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1. INLEIDING          

 

1.1 Aanleiding 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op de bouw van een vrijstaande woning 

ten zuiden van de Kloosterstraat in Loil. Het geldende bestemmingsplan voorziet op dit perceel in 

de bouw van 1 vrijstaande woning. De eigenaar heeft verzocht of er een extra woning mogelijk is. 

Deze aanvraag is in strijd met het vigerende bestemmingsplan en dient derhalve te worden 

aangemerkt als een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan danwel om het 

bestemmingsplan te wijzigen. Het college van burgemeester en wethouders is in principe bereid om 

hieraan medewerking te verlenen. De voorliggende ruimtelijke onderbouwing, toont aan waarom 

dit ruimtelijke acceptabel is.  

 

1.2 Ligging begrenzing plangebied 

Het plangebied ligt aan de zuidzijde van Loil en grenst aan de huidige dorpsrand en de als deels 

ontwikkelde nieuwbouwwijk Kloosterstraat. Het plangebied kent al de bestemming voor 

woningbouw en ligt op dit moment braak in afwachting van de start van de bouw.  

 

1.3 Vigerend bestemmingsplan  

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan “Kloosterstraat, Loil”, dat is vastgesteld door de 

gemeenteraad van Didam op 24-06-2010. In dit bestemmingsplan is met bouwblokken vastgelegd 

waren woningen mogen worden gebouwd. Het verzoek van de eigenaar voldoet niet aan het 

bestemmingsplan en is beoordeeld op zijn planologische en milieutechnische inpasbaarheid. Hieruit 

blijkt dat medewerking aan het verzoek niet stuit op planologische of milieutechnische bezwaren.  

 

1.4 Leeswijzer 

Na het inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de bestaande en nieuwe situatie. In 

hoofdstuk 3 wordt het beleidskader weergegeven, waarna in hoofdstuk 4 de haalbaarheid van het 

plan wordt aangetoond voor wat betreft milieuaspecten, water, archeologie en flora en fauna. 

Hoofdstuk 5 gaat ten slotte in op de uitvoerbaarheid. 
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2. BESTAANDE EN NIEUWE SITUATIE  

 

 
2.1 Huidige en nieuwe situatie         

De beoogde woning is gelegen aan de 

Weemstraat in Loil. Dit gebied is een 

aantal jaren geleden in ontwikkeling 

genomen. De bestaande kassen zijn 

gesloopt om woningbouw mogelijk te 

maken, zodat het gebied ruimtelijk een 

opwaardering krijgt. Hiertoe is op 24 

juni 2010 het bestemmingsplan 

`Klooserstraat, Loil´ vastgesteld, op 

basis waarvan een aantal woningen 

reeds is gerealiseerd. De onderstaande 

tekening geeft de beoogde 

herontwikkeling weer en geeft ter 

plaatse van het blauwe ovaal aan op 

welk perceel de beoogde woning is 

gewenst: 

 

Op dit perceel is het planologisch 

mogelijk om 1 woning te realiseren. In 

verband met een moeizame 

verkoopbaarheid (het perceel staat al 

meer dan 5 jaar te koop) is verzocht of 

er een extra woning mag worden 

gebouwd zodat er 2 kleinere meer 

verkoopbare percelen ontstaan. Het is 

onwenselijk dat dit gebied voor een nog 

langere periode braak blijft liggen en 

bestaat de wens over te gaan tot 

afronding van de dorpskern aan deze 

zijde.  

 

 

2.2 Omschrijving bouwplan en strijdigheid met het bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan ‘Kloosterstraat, Loil’ is voorzien in de bouw van 8 vrijstaande woningen. 

De situering van de woningen is vastgelegd met bouwvlakken. De bouwvlakken zijn gemiddeld 10 

meter breed en 15 meter diep. Daarnaast is bepaald dat de goot- en nokhoogte maximaal 4 en 7 

meter mag bedragen.  
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Zoals aangegeven is verzocht om een verdichting in de vorm van de toevoeging van 1 extra 

woning. Daarom is een zogeheten herverkaveling opgesteld, waarbij is geschoven met de 

perceelsgrenzen en de bouwblokken zijn verkleind. Hieronder staat de nieuwe (links) en oude 

(rechts) verkaveling naast elkaar:  

 

Aan de linkerzijde van de het ontwikkelgebied is een woning toegevoegd. Hierdoor ontstaat de 

situatie dat in plaats van 1 kavel van circa 1350 m² er 2 bouwkavels ontstaan van circa 650 en 

700m². Wel is het bouwblok verkleind zodat de bouwmassa in een goede verhouding staat tot de 

kavelomvang. Voor het overige (goot- en nokhoogte e.d.) blijft de bestemming ongewijzigd.  

 

In het vigerende bestemmingsplan zijn 

bouwblokken opgenomen die exact zijn 

gesitueerd op de plek waar woningen zijn 

geprojecteerd in de verkaveling. Woningen 

dienen te worden gebouwd binnen het 

bouwblok. Dit betekent dat op de beoogde 

plek voor een extra woning geen bouwblok 

ligt en dat het voornemen om een extra 

woning te bouwen niet in het 

bestemmingsplan past.  

 

Het college van burgemeester en wethouders 

van Montferland heeft in principe ingestemd 

met de herverkaveling en besloten om dit 

verzoek mee te nemen in de lopende 

herziening van het vigerende 

bestemmingsplan. Deze onderbouwing zal als 

bijlage bij dit nieuwe bestemmingsplan 

worden gevoegd.   
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3. BELEIDSKADER 

 

3.1 Rijksbeleid 

Dit bestemmingsplan een marginale onderschikte wijziging is ten opzichte van het 

bestemmingsplan "Kloosterstraat Loil” waardoor het niet noodzakelijk is om een uitvoerige 

beschrijving te geven van het Rijksbeleid. Evenals bij het vorige plan is nog steeds sprake van een 

ontwikkeling die past binnen het beleid. Voor een uitgebreide beschrijving van dit beleid wordt 

verwezen naar het moederplan. 

 
3.2 Provinciaal beleid 

Dit bestemmingsplan een marginale onderschikte wijziging is ten opzichte van het 

bestemmingsplan "Kloosterstraat Loil” waardoor het niet noodzakelijk is om een uitvoerige 

beschrijving te geven van het provinciaal beleid. Evenals bij het vorige plan is nog steeds sprake 

van een ontwikkeling die past binnen het beleid. Voor een uitgebreide beschrijving van dit beleid 

wordt verwezen naar het moederplan. 

 

3.3 Gemeentelijk beleid 

Woningbouwprojecten moeten qua programmering voldoen aan de Visie op de woningbouw 

2010-2020 (Actualisering woningbehoefteonderzoek gemeente Montferland 2009). Dit 

woningbehoefteonderzoek is de actualisering van de Woonkwaliteitvisie 'Montferland, Visie op 

de woningbouw 2005-2015 (woningbehoefte onderzoek 2006) en schetst een beeld van de 

woningbehoefte voor de komende tien jaar. In het algemeen wordt gesteld dat nieuwe woningen 

een positieve bijdrage dienen te leveren aan de doorstroming en wooncarrière van inwoners van 

Montferland. Met dit bestemmingsplan worden een enkele nieuwe woning toegevoegd. Dat maakt 

de wijziging dermate ondergeschikt dat deze ontwikkeling past binnen gemeentelijk 

volkshuivestelijk beleid. 

 
 
3.4 Conclusie 

De toevoeging van een extra woning in de kern Loil past binnen het landelijke, provinciale en 
gemeentelijk beleidskader.  
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4. PLANOLOGISCHE EN MILIEUTECHNISCHE AFWEGING 

 

 

4.1 Aanpassing verkaveling en typologie – verantwoording gemaakte keuzen 

Op basis van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient een bestemmingsplan te 

worden voorzien van een toelichting waarin is beschreven:  

- Een verantwoording van de gemaakte keuze van de bestemmingen  

- De uitkomsten van uitgevoerde relevante onderzoeken 

- De uitkomsten van het vooroverleg 

- Een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen 

van de waterhuishouding 

- Een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke instanties zijn 

betrokken bij de voorbereiding 

- De inzichten over de uitvoerbaarheid van een plan 

De verantwoording van de gemaakte keuze van de bestemmingen komt hieronder aan bod. In de 

volgende hoofdstukken komen de overige punten van de motivering aan bod.  

 

Op de onderstaande afbeelding is met een blauwe cirkel aangegeven waar een extra bouwkavel is 

voorzien. In het oorspronkelijke plan is gekozen voor een verkaveling met vrijstaande woningen op 

grote percelen tussen de 700 en 1400m². Reden hiervoor is dat de woningbouwlocatie aan de rand 

van het dorp Loil ligt tussen vrijstaande woningen en in het overgangsgebied naar agrarisch 

gebied. De bestaande bebouwingsopzet in de directe nabijheid van de planlocatie bestaat vrijwel 

uit vrijstaande en twee-onder-één-kap 

woningen op ruime kavels. De diepe 

voortuinen geven de straten een groen 

karakter. De bebouwing bestaat vrijwel 

uit één of twee lagen met een kap en 

heeft een eenvoudige hoofdvorm met een 

duidelijk onderscheid tussen de 

hoofdbebouwing en de bijgebouwen. Het 

stedenbouwkundig plan is opgesteld met 

de bestaande bebouwingsstructuur in de 

directe omgeving van het plangebied als 

context. Het ontwerp bestaat uit ruime 

vrije sector kavels met vrijstaande 

woningen die zich presenteren naar de 

Kloosterstraat en de Weemstraat. De 

tuinen zijn hoofdzakelijk op het zuiden 

georiënteerd. De nieuw te realiseren 

woningen hebben een zadeldak waarbij 

de noklijn overwegend haaks op de straat 

is geprojecteerd. De afmetingen van de nieuw te realiseren bebouwing en de afstand van die 

bebouwing tot aan de perceelsgrenzen sluiten aan op die van de directe omgeving. De gemiddelde 

kavelgrootte is circa 800 m². De woningdichtheid voor het plangebied komt daarmee op circa 12 

won/ha. 

 

Door het verzoek van de eigenaar wordt hier 1 woning aan toegevoegd. Daarmee is nog steeds 

sprake van een lage woningdichtheid. Door het splitsen van het grote kavel in 2 minder grote 

kavels van circa 600-700 m², wordt geen afbreuk gedaan aan het beoogde gewenste 

stedenbouwkundig beeld op deze locatie. De kavels hebben nog steeds een omvang die zorgt voor 

een ruime verkaveling en die overeenkomt met de kavelgrootte van bestaande woningen in de 

omgeving. 
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Wel is de grootte van het bouwblok aangepast. Waar in het vigerende plan een vrijstaande woning 

mogelijk was van 12 bij 15 meter en dus een oppervlakte van 180m²(exclusief aan- en 

uitbouwen), is in dit nieuwe plan de maximale maat teruggebracht naar 9 bij 10 meter en dus een 

oppervlakte van 90m². Reden hiervoor is dat de relatie tussen de grootte van het perceel en de 

bouwmassa dan beter in verhouding blijft en aansluit bij de omgeving. Ook op andere kleinere 

bouwkavels in het ontwikkelgebied is sprake van bouwvlakken met een dergelijke omvang. Zoals 

reeds beschreven blijven overige stedenbouwkundige voorwaarden hetzelfde zoals de goot- en 

nokhoogte.  

 

Hiermee ontstaan een situatie dat het toevoegen van een extra woning acceptabel wordt geacht 

omdat er geen sprake is van een onevenredige verdichting en de stedenbouwkundige opzet van 

vrijstaande woningen op ruime kavels overeind blijft. Weliswaar komt de nieuwe woning dichter te 

staan op de reeds aanwezige woning in het gebied, maar niet dermate dat er sprake is van een 

overmatige en onredelijke aantasting/verandering van de privacy, uitzicht of ligging. De woning is 

immers gesitueerd in een gebied met meerdere vrijstaande woningen.  

 

Door het toevoegen van een woning ontstaat een situatie waarbij het gebied verder tot 

ontwikkeling komt en niet langer onverkoopbaar braak blijft liggen, waarbij de bestaande 

stedenbouwkundige en ruimtelijke uitgangspunten blijven gehandhaafd.  

 
4.2 Relevante onderzoeken – planologische inpassing  

Ten aanzien van de uitkomsten van de uitgevoerde relevante onderzoeken, verwijzen we naar de 

toelichting van het bestemmingsplan ‘Kloosterstraat, Loil´. Daarin staat beschreven dat de 

ontwikkeling van woningen op deze locatie geen nadelig effect heeft op aspecten zoals de 

waterhuishouding, flora en fauna, luchtkwaliteit, geluid, archeologie, verkeer en parkeren en 

milieu. Hetzelfde geldt voor de molenbiotoop.  

Het toevoegen van 1 woning heeft geen invloed op de onderzoeksresultaten zoals opgenomen in de 

rapporten die ten grondslag lagen aan de hiervoor genoemde toelichting. Wij verwijzen daarom 

naar deze rapporten en toelichting om aan te tonen dat de beoogde ontwikkeling die mogelijk 

wordt gemaakt, planologisch mogelijk is. Ter aanvulling hierop wordt hieronder nog kort ingegaan 

op de verschillende planologische aspecten.  

 

4.3 Duurzaamheidsladder  

Sinds het bestemmingsplan ‘Kloosterstraat, Loil’ is vastgesteld, is in het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) opgenomen dat bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling dient te worden beschreven 

dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Aangezien 

het hier een aanpassing van de verkaveling betreft met de toevoeging van planologisch gezien 1 

woning is er geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en dient derhalve niet te hoeven 

worden aangetoond dat het plan in een regionale behoefte voorziet.  

 
4.4 Provinciale verordening 

Ook in de provinciale verordening wordt verwezen naar de duurzaamheidsladder en gesteld dat er 

met een ontwikkeling voldaan wordt aan een regionale behoefte. De vraag of er een regionale 

behoefte is aan de voorziene woningen, wordt getoetst aan de regionale afspraken die zijn 

gemaakt ten aanzien van de woningbouwprogrammering.  

 

Door de Stadsregio Arnhem- Nijmegen is het rapport "Woningmarktonderzoek en woonagenda 

2014-2020 Stadsregio Arnhem - Nijmegen" opgesteld. De regionale agenda en in het bijzonder het 

woningbouwprogramma speelt bij de duurzaamheidsladder een erg belangrijke rol. Op basis van de 

woningmarktanalyse zijn over de gehele regio afspraken gemaakt om tot een kwalitatief 

programma te komen.  
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Het toevoegen van nieuwe woningen moet in een gezonde verhouding staan tot de behoefte. De 

regionale woonagenda geeft het kader voor de afgesproken vervolgstappen. De concrete richting 

voor het vaststellen en waar nodig bijstellen van het woningbouwprogramma (kwantitatief èn 

kwalitatief) is uitgewerkt in de subregionale woonagenda’s. De gemeente Montferland valt, samen 

met de gemeenten Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar onder de subregio 

De Liemers. 

 

In De Liemers is nu nog sprake van huishoudensgroei, maar vlakt dit sterk af in de periode 2020-

2030. In het westelijk deel van De Liemers heeft de groei in de afgelopen decennia geleid tot een 

relatief jonge huishoudenssamenstelling, die leidt tot een natuurlijke huishoudensgroei. In het 

oostelijk deel van de Liemers zal in de toekomst als eerste sprake zijn van een nulgroei in 

huishoudens en een omslag naar krimp. In de regionale analyse en agenda is aangegeven dat het 

woningbouw-programma in De Liemers de behoefte, zoals deze blijkt uit de huishoudensprognose, 

overstijgt. Het daarom van belang om duidelijk te sturen in aantallen woningen en wanneer de 

woningen worden gerealiseerd. 

 

Tot 2020 hebben de gemeenten binnen de subregio De Liemers afgesproken samen 1.940 

woningen te gaan bouwen. Dit aantal is afgeleid van de behoefteonderzoeken die ten grondslag 

liggen aan de regionale woningbouwafspraken. Voor de gemeente Montferland is afgesproken dat 

tot 2020 419 woningen gebouwd kunnen worden volgens de woningbehoefte. Deze, en andere, 

afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst.  

 

Stoplichtmodel 

De huidige wijze van sturen met harde en zachte plannen past niet meer bij de ontwikkelingen op 

de woningmarkt. Onzekere prognoses, harde plannen die niet aansluiten op de behoefte en een 

afnemende groei van de huishoudens, vragen om meer flexibiliteit. Met het stoplichtmodel kunnen 

gemeenten focussen op de realisatie van plannen die direct aansluiten op de behoefte (code 

groen). Gemeenten kunnen plannen met potentie vanwege de goede locatie, of een programma 

dat bij aantrekkende groei weer zal voldoen aan de vraag, faseren, uitstellen, of herprogrammeren. 

Dit zijn plannen die ook voldoen aan een goede ruimtelijke ontwikkeling en in principe gerealiseerd 

kunnen worden vanaf 2020 (code oranje). Plannen die blijvend niet aansluiten op de behoefte 

worden uit de markt genomen (code rood, niet aanwezig in de gemeente Montferland). Het 

stoplichtmodel is geen eindpunt maar is een instrument om een proces van 

woningbouwprogrammering en afstemming daarover te ondersteunen. Zo kunnen voorziene 

woningbouwprojecten van kleur wisselen naarmate ze al dan niet concreet worden of zijn 

aangepast. Zo kunnen plannen die nu groen licht hebben verkleuren naar oranje als ontwikkeling 

voor 2020 niet meer is voorzien. Andersom geldt het ook. Als een woningbouwprogramma op 

oranje staat, dan kan deze verkleuren naar groen. Voorwaarde is dan wel dat een ander 'groen' 

programma verkleurt naar oranje. 

 

In de “Overeenkomst over het woningbouwprogramma in de Liemers voor de periode tot 1-1-2020 

op basis van het stoplichtmodel” is onder ‘afspraak 2’ onder C het volgende opgenomen: “De regels 

voor het schuiven van Oranje (of nieuwe initiatieven) naar Groen gelden niet voor plannen die 

kleiner zijn dan 6 woningen. Deze kunnen gemeenten (via de reguliere planologische procedure) in 

ontwikkeling nemen. Deze woningen zullen bij de eerstvolgende actualisatie meegenomen worden 

in het programma.” 

 

Aangezien dit een bestemmingsplan betreft dat planologisch 1 woning toevoegt, zal deze woning 

bij de eerstvolgende actualisatie worden meegenomen.  
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4.5 Cultuurhistorie en archeologie 

 
4.5.1. Cultuurhistorie 

Het plangebied herbergt geen cultuurhistorische waarden die van invloed kunnen zijn op de 

planontwikkeling en de realisatie van de beoogde ontwikkeling  met uitzondering van een molen.  

 

Ten zuidoosten van het plangebied aan de Kloosterstraat 8, is de in 1855 gebouwde beltmolen De 

Korenbloem gesitueerd. Bij het opstellen van het bestemmingsplan ‘Kloosterstraat, Loil’ is de 

Gelderse Molenverordening in acht genomen, daaruit komt voort dat de molenbiotoop met de 

nodige zorg moet worden ingericht. In de Gelderse molenverordening is opgenomen dat een op te 

richten of te wijzigen obstakel in ieder geval nooit tot een verslechtering van de (reeds 

onvoldoende) windtoevoer mag leiden. Als dit wel het geval is, is een molenvergunning 

noodzakelijk.  

 

Uitvoeringsregeling  

In de uitvoeringsregeling van de Gelderse molenverordening zijn regels ter bepaling van de 

molenbiotoop opgenomen. In artikel 2 van deze uitvoeringsregeling is bepaald dat een formule 

moet worden gebruikt om te bepalen wat de toelaatbare hoogte is van nieuw op te richten of te 

wijzigen obstakels in verhouding met de afstand tot de windmolen. Om de invloed van de 

voorgenomen ontwikkeling op de molenbiotoop te kunnen bepalen, is bij het geldende 

bestemmingsplan de genoemde uitvoeringsregeling gehanteerd. Hieruit blijkt dat op een afstand 

van 100 meter de maximum bouwhoogte 5,15 m mag zijn. Op een afstand van 150 meter is deze 

5,51 m. Dit betekent dat de geplande nieuwbouw de obstakelhoogte met maximaal 2,4 meter 

overschrijdt.  

 

In dat verband is een studie verricht (Peutz, 22 oktober 2009) naar de invloed van de geplande 

bebouwing op het windaanbod van de molen. Hieruit blijkt zoals gezegd dat de geplande 

nieuwbouw de obstakelhoogte met maximaal 2,4 meter overschrijdt, maar achter reeds bestaande 

bebouwing is geprojecteerd. Deze bestaande bebouwing overschrijdt de molenbiotoop met 

maximaal 4 meter. Tevens zorgt de bestaande begroeiing in de omgeving voor een overschrijding 

van de molenbiotoop. De invloed van de geplande nieuwbouw op de windvang is derhalve 

minimaal. 

 

Het toevoegen van 1 woning heeft geen invloed op deze onderzoeksresultaten en conclusies. De 

bouwhoogte van de woningen en ook de afstand tot de molen blijft ongewijzigd waardoor de 

uitkomsten uit het rapport van Peutz niet anders worden. Temeer omdat deze nieuwe woning komt 

te liggen achter andere planologisch reeds mogelijke woningen. Conclusie is dat door de gelijk 

blijvende afstand en bouwhoogte, de windaanstroom bij de molen ca. 2% zal blijven van het totale 

windaanbod voor de molen. Daarmee is de wijziging van het plan niet van invloed op het aantal 

draaiuren van de molen. 

 

4.5.2 Archeologie 

Bij ingrepen waarbij de ondergrond wordt geroerd, dient te worden aangetoond dat de eventueel 

aanwezige archeologische waarden niet worden aangetast. Het plangebied kende een hoge 

archeologisch verwachtingswaarde. Daarom is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Op basis 

van de resultaten van dit onderzoek adviseert ADC ArcheoProjecten de bevoegde overheid het 

gebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling. Het is onwaarschijnlijk dat het gebied in het 

verleden (intensief) bewoond of in gebruik is geweest. Daarmee is het bestemmingsplan 

´Kloosterstraat, Loil´ op het punt van archeologie uitvoerbaar.  

Daarnaast lag ter plekke van dit nieuwe bouwvlak een persleiding van de Vitens, deze is verplaatst. 

Daardoor zijn deze percelen reeds geroerd en is bekend dat tijdens het graven geen archeologische 

sporen zijn aangetroffen. Derhalve bestaat er vanuit het oogpunt van archeologie geen bezwaar 

tegen het aanpassen van de verkaveling met de toevoeging van 1 woning. 
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4.6 Bodem 

Met betrekking tot de kwaliteit van bodem en grondwater kan worden opgemerkt dat het 

onderhavige plan een toevoeging van 1 woning betreft. Voor heel het projectgebied 

´Kloosterstraat, Loil´ is bodemonderzoek gedaan. Op basis van de beschikbare 

onderzoeksgegevens is er voor de bodem aan de Kloosterstraat/Weemstraat vanuit 

milieuhygiënisch oogpunt geen belemmering voor het voorgenomen gebruik. Sindsdien hebben zich 

geen wijzigingen voorgedaan in de regelgeving of de omgeving van het plangebied. 

 
4.7 Externe veiligheid 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan ‘Kloosterstraat, Loil´ is gebleken dat ter 

plekke van het plangebied wordt voldaan aan de eisen van de externe veiligheid en van een goede 

ruimtelijke ordening aangezien stationaire risicobronnen in de directe omgeving van het plangebied 

ontbreken en er sprake is van beperkt vervoer van gevaarlijke stoffen op wegen nabij de 

planlocatie. Het aspect externe veiligheid legt dus geen beperkingen op voor realisatie van het 

plan. Sindsdien hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de regelgeving of de omgeving van 

het plangebied. 

 
4.8 Flora en fauna 

Bij ruimtelijke planvorming moet aandacht worden besteed aan de natuurwetgeving. Bij de 

natuurwetgeving kan een tweedeling worden gemaakt in soort- en gebiedsbescherming. 

Soortbescherming vindt plaats via de Flora- en faunawet, de gebiedsbescherming gebeurt via de 

Vogel- en Habitatrichtlijn. 

 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van, en ligt ook niet nabij een Vogel- en/of 

Habitatrichtlijngebied of een beschermd natuurmonument. Gebiedsbescherming in het kader van 

de Natuurbeschermingswet is daarom niet aan de orde.  Aangezien het plangebied ook niet in of 

nabij een EHS zone ligt hoeft met het onder-deel gebiedsbescherming geen rekening gehouden te 

worden. Soortenbescherming Voor zover verblijfs- of rustplaatsen worden aangetast betreft dit 

alleen beschermde soorten zoals Egel, Bosmuis, Huisspitsmuis, Dwergspitsmuis, Bosspitsmuis, 

Veldmuis, Konijn, Bruine kikker en Gewone pad, die algemeen voorkomen en waarvan de 

instandhouding niet in het geding is. Op basis van het Besluit Vrijstelling beschermde planten en 

dieren is aantasting van de rust- en verblijfplaatsen van deze algemeen voorkomende soorten 

mogelijk.  

Er zijn geen procedurele gevolgen vanuit de natuurwetgeving voor dit plan, mits wordt voldaan aan 

de onderstaande voorwaarden:  

In het broedseizoen van vogels (globaal van half maart tot half juli) mogen de vegetatie, bosjes en 

opstallen in het plangebied niet worden verwijderd. Werkzaamheden tijdens deze periode zouden 

leiden tot directe verstoring van broedvogels en het broedsucces. Alle vogels zijn beschermd. Er is 

geen vrijstelling te verkrijgen in het kader van de Flora- en faunawet voor activiteiten die vogels in 

hun broedseizoen zou kunnen verstoren.  

Op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient bij de uitvoering van 

de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor de in het wild levende dieren 

en hun leefomgeving. Dit houdt in dat bij het uitvoeren van werkzaamheden altijd rekening moet 

worden gehouden met aanwezige planten en dieren. Zo dienen maatregelen te worden getroffen 

om bijvoorbeeld verstoring tot een minimum te beperken. Dieren moeten de gelegenheid hebben 

om uit te wijken en mogen niet opzettelijk worden gedood. Dit kan onder andere door het rooien 

en slopen buiten het voortplantingsseizoen plaats te laten vinden en het plangebied regelmatig kort 

te maaien voor dit seizoen (voorjaar en zomer). 

 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het toevoegen van 1 woning. Dit is een dermate 

ondergeschikte wijziging dat deze niet van invloed is op vogel- en/of  
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habitatrichtlijngebieden en de in het plangebied voorkomende flora en fauna. Ecologisch onderzoek 

is niet derhalve noodzakelijk. 

 
4.9 Geluid 

De mate waarin het geluid veroorzaakt door het (spoor) wegverkeer het woonmilieu mag belasten, 

is geregeld in de Wet geluidhinder (hierna: Wgh). Voor wegverkeer stelt de wet dat in principe de 

geluidsbelasting op geluidsgevoelige functies de voorkeur-grenswaarde van 48 dB niet mag 

overschrijden. Voor spoorwegverkeer mag de voor-keurgrenswaarde van 55 dB niet worden 

overschreden. Indien nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wet 

geluidhinder de verplichting akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten 

gevolge van alle (spoor) wegen op een bepaalde afstand van de geluidsgevoelige functie(s). 

 

Woningen zijn aan te merken als geluidsgevoelige functies. Het plangebied is gelegen binnen de 

geluidszone van de Weemstraat en de Doetinchemseweg (N813) daarom is bij het opstellen van 

het bestemmingsplan ‘Kloosterstraat, Loil’ in het kader van de Wgh deze wegen een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd. Uit de berekeningen van de 48 dB-contouren bleek toen dat een deel van de 

geplande woningen binnen deze contouren ligt.  

 

Voor Weemstraat (waaraan de toe te 

voegen bouwkavel is gelegen) geldt dat 

uit de berekende geluidsbelastingen blijkt 

dat bij twee woningen de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt 

overschreden. De hoogste geluidsbelasting 

ten gevolge van het wegverkeer op de 

Weemstraat bedraagt 54 dB, inclusief 

aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding. 

De optredende geluidsbelastingen zijn 

hiermee lager dan de hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting.  

 

Uit de berekening destijds van de 

geluidsbelasting en de cumulatieve 

geluidsbelasting van de woningen bleek 

dat de akoestische situatie ter plekke geen 

belemmering is voor het ontwikkelen van 

het plan, mits de hogere waarden 

aangevraagd worden bij de gemeente 

Montferland. Deze hogere waarde is 

aangevraagd en verleend.  

 

 

Bij dit besluit Hogere Grenswaarde is geen rekening gehouden met deze nieuwe woning. Dit 

betekent dat voor deze nieuwe woning een nieuwe afweging dient plaats te vinden en (eventueel) 

een nieuwe hogere waarde te worden aangevraagd. De nieuwe woning is gelegen tussen de beide 

woningen aan de Weemstraat waarbij de gevelbelasting 54 dB bedraagt. Op basis hiervan valt te 

concluderen dat ook bij de nieuwe woning de gevelbelasting 54dB zal bedragen. Dat betekent dat 

voor deze woning ook een hogere waarde dient te worden aangevraagd.  
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4.10 Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is de 'Wet luchtkwaliteit' in werking getreden, Met de 'Wet 

luchtkwaliteit' wordt de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van 

luchtkwaliteitseisen (Hoofdstuk 5 titel 2 Wm, Stb. 2007, 414) bedoeld. De 'Wet luchtkwaliteit' 

vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005.  

 
Luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe 'Wet luchtkwaliteit' geen belemmering voor 

ruimtelijke ontwikkeling als: 

 er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

 een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt; 

 een project 'niet in betekenende mate' (= minder dan 500 woningen) bijdraagt aan de 

luchtverontreiniging; 

 een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL, dat in 

werking treedt nadat de EU derogatie heeft verleend. 

Met dit bestemmingsplan wordt planologisch 1 extra woning mogelijk gemaakt. Aldus is geen 

sprake van problemen met betrekking tot de luchtkwaliteit. 

 

4.11 Waterhuishouding 

Met het doel om wateroverlast te voorkomen dienen gemeenten, ontwikkelaars en waterschap 

vroegtijdig met elkaar de wettelijk verplichte watertoetsdialoog aan te gaan. Het doel van dit 

dialoog is de negatieve effecten van besluiten op de waterhuishouding te voorkomen en 

mogelijke kansen voor het watersysteem benutten. De watertoets is een procesinstrument om 

in een vroeg stadium van de planvorming het aspect water te betrekken. Dit houdt in dat het 

waterschap in een vroeg stadium wordt betrokken om een wateradvies te geven over de 

omgang met water binnen de planlocatie. 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan ‘Kloosterstraat, Loil’ waarmee de realisering van 

woningen op deze locatie mogelijk is gemaakt, heeft overleg plaatsgevonden met het Waterschap 

Rijn en IJssel. In paragraaf 3.3 van de toelichting van dit bestemmingsplan zijn de resultaten 

hiervan opgenomen waaruit blijkt dat er geen problemen ontstaan ten aanzien van de 

waterhuishouding. Voor een nadere motivering wordt verwezen naar de toelichting van dit 

bestemmingsplan.  

 

Nu bij dit plan sprake is van de toevoeging van 1 woningen, is er sprake van toename van het 

verhard oppervlak. Deze toename is echter gering, omdat het bouwvlak is verkleind ten opzichte 

van het vigerende plan. Verder blijft het gebruik ongewijzigd ten opzichte van de bestaande 

planologische situatie, dus er is geen veranderde invloed op de kwaliteit of kwantiteit van het 

grondwater of oppervlaktewater te verwachten.  

 

4.12 Conclusie 

Dit bestemmingsplan maakt het juridisch mogelijk om een extra woning toe te voegen. Ruimtelijke 

gezien is deze toevoeging acceptabel omdat het gebied zich blijft kenmerken door een ruime opzet 

met vrijstaande woningen op grote bouwkavels. Er is geen sprake van onevenredige verdichting. 

Ook milieutechnisch levert het toevoegen van de woning geen problemen op. 
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5. FINANCIËLE HAALBAARHEID  

 

De realisering van onderhavige bouwlocatie is een initiatief van een particulier. De aanleg en de 

exploitatie ervan, zullen voor de gemeente Montferland geen negatieve financiële gevolgen hebben, 

aangezien er geen ingrepen in de openbare ruimte vereist zijn.  

 

6. PROCEDURES  

 

In artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is  bepaald dat overleg dient te worden 

gepleegd met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van 

provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de 

behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. 

 

6.1 Het Rijk  

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die 

juridische borging vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale 

belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen 

nationale belangen schaadt. Daarom is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk. 

 

6.2 Provincie Gelderland 

In het voortraject is contact geweest met de provincie Gelderland, waarbij van hun zijde is 

aangegeven dat dit plan niet naar de provincie hoeft te worden gestuurd in het kader van het 

vooroverleg.  

 

6.3 Waterschap Rijn en IJssel 

Dit plan is voor het overleg toegestuurd aan het Waterschap Rijn en IJssel. Zij hebben te kennen 

gegeven dat de voorgenomen afwijking geen waterbelangen zal raken en geen op- en 

aanmerkingen te hebben op de wijziging. 

 

7. ZIENSWIJZEN  

 

De verzochte planologische wijziging loopt mee in algemene herziening van het vigerende 

bestemmingsplan in Loil. Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 van de Awb 

van toepassing. Dit betekent dat deze ruimtelijke onderbouwing als onderdeel van de 

bestemmingsplanherziening gedurende een termijn van 6 weken ter inzage worden gelegd. 

Gedurende deze termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijzen kenbaar te 

maken. De resultaten daarvan zullen in deze paragraaf worden opgenomen.  

 

8. CONCLUSIE 

 

De bouw van deze vrijstaande woning overeenkomstig de in de onderbouwing gegeven 

omschrijving van het project is ruimtelijk inpasbaar, en heeft geen onaanvaardbare negatieve 

effecten op de in de omgeving aanwezige waarden en belangen. 

 



 

 

 

 

BIJLAGE 1 

 

 

Verkaveling inclusief bouwblokken 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE II 

 

Kadastrale kaart



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE III 

 

Geldend bestemmingsplan 

  



 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 


