tot 2027, 80.000 hectare 
natuur in te richten. Het NNN moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese 
landen een aaneengesloten Pan Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. 
 
Beschermde planten en dieren 

Met de Wet natuurbescherming is de lijst van beschermde soorten gewijzigd. Er zijn soorten die 
voorheen beschermd waren en met de komst van de Wnb niet meer en andersom. De Wnb kent 
drie algemene beschermingsregimes: 
1. Soorten vogelrichtlijn: dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals 

bedoelt in artikel 1 van de Vogelrichtlijn); 
2. Soorten Habitatrichtlijn: dit zijn soorten die genoemd worden in Bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. 
In de bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd; 

3. Andere soorten: dit zijn soorten die genoemd worden in Bijlage A van de Wnb. Het gaat hier om 
de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en 
vaatplanten voorkomend in Nederland. 

 
De beschermde status van soorten kan echter per provincie verschillen. Provincies hebben de 
bevoegdheid om bij een provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde 
soorten. 
 
Voor soorten die ook niet in de bijlagen van de Wnb worden genoemd, fungeert de 
zorgplichtbepaling (artikel 1.11 Wnb) als vangnet. Op grond van deze bepaling moeten schadelijke 
handelingen voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving in beginsel 
achterwege worden gelaten, dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke 
gevolgen (zoveel mogelijk) te beperken. 
 
Quickscan Natuur 

In oktober 2018 is door Cobra adviseurs een Quickscan Natuur uitgevoerd voor het projectgebied 
Maaslaandjes in Veen. Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies naar voren gekomen:  
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Soortenbescherming 
Vogels 
Vogels gebruiken het onderzoeksgebied als foerageergebied, voortplantingsgebied of als tijdelijke 
rustplaats. Alle vogels zijn streng beschermd volgens de Wnb. Van opzettelijke verstoring hoeft 
echter geen sprake te zijn. De voorgenomen bestemmingsplanwijzigingen hebben namelijk geen 
negatieve invloed, mogelijk zelfs een meer positieve invloed op de functionaliteit en geschiktheid 
van het gebied voor vogels. 
 
In bomen, struiken en oeverbegroeiingen kunnen nesten verwacht worden van vogels waarvan de 
nesten niet jaarrond beschermd zijn. Nesten van deze categorie vogels zijn alleen als deze 
daadwerkelijk in gebruik zijn streng beschermd. Voor wat betreft deze niet jaarrond beschermde 
vogelnesten zal geen sprake zijn van een overtreding van de verbodsbepalingen zolang bewoonde 
nesten niet worden verstoord of vernield. Dit wordt vanwege de voorgenomen 
bestemmingsplanwijziging ook niet verwacht. 
 
Er kunnen nesten van vogels uit categorie 5 verwacht worden in en om het onderzoeksgebied, zoals 
ekster, zwarte kraai en spreeuw. Deze nesten zijn beschermd wanneer in de directe omgeving 
onvoldoende alternatieve nestlocaties voorhanden zijn. Voor al deze vogels zijn echter voldoende 
alternatieven beschikbaar in de omgeving waardoor het nest behoudens de periode dat het nest in 
gebruik is, niet beschermd is.  
 
Europees beschermde soorten 
In het onderzoeksgebied zijn soorten aanwezig of kunnen soorten voorkomen die in het kader van 
de Wnb op Europees niveau beschermd zijn. Het gaat om gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis en meervleermuis. 
 
Het onderzoeksgebied wordt waarschijnlijk gebruikt als foerageergebied en vliegroute door 
vleermuizen. Mits van wezenlijk belang zijn alle elementen (bomen, water, oevers) die samen het 
foerageergebied en vliegroute gestalte geven, streng beschermd. Er zal echter met de voorgenomen 
bestemmingsplanwijziging geen sprake zijn van een overtreding van de verbodsbepalingen omdat 
de bestemmingsplanwijziging geen veranderingen brengt in de gebiedsfunctionaliteit voor 
vleermuizen. 
 
Nationaal beschermde soorten 
Binnen het onderzoeksgebied zijn soorten aanwezig of kunnen soorten voorkomen die in het kader 
van de Wnb op nationaal niveau beschermd zijn. Het gaat om grondgebonden zoogdieren (egel, 
konijn, vos en veldmuis) en amfibieën (bruine kikker en gewone pad).  
Er zal echter geen sprake zijn van overtredingen van de verbodsbepalingen omdat het 
onderzoeksgebied in de huidige staat gehandhaafd blijft en er aan de landbiotopen geen 
werkzaamheden zullen plaatsvinden. 
 
De sloot in het onderzoeksgebied functioneert mogelijk als voortplantingsbiotoop voor bruine 
kikker en gewone pad. Deze waterpartijen zijn daarom ook beschermd. De sloot blijft in de huidige 
staat behouden waardoor er geen sprake is van overtredingen van de verbodsbepalingen. 
 
Gebiedsbescherming 
Natura 2000-gebieden 
Verwacht wordt dat de bestemmingswijziging geen negatieve invloed zal hebben op natuurwaarden 
in Natura 2000-gebieden in de omgeving. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Loevestein, 
Pompveld & Kornsche Boezem’ bevindt zich namelijk op circa 2,5 km afstand van het 
onderzoeksgebied en met de nieuwe bestemming krijgt de natuur juist voorrang. Verdere toetsing 
in dit kader is niet noodzakelijk. 
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NNN 
Voor wat betreft ingrepen in het NNN of nabij het NNN met invloed op natuurwaarden in het NNN 
gelden andere regels. In de NNN geldt het 'nee, tenzij' principe. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen 
niet zijn toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. 
De bestemmingsplanwijzigingen zullen echter geen nadelige invloed uitoefenen op de 
natuurwaarden in het NNN. De bestemmingsplanwijziging heeft juist eerder een positieve invloed 
op aanwezige natuurwaarden. Verwacht wordt dat geen vergunning nodig is. 
 
Houtopstanden 
In het onderzoeksgebied zijn houtopstanden aanwezig, maar deze blijven behouden. Indien toch 
wordt besloten om houtopstanden te vellen, dan is er waarschijnlijk een omgevingsvergunning voor 
vellen nodig. Hiernaar zal dan onderzoek moeten worden verricht. 
 
Stikstofdepositie  

Met de uitspraak van de Raad van State (29 mei 2019) is het Programma Aanpak Stikstof komen te 
vervallen. Voortaan dient bij Ieder project aangetoond te worden dat er geen sprake is van 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstelling voor de kwalificerende soorten en 
habitattypen uit de dichtstbijzijnde stikstofgevoelige delen in de dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebieden. 
 
Voor het planvoornemen is een berekening gemaakt omtrent de stikstofdepositie op Natura 2000-
gebieden met behulp van de Aerius Calculator 2019 (zie bijlage 3 van de toelichting). Het doel van 
de berekening is het in kaart brengen van de stikstofdepositie op omliggende Natura 2000 gebieden 
in de aanleg- en gebruiksfase. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is ‘Loevestein, Pompveld & 
Kornsche Boezem’. Deze is gelegen op circa 2,5 kilometer van het plangebied. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de depositie van stikstof op beschermde gebieden niet hoger is dan 
0,00 mol/ha/j. De ontwikkelingen in het plangebied hebben dus geen invloed op de omliggende 
Natura 2000-gebieden. 
 
Conclusie  

Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering voor het planvoornemen.  
 

4.8 Archeologie  
 
Wettelijk toetsingskader  

In Europees verband was het zogenaamde ‘Verdrag van Malta’ tot stand gekomen. Uitgangspunt 
van dit verdrag was het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk in situ te behouden. Sindsdien geldt 
dat waar dit niet mogelijk is, het bodemarchief met zorg ontsloten dient te worden. Bij het 
ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang vanaf het begin meewegen in de 
besluitvorming. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd (Monumentenwet) en op 1 september 2007 via 
de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz was een 
wijzigingswet en omvatte een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet milieubeheer, de 
Ontgrondingenwet en de Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij 
bodemingrepen verplicht rekening moesten houden met het behouden van archeologische 
waarden. Sinds de invoering van deze wet zijn gemeenten belast met de zorgplicht voor het behoud 
en beheer van het Nederlands erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet.  
De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden 
geregeld, die in 2022 in werking zal treden. Het uitgangspunt is dat de beschermingsniveaus zoals 
die in de eerdere wetten en regelingen golden, worden gehandhaafd. 
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Nota Archeologie Land van Heusden en Altena 

De gemeente Altena beschikt over een gemeentelijk archeologiebeleid bestaande uit een nota 
archeologie, een erfgoedverordening en een archeologische beleidskaart. De verschillende 
beleidscategorieën worden elk vertaald naar een eigen dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’. 

Afbeelding 9: Uitsnede beleidskaart (2018) 
 
Op de beleidskaart is te zien dat voor het plangebied voornamelijk categorie 3: een hoge 
archeologische verachting geldt (lichtbruin: bodemingrepen toegestaan kleiner dan 250 m2 en 
minder diep dan 0,5 m – mv). Een klein gedeelte valt in categorie 4: een middelhoge archeologische 
verwachting (donkergroen: bodemingrepen toegestaan kleiner dan 500 m2 en minder diep dan 0,5 
m – mv).  
 
Toetsing  

In het plangebied vinden geen ingrepen plaats die de gestelde grenswaarden overschrijden.  
Archeologisch onderzoek is derhalve niet noodzakelijk. Het planvoornemen betreft gedeeltelijk 
bestaande bouwmogelijkheden uit het voorgaande bestemmingsplan. Binnen de bestemmingen zijn 
de bouwmogelijkheden zodanig beperkt dat deze geen inbreuk maken op de archeologische 
waarden ter plaatse.  
 
De archeologische verwachtingswaarden blijven evenwel onverminderd van toepassing. Dit is 
namelijk planologisch-juridisch geregeld in het ‘parapluplan dubbelbestemmingen en 
gebiedsaanduidingen’ (sectorplan). Welke ongewijzigd van toepassing blijft op het plangebied.  
 

4.9 Cultuurhistorie  
 
Beleid  

Onder de noemer Modernisering Monumentenzorg (MoMo) heeft het Rijk in 2009 een aanzet 
gegeven voor een goede afweging van het belang van de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. 
Gepleit wordt voor een verantwoorde verankering van de integrale cultuurhistorie in 
structuurvisies, bestemmingsplannen en milieueffectrapportages. Het voornaamste doel hiervan is 
om het cultuurhistorische karakter van Nederland op gebiedsniveau te behouden en te versterken. 
Op 5 juli 2011 is een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gepubliceerd.  
Vanaf 1 januari 2012 moet ieder nieuw bestemmingplan een analyse van cultuurhistorische 
waarden bevatten. 
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In aansluiting op de vaststelling van de Wet tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht in mei 2011 zijn op 17 juni 2011 het Bro, het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) en het Besluit archeologische monumentenzorg (Bamz) aangepast. 
 
Door een wijziging van het Bro moeten cultuurhistorische waarden voortaan vooraf in het proces 
van ruimtelijke ordening worden meegenomen, met name bij de voorbereiding en vaststelling van 
bestemmingsplannen. 
 
Het Bro bevat eisen waaraan de voorbereiding van een bestemmingsplan moet voldoen. Zo wordt 
er onder meer een beschrijving verlangd van de manier waarop met de in het gebied aanwezige 
cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten wordt 
omgegaan. De wetgever wil hiermee bereiken dat aandacht voor cultuurhistorische waarden 
voortaan in het planproces naar voren wordt gehaald. 
 
In de toelichting van het bestemmingsplan dient een beschrijving te worden opgenomen hoe met 
de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten 
monumenten rekening is gehouden. De opsteller en vaststeller van het bestemmingsplan is 
daarmee dus verplicht om breder te kijken dan alleen naar het facet archeologie. Ook de facetten 
historische (steden)bouwkunde en historische geografie dienen te worden meegenomen in de 
belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel beschermde objecten en 
structuren. 
 
De Erfgoedwet, van kracht sinds 1 juli 2016, bundelt wet- en regelgeving op het gebied van behoud 
en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland in één nieuwe wet. Een groot deel van de 
bestaande wet- en regelgeving (Monumentenwet, Wet ruimtelijke ordening) is overgenomen in de 
Erfgoedwet, bijvoorbeeld de aanwijzing van rijksmonumenten, wie welke verantwoordelijkheden 
heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. Voor het eerst is er nu één integrale wet die 
betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en 
onder water. Voorheen was het behoud en beheer van ons erfgoed geregeld in zes verschillende 
wetten met elk hun eigen procedures en beschermingsmaatregelen. Het uitgangspunt is dat de 
beschermingsniveaus zoals die in de eerdere wetten en regelingen golden, worden gehandhaafd. 
Daarnaast worden aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. Samen met de 
Omgevingswet die naar verwachting in 2022 wordt ingevoerd, wordt een integrale bescherming van 
ons cultureel erfgoed mogelijk. 
 
Beleid provincie Noord-Brabant 

In de provincie Noord-Brabant dienen in het kader van het behoud van waardevolle 
cultuurhistorische elementen en archeologische vindplaatsen, bestemmingsplannen te worden 
getoetst aan de provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Hierop staan de bepalende 
cultuurhistorische elementen aangegeven. 
 
Beleid gemeente Altena  

Ten aanzien van cultuurhistorie hanteert de gemeente Altena de Cultuurhistoriekaart van 
Werkendam en Aalburg (Deelrapport 1 van de Erfgoedkaart voor de gemeente Aalburg en 
Werkendam, RAAP-rapport 2190, kaartbijlage 2). 
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Onderzoek 

Het plangebied is op de Cultuurhistorische Waardenkaart gelegen in de regio ‘Land van Heusden en 
Altena’. Het Land van Heusden en Altena maakt onderdeel uit van het jonge rivierkleilandschap met 
hogere oeverwallen langs de rivieren en lager gelegen open komgebieden in het binnenland. Het 
buitendijkse uiterwaardengebied overstroomt jaarlijks. Het gebied wordt aan drie zijden begrensd 
door de rivieren Nieuwe Merwede, Bergsche Maas en Afgedamde Maas. Kenmerkende waterlopen 
binnen het gebied zijn de Alm en de Dussen. Op de oeverwallen van de rivieren, op enkele donken 
(zandopduikingen) en op de stroomruggen van enkele fossiele rivierlopen zijn de stadjes en dorpen 
ontstaan. In de lager gelegen komgebieden in het oosten van het gebied ontbreekt de bebouwing 
grotendeels. De hoger gelegen delen van het land worden vanouds gebruikt als akkers en 
boomgaarden. De natte komgebieden zijn grotendeels als grasland in gebruik. Ook vinden we er 
twee eendenkooien en een aantal grienden. Het westelijke deel van het gebied heeft na de St.-
Elisabethsvloed lange tijd onder invloed van eb en vloed gestaan en is vanaf de zeventiende eeuw 
ingepolderd. De bebouwing was hier vanouds geconcentreerd op de dijken, in Hank en Nieuwendijk 
is in de vorige eeuw rondom de kerk een dorpskom ontstaan. De boerderijen liggen de dijken, staan 
op terpen of liggen verspreid in het land aan de polderwegen. Woudrichem is een vestingstad en 
maakt samen met de forten en inundatievlaktes onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: 
een cultuurhistorisch karakteristiek defensielandschap. In Het Land van Heusden en Altena komen 
diverse kasteelterreinen voor. Vroeger lag het Land van Heusden en Altena relatief geïsoleerd ten 
opzichte van de infrastructuur. Hierdoor kent het gebied geen omvangrijke verstedelijking. Langs de 
oevers van de rivieren ligt een kralenketting van (kerk-) dorpen. Binnen deze kralenketting is een 
duidelijk verschil in dynamiek. De dorpen langs de Afgedamde Maas en de Nieuwe Merwede liggen 
op zeer korte afstand van elkaar en grenzen direct aan de rivieren.  
 
Op enkele plaatsen zijn dorpen samengesmolten tot één stedelijk gebied (Rijswijk-Giessen en Wijk 
en Aalburg). De dorpen langs de Bergsche Maas zijn kleiner en hebben veelal nog hun 
oorspronkelijke structuur. In het kader van ruilverkaveling in de tweede helft van de vorige eeuw is 
in het grootste deel van de regio een rationele percelering aangebracht en zijn diverse nieuwe 
boerderijen gebouwd buiten de dorpen. 
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Cultuurhistorisch belang 
In het gebied is een markant onderscheid te zien tussen het oostelijke deel en de jongere polders in 
het westen. In het oosten is een duidelijke afwisseling van hoger gelegen oeverwallen en donken en 
lager gelegen komgebieden. De inrichting en het gebruik zijn hier nadrukkelijk aan aangepast. In het 
westen liggen veel vlakkere polders die vanaf de zeventiende eeuw zijn bedijkt. Van de militaire 
geschiedenis getuigen de vestingstad Woudrichem en de forten en inundatiewerken van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie  
  
De Ontwikkelingsstrategie is: 

1.  Behoud door ontwikkeling of versterking van de samenhang van de dragende structuren 
van de regio; 

2. De cultuurhistorische waarden in hun samenhang verder ontwikkelen, beschermen en 
toeristisch-recreatief ontsluiten. Dit geldt in het bijzonder voor het cultuurhistorisch 
landschap: “Nieuwe Hollandse Waterlinie”, mede in relatie tot het routeontwerp A27; 

3. Het duurzaam en in samenhang behouden van het bodemarchief (o.a. door afstemming 
van het gemeentelijk archeologiebeleid) van het archeologisch landschap “Land van 
Heusden en Altena”.   

 
Het bestemmingsplan is in grote lijnen conserverend van aard. Het huidige dagrecreatieve gebruik 
van verschillende gronden wordt in dit bestemmingsplan positief bestemd binnen de bestemming 
“Natuur”. Er vinden verder geen ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied plaats die van invloed 
zijn op de cultuurhistorische waarden van het gebied. In paragaaf 4.8 is reeds ingegaan op de 
archeologische waarden in het gebied.  
 
Conclusie  

Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor het planvoornemen. 
 

4.10 Verkeer en parkeren  
 
Het plangebied wordt in oostelijke en westelijke richting ontsloten via de Maasdijk. De diverse 
percelen zijn middels inritten aangesloten op de Maasdijk. De Maasdijk staat via de Hoge Maasdijk 
in verbinding met de N322 en de N267. Middels deze wegen worden de kernen Almkerk, Wijk en 
Aalburg, Giessen verbonden met de kern Zaltbommel.  
 
Aangetoond dient te worden dat onderhavig bestemmingsplan geen significante effecten heeft op 
de verkeersbelasting en verkeersdoorstroming van de Maasdijk. Daarnaast dient de toenemende 
parkeerbehoefte binnen het plangebied opgevangen te worden.  
 
Het bestemmingsplan is in grote lijnen conserverend van aard. Het huidige dagrecreatieve gebruik 
van verschillende gronden wordt in dit bestemmingsplan positief bestemd binnen de bestemming 
“Natuur”. Het feitelijke gebruik blijft ongewijzigd. Met onderhavig bestemmingsplan wordt enkel de 
planologische situatie (weer) in overeenstemming gebracht met het feitelijke gebruik. 
 
De minimale  toename in parkeerbehoefte en het aantal verkeersbeweging komen voort uit de 
volgende ontwikkeling.  

 Voor 28 kadastrale percelen (percelen tegenover 423 t/m 431) wordt de bestemming ‘Agrarisch 
gebied met natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden’ gewijzigd naar ‘Natuur’. Op 
deze percelelen wordt extensief dagrecreatief medegebruik mogelijk gemaakt van 1 april tot 1 
november (7 maanden); 

 Op het perceel E 195/2144 wordt de bestaande recreatiewoning gelegaliseerd; 

 Op het perceel Maasdijk achter 134 wordt de bestaande minicamping met stacaravans 
gelegaliseerd.  
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Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente moeten voldoende parkeerplaatsen aanwezig 
zijn. Dit om de kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen en overlast door parkeren te 
voorkomen. Daarom heeft de gemeente in 2011 de Notitie parkeren 2011 opgesteld. De Notitie 
parkeren kent echter geen normen ten aanzien van recreatiewoningen, minicampings en 
dagrecreatief medegebruik. Daarom is voor de recreatiewoning en de minicamping gebruik 
gemaakt van de CROW-publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren’.  
 
Voor de 28 percelen waarop extensief dagrecreatief medegebruik mogelijk wordt gemaakt, wordt 
uitgegaan van een parkeernorm van 1,0 parkeerplaats per perceel. In onderstaande tabel is de 
parkeerbehoefte schematisch weergegeven: 
 

Functie Norm Eenheid Parkeerbehoefte 

Recreatiewoning 2,7 pp / woning 1 woning 2,7 pp x 1 woning = 
2,2 parkeerplaatsen 

Minicamping  1,3 pp / plaats 7 campingplaatsen 
1 stacaravan 

1,3 pp x 8 plaatsen = 
10,4 parkeerplaatsen 

Extensief dagrecreatief 
medegebruik 

1,0 pp / perceel  28 percelen 1,0 pp x 28 percelen =  
28 parkeerplaatsen  

Totaal   41,1 parkeerplaatsen 

 
De parkeerbehoefte per functie wordt op de desbetreffende percelen afgewikkeld.  
 
Voor het bepalen van de toename in het aantal verkeerbewegingen wordt voor de recreatiewoning 
en de mincamping aangesloten bij de CROW-publicatie 318.  
 
Voor het extensief medegebruik wordt de verkeersgeneratie berekend aan de hand van de 
parkeernorm en het aantal dagen per jaar dat daadwerkelijk extensief dagrecreatief medegebruik 
mogelijk is (214 dagen per jaar). Uitgaande van 1 parkeerplaats per perceel, ofwel 2 
verkeersbewegingen (van en naar het perceel) maal 214 dagen per jaar, komt dit neer op 428 
verkeersbewegingen per kavel per jaar (1 pp x 2 mvt x 214 dagen). Teruggerekend naar de 
verkeersgeneratie per dag betekend dit 1,2 verkeersbewegingen per dag per kavel (428 mvt / 365 
dagen).  
 
 In onderstaande tabel is de verkeersgeneratie schematisch weergegeven: 
 

Functie Norm Eenheid Verkeersgeneratie  

Recreatiewoning 2,8 mvt/etmaal 1 woning 2,8 mvt x 1 woning = 
2,8 verkeersbewegingen 

Minicamping  0,4 mvt/etmaal  7 campingplaatsen 
1 stacaravan 

0,4 mvt x 8 plaatsen = 
3,2 verkeersbewegingen 

Extensief 
dagrecreatief 
medegebruik 

1,2 mvt/etmaal 28 percelen 1,2 mvt x 28 percelen = 
33,6 verkeersbewegingen 

Totaal    39,6 verkeersbewegingen 

 
Het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied bedraagt afgerond 40 motorvoertuigen 
per etmaal. Hiervan zal 50% in oostelijke richting en 50% in westelijke richting het plangebied 
verlaten. Verwacht wordt dat de Maasdijk voldoende capaciteit heeft om de verkeersbewegingen 
op te kunnen.  
 
Conclusie  

Het aspect verkeer en parkeren vormt geen belemmering voor het planvoornemen.  
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4.11 Milieuhinderlijke bedrijvigheid  
 

Wet milieubeheer 

De Wet milieubeheer zorgt ervoor dat milieuoverlast in woongebieden zoveel mogelijk wordt 
beperkt. Alle voorzieningen en bedrijven die overlast veroorzaken moeten daarom een vergunning 
hebben in het kader van de Wet milieubeheer. 
 
In “Bedrijven en Milieuzonering” van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is een 
indicatieve richtafstandenlijst voor milieubelastende activiteiten opgenomen. Alle bedrijven die in 
de buurt van de planlocatie liggen worden aan de hand van een milieucategorie verbonden met een 
maximale hinderafstand.  
 
Zonering geldt vooral bij nieuwbouw van woningen en andere gevoelige functies in de directe 
omgeving van een bedrijf en bij vestiging van een nieuw bedrijf in de directe omgeving van 
gevoelige bestemmingen. In bestaande situaties ligt de afstand tussen de bedrijvigheid en de 
gevoelige bestemmingen vanuit het verleden al vast.  
 
Onderzoek 

Met voorliggend bestemmingsplan worden geen nieuwe gevoelige bestemmingen of bedrijvigheid 
mogelijk gemaakt. Bij de woning aan Maasdijk 138 vinden bedrijfsmatige activiteiten plaats in de 
vorm reparatie van boten en motoren en er is een botenopslag met helling. Deze activiteiten zijn als 
kleinschalige bedrijvigheid binnen de bestemming ‘Wonen’ mogelijk. Deze bedrijfsmatige 
activiteiten zijn in het vigerende bestemmingsplan reeds toegestaan.  
 
Conclusie  

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor het planvoornemen.  

4.12 Kabels en leidingen 
 
Planologisch relevante leidingen en leidingstroken dienen in het bestemmingsplan te worden 
bestemd en voorzien van stroken waarbinnen mogelijke beperkingen gelden. Planologisch relevante 
leidingen zijn: transportleidingen voor gevaarlijke stoffen, gastransportleidingen, 
watertransportleidingen en rioolpersleidingen met een regionale functie en optisch vrije paden. 
Binnen de grenzen van het plangebied liggen geen planologisch relevante kabels en leidingen. 
 
Conclusie  

Het aspect kabels en leidingen vormt geen belemmering voor het planvoornemen.  
 

4.13 Conventionele explosieven 
 
De voormalige gemeente Aalburg heeft een vooronderzoek conventionele explosieven laten 
uitvoeren voor het grondgebied van de gehele gemeente Aalburg. Aanleiding voor dit onderzoek is 
dat De Bergse Maas, de zuidgrens van de gemeente Aalburg, gedurende de periode 5 november 
1944 - 5 mei 1945 de scheidslijn vormde tussen bevrijd en bezet gebied. Langs dit statisch front 
hebben zich in deze periode diverse oorlogshandelingen afgespeeld. Als gevolg van deze en andere 
oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog kunnen explosieven zijn achtergebleven. 
 
Uit dit onderzoek is een risicokaart voortgekomen. Deze kaart is overgenomen in het 
bestemmingsplan ‘Dubbelbestemmingen en Gebiedsaanduidingen’.  
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Het meest westelijke puntje van het plangebied kent op basis van het bestemmingsplan 
‘Dubbelbestemmingen en Gebiedsaanduidingen’ de gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone – 
explosieven’. Ter plaatse van deze aanduiding is een verhoogd risico op het vinden van niet-
ontplofte explosieven (geschutmunitie). Voor gebieden met de aanduiding ‘veiligheidszone – 
explosieven’ geldt dat indien sprake is van een planontwikkeling waarbij bodemingrepen worden 
uitgevoerd, het explosievenbeleid geldt.  
 
Ter plaatse van de aanduiding ‘veiligheidszone – explosieven’ vinden geen bodemingrepen plaats. 
Een nader onderzoek naar niet-ontplofte explosieven is derhalve niet noodzakelijk.  
 
Conclusie  

Het aspect conventionele explosieve vormt geen belemmering voor het planvoornemen.   
 

4.15 Ladder voor duurzame verstedelijking 
 
Met de inwerkingtreding op 1 oktober 2012 van art. 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) – de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ – geldt voor alle juridisch 
verbindende ruimtelijke plannen van decentrale overheden die (planologisch) nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen mogelijk maken een bijzonder procesvereiste. Dit nationale belang houdt in dat, ten 
behoeve van een goed systeem van ruimtelijke ordening, een zorgvuldige afweging en transparante 
besluitvorming bij ruimtelijke besluiten plaats dient te vinden. Deze zorgvuldige afweging heeft tot 
doel om, vanuit een oogpunt van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, planologisch ongewenste 
versnippering en een onaanvaardbare leegstand te voorkomen.  
 
Het begrip ‘stedelijke ontwikkeling' is in artikel 1.1.1, lid 1, sub i van de Bro gedefinieerd als: 
“ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen”.  
 
Een aantal aspecten zijn van belang om te bepalen of en hoe de Ladder moet worden toegepast, 
waaronder de vraag of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling en of de stedelijke ontwikkeling 
‘nieuw’ is. 
 
 
 
 

Afbeelding 9: Uitsnede explosievenkaart 
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Toetsing plangebied  
Met het voorliggende bestemmingsplan wordt de feitelijke situatie in een geactualiseerde 
planologische regeling gegoten. Het bestemmingsplan is in grote lijnen conserverend van aard. Het 
huidige dagrecreatieve gebruik van verschillende gronden wordt in dit bestemmingsplan positief 
bestemd binnen de bestemming “Natuur”. Bepaald dient te worden of deze wijziging een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling betreft.  
 
In artikel 1.1.1. van het Bro is gedefinieerd wat onder een ‘stedelijke ontwikkeling’ dient te worden 
verstaan. Onder ‘stedelijke ontwikkeling’ wordt onder meer verstaan de realisatie van ‘andere 
stedelijke voorzieningen’. Uit de Nota van Toelichting (2017) blijkt dat onder ‘andere stedelijke 
voorzieningen’ ook ‘leisure’ moet worden verstaan.  
 
In de ‘overzichtsuitspraak’ van de Raad van State is vervolgens gedetailleerd uiteengezet wanneer 
een stedelijke ontwikkeling als ‘nieuw’ is aan te merken en aldus sprake is van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Uit de uitspraak volgt dat een voorziene ontwikkeling voldoende ‘substantieel’ moet 
zijn om als nieuwe stedelijke ontwikkeling te classificeren. Om te bepalen of een voorziene 
ontwikkeling voldoende ‘substantieel’ is, wordt in onderlinge samenhang bezien of sprake is van 
een substantiële toename van het ruimtebeslag en/of een substantiële functiewijziging.  
 
Uit de rechtspraak volgt dat voor de realisatie van een nieuw gebouw met een bruto vloeroppervlak 
kleiner dan 500 m² er in beginsel geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling.  
 
In onderhavig bestemmingsplan wordt geen bebouwing toegevoegd. Binnen de beoogde 
bestemming ‘Natuur’ kan extensief recreatief en agrarisch medegebruik worden toegestaan. 
Hierdoor kunnen deze twee functies feitelijke worden voortgezet. Een intensivering van deze twee 
gebruik blijft daarmee beperkt. Gesteld kan worden dat er geen sprake is van een substantiële 
toename van het ruimtebeslag (<500 m2) en/of een substantiële functiewijziging. Een nadere 
toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking is niet noodzakelijk.  
 
Conclusie 

De ladder voor duurzame verstedelijk is niet van toepassing op het planvoornemen. 
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5. PLANBESCHRIJVING 
 

5.1 Beoogde situatie  
 
Het vigerende bestemmingsplan “Plassengebied Veen” is verouderd, deze behoeft een actualisatie. 
Met het planvoornemen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het huidige feitelijke 
gebruik en de kaders van provincie en Rijkswaterstaat. 
 
De huidige hoofdbestemming “Agrarisch met natuurwetenschappelijke en landschappelijke 
waarden” wordt middels dit bestemmingsplan gewijzigd in de bestemming “Natuur”. De agrarische 
bedrijvigheid is in de loop der jaren verschoven naar recreatieve activiteiten. Het toekennen van 
een andere bestemming is derhalve verantwoord. Binnen de bestemming “Natuur” kan extensief 
recreatief en agrarisch medegebruik worden toegestaan, waardoor deze twee functies feitelijk 
worden voortgezet. Naast de bestemming “Natuur” zal het plangebied de bestemmingen 
“Recreatie”, “Tuin”, “Verkeer”, “Water” en “Wonen” kennen. In onderhavige alinea worden per 
‘deelgebied’ de beoogde ontwikkelingen en regelingen weergegeven.  
 
Voor het gehele plangebied wordt de aanduiding ‘veiligheidszone – stabiliteit’ opgenomen. Door 
middel van deze aanduiding wordt voorkomen dat bouwwerken worden opgericht en 
werkzaamheden worden uitgevoerd die de stabiliteit van de landtong verder aantasten of een 
onveilige situatie in stand houden.  
 
Maaslandjes, percelen tegenover Maasdijk 423 t/m 431 

 
Afbeelding 10: percelen tegenover 423 t/m 431 
 
Deze particuliere percelen worden in de huidige situatie gebruikt voor dagrecreatie. Dit uit zich niet 
alleen door het overdag zwemmen en zonnen etc. maar ook door het gebruiken van steigers, boten 
en andere bouwwerken. Hierdoor is het feitelijke gebruik op die percelen niet langer agrarisch. 
 
Voor deze percelen zal de bestemming gewijzigd worden naar “Natuur”. Binnen deze bestemming 
kunnen extensieve vormen van dagrecreatief medegebruik onder voorwaarden worden toegestaan. 
Als uitgangspunt wordt de regeling uit het bestemmingsplan “Waterfront de Veene” genomen en 
aangevuld met de volgende uitgangspunten:  
- Extensief dagrecreatief medegebruik toegestaan van 1 april tot 1 november; 
- Per perceel 1 parkeerplaats op ‘eigen erf’ in de vorm van een halfopen verharding ten behoeve 

van de parkeerplaats 2,5 meter bij 5 meter;  
- Per perceel 1 opslagkist (vergunningplicht) van maximaal 2 meter lang bij 1 meter breed en 

1,25 meter hoog: 
o Opslagkist alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 november; 
o Kleurstelling opslagkist in landschappelijk groen kleurstelling; 
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- Per perceel 1 verwijderbare aanlegsteiger (vergunningplicht) van maximaal 10 m2 toegestaan: 
o Verwijderbare steiger alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 november; 
o Per perceel 2 meerpalen (vergunningplicht) ; 

- Erfafscheidingen (vergunningplicht) mogen maximaal 1,50 meter hoog zijn en dienen in 
landschappelijk groen te worden uitgevoerd. Ook dienen de erfafscheidingen voor ten minste 
50% open te zijn (in verband met het waterbergend vermogen van het gebied).  

- Groene haag van gebiedseigen beplanting toegestaan.  
 
Verboden gebruik: 
- Buiten het seizoen (1 april tot 1 november) op perceel opslaan van: 

o Opslagkist; 
o Verwijdbare steiger; 

- Anders dan de hierboven genoemde (on)roerende zaken; 
- Plaatsen dichte erfafscheiding.  
 
Camping De Hoge Waard, Hoge Maasdijk 57 

Afbeelding 11: camping De Hoge Waard 
 
De eigenaar van de camping wil op een gedeelte van het perceel, het strandje, ook (sta)caravans 
neerzetten. Daarnaast speelt dat de campingeigenaar het perceel heeft verhard nabij de 
aanlegsteiger. Dit deelgebied krijgt de bestemming “Recreatie”, met voor de reeds aangelegde 
verharding de aanduiding “specifieke vorm van recreatie – parkeren ten behoeve van recreatieve 
bestemming”. Het gebruik van de parkeerplaats ten behoeve van opslag roerende zaken (zoals 
boten) wordt uitgesloten. Met onderhavig bestemmingsplan wordt niet ingegaan op de wens om 
nieuwe (tijdelijke) bebouwing toe te staan buiten het bestaande campingterrein. 
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Perceel E 195/2144 
In de huidige situatie is een recreatiewoning 
aanwezig op het perceel. Deze woning is 
zonder vergunning opgericht. De woning valt 
echter onder de werking van het 
overgangsrecht van het bestemmingsplan 
“Plassengebied Veen”. Om de 
recreatiewoning te legaliseren zal de woning 
binnen de bestaande maatvoeringen positief 
bestemd worden binnen de bestemming 
“Natuur”, door middel van de aanduiding 
“specifieke vorm van recreatie – 
recreatiewoning toegestaan”. Hiervoor         Afbeelding 12: perceel E 195/2144 
wordt aangesloten bij de regeling uit het 
bestemmingsplan “Waterfront de Veene”.         
 
Maasdijk 138 (Oostema Watersport) 
Dit perceel kent de bestemming “Wonen” met de aanduiding “bedrijf aan huis”. Op het perceel is 
een watersportbedrijf gevestigd, waarbij boten onderhouden worden en ligplaatsen worden 
aangeboden. Op dit moment mag het bedrijf 60 m2

 aan steigers en vlonders hebben en 100 m2
 aan 

bestaande bedrijfsbebouwing met een maximum hoogte van 5 meter.  
 
De bestaande woonbestemming met bedrijf aan huis blijft gehandhaafd, waarbij zo veel mogelijk 
wordt aangesloten bij het wonen met bedrijvigheid uit de Kern Veen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 13: Maasdijk 138 
  
Maasdijk 134 
Op dit perceel vigeert een woonbestemming. Deze blijft gehandhaafd. De bouwmogelijkheden 
worden echter gelijk gesteld met de andere woningen binnen het plangebied, waarbij een nok- en 
goothoogte worden vastgelegd in plaats van een maximale inhoudsbepalingen.  
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Maasdijk achter 134 (minicamping) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 14: Maasdijk 134 en achter 134 (minicamping) 
 
Achter de woning Maasdijk 134 is een minicamping met een stacaravan aanwezig. Deze waren al 
voor de vaststelling van het bestemmingsplan “Plassengebied Veen” aanwezig en vallen derhalve 
onder de werking van het overgangsrecht. Met onderhavig bestemmingsplan wordt de minicamping 
positief bestemd.  
 
De camping krijgt tevens de bestemming “Wonen” met de aanduiding “specifieke vorm van 
recreatie – minicamping toegestaan” en ter plaatse van de stacaravan de aanduiding “specifieke 
vorm van recreatie – recreatiewoning toegestaan”. Hiervoor wordt aangesloten bij de regeling in 
het bestemmingsplan “Waterfront de Veene”.  
 
Perceel tussen 132 en 134 
In de huidige situatie heeft dit perceel een agrarische bestemming met waarden. In een eerder 
traject is met de eigenaren overeenstemming bereikt over het toestaan van (extensieve) 
dagrecreatie (eventueel medegebruik) binnen de bestemming. Met onderhavig bestemmingsplan 
wijzigt de bestemming naar “Natuur”. Binnen deze bestemming kunnen extensieve vormen van 
dagrecreatief medegebruik onder voorwaarden worden toegestaan. Als uitgangspunt wordt de 
regeling uit het bestemmingsplan “Waterfront de Veene” genomen. Daarbij wordt het gebruik ten 
behoeve van dagrecreatie bewust beperkt tot binnen het zomerseizoen, zodat in de winterperiode 
ruimte gegeven kan worden aan de natuur en de waterbergende werking van het gebied. 
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Maasdijk 130 en 132 

 
Afbeelding 15: Maasdijk 130 en 132 
 
Voor de woningen Maasdijk 130 en 132 blijft de woonbestemming van kracht. Wel worden de 
bouwrechten gespiegeld met de andere woningen binnen het plangebied: de bouwvlakken worden 
vastgelegen met een maximale goot- en nokhoogte. Voor de schuur achter woning 132 wordt geen 
bouwvlak opgenomen aangezien dit gebouw valt te herbouwen op basis van landelijke regels 
vergunningsvrij bouwen.  
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6. JURIDISCHE PLANOPZET 
 

6.1 Algemeen 
 
Dit hoofdstuk gaat in op de wijze van juridische vertaling in planregels van de voor het plangebied 
gewenste ontwikkeling. Om de beeldkwaliteit te bewaken kent dit bestemmingsplan een 
gedetailleerd karakter. In de beschrijving in hoofdlijnen is aangegeven hoe het gemeentebestuur 
het gewenste ruimtelijke beleid wilt realiseren. Bij toekomstige ontwikkeling vormt de beschrijving 
in hoofdlijnen in belangrijke mate het toetsingskader. 
 
Planvorm 

Het bestemmingsplan “De Maaslandjes” kan worden gekarakteriseerd als een zogenaamde partiële 
herziening. In een dergelijke bestemmingsregeling ligt het accent vooral op het inpassen van een 
kleinschalige ontwikkeling in een groter bestemmingsplan. Vanwege de omvang van het plangebied 
heeft dit plan slechts een beperkt aantal bestemmingsregels en een eenvoudig kaartbeeld. Het 
juridische gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding met de daarbij horende 
planregels. Bij ieder plan hoort een toelichting, maar dit onderdeel heeft als zodanig geen 
rechtskracht. De verbeelding van “De Maaslandjes” bestaat uit één kaartblad.  

 
De planregels zijn opgebouwd uit vier hoofdstukken: inleidende regels, bestemmingsregels, 
algemene regels en overgangs- en slotregels. In de volgende paragraaf wordt de inhoud nader 
toegelicht. Bij het opstellen van de planregels en de verbeelding is uitgegaan van de richtlijnen 
“Standaard voor Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP 2012)” De SVBP 2012 omvat 
verplichtingen en aanbevelingen ten aanzien van de vormgeving en indeling van de planregels en de 
verbeelding. De opbouw van de SVBP 2012 met betrekking tot de verbeelding in de onderstaande 
figuur gevisualiseerd. 
 

 
Afbeelding 16: planvorm 
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6.2 Planregels 
 
Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 
In dit artikel wordt een aantal in het plan gebruikte begrippen nader omschreven. Door de 
omschrijving wordt de interpretatie van de begrippen beperkt en daarmee de duidelijkheid en 
rechtszekerheid van het plan vergroot.  
 
Artikel 2 Wijze van meten 
In dit artikel wordt aangegeven op welke wijze de in het plan voorgeschreven maatvoeringen 
dienen te worden bepaald. 
 
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
Artikel 3 Natuur 
De gronden met de bestemming “Natuur” zijn bedoeld voor natuurgebieden ten behoeve van de 
ontwikkeling, herstel en het behoud van de ecologische en landschappelijke waarden. Tevens is 
binnen deze bestemming extensieve dagrecreatie mogelijk. Op gronden met de bestemming 
“Natuur” mogen geen gebouwen worden gebouwd. Uitzondering hierop is de bestaande 
recreatiewoning die in dit bestemmingsplan geactualiseerd wordt. Verder zijn enkel bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde zijn toegestaan. 
 
Artikel 4 Recreatie 
Binnen deze bestemming zijn de gronden bestemd voor recreatie en de bij deze bestemming 
behorende overige voorzieningen.  
 
Artikel 5 Tuin 
De voor “Tuin” aangewezen gronden zijn bedoeld voor de aanleg van tuinen met bijbehorende 
voorzieningen. Binnen de bestemming is het mogelijk carports, erkers of bouwwerken geen 
gebouwen zijnde op te richten. 
 
Artikel 6 Verkeer 
Een deel van de verkeersroute over de Maasdijk is binnen het plangebied gelegen. Deze gronden 
hebben als zodanig de bestemming “Verkeer” gekregen en zijn bestemd voor de afwikkeling van het 
verkeer met bijhorende verblijfsruimte. 
 
Artikel 7 Water 
Het bestaande water (de Afgedamde Maas) heeft de bestemming “Water” gekregen. Binnen deze 
bestemming zijn naast water en verkeer, tevens een aanlegsteigers toegestaan. Tevens zijn de 
gronden bestemd voor de drinkwatervoorziening.  
 
Binnen de bestemming mogen enkel bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd 
waaronder bijvoorbeeld damwanden. Voor de (reeds aangelegde) aanlegsteiger is in de regels een 
maximale oppervlakte van 100m2 aangegeven. 
 
Het water van de Veense Put heeft primair een waterfunctie en is als zodanig bestemd. Binnen deze 
bestemming zijn specifieke regels opgenomen voor het bouwen van steigers en vlonders. Dit kan 
uitsluitend plaatsvinden ter plaatse van de aanduiding “steiger”. Bij de camping is een aanduiding 
“aanlegsteiger” opgenomen voor de ter plaatse toegestane aanlegsteiger. Nabij de bestemming 
“Wonen” is de aanduiding “bedrijf aan huis” opgenomen. Ter plaatse van deze aanduiding is 100 m2 

aan steigers en vlonders toegestaan. 
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Artikel 8 Wonen  
De bestaande woningen langs de Maasdijk hebben de bestemming “Wonen” gekregen. Deze 
gronden zijn specifiek bestemd voor wonen in combinatie met een aan huis gebonden bedrijf. Voor 
de hoofdgebouwen is een bouwvlak opgenomen. Op de gronden binnen de bestemming “Wonen” 
en buiten het bouwvlak van het hoofdgebouw zijn onder andere wel bijgebouwen toegestaan 
binnen bepaalde maatvoeringen. Deze bestemming is specifiek gericht op het mogelijk maken van 
een bedrijf aan huis. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatiewoning 
toegestaan' is tevens een recreatiewoning toegestaan en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
vorm van recreatie - minicamping toegestaan' is tevens een minicamping toegestaan. 
 
Hoofdstuk 3 Algemene regels 
Artikel 9 Anti-dubbeltelregel 
In dit artikel is een regel opgenomen die voorkomt dat een al verleende bouwvergunning 
meegenomen wordt bij de beoordeling van latere bouwplannen. 
 
Artikel 10 Algemene bouwregels 
In de algemene bouwregels zijn regels gesteld ten aanzien van bestaande afstands-, hoogte-, 
inhouds- en oppervlaktematen. 
 
Artikel 11 Algemene gebruiksregels 
In dit artikel zijn algemene regels opgenomen ten aanzien van het strijdig gebruik.  
 
Artikel 12 Algemene aanduidingsregels 
Gelet op de uitkomst van de uitgevoerde onderzoeken ziet de gemeente aanleiding om een 
“veiligheidszone – stabiliteit” op te nemen in het bestemmingsplan. Door het opnemen van deze 
veiligheidszone kan worden voorkomen dat bouwwerken worden opgericht en werkzaamheden 
worden uitgevoerd die de stabiliteit van de landtong verder aantasten of een onveilige situatie in 
stand houden. Indien blijkt dat de bouwwerken en/of werkzaamheden veilig opgericht en/of 
uitgevoerd kunnen worden zal de gemeente vergunning verlenen voor deze activiteiten. Of de 
activiteiten veilig uitgevoerd kunnen worden zal de aanvrager bijzijn aanvraag omgevingsvergunning 
moeten aantonen.  
 
Artikel 13 Algemene afwijkingsregels 
In dit artikel zijn algemene regels opgenomen ten aanzien van de mogelijkheden tot afwijking. 
 
Artikel 14 Algemene wijzigingsregels 
In dit artikel zijn algemene regels opgenomen welke procedures wanneer gevolgd moeten worden. 
 
Artikel 15 Overige regels 
In de overige regels zijn regels opgenomen voor parkeren en laad- en losmogelijkheden bij of in 
gebouwen. Tevens is een koppeling gelegd met het door de gemeente vastgestelde 
bestemmingsplan ‘Dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen’. 
 
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 16 Overgangsrecht 
Dit artikel betreft het overgangsrecht met betrekking tot gebruik van onbebouwde gronden en 
bouwwerken dat afwijkt van het bestemmingsplan op het moment dat dit rechtskracht verkrijgt. Dit 
gebruik mag worden voortgezet. Wijziging van het afwijkend gebruik is slechts toegestaan indien de 
afwijking hierdoor wordt verkleind. Ook is in dit artikel een hardheidsclausule opgenomen die 
ontheffing mogelijk maakt indien het hanteren van de overgangsregels leidt tot onbillijkheid jegens 
personen. Tevens is een persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen voor diegenen die op basis 
van een ontheffing of gedoogbeschikking het recreatieverblijf permanent mogen bewonen. 
 
Artikel 17 Slotregel 
Het laatste artikel “Slotregel” geeft de officiële naam van het plan aan, wanneer naar het plan wordt 
verwezen. De planregels kunnen worden aangehaald onder de naam: Bestemmingsplan “De 
Maaslandjes”.  
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7. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

 
In het bestemmingsplan zijn geen ‘bouwplannen’ als voorzien in de Grondexploitatiewet 
opgenomen. De kosten komen derhalve voor rekening van gemeente. Hiervoor is een raadskrediet 
verstrekt in 2016. De werkzaamheden vallen binnen dit krediet.  
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8. OVERLEG 

8.1 Overleg andere bestuursorganen / overlegpartners 
 
Vooroverleg en inspraak 

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt in het kader van de inspraak ter inzage gelegd. Daarnaast 
zal het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het wettelijke vooroverleg (art. 3.1.1. Bro) 
worden toegezonden naar bestuurlijke instanties, waarbij de gelegenheid is geboden om een 
reactie te geven op het plan. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan wordt conform de Inspraakverordening gedurende een periode 
van zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Inwoners worden hiermee in de gelegenheid 
gesteld, schriftelijk en/of mondeling opmerkingen te maken ten aanzien van het voorontwerp 
bestemmingsplan. 
 
Zienswijzen 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is in artikel 3.8 bepaald dat op de voorbereiding van een 
bestemmingsplan afdeling 3.4 van Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is. In de 
Awb is bepaald dat het bestuursorgaan het ontwerp van het te nemen besluit met de daarop 
betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp 
voor een termijn van 6 weken ter inzage legt. Een ieder wordt hiermee in de gelegenheid 
gesteld, schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar 
voren te brengen. 
 

8.2 Overleg omwonende en andere belangstellenden  
 
Communicatie en “Samen doen” 

Op 2 november 2009 heeft een informatieavond plaatsgevonden, waarbij de eigenaren van de 
Maaslandjes de gelegenheid hebben gehad om hun wensen kenbaar te maken. Op 23 mei 2018 is 
opnieuw een vooraankondiging van het voornemen van het opstellen van het bestemmingsplan 
gepubliceerd. Hierop hebben diverse belanghebbende (opnieuw) contact gezocht met de afdeling 
VROM om hun wensen/verzoeken (opnieuw) kenbaar te maken. Daar waar beleidsmatig mogelijk 
zijn, zijn deze verzoeken overgenomen in de voorstellen. De diverse verzoekers zijn door middel van 
een brief op de hoogte gebracht van de principe-uitspraak.  
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