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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aan de Dijksestraat 52 in Didam is een horecagelegenheid gevestigd. De eigenaar is 
voornemens de bestaande bedrijfsgebouwen uit te breiden met een nieuwe opslag-
ruimte en een bedrijfswoning met bijgebouw te realiseren. De nieuwe bebouwing 
wordt voor het grootste deel beoogd buiten het huidige bestemmingsvlak dat is opge-
nomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Het voorliggende bestemmingsplan 
maakt deze ontwikkelingen juridisch-planologisch mogelijk. 

1.2 Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Montferland aan de 
Dijksestraat te Didam. Op circa 500 meter van het plangebied ligt de dorpsrand van 
Didam. Het plangebied maakt deel uit van een concentratie van bebouwing in het bui-
tengebied die de kern vormt van het buurtschap Oud-Dijk. 

 

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

De vigerende juridisch-planologische situatie van het plangebied is vastgelegd in het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’, van de voormalige gemeente Didam. Het onderha-
vige perceel is conform dit plan bestemd tot ‘bedrijfsbebouwing’ in categorie III, ‘hore-
cabedrijven’. De gronden aan de oostkant van de Ravenstraat zijn middels een kop-
pelteken verbonden met het perceel aan de Dijksestraat 52. De gronden met deze 
bestemming zijn bestemd voor bedrijfsgebouwen van een horecabedrijf. Per bedrijf is 
een dienstwoning toegestaan met een maximale inhoud van 600 m3. 

 

Globale ligging plangebied 
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Deels achter en ten zuiden van de bestaande bedrijfsbebouwing is een nieuwe op-
slagloods voorzien en op het perceel ten zuiden van de bestaande bedrijfsbebouwing 
is een bedrijfswoning met bijgebouw beoogd. Dit perceel heeft de bestemming ‘agra-
risch gebied’. De gronden binnen deze bestemming zijn bedoeld voor de uitoefening 
van een agrarisch bedrijf. Het geldende bestemmingsplan voorziet niet in de mogelijk-
heid om hier bebouwing op te richten voor een horecabedrijf. Een herziening van het 
bestemmingsplan is dan ook noodzakelijk om de beoogde ontwikkelingen mogelijk te 
maken. 

 

1.4 Opzet van het bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en deze toelichting. De toe-
lichting is opgebouwd uit 5 hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofd-
stuk 2 “het plan” de inhoud en het ontwerp van het initiatief beschreven. In hoofdstuk 3 
wordt de haalbaarheid van het bestemmingsplan aangetoond voor wat betreft het ho-
gere overheidsbeleid, milieuaspecten, water, archeologie, flora en fauna en economi-
sche uitvoerbaarheid. In hoofdstuk 4 volgt de wijze van bestemmen, waarin uiteen 
wordt gezet hoe het in hoofdstuk 2 beschreven plan juridisch is vertaald naar de ver-
beelding en de regels. Ten slotte komen in het vijfde en laatste hoofdstuk de resulta-
ten uit de procedure aan de orde. 

Fragment vigerend bestemmingsplan 
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2 Het plan 

Ter hoogte van de kruising met de Ravenstraat is aan de Dijksestraat 52 te Didam het 
horecabedrijf Plok gevestigd. Het betreft een café en zalencentrum. De bebouwing is 
gesitueerd op een perceel ten westen van de Ravenstraat. Op het perceel ten oosten 
van de Ravenstraat is een parkeerterrein ten behoeve van de horecagelegenheid ge-
legen. 
 
Alhoewel het vigerende bestemmingsplan wel de mogelijkheid biedt, is op het perceel 
geen bedrijfswoning aanwezig. De eigenaar is voornemens om bij zijn bedrijf te gaan 
wonen. De beoogde locatie voor de woning is gelegen aan de Ravenstraat ten zuiden 
van de bedrijfsbebouwing. Binnen het huidige bestemmingsvlak zijn de mogelijkheden 
om een woning te realiseren zeer beperkt. Het is immers niet wenselijk om hiervoor 
bedrijfsbebouwing dan wel parkeerplaatsen op te offeren. Ten behoeve van de ont-
sluiting van de woning zal een inrit vanaf de Ravenstraat worden aangelegd. 
 
Bij het horecabedrijf is een terras aanwezig, dat voornamelijk in de zomer gebruikt 
wordt. Om het bijbehorende meubilair in de winter op te slaan is extra opslagruimte 
nodig. Ten behoeve hiervan wordt het aanwezige bedrijfsgebouw uitgebreid in zuide-
lijke richting. 
 
De locatie is gelegen in het buurtschap Oud-Dijk. In de omgeving van het plangebied 
is reeds veel bebouwing aanwezig. Ten zuiden van het plangebied ligt een bestaande 
houtwal. Deze ontrekt de toekomstige woning vanuit het buitengebied aan het zicht. 
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3 Haalbaarheid van het plan 

3.1 Overheidsbeleid 

Structuurvisie Gelderland 2005 
Het ruimtelijk beleid van de provincie Gelderland is verwoord in het structuurvisie  
Gelderland 2005. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening per 
1 juli 2008 heeft de structuurvisie  Gelderland 2005 de status van structuurvisie ge-
kregen. Dat betekent dat de inhoud van de structuurvisie voor de provincie de basis 
blijft voor haar eigen optreden in de ruimtelijke ordening. Het plangebied ligt in het 
‘multifunctioneel platteland’. Het multifunctioneel platteland maakt deel uit van het mul-
tifunctioneel gebied van de provincie. In het provinciaal planologisch beleid wordt op 
deze gebieden geen expliciete provinciale sturing verricht. De vitaliteit van het multi-
functionele platteland wordt bevorderd door planologische beleidsvrijheid te geven 
aan gemeenten onder andere wat betreft vitale steden en dorpen. 
 
Regionaal Plan 2005-2020 Stadsregio Arnhem Nijmegen 
De Stadsregio Arnhem Nijmegen legt in dit plan de gemeenschappelijke beleidsambi-
ties vast voor de ontwikkeling van de regio. De Stadsregio zet met dit plan in op het 
verbeteren van de bestaande kwaliteiten in stad en land boven nieuw ruimtebeslag. Er 
worden vier doelstellingen onderscheiden: 
− versterken van het economisch vestigingsklimaat; 
− verbetering van de bereikbaarheid; 
− vergroten van de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het landelijk gebied 

voor de natuur en voor de recreatie; 
− verbeteren van de kwaliteit van het wonen in stad, dorp en landelijk gebied, waarbij 

de relatie met landschap, bereikbaarheid en voorzieningen kwaliteitsfactoren zijn. 
 
De Stadsregio wil ten aanzien van het landelijk gebied voorzien in een robuuste ruim-
telijke structuur die de diverse gebruiksmogelijkheden kan dragen. Daarnaast moeten 
ecologische en landschappelijke waarden in de stedelijke invloedssfeer beschermd en 
ontwikkeld worden. De Stadsregio vindt het van belang een samenhangend recreatief 
netwerk te ontwikkelen met dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen daaraan ver-
bonden. Door het landelijk gebied lopen reeds diverse wandel- en fietspaden, onder 
andere ook over de Ravenstraat/Dijksestraat.  
De Stadsregio biedt bestaande niet-agrarische bedrijvigheid uitbreidingsmogelijkhe-
den van 15% van de bestaande (legaal aanwezige) oppervlakte van een bedrijf. Deze 
bedrijfsbebouwing dient landschappelijk ingepast te worden. 
 
Conclusie 
Het plan betreft de uitbreiding van een horecabedrijf in het buitengebied. Op grond 
van het Stadregio-beleid is het mogelijk om de bestaande bebouwing met 15% uit te 
breiden. De uitbreiding uit dit plan is mogelijk, omdat deze niet groter is dan 15% van 
de bestaande bebouwing. 
De aanwezigheid van het bedrijf is van belang voor het recreatieve netwerk in het bui-
tengebied en voor de buurtschap Oud-Dijk. Het plan draagt daardoor bij aan de vitali-
teit van het buitengebied en past tevens binnen de doelstellingen die in het regionaal 
beleid zijn verwoord. 
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3.2 Milieu 

Geluid 
De Wet geluidhinder (Wgh) regelt de mate waarin geluid bepaalde functies mag belas-
ten. Indien door een bestemmingsplan nieuwe geluidsgevoelige functies worden toe-
gestaan, stelt de Wet geluidhinder de verplichting akoestisch onderzoek te verrichten 
naar de geluidsbelasting ten gevolge van wegen en industrielawaai. Door SAB Arn-
hem is, gelet op de nabijheid van enkele wegen, een akoestisch onderzoek uitge-
voerd.  
 
Uit de berekeningen blijkt dat de 48 dB-contouren, vrije-veldsituatie, van de Dijk-
sestraat en de Haaghweg dusdanig liggen dat de nieuwe bedrijfswoning buiten de 
48 dB-contour ligt. De gevelbelastingen zullen daardoor 48 dB of minder bedragen. 
Hiermee voldoet de bedrijfswoning aan de voorkeursgrenswaarde ex artikel 82 van de 
Wgh van 48 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai afkomstig van de Dijksestraat 
en de Haaghweg. De woning ligt hierdoor akoestisch gunstig geprojecteerd ten op-
zichte van deze wegen. 
 
Uit de berekeningen blijkt dat de 48 dB-contour, vrije-veldsituatie, op 33 meter uit de 
wegas van de Ravenstraat ligt. Om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde moeten 
de bedrijfswoning op minimaal 33 meter uit de wegas worden gebouwd. Vanuit een 
praktisch oogpunt is dit niet mogelijk omdat het perceel maar 45 meter diep is.  
 
Dichter op de wegas bouwen is mogelijk wanneer er een hogere grenswaarde wordt 
verleend. De maximaal toelaatbare gevelbelasting (MTG) voor woningen in buitenste-
delijk gebied binnen de zone van een aanwezige weg is volgens artikel 83, lid 1 van 
de Wgh 53 dB. De 55 dB-contour, vrije-veldsituatie, van de Ravenstraat ligt op 
15 meter uit de wegas.  
Indien de bedrijfswoning op een afstand tussen de 15 en 33 meter uit de wegas ge-
bouwd wordt, dan zal de gevelbelasting liggen tussen de maximaal toelaatbare gevel-
belasting van 53 dB en de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Om de realisatie van de 
bedrijfswoning tussen de 15 en 33 meter uit de wegas mogelijk te maken, moet een 
hogere grenswaarde worden afgegeven door de gemeente Montferland.  
Om een hogere grenswaarde aan te kunnen vragen moet worden voldaan aan twee 
voorwaarden: 

1 de optredende gevelbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare ge-
velbelasting; 

2 de situatie moet passen in het gemeentelijke geluidsbeleid ten aanzien van 
vaststelling van de hogere grenswaarden. 

 
De maximaal toelaatbare gevelbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een 
bestaande weg in buitenstedelijk gebied bedraagt 33 dB (artikel 83 lid 1 van de Wgh).  
De nieuwe bedrijfswoning is noodzakelijk zodat de eigenaar van het nabij gelegen ho-
recabedrijf Plok dichtbij zijn zaak kan wonen.  
De verwachting is dat veel gemeenten voorlopig in hun geluidsbeleid de oude onthef-
fingscriteria uit het inmiddels vervallen Besluit grenswaarden binnen zones langs we-
gen, zullen volgen. Hierin stond het ontheffingscriterium: “ter plaatse noodzakelijk zijn 
om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid”, dit is in deze situatie van toepas-
sing.  
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De gevelbelasting tussen de 15 en 33 meter uit de wegas varieert van 53 dB tot 
48 dB, inclusief correctie artikel 110g en afronding. De gevelbelasting van de bedrijfs-
woning zal dan ook gelijk zijn aan of lager zijn dan de maximaal toelaatbare gevelbe-
lasting en hierdoor kan voor de bedrijfswoning een hogere grenswaarde worden aan-
gevraagd bij de gemeente Montferland.  
Het is buiten de bebouwde kom niet toegestaan woningen op te richten met een hoge-
re gevelbelasting dan 53 dB, hiervoor kan immers geen hoger grenswaarde worden 
verleend. Hierdoor is het niet mogelijk de woning van dit project binnen een afstand 
van 15 meter uit de wegas te realiseren. 
 
In de door de initiatiefnemer beoogde situering bedraagt de afstand tussen de gevel 
en de wegas meer dan 15 meter. Gelet op het voorgaande vormt geluid dan ook geen 
belemmering mits door de gemeente Montferland een hogere grenswaarde wordt af-
gegeven. 
 
Lucht 
Op 15 november 2007 is de nieuwe Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Het doel 
van de Wet luchtkwaliteit is het verbeteren van de luchtkwaliteit zodat in 2015 aan de 
Europese eisen wordt voldaan en huidige belemmeringen voor gewenste ontwikkelin-
gen zoveel mogelijk worden weggenomen. De kern van de Wet is het ‘Nationaal sa-
menwerkingsprogramma luchtkwaliteit’ (NSL). Dit instrument wordt door de Rijksover-
heid gecoördineerd en bevat de ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit ‘in 
betekenende mate’ verslechteren èn maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.  
 
Projecten die ‘niet in betekenende mate’ leiden tot een verslechtering van de lucht-
kwaliteit hoeven volgens de Wet luchtkwaliteit niet langer afzonderlijk te worden ge-
toetst op de grenswaarde, tenzij een dreigende overschrijding van één of meerdere 
grenswaarden te verwachten is. Tot 2009 ligt de grens van ‘niet in betekenende mate’ 
volgens de gelijknamige AMvB bij 1% van de grenswaarde van een stof. Voor fijn stof 
en stikstofdioxide betekent dit een maximale toename van 0,4 µg/m3. Hiervan is vol-
gens de ministeriële regeling sprake bij de realisatie van woningbouwprojecten tot 
500 woningen. 
 
Het initiatief betreft de uitbreiding van bedrijfsbebouwing en de toevoeging van een 
woning met bijgebouw. Volgens de nieuwe wet- en regelgeving leidt dit project ‘niet in 
betekenende mate’ tot verslechtering van de luchtkwaliteit. Dit laat onverlet dat bur-
gers voldoende beschermd moeten worden tegen (tijdelijke) te hoge concentraties. Uit 
het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zal afgewogen moeten worden of het 
aanvaardbaar is om een bepaald project op een bepaalde plaats te realiseren. Daarbij 
speelt de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging een rol. 
 
Door middel van een quick scan is door SAB Arnhem onderzocht of er mogelijke be-
lemmeringen zijn vanuit de Wet milieubeheer. Verder is beoordeeld of het in deze 
context aanvaardbaar is om dit project op deze plaats te realiseren, of sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening.  
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− Het project leidt ‘niet in betekenende mate’ tot verslechtering van de luchtkwaliteit. 
Daarnaast betreft het project geen ‘gevoelige bestemming’. Op basis van deze 
quick-scan kan geconcludeerd worden dat de Wet luchtkwaliteit (hoofdstuk 5, titel 
2 van de Wet milieubeheer) voor dit project geen nadere eisen, maatregelen of on-
derzoeksplicht stelt.  

− Hoewel de blootstelling min of meer permanent is, zijn de concentraties van de 
luchtvervuilende stoffen stikstofdioxide en fijn stof respectievelijk 58 % en 60 % 
van de luchtkwaliteitsnormen die op Europees niveau zijn vastgesteld om te voor-
komen dat de gezondheid onaanvaardbare risico’s loopt. Het aspect ‘luchtkwaliteit’ 
vormt in deze situatie geen belemmering voor een goede ruimtelijke ordening.  

 

Zowel vanuit de Wet luchtkwaliteit als vanuit een goede ruimtelijke ordening kan ge-
concludeerd worden dat de luchtkwaliteit ter plaatse geen belemmering vormt voor het 
project.  

 

Bodem 
Voordat het bestemmingsplan wordt herzien ten behoeve van functies waar langdurig 
of frequent mensen verblijven, moet aangetoond zijn dat de bodem en grondwater vrij 
zijn van verontreiniging. 
 
Door Grontmij Nederland bv is in februari 2008 een verkennend bodemonderzoek uit-
gevoerd. Hierbij is op de onderzoekslocatie in de ondergrond een lichte verontreini-
ging met kwik aangetroffen. In de zintuiglijke schone en de zintuiglijk met kolen, sintels 
en baksteen verontreinigde bovengrond zijn geen verontreinigen aangetroffen. In het 
grondwater zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Gezien de beperkte omvang van 
de verontreiniging, de relatief lage gehalten en de toekomstige bestemming van de lo-
catie is er geen aanleiding tot het verrichten van vervolgonderzoek. 
 
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek hoeven er vanuit milieuhygiënisch 
oogpunt gezien geen beperkingen te worden gesteld aan deze bestemmingswijziging. 
Het volledige bodemonderzoek is opgenomen in bijlage 3. 
 
Bedrijven en milieuzonering 
Realisatie van het project moet geen belemmering vormen voor het gebruik en de 
functies van omliggende gronden en agrarische bedrijven. Ook de functie die met dit 
project mogelijk wordt gemaakt, moet geen hinder ondervinden van het gebruik en de 
functies van omliggende gronden en bedrijven. 
Het bedrijf ligt in de buurtschap Oud-Dijk, zodat in de nabije omgeving voornamelijk 
burgerwoningen zijn gelegen. Volgens de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’  
is voor restaurants de richtafstand voor de minimale afstand tot gevoelige functies 
10 meter. Aan deze afstand wordt voldaan. Alle bebouwing in het plangebied komt op 
een afstand van minimaal 10 meter te liggen vanaf de woning aan de Dijksestraat 50.  
In de omgeving liggen tevens twee agrarische bedrijven, op een afstand van respec-
tievelijk circa 150 m en circa 200 m. De minimaal aan te houden afstand voor agrari-
sche bedrijven, met uitzondering van intensieve veehouderijen, is 100 meter. Aan de-
ze afstand wordt voldaan. 
Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de realisatie 
van voorliggend project. 
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Externe veiligheid 
Het aspect externe veiligheid betreft het 
risico op een ongeval waarbij een gevaar-
lijke stof aanwezig is. Deze gevaarlijke 
stoffen kennen twee verschillende bron-
nen. Dit zijn de stationaire (chemische fa-
briek, lpg-tankstation) en de mobiele 
(tankwagen) bronnen. 
Voor het aspect externe veiligheid zijn de 
risicokaart en de signaleringskaart (Struc-
tuurvisie ) van de provincie Gelderland ge-
raadpleegd. In de nabijheid van het plan-
gebied is geen stationaire bron aanwezig. 
Op ruim 700 meter afstand is de A12 ge-
legen, maar dit levert geen belemmering 
op voor realisatie van voorliggend initia-
tief. Over andere nabijgelegen wegen lopen geen routes voor gevaarlijke stoffen (mo-
biele bronnen). Aan de normen voor externe veiligheid wordt in dit plan voldaan.  

3.3 Water 

Nationaal Waterplan 
In december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Het Nationaal Waterplan is 
de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voor-
gaande nota's waterhuishouding. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het 
Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. 
Het Nationaal Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 
2009 - 2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Water-
plan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en 
diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen genoemd die 
hiervoor worden genomen. 
 
Het plangebied ligt in het gebied ‘Hoog Nederland’. Hoog Nederland omvat grofweg 
de zandgronden van Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Lim-
burg. De belangrijkste wateropgaven voor dit gebied zijn watertekort, grondwater, wa-
teroverlast en grondwaterkwaliteit. 
 
Waterplan Gelderland 2010-2015 
Het Waterplan bevat het waterbeleid van de provincie en is de opvolger van het derde 
Waterhuishoudingsplan (WHP3). Het beleid uit WHP3 wordt grotendeels voortgezet. 
Het Waterplan is tegelijk opgesteld met de water(beheer)plannen van het Rijk en de 
waterschappen. In onderlinge samenwerking zijn de plannen zo goed mogelijk op el-
kaar afgestemd. Het Waterplan Gelderland 2010-2015 is op 1 januari 2010 in werking 
getreden. 
In het plan staan de doelen voor het waterbeheer, de maatregelen die daarvoor nodig 
zijn en wie ze gaat uitvoeren. Voor oppervlaktewaterkwaliteit, hoogwaterbescherming, 
regionale wateroverlast, watertekort en waterbodems gelden provinciebrede doelen. 
Voor een aantal functies, zoals landbouw, natte natuur, waterbergingsgebieden en 
grondwaterbeschermingsgebieden, zijn specifieke doelen geformuleerd. 

Risicoatlas provincie Gelderland 
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Het plangebied heeft op grond van het Waterplan de basisfunctie ‘landbouw’. De ge-
bieden met de basisfunctie ‘landbouw’ geldt voor die gebieden waar de hoofdfunctie 
landbouw is. Binnen deze functie komt natte natuur verspreid in kleine elementen 
voor. In de gebieden met de functie landbouw is de inrichting en het beheer van het 
watersysteem allereerst gericht op: 
− een ontwateringsdiepte met aanvaardbare risico’s voor wateroverlast en vervol-

gens minimale vochttekorten; 
− oppervlaktewaterpeilen die het meest voorkomende landbouwkundige grondge-

bruik accommoderen; 
− beschikbaarheid van oppervlaktewater voor het op peil houden van de grondwa-

terstand en voor beregening; 
− (zeer) lokale afstemming op verspreid liggende natuurelementen en waardevolle 

ecologie (vissen, waterplanten); 
− een grondwaterpeil in de veenweidegebieden dat niet verlaagd wordt ten opzichte 

van het maaiveld (wel het volgen van maaivelddaling). De maximale drooglegging 
in veenweidegebieden is 60 cm onder maaiveld. 

 
Waterbeheerplan 2010-2015 Waterschap Rijn en IJssel 
Het Waterschap Rijn en IJssel heeft in het Waterbeheerplan 2010-2015 haar nieuwe 
beleid vermeld. Dit plan is opgesteld in samenwerking met vier andere waterschap-
pen, die deel uitmaken van deelstroomgebied Rijn-Oost. Dit plan is per 1 januari 2010 
in werking getreden.  
De opdracht van de waterschappen in Rijn-Oost is te zorgen voor voldoende water, 
schoon water en voor veilig wonen en werken op de taakvelden watersysteem, water-
keten en veiligheid. Het waterschap houdt daarbij rekening met agrarische, economi-
sche, ecologische en recreatieve belangen. Aandachtspunten zijn het verbeteren van 
ecologische en chemische waterkwaliteit (terugdringen van oppervlaktewatervervui-
ling) en het voorkomen van wateroverlast, waarbij rekening wordt gehouden met het 
veranderende klimaat. In zowel landelijk als stedelijk gebied kunnen ruimtelijke ont-
wikkelingen een positief maar ook een negatief effect hebben op het watersysteem. 
 
Situatie plangebied 
In artikel 3.1.6 (Bro) is aangegeven dat in de toelichting van een bestemmingsplan is 
beschreven op welke wijze in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de 
waterhuishouding. In deze waterparagraaf worden de effecten van de ruimtelijke ont-
wikkeling per waterthema afgewogen. De relevante waterthema’s worden door middel 
van de watertoetstabel geselecteerd en vervolgens beschreven. 
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Thema Toetsvraag Relevant  

HOOFDTHEMA’S 

Veiligheid 

 

1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale waterkering? 

2. Ligt in of nabij het plangebied een kade? 

Nee 

Nee 

Riolering en Af-

valwaterketen 

1. Is er toename van het afvalwater (DWA)? 

2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ? 

3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het waterschap? 

Nee 

Nee 

Nee 

Wateroverlast 

(oppervlaktewa-

ter) 

 

1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak? 

2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak?  

3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen gebie-

den, beekdalen, overstromingsvlaktes? 

Ja 

Nee 

 

Nee 

Grondwater- 

overlast 

1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de onder-

grond?  

2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van de Rijn of IJssel? 

3. Is in het plangebied sprake van kwel? 

4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren?  

 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Oppervlakte- 

waterkwaliteit 

1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater geloosd? 

2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? 

Nee 

Nee 

Grondwaterkwali-

teit 

1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een drinkwateront-

trekking?  

 

Nee 

Volksgezondheid 

 

1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het gemengde 

of verbeterde gescheiden stelsel?  

2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plangebied die mili-

euhygiënische of verdrinkingsrisico’s met zich meebrengen (zwemmen, 

spelen, tuinen aan water)? 

 

Nee 

 

 

Nee 

Verdroging 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte 

natuur? 

 

Nee 

Natte natuur 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ? 

2. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte 

natuur? 

Nee 

 

Nee 

Inrichting en be-

heer 

1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in eigendom of 

beheer zijn bij het waterschap? 

2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel? 

 

Nee 

Nee 

AANDACHTSTHEMA’S 

Recreatie 1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in beheer 

van het waterschap waar actief recreatief medegebruik mogelijk wordt? 

 

 

Nee 

Cultuurhistorie 1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied aanwezig? Nee 

 

Het plan brengt een geringe toename van verhard oppervlak met zich mee. Het he-
melwater wordt afgekoppeld en niet via het rioolstelsel afgevoerd, maar ter plekke in 
de bodem geïnfiltreerd. Het grijs afvalwater afkomstig van de woning wordt via het ri-
oolstelsel afgevoerd. Realisatie van dit plan zal geen negatieve invloed hebben op het 
huidige watersysteem. 
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3.4 Archeologie 

Bij ingrepen waarbij de ondergrond wordt geroerd, dient te worden aangetoond dat de 
eventueel aanwezige archeologische waarden niet worden aangetast. Het plangebied 
heeft volgens de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart een lage archeolo-
gische verwachtingswaarde.  
 
Op grond van het gemeentelijk beleid is binnen een zone met een lage archeologi-
sche verwachting bij bodemingrepen dieper dan 30 cm -Mv en een oppervlakte groter 
dan 2.500 m2 voorafgaand aan vergunningverlening archeologisch inventariserend 
veldonderzoek (IVO-overig) verplicht. De oppervlakte van de nieuw op te richten be-
bouwing bedraagt minder dan 2.500 m2. 
 
De gemeente acht bij bestemmingswijzigingen archeologisch onderzoek wenselijk. In 
dit kader is door RAAP een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek 
is opgenomen in bijlage 4. 
 
Vindplaatsen uit de periode Mesolithicum tot en met Romeinse tijd zijn in mindere ma-
te te verwachten in het plangebied. De dekzandrug ten noorden van het plangebied 
was waarschijnlijk aantrekkelijker voor bewoning. De kans op vindplaatsen in de vorm 
van afvalkuilen/depots en grafvelden is wel denkbaar. 
 
In de nabijheid van het plangebied kwamen kasteel Didam en daar twee aan gekop-
pelde havezaten voor. Het erf van havezate Huis Dijk lag direct ten zuiden van het 
plangebied. Het is goed mogelijk dat voorgangers van de havezate dichter bij het kas-
teel gelegen hebben. In het plangebied kunnen resten van de voorgangers verwacht 
worden. Gedacht kan worden aan funderingsresten, waterputten en beerputten. 
 
Op basis van dit onderzoek wordt aanbevolen om aanvullend archeologisch onder-
zoek te laten verrichten. Doorgaans volgt er op bureauonderzoek een karterend boor-
onderzoek. Door middel van een dergelijk onderzoek zijn de te verwachten archeolo-
gische resten echter lastig te traceren. Door wordt door RAAP een archeologische 
begeleiding conform het protocol opgraven uit de KNA versie 3.1 aanbevolen. Dit 
houdt in dat tijdens de grondwerkzaamheden archeologische waarnemingen worden 
verricht. Eventuele archeologische sporen worden daarbij gedocumenteerd zonder dat 
de werkzaamheden worden vertraagd. 
 
Het aspect archeologie vormt dan ook geen beperkingen voor de beoogde ontwikke-
ling van het plangebied. 

3.5 Flora en fauna 

Voor de ruimtelijke ingreep mag plaatsvinden, moet eerst een onderzoek plaatsvinden 
in het kader van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. Door SAB is 
op 21 januari 2008 een quick scan flora en fauna uitgevoerd. Een quick scan heeft tot 
doel om op basis van een gebiedsanalyse, beschikbare soortgegevens en een een-
malige veldverkenning, uitspraken te doen over de mogelijke aanwezigheid van be-
schermde planten en dieren in het plangebied. Naar aanleiding van de uitkomsten van 
de quickscan heeft nader onderzoek plaatsgevonden in de zomer van 2009.  De on-
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derzoeksresultaten van de quickscan en het nader onderzoek zijn opgenomen in bij-
lage 5. 
 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen of in de directe nabijheid van een 
gebied dat is aangewezen als vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebied of Natura 2000-
gebied. Het plangebied ligt tevens niet in of in de nabijheid van Ecologisch Hoofstruc-
tuurgebied. 
 
Soortenbescherming 
Soortenbescherming is altijd van toepassing. In Nederland is de bescherming van 
soorten opgenomen in de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet is gericht op het 
duurzaam in stand houden van soorten in hun natuurlijk leefgebied. Als een ruimtelijke 
ingreep rechtstreeks kan leiden tot verstoring of vernietiging van bepaalde bescherm-
de soorten of hun leefgebied, kan het plan in strijd zijn met de Flora- en faunawet. 
Voor het beoordelen van de doorwerking van het aspect soortenbescherming moet 
worden nagegaan of het plangebied beschermde soorten (zowel planten als dieren) 
herbergt. De mogelijke negatieve effecten van de ingreep op betreffende soorten 
moeten worden beschreven.  
 
Vaatplanten 
Volgens het natuurloket zijn er beschermde vaatplanten aangetroffen in het kilometer-
hok (206-437) waarbinnen het plangebied valt. Echter tijdens de veldverkenning op 
21 december 2007 zijn geen beschermde vaatplanten gevonden. Aangezien het plan-
gebied voor het grootste deel bestaat uit een intensief begraasde paardenweide, is 
het onwaarschijnlijk dat op deze locatie geschikte groeiplaatsen voor strikt bescherm-
de plantensoorten aanwezig zijn. Door de hoge verstoringsgraad (menselijke activitei-
ten) is van een stabiel natuurlijk ecosysteem geen sprake. Soorten waarvoor een ont-
heffing nodig is in het kader van de Flora- en faunawet worden dan ook niet verwacht.  
 
Grondgebonden zoogdieren 
Omdat binnen het plangebied onder andere rommelhoekjes, weiland en een houten 
schuurtje aanwezig zijn, kunnen beschermde zoogdiersoorten als egel, huisspitsmuis, 
konijn en mol niet worden uitgesloten. Voor deze soorten, die onder het lichtste be-
schermingsregime vallen, geldt een algemene vrijstelling voor het verstoren en/of aan-
tasten van vaste rust- en verblijfplaatsen. Volgens verspreidingsgegevens (Atlas van 
Nederlandse Zoogdieren, Broekhuizen, 1992) komen in de omgeving van het plange-
bied ook strikt beschermde soorten als steenmarter voor (Steenmarters in en om het 
huis, St. Landschapbeheer Gelderland, 2006). De steenmarter is beschermd volgens 
tabel 2 van de Flora- en faunawet. Vaste verblijfplaatsen van steenmarters worden, op 
basis van het actief gebruik van de schuur, afwezigheid van latrines en sporen (vettige 
randen) niet verwacht. Met de huidige plannen vindt er tevens geen directe aantasting 
van de vaste rust- en verblijfplaats van de steenmarter plaats. Negatieve effecten zijn 
niet te verwachten. 
 
Vleermuizen 
Vleermuizen komen volgens verspreidingsgegevens uit de ‘Atlas van de Nederlandse 
Vleermuizen’ (Limpens, 1997) ook in de omgeving voor. Vleermuizen zijn strikt be-
schermd volgens tabel 3 van de Flora- en faunawet. De te slopen oude schuur is ge-
bouwd van planken en daarmee niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. In 
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het uit te breiden horecabedrijf zijn enkele losliggende dakpannen, gaten in de bui-
tenmuur en kieren tussen windveren aangetroffen. Op basis van deze openingen in 
het horecabedrijf, is de aanwezigheid van vleermuizen niet uit te sluiten. De uitbrei-
ding vindt plaats tegen of in de directe nabijheid van het horecabedrijf. Negatieve ef-
fecten op vaste rust- en verblijfplaatsen en de aan- en uitvliegroute van vleermuizen, 
kunnen op voorhand niet uitgesloten worden. Om deze reden is op 22 juni en 13 au-
gustus 2009, door ecologisch advies- en onderzoekbureau AD.ECO, gericht veldon-
derzoek naar het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen uit-
gevoerd. Gedurende het onderzoek zijn geen uitvliegende vleermuizen waargenomen. 
Op 22 juni was het druk op het terras en is slecht één gewone dwergvleermuis waar-
genomen die langs de verre houtsingel vloog. Op 13 augustus was er geen activiteit 
op het terras. Op die avond zijn 1-2 passerende gewone dwergvleermuizen zowel 
langs het café en bosje als langs de houtsingel waargenomen. Later één foerageren-
de gewone dwergvleermuis. Verder foerageerden 1-2 laatvliegers in de tuin aan de 
andere kant van de weg en maakten soms een uitstapje naar weiland en houtsingel. 
Conclusie is dat het gebied van weinig belang is voor vleermuizen ook gezien de om-
geving. Kraamkolonies zijn niet aanwezig binnen het plangebied. Gezien het lage aan-
tal aangetroffen vleermuizen is het aannemelijk dat het plangebied niet fungeert als 
belangrijke paar- en baltsplaats voor vleermuizen. Deze ontheffingsplichtige verblijf-
plaatsen worden niet verwacht binnen het plangebied.  
 
Vogels 
Voor veel vogels, van zowel agrarisch als stedelijk gebied zou het plangebied met 
bosjes en een singel aan de rand van een paardenweide geschikt kunnen zijn. Tijdens 
de veldverkenning zijn kauwen, merel, huismus, winterkoninkje en roodborstje waar-
genomen. Alle vogels en hun nesten zijn strikt beschermd. Actieve nesten van vogels 
mogen niet worden aangetast of verstoord. Voor de meeste vogels kan worden vol-
staan met ontzien van nesten in het broedseizoen (globaal van half maart tot half juli). 
Enkele vogelsoorten zoals spechten, zwaluwen en uilen maken ook buiten het broed-
seizoen gebruik van hun nesten waardoor, bij aanwezigheid van actieve nestplaatsen, 
altijd een ontheffing moet worden aangevraagd. De bomen in de zuidelijk gelegen sin-
gel blijven behouden. Ook zijn er in het plangebied geen actieve nestplaatsen van 
spechten gevonden. Negatieve effecten op actieve nesten van spechten worden dan 
ook niet verwacht. Nestplaatsen van zwaluwen zijn niet waargenomen in het plange-
bied.  
De omgeving met weidegronden en singels is ook geschikt voor uilen. Verblijfplaatsen 
van uilen kunnen zowel in bomen als in gebouwen worden gevonden (afhankelijk van 
de soort). Tijdens het veldbezoek zijn op enkele paaltjes kalksporen aangetroffen, 
waarschijnlijk van (steen)uilen, die deze paaltjes als uitkijkpost gebruiken. Actieve 
nestplaatsen zijn niet aangetroffen. Op basis van de huidige biotoop (weiland met 
struiken en bomen) is het onwaarschijnlijk dat uilen een vaste rust- en verblijfplaats in 
het plangebied hebben. Echter, de gevonden kalkresten duiden op het gebruik van het 
plangebied als foerageergebied voor steenuilen. Aangezien voldoende foerageermo-
gelijkheden in de omgeving aanwezig zijn (singels met weidegronden) en het plange-
beid relatief klein is (de steenuil foerageert tot 500 meter vanaf zijn nestplaats), zijn 
negatieve effecten niet te verwachten. 
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Amfibieën  
Ten westen van het plangebied, is in het weiland een vijver gelegen. Door het inten-
sieve gebruik van het weiland, worden strikt beschermde amfibieënsoorten zoals de 
kamsalamander, knoflookpad, poelkikker en boomkikker (www.ravon.nl, Atlas reptie-
len en amfibieën in Gelderland RAVON, 2007), hier ook niet verwacht. In het plange-
bied, wat grotendeels bestaat uit een intensief gebruikte paardenweide, zijn ook nau-
welijks dekkingsmogelijkheden aanwezig. De meer algemenere soorten, zoals 
gewone pad en bruine kikker zouden wel in het plangebied voor kunnen komen. Deze 
soorten stellen minder kritische eisen aan het biotoop en kunnen buiten de voortplan-
tingsperiode overal worden aangetroffen. Aantasting van deze soorten is echter mo-
gelijk op basis van een algemene vrijstelling.  
Rond 1994 is door RAVON melding gemaakt van het voorkomen van de rugstreeppad 
in de omgeving van het plangebied. Het voorkomen van de rugstreeppad is niet ge-
heel uit te sluiten. Er dient dan ook rekening gehouden te worden met kolonisatie door 
de rugstreeppad als het plangebied te lang braak ligt nadat los zand is opgebracht. 
Geadviseerd wordt om het gebied niet lang braak te laten liggen om kolonisatie te 
voorkomen en natte plekken te dempen. 
 
Reptielen  
Reptielen komen volgens verspreidingsgegevens (www.ravon.nl) in en direct nabij het 
plangebied niet voor. Op een wat grotere afstand (3-6 kilometer) wordt door RAVON 
meldingen gedaan van voorkomende levendbarende hagedis en hazelworm. Alle in 
Nederland voorkomende reptielsoorten zijn strikt of zeer strikt beschermd. De meeste 
reptielensoorten houden zich vooral op in geleidelijke overgangssituaties tussen na-
tuurlijke biotopen in bos-, heide- en veengebieden (bijvoorbeeld heide en/of heischrale 
graslanden in combinatie met bossen en/of kleine landschapselementen). De ten zui-
den gelegen singel is voor het in stand houden van een levensvatbare populatie van 
beide soorten (ongeveer 100 individuen) te klein. Een verbinding met grotere of meer-
dere bosgebieden is dan noodzakelijk. Deze verbinding is niet aanwezig en beide 
soorten leggen ook geen grote afstanden af (ongeveer 130 meter per seizoen). Ook is 
de overgang van de singel naar het weiland erg scherp (struiken en kruiden zijn niet 
aanwezig). Op basis van het voorgenoemde wordt het voorkomen van de levendba-
rende hagedis en hazelworm in het plangebied dan ook niet verwacht.  
 
De aanwezigheid van beschermde vissoorten is door de afwezigheid van (kleine) wa-
tervoerende elementen uit te sluiten. Beschermde insecten en soorten uit de overige 
soortgroepen worden, op basis van beschikbare verspreidingsgegevens en de aange-
troffen biotopen, niet in het plangebied verwacht.  
 
Conclusie 
Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat gebiedbescherming in 
het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur ge-
zien de afstand van enkele kilometers niet van toepassing is. Tevens wordt een ont-
heffing ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet, op basis van de quick scan flora en 
fauna en het nader onderzoek door AD.ECO, niet noodzakelijk geacht voor de plan-
nen. Het aspect flora en fauna vormt dan ook geen belemmering voor de uitvoering 
van dit bestemmingsplan. 
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3.6 Economische uitvoerbaarheid 

Het project wordt gerealiseerd op particulier initiatief. Voor de gemeente zijn hier geen 
kosten aan verbonden. Het bestemmingsplan is op kosten van de initiatiefnemer op-
gesteld. De kosten voor de procedure zullen via de gemeentelijke legesverordening 
aan de initiatiefnemer of aanvrager worden doorberekend. Met de initiatiefnemer 
wordt een planschadeovereenkomst afgesloten. Gelet op het voorgaande wordt het 
opstellen van een exploitatieplan niet nodig geacht. 
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4 Wijze van bestemmen 

4.1 Algemeen 

4.1.1 Wat is een bestemmingsplan? 

Het gemeentelijke bestemmingsplan is een middel waarmee functies aan gronden 
worden toegekend. Het gaat dus om het toekennen van gebruiksmogelijkheden. Van-
uit de Wet ruimtelijke ordening volgt een belangrijk principe: het gaat om toelatings-
planologie. Het wordt de grondgebruiker (eigenaar, huurder etc.) toegestaan om de 
functie die het bestemmingsplan geeft, uit te oefenen. Dit houdt in dat: 
− de grondgebruiker niet kan worden verplicht om een in het bestemmingsplan aan-

gewezen bestemming ook daadwerkelijk te realiseren, en 
− de grondgebruiker geen andere functie mag uitoefenen in strijd met de gegeven 

bestemming (de overgangsbepalingen zijn hierbij mede van belang).  
 
Een afgeleide van de gebruiksregels in het bestemmingsplan zijn regels voor bebou-
wing (bouwvergunning) en regels voor het verrichten van ‘werken’ (aanlegvergun-
ning). 
 
Een bestemmingsplan regelt derhalve: 
− het toegestane gebruik van gronden (en de bouwwerken en gebouwen); 
en een bestemmingsplan kan daarbij regels geven voor: 
− het bebouwen van de gronden; 
− het verrichten van werken (aanleggen). 
 
Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument voor het voeren van ruimtelijk be-
leid, maar het is zeker niet het enige instrument. Andere ruimtelijke wetten en regels 
zoals bijvoorbeeld de Woningwet, de Monumentenwet 1988, de Algemene Plaatselijke 
Verordening, de Wet milieubeheer en de Bouwverordening zijn ook erg belangrijk voor 
het uitoefenen van ruimtelijk beleid. 

4.1.2 Over bestemmen, dubbelbestemmen en aanduiden 

Op de verbeelding wordt aangegeven welke bestemming gronden hebben. Dit gebeurt 
via een bestemmingsvlak. Voor het op de verbeelding aangegeven bestemmingsvlak 
gelden de gebruiksmogelijkheden zoals die in de bijbehorende regels worden gege-
ven. Die toegekende gebruiksmogelijkheden kunnen op twee manieren nader worden 
ingevuld: 

1 Via een dubbelbestemming. Een dubbelbestemming is, zoals de naam al zegt, 
een bestemming die óók aan de gronden wordt toegekend. Voor gronden kun-
nen dus meerdere bestemmingen gelden. Er geldt altijd één ‘enkel’ bestemming 
(dat is dé bestemming) en soms geldt er een dubbelbestemming (soms zelfs 
meerdere). In de regels van de dubbelbestemming wordt omschreven wat er 
voor de onderliggende gronden geldt aan extra bepalingen in aanvulling, of ter 
beperking, van de mogelijkheden van de onderliggende bestemmingen.  
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2 Via een aanduiding. Een aanduiding is een teken op de verbeelding. Dat teken 
kan bestaan uit een lijn, een figuur, of een lettercode etc. Via een aanduiding 
wordt in de regels ‘iets’ geregeld. Dat ‘iets’ kan betrekking hebben op extra mo-
gelijkheden of extra beperkingen voor het gebruik en/of de bebouwing en/of het 
aanleggen van werken. Aanduidingen kunnen voorkomen in een bestemmings-
regel, in meerdere bestemmingsregels en kunnen ook een eigen regel hebben. 

4.1.3 Hoofdstukindeling van de regels 

De regels zijn verdeeld over 4 hoofdstukken: 
1 Inleidende regels. In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels 

worden gebruikt (artikel 1). Dit gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing 
van de regels te waarborgen. Ook is bepaald de wijze waarop gemeten moet 
worden bij het toepassen van de regels (artikel 2). 

2 Bestemmingsregels. In dit tweede hoofdstuk zijn de regels van de bestemmin-
gen opgenomen. Dit gebeurt in alfabetische volgorde. Per bestemming is het 
toegestane gebruik geregeld en zijn bouwregels en, eventueel, ook een aanleg-
vergunningstelsel opgenomen. Als er dubbelbestemmingen zijn worden die ook 
in dit hoofdstuk opgenomen. Die komen, ook in alfabetische volgorde, achter de 
bestemmingsregels. Ieder artikel kent een vaste opzet. Eerst wordt het toege-
stane gebruik geformuleerd in de bestemmingsomschrijving. Vervolgens zijn 
bouwregels opgenomen. Belangrijk om te vermelden is dat naast de bestem-
mingsregels ook in andere artikelen relevante informatie staat die mede gele-
zen en geïnterpreteerd moet worden. Alleen zo ontstaat een volledig beeld van 
hetgeen is geregeld. 

3 Algemene regels. In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen met een algemeen ka-
rakter. Ze gelden dus voor het hele plan. In dit bestemmingsplan zijn dat een 
anti-dubbeltelregel, algemene gebruiksregels en algemene afwijkingsregels.  

4 Overgangs- en slotregels. In het laatste hoofdstuk is het overgangsrecht en een 
slotregel opgenomen. Hoewel het hier in wezen ook algemene regels betreft, 
zijn deze vanwege hun meer bijzondere karakter in een apart hoofdstuk opge-
nomen. 

4.1.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking 
getreden. Het doel van deze wet is om te komen tot een samenhangende beoordeling 
in één procedure van verschillende activiteiten die invloed hebben op de fysieke 
leefomgeving. 
De Wabo heeft tot gevolg dat verschillende vergunningen worden verleend in één be-
sluit, de omgevingsvergunning. Ook de thans in de Wet ruimtelijke ordening opgeno-
men vergunningen en ontheffingen vallen onder de Wabo. 
Voor het bestemmingsplan heeft dit gevolgen voor de gebruikte terminologie. Termen 
als ‘bouwvergunning’, ‘aanlegvergunning’, ‘sloopvergunning’ en ‘ontheffing’ zijn ver-
vangen door ‘omgevingsvergunning ten behoeve van…’. 
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4.2 Dit bestemmingsplan 

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De ver-
beelding en de regels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het be-
stemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden 
bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. Aan de-
ze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld. 
De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel 
van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de be-
weegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het be-
stemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang 
voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan. 

4.2.1 Bijzonderheden in dit bestemmingsplan 

De regels in dit bestemmingsplan zijn opgezet aan de hand van hetgeen hiervoor is 
beschreven.  
 
Dit bestemmingsplan kent alleen de bestemming Horeca. 
De bestemming Horeca heeft betrekking op een horecabedrijf en een bedrijfswoning 
met bijbehorende voorzieningen en bouwwerken. De bedrijfswoning is alleen toege-
staan daar waar deze op de verbeelding is opgenomen.  
 
De maatvoering van de gebouwen zijn opgenomen in de regels. De oppervlakte van 
de gebouwen mag worden uitgebreid met maximaal 15%. Burgemeester en wethou-
ders kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de maatvoering en situering van 
bebouwing.  

4.2.2 Algemene regels 

Naast de bestemmingen bevat het plan een aantal algemene regels over bijvoorbeeld 
begrippen, de wijze van meten en overgangsrecht. Deze min of meer standaardregels 
in bestemmingsplannen worden hier verder niet toegelicht. 
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5 Procedure 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 16 december 2010 gedurende 
een periode van zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is een ieder in 
de gelegenheid gesteld zienswijzen aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Er zijn 2 
zienswijzen ingediend. De ingekomen zienswijzen zijn door de gemeente beantwoord. 
Het zienswijzenverslag is opgenomen in de bijlage van deze toelichting.  
 
Naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve inzichten is het plan op de volgen-
de onderdelen aangepast:  
− In de toelichting is de toekomstige situatie wat aangepast; 
− In de toelichting is dit hoofdstuk ingevuld; 
− In de regels is aangegeven dat ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ uit-

sluitende de bedrijfswoning is toegestaan en geen bedrijfsbebouwing; 
− Op de verbeelding is het noordelijke bouwvlak aangepast.  




