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1. INTRODUCTIE

1.1. Aanleiding

Bij de gemeente Wijk bij Duurstede is het verzoek binnengekomen om

het agrarisch bouwblok aan de Groenewoudseweg 18 te Cothen uit te

breiden. De uitbreiding is bedoeld om naast het agrarisch bedrijf ook

meer ruimte te kunnen bieden aan bestaande en nieuwe nevenfuncties,

zoals een kleinschalig museum. Tevens is het de bedoeling de huidige

horecagerelateerde nevenactiviteiten uit te breiden en huisvesting van

seizoensarbeiders mogelijk te maken.

Omdat het initiatief niet past binnen het geldende bestemmingsplan is

een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. De gemeente is

bereid planologische/ juridische medewerking te verlenen middels

onderhavig bestemmingsplan.

1.2. Plangebied

Plangebied (bron luchtfoto: Google Earth)

Het plangebied is gelegen tussen Cothen en Wijk bij Duurstede op circa

100 meter afstand van de provinciale weg N229 aan de

Groenewoudseweg 18, kadastraal bekend gemeente Wijk bij Duurstede,

sectie F, nr. 499 (ged).
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1.3. Vigerende regeling

Planlocatie (blauw omcirkeld)

Het geldende bestemmingsplan in het plangebied is het

bestemmingsplan “Buitengebied 2003, herziening 2009”. Het plan is

vastgesteld door de gemeenteraad op 20 april 2010. Het vastgestelde

plan heeft ter inzage gelegen van 27 mei 2010 tot en met 7 juli 2010. Op

8 juli 2010 is het plan onherroepelijk geworden met uitzondering van de

plandelen waartegen beroep is aangetekend.

Het gebied heeft de bestemming Agrarisch gebied met een bouwvlak en

een aanduiding voor een monumentaal pand.

Uit de ontwikkelingskaart blijkt dat het gebied niet in een agrarisch

ontwikkelingsgebied of een natuurontwikkelingsgebied ligt.

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid het bouwvlak te vergroten tot

1,5 ha. Een vergroting mag uitsluitend worden toegepast indien de

noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond

en er sprake is van een goede landschappelijke inpassing. De vergroting

van het agrarisch bouwperceel moet ten dienste zijn van het agrarisch

bedrijf en noodzakelijk zijn in het kader van de agrarische bedrijfsvoering.
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De agrarische beoordelingscommissie (ABC) heeft een positief advies
1

afgegeven voor voorliggend plan. Één en ander wordt verder toegelicht in

hoofdstuk 4.

De voorgenomen ontwikkelingen zijn gedeeltelijk strijdig met het

bestemmingsplan vanwege het gebruik: een museum valt niet onder

agrarische activiteiten. De arrangementen zijn ten behoeve van

horecadoeleinden. Het oprichten van een verblijf van seizoenarbeiders is

strijdig met de bouwvoorschriften: er zijn op dit perceel twee

dienstwoningen toegestaan bedoeld voor het huishouden dat het

agrarisch bedrijf runt. Het huisvesten van arbeidskrachten valt niet onder

een huishouden.

1.4. Leeswijzer

Het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd:

 In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de huidige situatie;

 In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de beleidskaders;

 Hoofdstuk 4 heeft betrekking op het initiatief;

 Hoofdstuk 5 behandelt de milieu- en omgevingsaspecten;

 Hoofdstuk 6 gaat in op de haalbaarheid;

 Hoofdstuk 7 betreft het juridisch plan;

 Hoofdstuk 8 geeft het verloop van de planprocedure weer.

1 d.d. 23 juni 2011 met kenmerk 11079wbd



Groenewoudseweg 18 NL.IMRO.0352.bpbgbGrnewdseweg18-on03 ontwerp 6



Groenewoudseweg 18 NL.IMRO.0352.bpbgbGrnewdseweg18-on03 ontwerp 7

2. HUIDIGE SITUATIE

2.1. Ruimtelijke structuur

Plangebied (bron luchtfoto: Google Earth)

Het plangebied is gelegen nabij de rivier de Kromme Rijn. Het landschap

is gevormd door de rivier de Rijn/ Lek. De stroomruggen zijn hierbij in een

vroeg stadium ontgonnen. Het plangebied is gelegen op een stroomrug.

Het agrarisch gebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van

fruitteeltbedrijven en akkers.

De wegen volgen de stroomrug in oostwestelijke richting. De weg vormt

een verbinding tussen Cothen (noordwestelijk) en de kern Wijk bij

Duurstede (zuidoostelijk van de planlocatie).

De langgerekte agrarische percelen en bebouwde erven liggen min of

meer haaks op de wegen. De woningen en bedrijven liggen verspreid

langs de weg. De bebouwde percelen liggen direct aan de weg.

De planlocatie Groenewoudseweg 18 betreft een fruitteeltbedrijf en

bestaat uit meerdere bedrijfsgebouwen, verharding en boomgaard. De

woning aan de Groenewoudseweg 20 en de tussengelegen boomgaard

maken ook deel uit van het plangebied. De ontwikkelingen vinden echter

plaats binnen het westelijk deel van het plangebied, zoals aangeduid op

bovenstaande luchtfoto.
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2.2. Functionele structuur

Functioneel is de planlocatie en de omgeving in hoofdzaak een agrarisch

gebied. De gronden zijn in agrarisch gebruik, waarbij de nadruk ligt op

fruitteelt. Het agrarisch bedrijf in het plangebied is een fruitteeltbedrijf dat

zich met name richt op de teelt van kersen. Op het bedrijf zijn

nevenactiviteiten ontwikkeld die een directe relatie hebben met de

kersenteelt. Het betreft een schenkerij en een landwinkel ‘de Kersenhut’.
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3. BELEID

3.1. Provinciaal beleid

Streekplan 2005-2015

Het Streekplan 2005-2015 is het vigerende provinciale beleid. Naar

aanleiding van de nieuwe Wro is het streekplan omgevormd tot

structuurvisie. Hierbij zijn de provinciale belangen nader afgebakend.

Het plangebied maakt, conform navolgende visiekaart, deel uit van de

zone Landelijk gebied 2 hoofdfunctie agrarisch. Dit betreft een Agrarisch

gebied met zowel grondgebonden als niet-grondgebonden landbouw.

Deze gebieden hebben landschappelijke, ecologische en

cultuurhistorische waarden en worden gekenmerkt door recreatief

medegebruik. Binnen deze zone bevinden zich ook kleine recreatie- en

natuurgebieden en ecologische verbindingszones.

In het algemeen geldt ten aanzien van nevenactiviteiten op agrarische

bedrijven dat de voorkeur uitgaat naar activiteiten die gekoppeld zijn aan

het agrarisch gebruik. Het moet echter ook mogelijk zijn om niet-

agrarische nevenactiviteiten te ontwikkelen. Ook deze niet-agrarische

nevenactiviteiten kunnen immers een bijdrage leveren aan de vitaliteit

van het platteland.

Plankaart Streekplan Utrecht 2005-2015
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In voorliggend geval wordt aangesloten op de streekplan. Met

voorliggend plan wordt, door de ontwikkeling van aan het agrarisch

gebruik gekoppelde nevenactiviteiten, een bijdrage geleverd aan de

vitaliteit van het platteland en het recreatieve aanbod rond de Kromme

Rijn. De primaire agrarische functie van het bedrijf past goed in het

platteland en stuit niet op bezwaren vanuit het streekplan.

Provinciale ruimtelijke verordening (vastgesteld door Provinciale Staten

op 21 september 2009)

De vigerende provinciale ruimtelijke verordening is vastgesteld in 2009.

In de verordening is opgenomen hoe wordt omgegaan met het

provinciaal belang in bestemmingsplannen. Via de verordening laat de

provincie een aantal provinciale belangen doorwerken naar de

gemeenten.

Nevenactiviteiten

In onderstaande tekstvak zijn de regels voor nevenactiviteiten bij

agrarische bedrijven opgenomen. Hieruit blijkt dat niet-agrarische

nevenactiviteiten kunnen worden toegestaan met een omvang van groter

dan 300 m
2
, mits onderbouwd is wat de effecten zijn op omliggende

agrarische bedrijven en verkeer. Hierbij geldt dat er, wanneer er sprake is

van niet-agrarische nevenactiviteiten, niet zijnde groene of blauwe

diensten, er geen nieuwe bebouwing mag worden opgericht.

Voorliggend plan voorziet in een uitbreiding van nevenactiviteiten en de

bestaande bebouwing met een omvang van meer dan 300 m
2
. In

hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de effecten voor de omgeving en

verkeer. Geconcludeerd wordt dat hiermee aan de voorwaarden wordt

voldaan zoals opgenomen in de verordening.

Overigens is er in voorliggend geval sprake van nevenactiviteiten die wel

aan het agrarisch bedrijf gerelateerd zijn echter er is geen sprake van

groene of blauwe diensten. De relatie van de nevenactiviteiten met het

agrarisch bedrijf is aangetoond door het advies van de agrarische

beoordelingscommissie ABC (zie verderop in deze toelichting). De

regeling uit de verordening ten aanzien van niet-agrarische

nevenactiviteiten is derhalve niet zonder meer van toepassing op

voorliggend geval.
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Artikel 4.8 Nevenactiviteiten agrarische bedrijven [Geldt voor gehele landelijk gebied]

1. Een bestemmingsplan voor een gebied dat is aangeduid als ‘Nevenactiviteiten agrarische

bedrijven’ kan bestemmingen en regels bevatten die niet-agrarische nevenactiviteiten, niet

zijnde groene of blauwe diensten, in bestaande bebouwing toestaan.

2. Een bestemmingsplan voor een gebied dat is aangeduid als ‘Nevenactiviteiten agrarische

bedrijven’ bevat geen bestemmingen en regels die toestaan dat extra nieuwe bebouwing

wordt gerealiseerd ten behoeve van de niet-agrarische nevenactiviteiten, niet zijnde groene

of blauwe diensten.

3. De toelichting op een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste of tweede lid bevat een

ruimtelijke onderbouwing, mede in relatie tot de zonering van het landelijk gebied, als

voorzien wordt in de mogelijkheid van nevenactiviteiten in een omvang van meer dan 300

m2. Uit deze onderbouwing blijkt dat omliggende agrarische bedrijven niet in hun

bedrijfsvoering worden belemmerd en er geen onevenredige toename van gemotoriseerd

verkeer plaatsvindt.

Overig

De verordening geeft geen regels voor de uitbreidingsmogelijkheden van

grondgebonden agrarische bedrijven. Tevens zijn er geen regels

opgenomen voor de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten. In dit

kader is voorliggend plan in overeenstemming met de verordening.

Structuurvisie Nationale Landschappen

In de structuurvisie Nationale Landschappen zijn de begrenzing en het

beleid op hoofdlijnen uitgezet voor de nationale landschappen in de

provincie Utrecht. Het nationale landschap Rivierenland ligt gedeeltelijk in

de provincie Utrecht.

In de Nota Ruimte zijn als kernkwaliteiten van dit landschap aangemerkt:

 schaalcontrast van zeer open naar besloten;

 samenhangend stelsel van rivier - uiterwaard - oeverwal - kom;

 samenhangend stelsel van hoge stuwwal - flank - kwelzone -

oeverwal - rivier;

Door de provincie is als kernkwaliteit toegevoegd:

 de Kromme Rijn als vesting en vestiging.

De kernkwaliteiten dienen vanzelfsprekend behouden te blijven.

Structuurvisie Waterplan

Vanuit de kernwaarden duurzaamheid, kwaliteit en samenwerking streeft

de provincie naar de ontwikkeling van duurzame, robuuste

watersystemen en het borgen van bestaande kwaliteiten. Deze

doelstelling wordt in het waterplan nader uitgewerkt.

Uit het waterplan blijkt dat het plangebied in de boringsvrije zone ligt voor

het nabij gelegen drinkwaterwingebied. Verder is in het waterplan geen

gebiedsspecifiek beleid opgenomen dat van toepassing is op het

plangebied.
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Bouwinitiatieven moeten worden gekeurd door de provincie. Zij zullen

toetsen of de ontwikkelingen de kwaliteit van het grondwater niet

aantasten. Dit is een voorwaarde voor een goede ruimtelijke ordening.

Aangezien er geen activiteiten worden verricht op dieper dan 40 meter en

het een uitbreiding van een reeds bestaand bedrijf betreft, zal dit aspect

geen knelpunt zijn.

Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen

In de kwaliteitsgids voor de Utrechtse landschappen wordt het beleid

voor ondermeer de Nationale Landschappen nader geconcretiseerd.

Voor wat betreft het Rivierengebied worden de kernkwaliteiten nader

uitgewerkt en de ambities benoemd. De ambities voor het rivierengebied

zijn:

 het versterken van de gebiedsidentiteit rond de vijf ruggengraten

 bijzondere aandacht voor de gebieden waar ruggengraten beginnen,

eindigen of bij elkaar komen

Het plangebied maakt deel uit van het deelgebied (ruggengraat) de

Kromme Rijn. Voor dit gebied geldt ondermeer dat het landgebruik

bestaat uit afwisselend fruitteelt, akkers en weiden. Daarnaast zijn de

erven veelal in linten langs de wegen gelegen.

Voor het gebied gelden de volgende doelstellingen:

 dat de Kromme Rijn (opnieuw) als rivier herkenbaar is, ook vanaf de

provinciale weg;

 vergroting van de beleving van fruitteelt langs provinciale weg en

Kromme Rijn. Fruitteelt is hét onderscheidend landgebruik van dit

deelgebied, maar nu langs weg en rivier nauwelijks beleefbaar.

Concrete zichtbaarheid van fruitteelt speelt hierbij een rol, evenals

educatie;

 een visuele relatie tussen de dorpen, rivier en weg. De dorpen liggen

aan de zuidkant van de Kromme Rijn. Ze zijn onderdeel van het

landschap en moeten een relatie hebben met de Kromme Rijn. Hun

kerktorens en molens zijn bijzondere elementen, die van ver

zichtbaar dienen te zijn. Vanaf de provinciale weg moeten de dorpen

herkenbaar zijn.

De vergroting van het agrarisch bedrijf, in combinatie met verruimde

recreatieve en educatieve voorzieningen op de planlocatie dragen bij aan

de provinciale beleidsdoelen. Een goede ruimtelijke inpassing is daarbij

van belang.
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3.2. Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020

Op 2 februari 2010 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Wijk bij

Duurstede 2020 vastgesteld. In de gemeentelijke structuurvisie worden

afwegingen gemaakt voor het toekomstig ruimtelijk beleid op lokaal

niveau.

In de structuurvisie is het plangebied gelegen in het primair agrarisch

gebied, aan de rand van agrarisch gebied met landschapswaarden. Dit is

het aaneengesloten landbouwgebied zonder grote ruimteclaims vanuit

andere functies. Hierin bevinden zich weinig tot geen aaneengesloten

terreinen met landschapswaarden of natuurwaarden. Plaatselijk zijn er

wel archeologische en/ of aardkundige waarden. In dit gebied ligt het

accent op agrarisch gebruik.

Terughoudend wordt omgegaan met het toekennen van ruimte aan niet-

agrarische activiteiten. Secundaire functies van het gebied zijn wonen en

recreatie. Reden dat terughoudend met deze functies wordt omgegaan is

dat deze mogelijk belemmerend kunnen werken voor de agrarische

functie van het gebied. De hier gevestigde of te vestigen bedrijven wordt

de kans geboden op een vitaal opererend bedrijf in een optimaal ingericht

productielandschap. In het gebied gelden de volgende uitgangspunten:

- Kans voor vitaal agrarisch productielandschap;

- Schaalvergroting: minder, maar optimalere bedrijven;

- Nieuwe niet-grondgebonden bedrijven worden niet toegestaan;

- Ontwikkelingsmogelijkheden voor zowel bestaande grondgebonden

als nietgrondgebonden agrarische bedrijven, melkveehouderij,

akkerbouw en fruitteelt;

- De sector houdt rekening met landschappelijke factoren en de

normale milieufactoren.
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In het uitvoeringsprogramma staat ten aanzien van wonen, recreatief

medegebruik en zorg in het primair agrarisch gebied dat dit wel kan

worden toegestaan waar dit voldoet aan de gestelde randvoorwaarden

en het primair (agrarisch) gebruik niet verstoort.

In voorliggend geval worden ontwikkelingsmogelijkheden geboden aan

een bestaand fruitteeltbedrijf. De ontwikkeling bestaat uit de wens om de

agrarische bedrijfsvoering als hoofdfunctie te verbeteren en de

nevenactiviteiten als ondergeschikte functies te continueren. Een en

ander sluit aan op het gemeentelijk beleid, mits omliggende agrarische

functies niet door de nevenactiviteiten gehinderd worden. In hoofdstuk 5

is nader ingegaan op de effecten voor agrarische bedrijven in de

omgeving.

Veilig, gezond en boeiend water: Waterplan Wijk bij Duurstede

De gemeente Wijk bij Duurstede en het Hoogheemraadschap De

Stichtse Rijnlanden hebben samen het waterplan voor de gemeente

opgesteld.

De volgende doelen worden ten aanzien van water in de gemeente Wijk

bij Duurstede nagestreefd:

 Een beheerbaar en te onderhouden watersysteem (waterkwantiteit)

 Schoon en gezond water (waterkwaliteit)

 Water als leidend principe bij planvorming (plannen)

 Aantrekkelijk water (beleving)

Uit het derde punt, water als leidend principe bij ruimtelijke plannen, vloeit

voort dat overleg ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen gewenst is.

Als richtlijn voor de watertoets geldt bij kleine plannen het volgende:

Onder kleine plannen wordt door het waterschap verstaan ruimtelijke

ordeningsplannen die een zeer geringe (netto) toename van het verhard

oppervlak tot gevolg hebben en die geen negatief effect hebben op een

nabijgelegen water of een waterkering. Voor deze postzegelplannen

hoeft de toegenomen verharding niet aanvullend te worden

gecompenseerd via het graven van oppervlaktewater. Het waterschap

hanteert dit voor plannen kleiner dan 250 m
2

. Onderhavige uitbreiding is

concreet gericht op de volgende bebouwingstoename:

 uitbreiding museum 23 m
2

;

 uitbreiding schenkerij 19 m
2

;

 aanleg terras 70 m
2

;

 aanleg overkapping 62 m
2
.

Op basis van het bovenstaande is compensatie is niet nodig aangezien

de totaalomvang kleiner is dan 250 m
2

. Echter, het agrarisch bouwvlak

wordt met circa 0,5 ha vergroot. In theorie kan de hele uitbreiding verhard

worden. Hiermee wordt het oppervlakte van 250m
2

ruimschoots

overschreden en zal er sprake moeten zijn van compensatie. Bij nieuwe

ontwikkelingen geldt dat deze moeten zijn afgekoppeld, waarbij op eigen

terrein bergende en/of infiltratievoorzieningen moeten worden

gerealiseerd.
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Wanneer de plannen concreet zijn, zullen er alsnog een uitgebreide toets

en een onderzoek naar de infiltratiemogelijkheden worden uitgevoerd.

Notitie spuitzonebeleid

Uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid van Wijk bij Duurstede ten

aanzien van spuitzones is een in 2002 opgestelde notitie. In het huidig

beleid wordt een spuitzone van 30 meter rondom (dienst) woningen in het

buitengebied aangehouden . Uitzondering hierop vormen de agrarische

bedrijfswoningen, omdat die vaak deel uitmaken van een bedrijf. In de

kernrandzone rondom Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede geldt

een spuitzone van 50m.

In 2008 is het gemeentelijke beleid nogmaals getoetst en geëvalueerd in

de Notitie Spuitzonebeleid. Hierin wordt op basis van wetenschappelijke

rapporten en het beleid van andere gemeenten het beleid heroverwogen.

Uitkomst is dat het beleid onveranderd blijft.

Ter plekke wordt niet met chemische middelen gespoten. Dit in het kader

van het provinciale agrarische natuurbeheer.
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4. VOORNEMEN

Bij de gemeente Wijk bij Duurstede is het verzoek binnengekomen om

een aantal ontwikkelingen op het perceel aan de Groenewoudseweg 18

in Cothen mogelijk te maken.

Het verzoek benoemt de volgende aspecten:

o het agrarisch bouwperceel wordt uitgebreid naar 1,5 ha. Er ontstaat

dan ruimte voor nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing. De

nieuwbouw wordt gebruikt voor de primaire agrarische activiteiten en

is deels 'compensatie' voor bebouwing die als gevolg van de

uitbreiding van nevenactiviteiten als zodanig in gebruik zal worden

genomen;

o ten behoeve van een veilingmuseum wordt bestaande bebouwing

aangepast en wordt een klein deel nieuw gebouwd.

o de bestaande landwinkel zal binnen de bestaande bebouwing

uitbreiden;

o de bestaande schenkerij zal binnen de bestaande bebouwing

uitbreiden maar ook met een overkapping;

o er wordt een terras van gerealiseerd in de boomgaard t.b.v. de

schenkerij;

o voor seizoenarbeiders wordt binnen de bestaande bebouwing een

voorziening getroffen.

o Uitbreiding van de agrarische gebouwen.

Tekening locatie uit te breiden kistenloods / koelcel
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De totale oppervlakte aan nevenactiviteiten/ verbreding wordt uitgebreid

van 154 m
2

naar 486 m
2
. Hiervoor is in totaal 174 m

2
aan nieuwbouw

voorzien; de rest wordt in bestaande bebouwing gerealiseerd.

Nadere beschrijving van het verzoek

Het verzoek bevat in eerste instantie een uitbreiding van de

nevenactiviteiten van het fruitteeltbedrijf. Daarnaast is het gewenst de

agrarische bedrijfsvoering uit te breiden.

Het streven is om de verbreding op het fruitteeltbedrijf kleinschalig toe te

passen. De initiatiefnemer is op zoek naar kansen om cultuurhistorische

elementen uit de streek toe te voegen binnen het kader van

(kleinschalige, agrarisch-gerelateerde) recreatie. In de visie van de

initiatiefnemer kan fruitteelt ook een recreatief uitstapje zijn: het

kersenteeltbedrijf kan dienen als pleisterplaats met kleinschalige horeca-

activiteiten. Op het bedrijf kan een rondleiding gegeven worden, er wordt

informatie gegeven over het reilen en zeilen van het bedrijf. Bezoekers

kunnen gebruik maken van de landwinkel 'De Kersenhut' waar

streekproducten onderdeel uitmaken van het assortiment.

Belangrijk onderdeel van het verzoek is het oprichten van het

veilingmuseum. In het museum wordt een oorspronkelijke veilingklok

geïnstalleerd. Verder zal er een 'afmijnzaal' worden gesimuleerd waar

veilingen worden nagebootst. Er wordt een museumruimte gerealiseerd

waar een tentoonstelling wordt gehouden met als thema 'Fruit door de

jaren heen'.

In de boomgaard staan enkele kleinschalige horeca-activiteiten gepland.

Daar worden mogelijkheden voor picknicken gecreëerd, maar er zullen

ook boerenlunches worden gehouden. Dit wordt gecombineerd met een

terras van 70m
2
.

In de boomgaard worden horeca-activiteiten georganiseerd door

Streekrestaurant “de Pronckheer” of andere regionale

horecaondernemers en cateraars.

De nevenactiviteit bestaat uit het ontvangen en verzorgen van

gezelschappen in de hoogstam kersenboomgaard van Theo en Martine

Vernooy. De gezelschappen zullen ten aller tijde de “productie van het

fruit” als thema hebben. Ontvangst gaat samen met rondleiding door het

fruitbedrijf.

De ontvangst van gezelschappen in de boomgaard zal plaatsvinden

tussen 1 april en 30 september. De frequentie van de ontvangsten is

tussen de 15 en 20 keer per jaar, met een maximum van 120 personen

per ontvangst. (met uitzondering van het kersenfestival)

De activiteiten vinden plaats in de gehele hoogstamboomgaard. De

precieze locatie is mede afhankelijk van weersomstandigheden, de

hoeveelheid fruit in de bomen en bodemgesteldheid van de boomgaard.



Groenewoudseweg 18 NL.IMRO.0352.bpbgbGrnewdseweg18-on03 ontwerp 19

Zuidoostelijke en noordwestelijke gevels kistenloods / koelcel

Noordoost gevel kistenloods / koelcel

Zuidwest gevel kistenloods / koelcel

Op het perceel is al een landwinkel aanwezig. Met de schenkerij en het

museum wordt ingezet op dagelijks 20 tot 50 bezoekers of groepen van

maximaal 50 personen. Aansluitend aan de schenkerij wordt een

overkapping van circa 60 m
2

gerealiseerd.

Ten slotte wordt voorzien in een accommodatie voor seizoenarbeiders.

De bedoeling is de seizoenarbeiders te huisvesten in een bestaande

schuur. Het gebruik is seizoensgebonden.
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Plattegrond uit te breiden gebouw waar de nevenactiviteiten plaatsvinden

De parkeervoorzieningen, die als gevolg van bovenstaande activiteiten

nodig zijn, worden op eigen erf gerealiseerd.

De uitbreiding van het bouwvlak naar 1.5 hectare sluit aan bij de

uitgangspunten. Het nieuwe perceel is compact van vorm en sluit aan op

het bestaande bouwvlak. Uit het advies van het ABC blijkt dat de

uitbreiding noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. De aantasting van

omringende functies, waarden en belangen wordt in hoofdstuk 5 getoetst.

Hiermee voldoet de uitbreiding van het bouwvlak aan de uitgangspunten

van het bestemmingsplan buitengebied.
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Landschappelijke inpassing

De vergroting van het bouwvlak van 1,1 naar 1,5 ha is landschappelijk

gezien akkoord, zo is aangegeven door het College van burgemeester en

wethouders in haar vergadering van 20 september 2011.

De nieuwe bouwmogelijkheden die als gevolg van de uitbreiding

ontstaan, zijn gelegen tussen de boom- en kersengaarden. Daarmee is

impact op het landschap niet groot. Aanvullende beplanting is dan ook

niet nodig. Wel moet eventuele nieuwbouw voldoen aan redelijke eisen

van welstand (materialisatie en kleurgebruik).

Er is landschappelijk gezien geen bezwaar om het veilingmuseum in

bestaande bebouwing onder te brengen. Logischerwijs moeten er wel

landschappelijke voorzieningen worden getroffen voor het parkeren.

Deze voorzieningen worden aan de zijde van de Groenewoudseweg

getroffen. De inpassing bestaat uit een haag van gebiedseigen

beplanting zoals bijvoorbeeld els, beuk, sleedoorn, gewone liguster,

haagbeuk of geschoren meidoorn.

Advies agrarische beoordelingscommissie

Uit het advies van de agrarische beoordelingscommissie (ABC)
2
, blijkt

dat vergroting van het agrarisch bouwperceel billijk is (als gevolg van de

noodzaak voor de realisatie van nieuwe koelgebouwen). Binnen het

huidige agrarisch bouwperceel is voor een dergelijke agrarische

bedrijfsvoorziening geen ruimte. Door de nieuw te realiseren koel- cellen

kan fruit apart worden opgeslagen wat een verbetering is voor de

bedrijfsvoering.

Door de aangevraagde functiewijzigingen (veilingmuseum, huisvesting

voor seizoensarbeiders) worden bestaande bedrijfsgebouwen onttrokken

aan het bedrijf. De vergroting van het bouwvlak zal gebruikt worden om

nieuwe gebouwen op te richten ten behoeve van het bedrijf.

2
d.d. 23 juni 2011 met kenmerk 11079wbd.
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Uit het verzoek blijkt dat de nevenactiviteiten toenemen. De vrees zou

kunnen bestaan dat de nevenactiviteiten de overhand krijgen. De ABC

concludeert echter dat "op basis van de getoonde financiële gegevens de

nevenactiviteiten ondergeschikt zijn aan de fruitteelt. Ook na realisering

van de voorgenomen uitbreiding van de nevenactiviteiten, zal de fruitteelt

de agrarische hoofdfunctie op dit bedrijf vormen". Ook ruimtelijk gezien

zal dit het geval zijn.

Uit de toetsing aan het bestemmingsplan volgt dat de verzoeken niet aan

de binnenplanse vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden voldoen. Er

moet dus een apart bestemmingsplan worden opgesteld.

Nota Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied”.

Aan de voorgenomen ontwikkeling aangaande de seizoensarbeiders zijn

voorwaarden gesteld. Als overnachtingsplek mag uitsluitend gebruik

worden gemaakt van bestaande bebouwing. Het realiseren van een

nieuw gebouw voor seizoensarbeiders is niet wenselijk. Het gebouw zal

een groot deel van het jaar (exclusief de oogsttijd) leeg staan. De Nota

van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan voor het

“Buitengebied” stelt enkele concrete voorwaarden voor huisvesting van

seizoensarbeiders voor.

Uit de nota van uitgangspunten:

Tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten binnen bestaande bebouwing kan worden

toegestaan, met dien verstande dat:

- dit noodzakelijk is in het kader van de tijdelijke grote arbeidsbehoefte op het betreffende

agrarische bedrijf, waarbij het bedrijf kan aantonen dat het aantal te realiseren

logieseenheden is afgestemd op de behoefte aan tijdelijke arbeidskrachten;

- uitsluitend werknemers worden gehuisvest die binnen het eigen agrarisch bedrijf

werkzaam zijn;

- logies wordt uitsluitend verleend aan werknemers die tijdelijk, dat wil zeggen maximaal

zes maanden per jaar, op het bedrijf werkzaam zijn;

- de maximale gezamenlijke oppervlakte 250 m² van bestaande bebouwing bedraagt,

waarbij minimaal 12,5 m² verblijfsruimte per persoon geldt;

- er geen sprake is van zelfstandige wooneenheden (dus geen toevoeging van woningen

in het buitengebied);

- geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en

waarden;

- geen onevenredige aantasting plaatsvindt van belangen van eigenaren en gebruikers

van omliggende gronden;

- de logieseenheden voldoen aan alle eisen uit het Bouwbesluit en de gemeentelijke

bouwverordening.

In voorliggend bestemmingsplan zijn de randvoorwaarden conform de

Nota van Uitgangspunten overgenomen.
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Dit betekent dat huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten wordt

toegestaan onder de betreffende voorwaarden. In hoofdstuk 5 is nader

getoetst in hoeverre in de omgeving aanwezige functies en waarden

beïnvloed worden door de huisvesting.

In de Nota van Uitgangspunten zijn tevens randvoorwaarden opgenomen

de gelden voor de vergroting van agrarische bedrijven.

voor het vergroten van agrarische bouwvlakken gelden als voorwaarden:

- na vergroting mag de maximale oppervlakte van het bouwvlak 1,5 ha bedragen

- uitsluitend voor grondgebonden melkveehouderijbedrijven binnen de bestemming

Agrarisch (dit betreft het primair agrarisch gebied) mag de maximale oppervlakte van

het bouwvlak 2,5 ha bedragen en binnen de bestemmingen Agrarisch met waarden (dit

betreft het agrarisch gebied met landschaps- en/of natuurwaarden) maximaal 2 hectare;

- de vergroting dient noodzakelijk te zijn in het kader van de bedrijfsvoering van het

agrarisch bedrijf;

- er dient voorzien te worden in een goede landschappelijke inpassing;

- er dient een compacte perceelsvorm te blijven bestaan waarbij de nieuwe vorm van het

bouwvlak de oude vorm in grote lijnen volgt;

- er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van waarden, functies en belangen

in de omgeving.

De uitbreiding van het bouwvlak naar 1.5 hectare sluit aan bij de

uitgangspunten. Het nieuwe perceel is compact van vorm en sluit aan op

het bestaande bouwvlak. Uit het advies van het ABC blijkt dat de

uitbreiding noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. De aantasting van

omringende functies, waarden en belangen wordt in hoofdstuk 5 getoetst.

Hiermee voldoet de uitbreiding van het bouwvlak aan de uitgangspunten

van het bestemmingsplan buitengebied.

In de nota van uitgangspunten zijn tevens voorwaarden opgenomen

waarbinnen recreatieve nevenactiviteiten en verbreding van de

agrarische functie kunnen worden toegestaan. Voorliggend plan is niet

getoetst aan deze voorwaarden, omdat dit een specifieke situatie betreft:

binnen het plangebied vinden namelijk meerdere vormen van

nevenactiviteiten en verbreding naast elkaar plaats.
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5. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN

5.1. Bodem

Door ECOPART BV Doetinchem is Verkennend bodemonderzoek

uitgevoerd
3
. Op grond van dit bodemonderzoek is geconstateerd dat:

- het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de

Nederlandse norm NEN 5740 voor een kleinschalig onverdachte

locatie (ONV);

- zintuiglijk in de bodem in boringen 10, 12 en 15 (0,0 - 0,50 m-mv)

sporen puin zijn aangetroffen;

- in de bovengrond van MM1 is een lichte verontreiniging van koper en

PAK’s aangetroffen. In MM1 en MM2 (0,0 - 0,25 m-mv) zijn lichte

verontreinigingen met DDE en DDD aangetroffen. In MM5 zijn lichte

verontreinigingen van koper, kwik, lood en DDE en DDD aangetroffen;

- In de ondergrond van MM6 lichte verontreinigen aan cadmium, kobalt

en nikkel zijn aangetroffen;

- in het grondwater van peilbuis W6 en W2 lichte verontreinigingen van

barium zijn aangetroffen.

De gemeente heeft het rapport beoordeeld en geconstateerd dat de

aangetroffen lichte verontreinigingen geen belemmering vormen voor de

voorgenomen ontwikkelingen. Op het hergebruik van grond is de

regelgeving van het Besluit Bodemkwaliteit (met bijbehorende

vrijstellingsregelingen) van kracht.

5.2. Ecologische aspecten

Door bureau Regelink zijn de gevolgen van het plan voor flora en fauna

bepaald. In het rapport “Ecologische quickscan Groenewoudseweg 18,

Cothen” (rapportage RA12007-01, 2012) zijn de volgende conclusies

opgenomen.

Uit de toetsing van de resultaten van het onderzoek aan de Flora- en

faunawet blijkt dat bij uitvoering van de ingreep mogelijk negatieve

effecten te verwachten zijn op vogels. Op de overige soortgroepen wordt

geen negatief effect op beschermde soorten (of functies) verwacht.

In algemene zin kan redelijkerwijs worden gesteld dat op grond van de

mogelijke effecten de uitvoering van de ingreep niet door de Flora- en

faunawet wordt verhinderd. Hiervoor is geen aanvullend onderzoek

nodig. Wel moet buiten het broedseizoen worden gewerkt. Indien dit

laatste niet mogelijk is dient het plangebied kort voor de aanvang van

werkzaamheden op broedgevallen te worden gecontroleerd.

3 Rapportnummer: 15556, Datum:31 januari 2012
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5.3. Water

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke

ordening is voor dit ruimtelijke plan een watertoetsproces doorlopen.

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen

expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van

ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een

proces dat de gemeente en waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt

in een zo vroeg mogelijk stadium. De inzet daarbij is om in elk

afzonderlijk plan met maatwerk het reeds bestaande

waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed toe te passen en uit te

voeren. Het watertoetsproces voor het project Groenewoudseweg 18,

Wijk bij Duurstede is op 12 april 2012 digitaal doorlopen via

www.dewatertoets.nl. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is via

deze weg door de initiatiefnemer van de ruimtelijke ontwikkeling op de

hoogte gebracht van de plannen.

Uit de digitale analyse blijkt dat er geen grote waterbelangen zijn. De

ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan de belangrijkste minimale

voorwaarde: "het standstill beginsel". Dit beginsel houdt in dat door het

plan geen verslechtering van de waterhuishouding ontstaat.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden adviseert positief over het

ruimtelijk plan.

Relevant beleid

Bij de planvorming zijn er verschillende partijen betrokken met betrekking

tot water.

 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (belangrijkste

beleidsnota's: Waterbeheerplan 2010-2015 'Water Voorop!' en

Waterstructuurvisie, Keur en Legger).

 Provincie Utrecht (Provinciaal waterplan, Grondwaterplan, provinciale

milieuverordening).

 Gemeente (Waterplan, GRP, Milieuplan).

Basisprincipes omgaan met water:

Vasthouden - bergen - afvoeren (waterkwantiteit)

Schoon houden - scheiden - zuiveren (waterkwaliteit)

Waarborg tegen overstroming - overstromingsrobuust bouwen

(veiligheid)

Beleid hemel- en afvalwater

Bij de afvoer van overtollig hemelwater is infiltratie van water in de bodem

het uitgangspunt, omdat dit het meest duurzaam is. Oppervlakkige afvoer

naar de infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's heeft daarbij de

voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse

infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool een optie.
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Als infiltratie niet mogelijk is, kan hemelwater via een bodempassage

worden geloosd op oppervlaktewater. Schoon hemelwater (bijvoorbeeld

vanaf dakoppervlakken) kan direct worden afgevoerd naar

oppervlaktewater. Speciale aandacht wordt besteed aan duurzaam

bouwen en een duurzaam gebruik van de openbare ruimte om een

goede kwaliteit van het afgekoppelde hemelwater te garanderen.

Water in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling

De ruimtelijke ontwikkelingen hebben weinig tot geen gevolgen voor het

watersysteem. In het kort gaat het om:

Het verhard oppervlak neemt toe met 70 m2 (terras in boomgaard), 23

m2 (museum) en 19 m2 (schenkerij). Deze geringe toename van verhard

oppervlak heeft weinig gevolgen voor het watersysteem. Het bestaande

watersysteem kan tijdens een hevige regenbui al het hemelwater vanaf

dit oppervlak verwerken en bergen. Het bestaande oppervlaktewater

wordt niet aangepast. Water wordt niet buiten plangebied geborgen. Er

vindt geen lozing plaats van verontreinigingen en/of verontreinigd water

naar oppervlaktewater.

Het plangebied ligt niet in een peilgebied waar een wateropgave (NBW of

KRW) is. Het plangebied ligt niet op of nabij een waterkering of

belangrijke watergang. Het plangebied ligt niet nabij een rwzi of

rioolpersleiding.

Afvoer hemelwater

Als infiltratie niet mogelijk is, kan hemelwater via een bodempassage

worden geloosd op oppervlaktewater. Schoon hemelwater (bijvoorbeeld

vanaf dakoppervlakken) kan direct worden afgevoerd naar

oppervlaktewater. In het waterbeleid is afvoer van overtollig hemelwater

door middel van infiltratie in de bodem het uitgangspunt. Oppervlakkige

afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's heeft daarbij

de voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse

infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool een optie.

Afvalwater

Afvalwater wordt als volgt afgevoerd: aansluiting op de bestaande

rioolvoorziening conform de bestaande situatie.

Agrarische bedrijven

Door de ontwikkelingen vinden er agrarische activiteiten plaats. Indien

het gaat om een agrarisch bedrijf gelden de volgende voorwaarden: Bijna

alle agrarische bedrijven vallen onder het Lozingenbesluit open teelt en

veehouderij. Voor akkerbouwbedrijven gelden aanvullende voorschriften

voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Bij de

inrichting van het plan moet rekening worden gehouden met de

voorschriften uit het Lozingenbesluit.
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Toekomstige ontwikkelingen

Indien in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, waarbij het

verhard oppervlak uitbreidt met meer dan 500m2 in stedelijk gebied en/of

1000m2 in landelijk gebied, heeft dit tot gevolg dat het hemelwater van dit

oppervlak versneld tot afvoer komt.

Eventuele bebouwing en/of verharding die op de langere termijn

gerealiseerd wordt, dient te worden afgekoppeld. Hierbij dienen er op

eigen terrein bergings- of infiltratievoorzieningen gerealiseerd te worden.

5.4. Archeologie

BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend

veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd

in het plangebied Groenewoudseweg 18 te Cothen.

Het plangebied ligt op de stroomgordel van de Kromme Rijn, waarbij het

plangebied waarschijnlijk op een restgeul (daterende uit 620 tot 930 na

Chr.) van de Kromme Rijn ligt. Gezien de ouderdom van de te

verwachten afzettingen binnen het plangebied, van 1050 voor Chr. tot

1122 na Chr., kunnen hier archeologische waarden aanwezig zijn vanaf

de late bronstijd tot en met de nieuwe tijd.

Voor het plangebied geldt een hoge verwachting op het aantreffen van

archeologische resten vanaf de late bronstijd tot en met de nieuwe tijd B,

met de hoogste verwachting voor de periode ijzertijd t/m de

middeleeuwen. Oudere vondsten en/of sporen op de Houten-

stroomgordel zijn namelijk door de jongere Kromme Rijn stroomgordel

geërodeerd. Jongere archeologische resten worden niet verwacht

aangezien op historisch kaartmateriaal zichtbaar is dat het plangebied

vanaf het begin van de 19e eeuw onbebouwd was en in gebruik als

bouwland.

Tijdens het veldonderzoek zijn in alle boringen in de A- en AC-horizont

spikkels houtskool en aardewerk aangetroffen. Daaronder zijn zowel

oeverafzettingen als beddingafzettingen aangetroffen. De

oeverafzettingen waren in het verleden aantrekkelijke vestigingsplaatsen.

In het gehele plangebied zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat de

bodem verstoord is.

De hoge archeologische verwachting op het aantreffen van resten uit de

periode bronstijd t/m nieuwe tijd B blijft conform de verwachting uit het

bureauonderzoek gehandhaafd. Derhalve wordt een vervolgonderzoek

aanbevolen in de vorm van een proefsleuvenonderzoek.

De gemeente geeft aan dat als gevolg van het archeologisch onderzoek

er twee mogelijkheden zijn:

- geen nader onderzoek, maar opname archeologische waarde in de

planregels

- wel nader onderzoek en opname daarvan in plantoelichting

In overleg met de initiatiefnemers is gekozen voor het uitvoeren van een

karterend booronderzoek.
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Ook het karterend booronderzoek is uitgevoerd door BAAC
4
. Hieronder

zijn de conclusies van het onderzoek opgenomen.

Het plangebied bestaat uit een noordelijke kronkelwaardgeul, een rand

zone en een hoge, zuidelijke kronkelwaardrug. Alle deze

geomorfologische eenheden zijn afgedekt met een oeverpakket met klei

van wisselende dikte (ooivaaggrond). Alle aangetroffen afzettingen zijn

geologisch nog vrij jong, aangezien ze allen kalkrijk zijn. Ter plekke van

zeven boringen (nr.: 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 ) bestaat de bouwvoor uit een

circa 65 cm diep verstoorde bodem (Ap- en A/C-horizont). Ter plekke van

alle rijpaden tussen de fruitbomen bevinden zich tevens circa 80 cm

diepe sleuven met beregeningsbuizen. De intactheid van de ooivaagrond

is dus veel slechter in deze boomgaard, dan wat in het vooronderzoek

was geconcludeerd.

4 BAAC, Gemeente Wijk bij Duurstede, Plangebied Groenewoudseweg 18 te Cothen

,Inventariserend veldonderzoek (karterende fase) BAAC Rapport V-12.0210 oktober 2012
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Er is middels het karterende booronderzoek (10 boringen) een goed

beeld verkregen van de geomorfologische opbouw en de bodem

intactheid binnen het plangebied. Het plangebied ligt op een iets lagere

randzone van een kronkelwaardrug op de stroomgordel. Als gevolg

hiervan is de kans op de aanwezigheid van verspoelde indicatoren dan

ook groter. Ook leent een wat lager deel van een kronkelwaardrug en

een geul zich niet direct voor bewoning.

Tevens blijkt uit dit karterende booronderzoek dat binnen het plangebied

meer verstoringen voorkomen dan aangenomen in het voorgaande

verkennende booronderzoek. Er is geen begraven, oude

betredingshorizont (Ap-b-horizont) in de bodem aangetroffen. Er zijn wel

wat spikkels houtskool aangetroffen in ondiepe lagen. Deze lagen

betreffen echter plaatselijk verspoelde crevasse lagen in de noordelijke

lage geul- en randzone. Dit houtskool is hoogstwaarschijnlijk van

natuurlijke herkomst en van elders afkomstig en mogen derhalve niet als

archeologische indicatoren worden beschouwd

Binnen het plangebied wordt op basis van dit karterende onderzoek geen

archeologische vindplaats vermoed. BAAC bv adviseert op basis van dit

booronderzoek geen vervolgonderzoek voor het gehele plangebied (0,5

ha).

5.5. Verkeer en parkeren

Binnen het plangebied is voldoende ruimte aanwezig voor de benodigde

parkeerplaatsen. Het is niet gewenst parkeerplaatsen te realiseren buiten

het plangebied.

De parkeerbalans is berekend aan de hand van de CROW-publicatie

182, parkeerkencijfers, basis voor parkeernormering, 3
e

gewijzigde druk,

september 2008. In onderstaande tabel is een overzicht van de te

verwachte parkeerbehoefte weergegeven.

Tabel: Parkeerbehoefte

Functie Aantal eenheid Parkeerkencijfer

Min max

per Parkeerbehoefte

Min Max

Boerderij 1 Woning 2,0 2,2 Woning 2,0 2,2

Veilingmuseum 114 m
2

1,0 1,2 100 m2 bvo 1,1 1,4

Landwinkel 85 m
2

3,0 4,5 100 m
2
bvo 2,6 3,8

Schenkerij en terras 155 m
2

6,0 8,0 100 m2 bvo 9,3 12,4

Wonen seizoenarbeiders 84 m
2

0,2 0,6 20 m2 bvo 0,8 2,5

Totaal 16 23

Voor het wonen seizoenarbeiders is uitgegaan van het kencijfer voor

kamerbewoning. Voor elke 20 m
2
is gesteld dat dit één kamer is.

Het aantal parkeerplaatsen dient op eigen terrein gevonden te worden.
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Aan de hand van de CROW-publicaties 256 en 272, Verkeersgeneratie

wonen en werken en voorzieningen, is berekend hoeveel

verkeersbewegingen het plan genereert. In onderstaande tabel is de

berekening weergeven.

functie Aantal Eenheid Kencijfer

Verkeers-

generatie

Per Verkeers-

generatie

Boerderij 1 Woning 8,2 Woning 9,1

Veilingmuseum 114 m
2

10,0 100 m2 bvo 11,4

Landwinkel 85 m
2

13,1 100 m2 bvo 11,1

Schenkerij en terras 155 m
2

24,0 100 m2 bvo 37,2

Wonen seizoenarbeiders 84 m
2

5,6 20 m2 bvo 11,7

Totaal 79,6

In de tabel is voor de schenkerij en terras een verkeersgeneratie

aangehouden van 2 turnovers
5

per benodigde parkeerplaats, keer 2

verkeersbewegingen. Voor seizoensarbeiders is uitgegaan dat zij maar

de helft van het jaar aanwezig zijn.

Als gevolg van alle beoogde activiteiten zal de verkeersdruk op de

Groenewoudseweg niet onevenredig toenemen.

5.6. Luchtkwaliteit

Alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van

luchtkwaliteit hebben geleid tot een aanpassing van de Wet milieubeheer

met betrekking tot luchtkwaliteitseisen. Daarnaast zijn het Besluit en de

Regeling “Niet In Betekenende Mate bijdrage” (Nibm) op 15 november

2007 in werking zijn getreden. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 is hiermee

komen te vervallen. Deze wetswijziging brengt de volgende

veranderingen met zich mee:

 Uitsluiting van het stand-still beginsel. Het stand-still beginsel houdt

in dat een situatie die voldoet aan de normen, toch niet mag

verslechteren tot aan de norm. Uitsluiting van dit beginsel ten

aanzien van luchtkwaliteit betekent dat de luchtkwaliteit mag worden

‘opgevuld’ tot aan de grenswaarde.

 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) bij

(dreigende) overschrijding grenswaarden.

 Niet in betekenende mate verslechteren; een verslechtering van de

luchtkwaliteit is toegestaan, mits dit niet in betekende mate is. Na

inwerkingtreding van het NSL (1 augustus 2009) is de grens verruimd

tot 3%.

5 2 turnovers betekent dat de parkeerplaats 2 keer per dag bezet is



Groenewoudseweg 18 NL.IMRO.0352.bpbgbGrnewdseweg18-on03 ontwerp 32

In de regeling Nibm zijn verschillende categorieën voorzieningen met een

bovengrens opgenomen waaronder de realisatie daarvan per definitie

niet leidt tot een verslechtering in betekenende mate. Zo leidt een

realisatie van maximaal 1500 woningen niet tot een verslechtering van de

luchtkwaliteit in betekenende mate.

Gelet op de geringe toename van de verkeersdruk op de

Groenewoudseweg zal de luchtkwaliteit niet in betekende mate

verslechteren. Dit aspect vormt geen belemmering voor het plan.

5.7. Externe veiligheid

Bij het maken van ruimtelijke plannen is het van belang dat het bevoegd

gezag rekening houdt met de risicocontouren rondom bedrijven en

transportroutes. In het kader van het project basisnet maakt het

ministerie van Infrastructuur en Milieu en overige betrokkenen met behulp

van kaarten inzichtelijk welke gebruiksruimte nodig is voor het vervoer

van gevaarlijke stoffen en welke veiligheidszones nodig zijn voor

kwetsbare functies.

Om te beoordelen of er risicobronnen aanwezig zijn, is de risicokaart

geraadpleegd.

Uitsnede risicokaart provincie Utrecht

Uit bovenstaande blijkt dat er geen overlap bestaat met de 10
-6

/jr

plaatsgebonden risicocontour van inrichtingen in de omgeving. Dit aspect

vormt daarom geen belemmering voor het plan.

5.8. Bedrijven en milieuzonering

Vanuit het aspect 'goede ruimtelijke ordening' dient er voldoende

ruimtelijke scheiding te zijn tussen hinderveroorzakende (o.a. bedrijven)

en hindergevoelige functies (waaronder woningen). Hiervoor worden de

afstanden uit de VNG publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' als

maatgevend beschouwd.
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Bovenstaande moet op twee manieren getoetst worden. Enerzijds wordt

er gekeken of de ontwikkelingen zelf veroorzaker zijn van hinder en

anderzijds wordt bekeken of de ontwikkeling kwetsbaar is voor hinder.

Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het agrarisch

bouwperceel mogelijk aan de achterzijde van het huidige perceel. Op

basis van de VNG publicatie “bedrijven en milieuzonering” geldt er een

grootste afstand van 30 meter voor het aspect geluid bij

tuinbouwbedrijven en hun bedrijfsgebouwen. Binnen een afstand van 30

meter rondom het perceel zijn geen gevoelige functies aanwezig. De

nevenactiviteiten op het bedrijf zijn bestaand, met uitzondering van het op

te richten veilingmuseum. Deze nevenactiviteit beperkt de omliggende

bedrijven eveneens niet, want hiervoor geldt een grootste afstand van 10

meter voor het aspect geluid. Voor de horeca-activiteiten gelden

vergelijkbare afstanden als voor het veilingmuseum. De ontwikkeling

belemmerd geen functies in de omgeving.

De ontwikkeling voorziet niet in de realisatie van gevoelige functies.

Derhalve worden de ontwikkelingen niet belemmert door andere

bedrijven en functies in de omgeving.

5.9. Geluid

Door de planontwikkeling worden geen nieuwe geluidsgevoelige objecten

toegevoegd, of significant uitgebreid. De onderkomens voor

seizoenarbeiders worden niet in de Wet of het Besluit geluidhinder

benoemd en ook niet in bestaande jurisprudentie. De onderkomens

worden maar een deel van het jaar bewoond (in dit kader zijn ze

vergelijkbaar met recreatiewoningen en asielzoekerscentra). De locatie

van de onderkomens is op het terrein van het agrarisch bouwperceel.

Door de uitbreiding van de activiteiten zal de verkeersintensiteit op de

omliggende wegen geen dusdanige toename plaatsvinden dat op de

omliggende wegen, een significante geluidstoename plaatsvindt.

Geconcludeerd kan worden dat voor het aspect geluidhinder geen

belemmeringen optreedt.
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6. HAALBAARHEID

De ABC heeft geconstateerd dat er sprake zal zijn van een volwaardige

agrarische bedrijfsvoering. De bestaande en verder te ontwikkelen

nevenactiviteiten zullen daarnaast een positieve bijdrage leveren aan de

bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit. Aldus gaat de gemeente er van uit

dat het plan exploitabel is.

Ten aanzien van de ontwikkeling wordt tussen initiatiefnemer en de

gemeente een planschade en realisatieovereenkomst worden afgesloten.

Op deze wijze wordt verzekerd dat de kosten van voorliggend plan door

de initiatiefnemer worden gedragen.
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7. JURIDISCHE TOELICHTING

7.1. Algemeen

Opzet bestemmingsplan

De bestemmingsplansystematiek is inhoudelijk gebaseerd op de regeling

in het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied 2003, herziening

2009”. Het bestemmingsplan zal echter moeten voldoen aan

digitaliseringseisen die de Wet ruimtelijke ordening hieraan stelt in de

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008. De visualisatie en

terminologie is daarom aangepast.

Inhoud juridisch plan

De vigerende rechten zijn in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt.

Aanvullend zijn de gewenste ontwikkelingen opgenomen in de vorm van

nevenactiviteiten in de vorm van verbrede landbouw.

Daarnaast is er een Nota van uitgangspunten opgesteld voor de

actualisatie van het gehele buitengebied. De voorgestelde regeling ten

aanzien van algemene nevenactiviteiten is hieruit doorvertaald. Dit houdt

in dat statische opslag en een zorgboerderij als nevenactiviteit

rechtstreeks zijn toegestaan. In het vigerende bestemmingsplan was dit

uitsluitend mogelijk via een binnenplanse (vrijstellings-/

afwijkings)procedure.

Planopzet

Het juridisch bindend deel van het bestemmingsplan bestaat uit de regels

en de verbeelding tezamen. Voor de verbeelding geldt dat de digitale

verbeelding juridisch bindend is, en niet de analoge verbeelding

(“papieren” versie van de plankaart).

De basis voor de verbeelding, is een recente kadastrale ondergrond,

aangevuld met topografische gegevens.

Op de verbeelding is de grens van het bestemmingsplangebied

aangegeven. Binnen die grens zijn de verschillende bestemmingen met

verschillende kleuren weergegeven. Voorts zijn diverse aanduidingen

opgenomen, waarnaar in de regels wordt verwezen.

De regels zijn als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 1 bevat de begripsbepalingen en een bepaling over de manier

waarop de in het plan genoemde maten zijn bepaald;

Hoofdstuk 2 bevat de regeling van de afzonderlijke bestemmingen;

Hoofdstuk 3 bevat een aantal algemene en aanvullende bepalingen,

waaronder algemene afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden en een

gebruiksbepaling.

Hoofdstuk 4 tenslotte bevat overgangsbepalingen en de titel van het

bestemmingsplan.
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7.2. Bestemmingen en regelingen

In deze paragraaf worden de bestemmingen en regelingen – voor zover

noodzakelijk en niet eerder besproken – afzonderlijk toegelicht.

Voor een goed begrip van de regeling dient in elk geval de regels

tezamen met de verbeelding te worden geraadpleegd.

Agrarisch

De bestemming ‘Agrarisch’ is toegekend aan het agrarisch bedrijf en de

omliggende agrarische gronden. Ter plaatse is een grondgebonden

agrarisch bedrijf toegestaan. Hieronder valt tevens de uitoefening van

een fruitteeltbedrijf.

Om de situering van het bedrijf, de bijbehorende gebouwen en

bedrijfswoningen te begrenzen is een aanduiding ‘bouwvlak’ opgenomen.

In deze specifieke situatie is één van de twee bedrijfswoningen op

afstand van de bedrijfslocatie gesitueerd. Beide locaties hebben een

aanduiding ‘bouwvlak’ gekregen, die door middel van het ‘relatie’-figuur

met elkaar zijn verbonden. Dit houdt in dat de regels gelden alsof er

slechts één bouwvlak. Hiermee is gewaarborgd dat er slechts één bedrijf

is toegestaan.

Eén van de bedrijfswoningen betreft een monument; deze is aangeduid

teneinde dit monument in de bestemmingsomschrijving op te kunnen

nemen. Per bouwvlak is aangegeven hoeveel bedrijfswoningen er zijn

toegestaan, om te voorkomen dat de losgelegen bedrijfswoning binnen

het andere bouwvlak kan worden gesitueerd.

De nieuw toegestane nevenactiviteiten worden geconcentreerd op het

‘grote’ agrarische bouwvlak, door middel van een specifieke aanduiding.

Er worden geen bouwactiviteiten toegestaan en de horeca-activiteiten

zijn uitsluitend in de periode juni tot en met september.

Milieuzone – boringsvrije zone

De gebiedsaanduiding ‘milieuzone – boringsvrije zone’ is opgenomen ter

bescherming van de drinkwaterkwaliteit van het nabij gelegen

drinkwaterwingebied. Met de aanduiding wordt geregeld dat boorputten

niet zijn toegestaan, en dat er geen grondbewerkingen dieper dan 40 m

zijn toegestaan.
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7.3. Handhaving

Algemeen

De aandacht voor handhaving neemt de laatste jaren sterk toe. Zowel de

hogere overheden als de burgers spreken de gemeente in toenemende

mate aan op het handhaven van de eigen regels en de rechter spreekt

zich nadrukkelijk uit over de verplichtingen die gemeentebesturen hebben

om de eigen regelgeving te handhaven. Het bestemmingsplan vervult

een aantal functies op het gebied van handhaving.

Een bestemmingsplan is toekomstgericht. Het geeft een beeld van te

verwachten ruimtelijke ontwikkelingen en verwoordt het gemeentelijk

beleid ten opzichte van die ontwikkelingen. Het bestemmingsplan geeft

richting aan het gemeentelijk beleid. Eveneens functioneert het

bestemmingsplan als toetsingskader voor bouwplannen en andere

werkzaamheden. Hierdoor is het bestemmingsplan voor burger en

overheid bindend.

Om ervoor te zorgen dat handhaving van het bestemmingsplan in de

praktijk met succes kan worden afgedwongen, dient aan het volgende te

worden voldaan:

- De voorschriften en het kaartmateriaal moeten duidelijk en

overzichtelijk zijn;

- Regels moeten zodanig zijn dat duidelijk is wanneer sprake is van

een overtreding en overtredingen moeten herkenbaar / zichtbaar én

controleerbaar zijn;

- Het plan dient uitvoerbaar te zijn.

Het ontwikkelen van beleid en de vertaling daarvan in een

bestemmingsplan zoals hierboven omschreven, heeft geen zin indien na

de vaststelling van het bestemmingsplan geen handhaving plaatsvindt.

Handhaving begint bij de kenbaarheid van het bestemmingsplan bij

degenen die dit moeten naleven.

Het sluitstuk van een goede basis voor handhaving is voldoende controle

van de feitelijke situatie in het bestemmingsplangebied. Daarnaast

moeten adequate maatregelen worden getroffen indien de regels worden

overtreden.
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8. PROCEDURE


