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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Bouwonderneming MVO Projecten heeft het voornemen om aan de Heuvelstraat te 
Stokkum 7 woningen te realiseren. Dit betreffen 5 starterswoningen en 2 vrijstaande 
woningen. In de huidige situatie is de locatie een onbebouwde plek in de kern Stok-
kum, gemeente Montferland. De beoogde ontwikkeling past niet in het vigerende be-
stemmingsplan, zodat een herziening noodzakelijk is. Met voorliggend bestemmings-
plan wordt het plan juridisch-planologisch vastgelegd. 

1.2 Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen tussen de Heuvelstraat en de Barlhezestraat in de kern 
Stokkum in de gemeente Montferland. Het plangebied ligt aan de westzijde van Stok-
kum. Aan de noordzijde van het plangebied ligt een voetpad. Op onderstaande lucht-
foto is de globale ligging van het plangebied weergegeven.  

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

De juridisch-planologische situatie van het plangebied is vastgelegd in het bestem-
mingsplan ’Kernen 2007’, vastgesteld door de gemeenteraad op 8 maart 2007 en 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 2 oktober 2007. 

Globale ligging plangebied  Bron: Google maps 



 

SAB 4 
 

Op grond van dit bestemmingsplan berust op de gronden binnen het plangebied de 
bestemmingen Verkeersdoeleinden, Groen, Tuinen en Wonen. De beoogde woon-
ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan, aangezien een aantal 
woningen niet binnen de huidige bestemming mogelijk is. Tevens worden de bebou-
wingsmogelijkheden overschreden.  
Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het vigerend 
bestemmingsplan noodzakelijk. 

1.1 Leeswijzer 

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. 
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2 Het plan 

2.1 Huidige situatie 

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van de kern Stokkum en heeft een totale op-
pervlakte van 2.500 m2. In de huidige situatie is het plangebied grotendeels braaklig-
gend. Het plangebied is aan de westzijde gelegen aan de Heuvelstraat. Langs de 
noordzijde ligt een voetpad met laanbeplanting die de Barlhezestraat verbindt met de 
Heuvelstraat. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrenst door woningen en aan 
de zuidzijde bevindt zich een woning met berging. Een deel van deze berging ligt bin-
nen het plangebied. Op onderstaande afbeeldingen is de huidige situatie van het 
plangebied weergegeven. 

Huidige situatie plangebied 
Bron: ERS architekten bna 
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2.2 Planbeschrijving 

Het plan betreft de bouw van 5 starterswoningen en 2 vrijstaande woningen in de be-
bouwde kom van Stokkum. De berging van de naastgelegen woning wordt ten behoe-
ve van de realisatie van het plan gesloopt. Op onderstaande afbeelding is de toekom-
stige inrichting van het plangebied weergegeven. 

De vrijstaande woningen worden aan de Heuvelstraat gesitueerd. De vrijstaande wo-
ningen zijn tevens georiënteerd op de Heuvelstraat. De vrijstaande woningen zijn 
voorzien van een dakkapel. De oppervlakten van de percelen van de vrijstaande wo-
ningen zijn respectievelijk 346 m2 en 382 m2. Parkeren is mogelijk op eigen terrein. 
 
De vijf starterswoningen worden aan de oostzijde van het plangebied gesitueerd langs 
het aanwezige voetpad. De woningen worden ontsloten via het voetpad op de Barlhe-
zerstraat. Langs het verlengde van de Barlhezestraat worden 7 parkeerplaatsen gere-
aliseerd. Deze woningen worden in rijvorm gebouwd, waarbij de voorzijde wordt ge-
richt op het voetpad. De starterswoningen zijn voorzien van een dakkapel. Aan de 
zuidkant van de vrijstaande woningen wordt een erker geplaatst. De oppervlakte van 
de percelen van de starterswoningen variëren van 113 m2 tot 151 m2. 
De tuinen van de starterswoningen worden toegankelijk gemaakt door een voetpad 
langs de achterzijde. De starterswoningen worden conform de norm van de stadregio 
Arnhem Nijmegen gerealiseerd met een maximale v.o.n. prijs van € 172.000,--.  
 
De afbeeldingen op de volgende pagina geven een impressie van de nieuwe bebou-
wing. 
 

Toekomstige inrichting plangebied 
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Vooraanzicht vrijstaand woningen Zijaanzicht vrijstaande woningen (zuid) 

Vooraanzicht starterswoningen 

Achteraanzicht vrijstaande woningen Zijaanzicht vrijstaande woningen (noord) 
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3 Haalbaarheid van het plan 

3.1 Beleidskader 

3.1.1 Nota Ruimte 

Het nationaal ruimtelijk beleid tot 2020 is vastgelegd in de nota Ruimte. De nota Ruim-
te bevat de visie van het rijk op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en bevat de 
ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en 
een aantrekkelijk land. Het rijk schept ruimte voor ontwikkeling, uitgaande van het 
motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ en verschuift het accent van het stellen 
van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van gewenste ontwikkelingen. De 
rijksverantwoordelijkheden en die van anderen zijn helder onderscheiden. De nota 
Ruimte is door het rijk op dit moment vastgesteld als structuurvisie met een uitvoe-
ringsparagraaf. 
 
In de nota Ruimte zijn alleen uitspraken opgenomen die een specifiek nationaal ruim-
telijk belang dienen of die zorgen voor een gegarandeerde basiskwaliteit voor alle be-
woners van Nederland. Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor een vol-
doende en tijdige beschikbaarheid van ruimte voor wonen en werken en de daarbij 
behorende voorzieningen, groen, water, recreatie, sport en infrastructuur. 
 
Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten betekent dat nieuwe be-
bouwing voor deze functies grotendeels geconcentreerd tot stand komt, dat wil zeg-
gen in bestaand bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of 
in nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten. De ruimte die in het bestaande stedelij-
ke gebied aanwezig is, moet door verdichting optimaal worden gebruikt. Het streven is 
erop gericht dat veertig procent van het totale uitbreidingsprogramma voor woningen 
en arbeidsplaatsen daar tot stand komt. 
Vooral in eenzijdig samengestelde woonwijken met veel achterstandsgroepen en een 
lage woningkwaliteit moet de komende jaren worden vastgehouden aan de ambitie 
een flink deel van de uitbreidingsproductie binnenstedelijk te realiseren. Sociale span-
ningen en integratieproblemen kunnen daardoor worden verminderd en ontwikke-
lingskansen vergroot. Het rijk stimuleert revitalisering, herstructurering en transforma-
tie van (verouderde) wijken. 

3.1.2 Provinciaal beleid 

Streekplan Gelderland 2005 
Het ruimtelijke beleid van de provincie Gelderland tot 2015 is vastgelegd in het 
Streekplan Gelderland 2005. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening 
per 1 juli 2008 heeft het streekplan Gelderland 2005 de status van structuurvisie ge-
kregen. Dat betekent dat de inhoud van het streekplan voor de provincie de basis blijft 
voor haar eigen optreden in de ruimtelijke ordening. 
Op grond van het streekplan behoort het plangebied tot het multifunctioneel gebied 
(bebouwd gebied 2000). In het provinciaal beleid voor stedelijke ontwikkeling wordt 
onderscheid gemaakt tussen bestaand bebouwd gebied en stedelijke uitbreidingen. 
Het accent van de provinciale beleidsambities ligt op de vernieuwing en het beheer en 
onderhoud van bestaand bebouwd gebied. Hiervoor is onder andere een intensivering 
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van het stedelijk grondgebruik noodzakelijk, maar wel met behoud van karakteristieke 
elementen en zorgvuldige omgang met open ruimten daarbinnen. Tevens acht de 
provincie een optimalisering van het gebruik van bestaand bebouwd gebied noodza-
kelijk: meer gebruik van de verticale dimensie (hoogte, diepte) en van de tijdsdimensie 
(meervoudig gebruik van dezelfde gebouwde ruimte). 
 
Het Gelders kwalitatief woonbeleid richt zich zowel op bestaand bebouwd gebied 
(herstructurering, transformatie) als op nieuw stedelijk gebied (uitbreiding). Een be-
langrijk ruimtelijk beleidsaccent is dat het aanbod aan woningen en woonmilieus beter 
moet aansluiten bij de voorkeuren van bewoners. Om deze reden bevordert de pro-
vincie vooral de realisatie van woningen voor ouderen en starters en van de woonmili-
eus centrum-stedelijk en landelijk wonen. Voorts wil de provincie een versnelling be-
vorderen van de herstructurering en transformatie van bestaand bebouwd gebied, het 
aanpakken van de stagnerende (nieuwbouw)productie, het vergroten van het aanbod 
aan levensloopbestendige woningen en wijken en het versterken van verscheidenheid 
en identiteit. 
 
Kwalitatief woonprogramma Gelderland 2005-2014 (KWP-2) 
Het provinciale KWP 2005-2014 geeft een ideaal woningbouwprogramma voor de zes 
Gelderse regio's, waarmee de woningbehoefte tot 2015 optimaal bediend kan worden 
en het huidige woningtekort wordt ingelopen. De afspraken en ambities per regio 
vloeien voort uit de regionale afstemming van lokale woonprogramma's. In de stads-
regio Arnhem Nijmegen zijn de KWP-afspraken gemaakt met het regiobestuur. De 
stadsregio gebruikt als methode voor het bereiken van haar ambities een samenspel 
van ruimtelijke contouren en kwalitatieve afspraken/inspanningsverplichtingen. De 
stadsregio stuurt niet op het onderscheid koop/huur, maar beschouwt dit als commu-
nicerende vaten. Zij stuurt op prijssegmenten, vooral op betaalbaarheid. Nieuwbouw 
in het dure segment wil de regio beperkt houden. Zij stuurt aanvullend op verkoop van 
huurwoningen om aan de koopvraag te voldoen. Daarnaast spelen herstructurering en 
deconcentratie een rol in het nieuwbouwprogramma. 
 
De stadsregio streeft er in haar woonbeleid naar om in de drie steden (Arnhem, Nij-
megen en Doesburg) gezamenlijk minimaal 35% van de nieuwbouw in de betaalbare 
huur- en koopsector (huur tot € 586,-- en koop tot € 172.000,--) te laten plaatsvinden 
en in de overige gemeenten minimaal 50%. De stadsregio zal de koopprijsgrens voor 
betaalbare woningen van € 172.000,-- de komende jaren fixeren. Daarnaast hanteert 
de stadsregio een zoekruimte voor woningbouw buiten de contour, waarbij als bepa-
ling geldt dat dan minimaal 90% van de woningbouw in het betaalbare segment moet 
plaatsvinden. De stadsregio streeft ernaar om jaarlijks gemiddeld minstens 0,5% van 
de regionale voorraad sociale huurwoningen te herstructureren. 
 
Regionaal Plan 
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; 
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− verbeteren van de kwaliteit van het wonen in stad, dorp en landelijk gebied, waarbij 
de relatie met landschap, bereikbaarheid en voorzieningen kwaliteitsfactoren zijn. 

 
De regio moet gaan voorzien in meer kwaliteit en een grotere variatie in woonmilieus 
in stad en land. Een kwaliteitsimpuls kan onder meer worden bereikt door herstructu-
rering van bestaand bebouwd gebied. De inzet in de periode 2005-2010 is de aanpak 
van circa 800 woningen per jaar door middel van sloop en vervanging en woningver-
betering. 
 
Het Regionaal Plan stelt als doel dat voor iedere (toekomstige) inwoner van de stads-
regio een juiste woning beschikbaar is met betrekking tot prijs, eigendomssituatie, 
aard & type en locatie. Daartoe worden in de periode 2005-2010 ten minste 
24.600 woningen gebouwd, inclusief de vervangende nieuwbouw voor te slopen wo-
ningen. In de periode 2005-2010 gelden voor de gemeenten in de stadsregio geen 
beperkingen in het aantal te bouwen woningen per gemeente. 
 

Binnen de ‘Contour woningbouw’ bepalen de gemeenten zelf de te ontwikkelen loca-
ties en de aantallen nieuw te bouwen woningen. De programmering van de woning-
bouw dient plaats te vinden met in achtneming van de in de per gemeenten vastge-
stelde kwalitatieve afspraken en inspanningsverplichtingen in de Concessies Wonen.  

3.1.3 Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Montferland 
De structuurvisie Montferland is op 23 april 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. 
Binnen de contouren voor woningbouw van het Regionaal Plan zijn zonder meer mo-
gelijkheden voor woningbouw en bedrijventerreinen. Als begrenzing voor de woonge-
bieden in de structuurvisie is gekozen voor de woningbouwcontouren zoals die zijn 
opgenomen in het Regionaal Plan van de Stadsregio. Los van de mogelijkheden die 
binnen de afzonderlijke bestemmingsplannen gelden, gelden binnen de contour de 
regionale regels met betrekking tot woningbouw (woonconcessies) en geldt daarbui-
ten de regels met betrekking tot onder andere functieveranderinginitiatieven. 
 

Uitsnede beleidskaart Regionaal Plan 
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Welstandsnota 
In de welstandsnota is beschreven dat de kern Stokkum is ontstaan aan de noordkant 
van de weg van ’s-Heerenberg naar Elten. Langs de oude route zijn echter weinig 
panden gebouwd, zodat van lintvorming geen sprake is. 
Bij de gebiedsgerichte toetsing van bouwplannen zijn voor de verschillende kernen in 
de gemeente verschillende gebiedstypologieën onderscheiden, te weten linten, cen-
trumgebieden, woongebieden en bedrijventerreinen. Daarnaast is er een onderscheid 
gemaakt in vier welstandsniveaus: welstandsvrij gebied, welstandsluw gebied, gang-
baar gebied en bijzonder gebied. De hele kern Stokkum is aangeduid als woongebied 
en het welstandniveau is grotendeels welstandsluw. De dorpsentrees aan de Pastoor 
van Sonsbeeckstraat en de Eltenseweg zijn overigens aangeduid als gangbare wel-
standsgebieden, waar getoetst wordt op de aspecten situering, vorm, massa en gevel-
indeling.  
Het plangebied ligt in welstandsluw gebied. Een welstandscriterium hiervoor is onder 
meer dat nieuwbouw aansluit bij de ritmiek van de bebouwing in dezelfde straatwand. 
 
Montferland: visie op woningbouw 2005 - 2015 
De gemeente Montferland heeft met de bouw van nieuwe woningen aansluiting ge-
zocht bij het bestaande beleid van de stadsregio, de provincie en het rijk. In haar Visie 
op de woningbouw 2005-2015 heeft de gemeente Montferland een behoeftebepaling 
gedaan om te bepalen welke woonopgaven de gemeente heeft. 
 
Het aantal nieuw te bouwen woningen in de gemeente Montferland is afhankelijk van 
een aantal factoren: 
− de vraag naar woningen door de huidige bewoners (de eigen woningbehoefte); 
− de groei van de werkgelegenheid, die met zich meebrengt dat huishoudens zich 

willen vestigen om bij het werk te kunnen wonen; 
− de aantrekkelijkheid van het woningaanbod dat zorg kan dragen voor extra vesti-

ging en het voorkomen van vertrek. De gemeente heeft een regionale opvangtaak 
voor de stadsregio Arnhem Nijmegen. 

Verwacht wordt dat het aantal nieuw te bouwen woningen in de periode 2005-2015 
minimaal 850 bedraagt en maximaal 1.910.  
Voor Stokkum is een aantal van de 20 woningen beraamd voor de eigen behoefte in 
de periode van 2005-2015. In Stokkum is de doelgroep voor de nieuwe woningen 
voornamelijk gericht op starters, doorstromers en levensloopbestendige woningen. 
Met woningen voor starters wordt in de stadsregio Arnhem Nijmegen verstaan wonin-
gen met een maximale verkoopprijs van € 172.000,-- v.o.n. 

3.1.4 Conclusie 

Het plan past binnen het provinciaal beleid, omdat hierin wordt gesteld dat eerst geke-
ken moet worden naar de mogelijkheden voor herstructurering van bestaand bebouwd 
gebied, alvorens tot uitbreiding over te gaan. Tevens draagt het plan bij aan het berei-
ken van een belangrijke KWP-taakstelling en doelstelling uit de visie op woningbouw 
2005-2015 van de gemeente Montferland, namelijk het bouwen van woningen voor 
starters met een maximale verkoopprijs van € 172.000,-- v.o.n. en wordt zodoende het 
aantal starters in de kern Stokkum gestimuleerd. Een welstandscriterium is onder 
meer dat de nieuwbouw aan dient te sluiten bij de ritmiek van de bebouwing in dezelf-
de straatwand. De vrijstaande woningen sluiten aan bij de ritmiek van vrijstaande wo-
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ningen aan de Heuvelstraat. De rijwoningen sluiten aan bij de ritmiek van rijwoningen 
aan de Barlhezestraat. 

3.2 Milieu 

3.2.1 Bodem 

Voordat een vrijstelling kan worden verleend voor de toevoeging van functies waar 
langdurig of frequent mensen verblijven, moet aangetoond zijn dat de bodem en het 
grondwater geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Door Econsultancy bv is in april 
2008 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het plangebied. 
 
Op de onderzoekslocatie zijn de volgende deellocaties onderzocht: 
 
Onverdacht terreindeel 
Zintuiglijk zijn in de bovengrond verspreid over de locatie in verschillende gradaties 
puin- en kooldelen aangetroffen. 
 
In de bovengrond en de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. Het 
grondwater is licht verontreinigd met zink. De aangetoonde lichte zinkverontreiniging 
is hoogstwaarschijnlijk te relateren aan het regionaal voorkomen van verhoogde con-
centraties van metalen in het grondwater. 
 
Puindemping 
De puindemping welke in het noordwestelijk deel van het terrein vanaf circa 0,6 m -mv 
is aangetroffen, bestaat met name uit bakstenen. Daarnaast is cement aangetroffen 
en in mindere mate plaatselijk piepschuim. Er zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 
materialen in de grond of in het puin aangetroffen. De omvang van de demping wordt 
geraamd op circa 150 m3, uitgaande van een oppervlak van 250 m2 en een dikte van 
0,6 meter. 
 
Gezien de zintuiglijke afwezigheid van asbestverdachte materialen en de grofheid van 
het puin zijn geen mengmonsters geanalyseerd. 
 
Conclusie 
Gelet op het regionale karakter van de lichte zinkverontreiniging in het grondwater en 
het ontbreken van verontreinigingen in de grond kan de onderzoekslocatie als ’onver-
dacht’ ten opzichte van haar omgeving worden beschouwd. Behoudens de puindem-
ping zijn er geen milieuhygiënische belemmeringen voor de uitvoering van het plan. 
Het aanwezige puin en bouwmaterialen in de puindemping dient voorafgaande aan de 
bouw te worden verwijderd en afgevoerd. Hierbij dient men alert te zijn op een even-
tuele aanwezigheid van asbest in het puin. Indien er asbest in het puin wordt aange-
troffen, dan moeten voorzieningen worden getroffen om het asbesthoudende puin op 
milieuhygiënisch verantwoorde wijze op te nemen en af te voeren.  

3.2.2 Geluid 

Bij plannen waarbij nieuwe geluidgevoelige bebouwing (woningen) mogelijk wordt 
gemaakt, moet worden aangetoond dat de nieuwe hindergevoelige functie een aan-
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vaardbaar akoestisch klimaat heeft ten opzichte van omliggende wegen. De wegen in 
de omgeving van het plangebied hebben allen een snelheidsregime van 30 km/u. 
Hiervoor stelt de Wet geluidhinder geen verplichting tot het uitvoeren van een akoes-
tisch onderzoek.  
 
De Heuvelstraat is geen doorgaande weg en ook geen drukke ontsluitingsweg. De 
Heuvelstraat vormt de ontsluitingsweg voor slechts circa 30 woningen, zodat geen 
hoge gevelbelasting van deze weg is te verwachten op de nieuwe woningen. De 
nieuw te bouwen woningen worden ten opzichte van andere wegen nagenoeg volledig 
afgeschermd door reeds aanwezige woningen, zodat ook vanuit die wegen geen hoge 
geluidsbelasting te verwachten is. Vanuit een goede ruimtelijke ordening is een aan-
vaardbaar akoestisch klimaat aannemelijk. 

3.2.3 Lucht 

De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet Milieubeheer hoofdstuk 5, titel 2) is een 
implementatie van diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit waarin ter be-
scherming van mens en milieu onder andere grenswaarden voor vervuilende stoffen 
in de buitenlucht (o.a. fijn stof en stikstofdioxide) zijn vastgesteld. 
De wet stelt bij een (dreigende) grenswaardenoverschrijding aanvullende eisen en 
beperkingen voor ruimtelijke plannen die ‘in betekenende mate’ (IBM) leiden tot ver-
slechtering van de luchtkwaliteit of ‘gevoelige bestemmingen’ binnen respectievelijk 
50 en 300 meter van provinciale- en rijkswegen. 
 
In de ministeriële regeling NIBM is voor verschillende functies het aantal eenheden 
aangeven waarbij de (N)IBM grens ligt. Voor woningen ligt deze grens bij 500 eenhe-
den. Het plan maakt de realisatie van 7 woningen mogelijk. Op grond van de ministe-
riële regeling NIBM kan worden vastgesteld dat het plan niet in betekenende mate 
leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. 
 
Bij het onderhavige plan wordt geen mogelijkheid geboden om een school, kinderdag-
verblijf of bejaarden-, verpleeg- of verzorgingstehuis te realiseren. Op grond van het 
Besluit ‘gevoelige bestemmingen’ kan worden vastgesteld dat er geen sprake is van 
een gevoelige bestemming binnen de onderzoekszones van provinciale en rijkswe-
gen. 
 
Daarnaast moet uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening afgewogen wor-
den of het aanvaardbaar is het plan op deze plaats te realiseren. Hierbij speelt de 
blootstelling aan luchtverontreiniging een rol, ook als het plan ‘niet in betekende mate’ 
(NIBM) bijdraagt aan de luchtverontreiniging.  
Wonen is een verblijfsfunctie waarbij mensen langdurig kunnen worden blootgesteld 
aan de buitenlucht. In december 2006 heeft SAB onderzoek1 gedaan naar de lucht-
kwaliteit in de directe omgeving van het plangebied. Hieruit volgde dat de concentra-
ties luchtvervuilende stoffen dermate ver onder de grenswaarden liggen dat het uitge-
sloten is dat een nieuw onderzoek met een recent rekenmodel zal leiden tot een 
overschrijding van de grenswaarden. Deze grenswaarden zijn op wetenschappelijk ni-
veau bepaald en op Europees niveau vastgesteld ter bescherming van mens en milieu 

                                                      
1  Luchtkwaliteitonderzoek Barlhezestraat te Stokkum, SAB, 18 december 2006, projectnum-

mer 61578 



 

SAB 15 
 

tegen schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De blootstelling aan luchtveront-
reiniging is hierdoor beperkt en leidt niet tot onaanvaardbare gezondheidsrisico’s. 
 
Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat zowel vanuit de Wet 
milieubeheer als vanuit een goede ruimtelijke ordening de luchtkwaliteit geen belem-
mering vormt voor het onderhavige initiatief.  

3.2.4 Bedrijven en milieuzonering 

Indien door middel van een plan nieuwe, milieuhindergevoelige functies mogelijk wor-
den gemaakt, dient te worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen 
de hinderzone van omliggende bedrijven. Anderzijds mogen omliggende bedrijven niet 
in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden aangetast. 
In de nabijheid van het plangebied zijn een aantal bedrijven aanwezig. Dit betreffen 
een transportbedrijf (Eltenseweg 14) op circa 120 m afstand, een taxibedrijf (Pastoor 
van Sonsbeeckstraat 12) op circa 285 m afstand en een groothandel voor groente en 
fruit (Gildestraat 7) op ruim 300 m afstand. In de omgeving van deze bedrijven zijn 
meerdere woningen gelegen op kortere afstand dan de nieuw te bouwen woningen in 
het plangebied. Het plan vormt geen beperking voor de ontwikkeling van deze bedrij-
ven. Gezien de afstanden tot het plangebied leveren deze bedrijven tevens geen be-
lemmering voor de realisatie van het plan. 
 
Er is een hindercirkel van het voormalige gevestigde bedrijf Kuster Olie aan de Heu-
velstraat aanwezig. Voor dit voormalige bedrijf geldt een hindercirkel van 50 m tot om-
liggende gevoelige functies. De meest zuidelijk geplande vrijstaande woning is gele-
gen binnen deze hindercirkel. De hindercirkel behoort bij een bedrijf dat niet meer op 
deze locatie aanwezig is en zal eind 2009 worden opgeheven.  
 
Aan de rand van de kern Stokkum zijn diverse agrarische bedrijven aanwezig op een 
afstand van circa 200 m vanaf het plangebied. Vanwege de aanwezige woningen in 
de kern vormen de nieuw te bouwen woning in het plangebied geen extra belemme-
ring voor de ontwikkelingsmogelijkheden van deze agrarische bedrijven. Binnen een 
afstand van 200 m vanaf het plangebied zijn geen intensieve veehouderijen aanwezig, 
zodat hiervan geen belemmering is te verwachten voor de nieuwe woningen. Op 
grond van de Wet geurhinder en veehouderij geldt voor grondgebonden agrarische 
bedrijven een minimale afstand van 100 m tot gevoelige objecten. Aan deze afstand 
wordt voldaan.  
 
Het aspect ‘bedrijven en milieuzonering’ vormt geen belemmering voor de realisering 
van voorliggend plan, met uitzondering van de zuidelijke vrijstaande woning. De be-
treffende woning wordt mogelijk gemaakt nadat de hindercirkel is opgeheven. 

3.2.5 Externe veiligheid 

Het aspect externe veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke 
stof aanwezig is. Deze gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen. Dit zijn 
de stationaire (chemische fabriek, lpg-tankstation) en de mobiele (tankwagen, gaslei-
ding) bronnen. De risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven 
met gevaarlijke stoffen zijn wettelijk vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrich-
tingen (Bevi) welke in 2004 in werking is getreden. Het Bevi heeft als doel zowel indi-
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viduele als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te garanderen tegen 
een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het beleid hanteert daarbij twee criteria, te weten 
het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.  
Het plaatsgebonden risico biedt burgers in hun woonomgeving een minimum be-
schermingsniveau tegen gevaarlijke stoffen. Deze basisnorm bepaalt dat het risico om 
te overlijden aan een ongeluk met een gevaarlijke stof voor omwonenden niet hoger 
mag zijn dan één op de miljoen. Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op 
een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Het risico geeft aan hoe groot de kans 
is dat bij een ongeval slachtoffers vallen. Dit risico is daardoor een maatstaf voor de 
verwachte omvang van een ramp. 
 
situatie plangebied  
Het plangebied is door de geplande woningen in het kader van externe veiligheid te 
beschouwen als kwetsbaar gebied, wat betekent dat risicovolle objecten op voldoende 
afstand moeten liggen van het plangebied. Als gevolg van de ontwikkeling zal het aan-
tal mensen in de omgeving stijgen met een klein aantal personen. Deze stijging heeft 
invloed op het groepsgebonden risico, aangezien er bij een ongeval meer potentiële 
slachtoffers aanwezig kunnen zijn. In de nabijheid van het plangebied zijn echter geen 
stationaire bronnen aanwezig en de Heuvelstraat, waaraan het plangebied gelegen is, 
wordt niet gebruikt als doorgaande route voor mobiele bronnen. Het aspect externe 
veiligheid vormt geen belemmering voor de realisering van voorliggend plan. 

3.3 Water 

3.3.1 Algemeen 

Het Rijksbeleid ten aanzien van water is neergelegd in de Vierde Nota Waterhuishou-
ding (1998). Hierin is aangegeven dat het waterbeheer in Nederland moet zijn gericht 
op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde duurzame watersystemen. Om 
dit te bereiken moet zoveel mogelijk worden uitgegaan van een watersysteembenade-
ring en integraal waterbeheer. In de nota is onder andere aangegeven dat stedelijk 
water meer aandacht moet krijgen. Volgens de nota Waterbeheer in de 21e eeuw 
(2000) moet aan het watersysteem meer aandacht worden gegeven om de natuurlijke 
veerkracht te benutten. Voorkomen van afwenteling door het hanteren van de drie-
trapsstrategie “vasthouden-bergen-afvoeren” staat hierbij centraal. Ook in stedelijke 
uitbreidingen dient daarom het overtollige hemelwater beter vastgehouden te worden. 
 
De watertoets is met ingang van 1 november 2003 wettelijk verplicht voor ruimtelijke 
plannen die vallen onder de Wet ruimtelijke ordening. In het Nationaal Bestuursak-
koord Water-actueel (NBW-actueel, juni 2008) hebben rijk, provincies, gemeenten en 
waterschappen onder meer opnieuw afgesproken dat de watertoets ook wordt toege-
past bij waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten die niet vallen 
onder de Wro. 
 
In het "Waterbeheersplan 2007-2010" heeft het waterschap Rijn en IJssel deze be-
leidsdoelstellingen uitgewerkt en vormgegeven voor zijn waterbeheer. Het waterschap 
streeft naar schoon water, levend water en functioneel water. Het watersysteem dient 
optimaal afgestemd te zijn op de ruimtelijke functies van een gebied. Aandachtspun-
ten zijn het verbeteren van waterkwaliteit (terugdringen van oppervlaktewatervervui-
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ling) en het voorkomen van wateroverlast. In zowel landelijk- als stedelijk gebied kun-
nen ruimtelijke ontwikkelingen een positief maar ook een negatief effect hebben op 
het watersysteem. In deze waterparagraaf worden de effecten van de ruimtelijke ont-
wikkeling per waterthema afgewogen 

3.3.2 Beschrijving van het watersysteem in het plangebied 

Vanuit het waterschap wordt voor infiltratie of retentie een maatgevende afvoer aan-
gehouden van 0,7 l/s/ha. Bij een maatgevende bui T = 100 + 10% en een verhard op-
pervlak van (540 m2 + 440 m2) 980 m2 betekent dit een volume van circa 76 m3. Vol-
gens de Nota Stedelijk Water mag in een intensief bebouwd gebied maximaal 1 keer 
per 100 jaar een overschrijding plaatsvinden van het maximum waterpeil.  
 
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zwak tot matig grindig, matig 
fijn tot matig grof zand. De bovengrond is bovendien zwak humeus. De ondergrond is 
plaatselijk zwak gley- en leemhoudend. Op basis van de grondwaterstand ter plaatse 
van het plangebied wordt geconcludeerd dat infiltratie voorwaarden mogelijk is. De 
gemiddelde grondwaterstand van het freatisch grondwater bedraagt ± 13m +NAP, 
waardoor het grondwater zich op ± 5m zou bevinden. Door een sterke kwelstroming 
vanaf het Montferland en de aanwezigheid van diagonaal gelegen ondoordringbare 
lagen direct onder het maaiveld zijn hogere en sterk fluctuerende grondwaterstanden 
mogelijk. 
 
Thema Toetsvraag Relevant a 
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 water-
schap? 

Ja  
Nee  
 
Nee 

Wateroverlast 
(oppervlakte-
water) 
 

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 ge-
legen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes? 

Ja 
 
Nee  
 
Nee 

Grondwater- 
overlast 

1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen 
in de ondergrond?  
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? 
3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strate-
gisch actiegebied? 

 
Nee  
Nee  
 
Nee 

Grondwater- 1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een  
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kwaliteit drinkwateronttrekking?  Nee 
Volksgezond-
heid 
 

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 plan-
gebied die milieuhygiënische of verdrinkingsrisico’s met zich 
meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)? 

 
Nee  
 
 
Nee 

Verdroging 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszo-
nes 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 beschermingszo-
nes voor natte natuur? 

Nee  
 
Nee 

Inrichting en 
beheer 

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 gron-

den in beheer van het waterschap waar actief recreatief 
medegebruik mogelijk wordt? 

 
 
Nee 

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

 
Nee 

 

3.3.3 Toelichting per relevant waterhuishoudkundig thema  

Riolering en Afvalwaterketen 
Het afvalwater neemt toe door de ontwikkelingen in dit plan. Het afvalwater wordt af-
gevoerd naar het via een gescheiden stelsel naar het gemengde stelsel van Stokkum. 
Regenwater wordt niet afgevoerd via het riool (zie thema wateroverlast). Het rioolsys-
teem is hierop ontworpen. Het vuilwater wordt afgevoerd via het rioolstelsel. Realisatie 
van dit project zal geen negatieve invloed hebben op het huidige watersysteem. 
 
Wateroverlast 
Door de ontwikkelingen in het plangebied neemt het verhard oppervlak toe met 980 
m2. Om wateroverlast, kwantitatief en kwalitatief, nu en in de toekomst te voorkomen 
wordt het regenwater niet afgevoerd naar het rioolstelsel maar volgens de trits vast-
houden - bergen – afvoeren behandeld. Daar waar mogelijk zal regenwater worden 
geïnfiltreerd op eigen terrein en openbaar gebied. De openbare weg wordt voorzien 
van waterdoorlatende verharding. Het overtollige water zal op de gemengde riolering 
worden geloosd.  
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3.4 Archeologie 

Bij ingrepen waarbij de ondergrond ernstig wordt geroerd, dient te worden aangetoond 
dat de eventueel aanwezige archeologische waarden niet worden aangetast. Archeo-
logisch onderzoek zal moeten worden uitgevoerd indien sprake is van een hoge of 
middelhoge trefkans, of indien het plangebied niet is gekarteerd. 

Op de Wateratlas van de provincie Gelderland heeft het plangebied een middelhoge 
archeologische verwachtingswaarde (zie bovenstaande afbeelding). Dit houdt in dat 
de kans op het aantreffen van archeologische resten aanwezig is. Hiertoe is een ar-
cheologisch onderzoek uitgevoerd, bestaande uit een bureauonderzoek (uitgevoerd 
door Econsultancy bv) en een verkennend booronderzoek (uitgevoerd door ADC Ar-
cheoProjecten). Het onderzoek maakt deel uit van de bijlagen. 
 
Uit het bureauonderzoek komt naar voren dat het plangebied zich bevindt op de over-
gang van de topografisch hoog gelegen stuwwallen van Montferland naar de topogra-
fisch laag gelegen Rijnvallei. De kans op het voorkomen van archeologische resten uit 
alle archeologische perioden vanaf het Laat-Paleolithicum wordt voor het merendeel 
van het plangebied hoog geacht. Een deel van het plangebied is mogelijk verstoord, 
dit geldt met name voor het noordwestelijke en het zuidwestelijke deel van het plan-
gebied. 
 
Om de resultaten uit het bureauonderzoek te toetsen is een inventariserend veldon-
derzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Uit het booron-
derzoek blijkt dat het plangebied grotendeels verstoord is. 
Een aanvullend archeologisch onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Wat betreft 
de archeologie is er geen belemmering om het terrein vrij te geven voor de voorge-
nomen ontwikkeling. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzoch-
te gebied toch nog archeologische resten voorkomen.  
 

Uitsnede Wateratlas provincie Gelderland 
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Bij het afgeven van een aanleg en/of bouwvergunning wordt te allen tijde de wettelijke 
meldingsplicht (artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar gemaakt, teneinde het do-
cumenteren van eventuele toevalsvondsten te garanderen. Degene die anders dan bij 
het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet 
vermoeden dat het monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo 
spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst 
voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Het verdient de aanbeveling ook 
de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente, waar de vondst is gedaan, hiervan 
per direct in kennis te stellen. 

3.5 Flora en Fauna 

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter 
plaatse. Hiervoor moet onderzocht worden of er negatieve effecten te verwachten zijn 
op beschermde gebieden of beschermde soorten. Door Econsultancy bv is in februari 
2009 een quick scan uitgevoerd ten behoeve van flora en fauna. De conclusies uit dit 
onderzoek zijn hieronder weergegeven. 
 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied bevindt zich niet in een kerngebied, verbindingsgebied of verwer-
vingsgebied behorend tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het plangebied is 
ook niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat is 
aangewezen op overige beschermde natuurgebieden (Natura 2000). Externe werking 
op beschermde natuurgebieden is daarmee niet aan de orde. 
 
Soortenbescherming 
In het plangebied kunnen alleen de perenboom en schuur en de bomen langs de loca-
tie onderkomen bieden aan algemene broedvogels. Tijdens het veldbezoek zijn geen 
nestresten aangetroffen uit eerdere broedseizoenen. In de bomen langs het plange-
bied zijn geen holtes aanwezig. De holtes in de perenboom zijn niet geschikt als 
broedplaats voor de steenuil of andere in holen broedende vogelsoorten. Er zijn geen 
aanwijzingen gevonden die er op duiden dat de onderzoekslocatie wordt gebruikt voor 
vogelsoorten waarvan het leefgebied of het nest jaarrond beschermd is. Tevens zijn er 
geen indicaties dat in het plangebied een gemeenschappelijke slaapplaats voor vo-
gelsoorten aanwezig is. 
Het plangebied vormt geen geschikt habitat voor vleermuizen. In de perenboom en de 
bomen langs de noordgrens van het plangebied bevinden zich geen geschikte holtes 
voor vleermuizen. Als gevolg van het plan worden geen eventuele omliggende ver-
blijfplaatsen of vliegroutes aangetast. Tijdens en na de werkzaamheden zal er vol-
doende geschikt foerageergebied in de omgeving en in het plangebied aanwezig zijn. 
Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van marterachtigen waargenomen. De 
schuur is niet toegankelijk voor steenmarter.  
Het plangebied vormt geen geschikt habitat voor de soortgroepen amfibieën, reptie-
len, vissen en libellen. Het wordt uitgesloten dat er binnen de onderzoekslocatie vol-
doende geschikt habitat aanwezig is voor een populatie van een beschermde vlinder-
soort. Het is niet te verwachten dat in het plangebied beschermde of zeldzame 
plantensoorten te vinden zijn. Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde planten 
waargenomen. 
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Conclusie 
De perenboom en schuur en de bomen langs het plangebied kunnen onderkomen 
bieden aan algemene broedvogels. Voor beschermde soorten uit de overige soort-
groepen vormt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat.  
Voor de eventueel te verwachten broedvogels geldt dat, indien de bomen en schuur 
buiten het broedseizoen worden verwijderd, er geen overtredingen plaats zullen vin-
den met betrekking tot broedvogels. Uitgangspunt is dat er geen broedende vogels op 
het moment van ingrijpen aanwezig zijn binnen het te verstoren gedeelte van de on-
derzoekslocatie. 
Er wordt in de Flora- en faunawet geen vaste periode gehanteerd voor het broedsei-
zoen. Globaal wordt de periode maart tot half augustus aangehouden. Geldend is 
echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen. Het uitvoe-
ren van een controle op de aanwezigheid van een broedgeval voor aanvang van de 
werkzaamheden en het ongeschikt maken voor broedvogels voor aanvang van het 
broedseizoen, kan eveneens voorkomen dat er onnodige verstoring van broedvogels 
en vertraging van de plannen plaatsvindt. 

3.6 Verkeer en parkeren 

De ontsluiting van de twee nieuwe vrijstaande woningen vindt plaats via de Heuvel-
straat. De geringe toename van het aantal verkeersbeweging per dag zal niet leiden 
tot stagnatie van het verkeer op de Heuvelstraat. De ontsluiting van de vijf starterwo-
ningen vindt plaats via de Barlhezestraat op de Dr. Poelstraat. De toename van het 
aantal verkeersbewegingen wordt opgenomen in het heersende verkeersbeeld. De 
Barlhezestraat is een doodlopende weg met een lage intensiteit.  
De wegbreedte is voldoende breed dat twee voertuigen elkaar kunnen passeren. Dit 
levert dan ook geen problemen op. Direct ten noorden van het plangebied ligt een 
voetpad welke aansluit op de Barlhezestraat. 
 
Parkeren voor de vrijstaande woningen vindt plaats op eigen terrein. Volgens de ge-
meentelijke norm moet er voor deze woningen 1,8 parkeerplaats per woning worden 
gerealiseerd. Per woning worden 2 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. 
Voor de vijf starterswoningen geldt een gemeentelijke parkeernorm van 1,4 parkeer-
plaats per woning. Volgens de gemeentelijke norm zijn zodoende 7 parkeerplaatsen 
nodig voor de starterswoningen. Deze worden langs de Barlhezestraat gesitueerd, 
zodat wordt voldaan aan de gemeentelijke parkeernorm. 

3.7 Economische uitvoerbaarheid 

Het plan wordt gerealiseerd op particulier initiatief. De kosten voor de realisatie van 
het plan alsmede de kosten voor de procedure komen geheel voor rekening van de 
initiatiefnemer. Voor de gemeente zijn aan dit plan geen kosten verbonden. De kosten 
voor het bouwen van de woningen en de kosten voor onderhoud worden gedekt door 
de verwachte opbrengst van de verkoop. De economische uitvoerbaarheid wordt ge-
acht hiermee te zijn aangetoond. 
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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 toelatingspla-
nologie. Het wordt de grondgebruiker (eigenaar, huurder etc.) toegestaan om de func-
tie die het bestemmingsplan geeft uit te oefenen. Dit houdt in dat: 
1 de grondgebruiker niet kan worden verplicht om een in het bestemmingsplan aan-

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

bestemming (het overgangsrecht is 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: 
1. het toegestane gebruik van gronden (en de bouwwerken en gebouwen); 
en een bestemmingsplan kan daarbij regels geven voor: 
2. het bebouwen van de gronden; 
3. 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 het ruimtelijke 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 bijhorende regel worden gegeven. 
Die toegekende gebruiksmogelijkheden kunnen op twee manieren nader worden in-
gevuld: 
1 Via een dubbelbestemming. Een dubbelbestemming is, zoals de naam al zegt, een 

bestemming die óók aan de gronden wordt toegekend. Voor gronden kunnen 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 regel van de dubbelbestemming wordt omschreven wat er voor de onderliggen-
de gronden geldt aan extra bepalingen in aanvulling, of ter beperking, van de mo-
gelijkheden van de onderliggende bestemmingen. 
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2 Via een aanduiding. Een aanduiding is een teken op de verbeelding dat betrekking 
heeft op een vlak op die kaart. Via een aanduiding wordt in de regels ‘iets’ gere-
geld. Dat ‘iets’ kan betrekking hebben op extra mogelijkheden of extra beperkingen 
voor het gebruik en/of de bebouwing en/of het aanleggen van werken. Aanduidin-
gen kunnen voorkomen in een bestemmingsregel, in meerdere bestemmingsregels 
en kunnen ook een eigen regel hebben.  

4.1.3 Hoofdstukopbouw 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 wor-
den bij het toepassen van de regels (artikel 2). 

2 Bestemmingsregels. In dit tweede hoofdstuk zijn de bepalingen van de bestem-
mingen 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 be-
stemmingsbepalingen. 
Ieder artikel kent een vaste opzet. Eerst wordt het toegestane gebruik geformu-
leerd in de bestemmingsomschrijving. Vervolgens zijn bouwregels opgenomen. 
Aansluitend volgen ontheffingsbevoegdheden met betrekking tot bouw- en/of ge-
bruiksregels. Ten slotte zijn eventueel een aanlegvergunningstelsel en/of wijzi-
gingsbevoegdheden opgenomen. 
Belangrijk om te vermelden is dat naast de bestemmingsbepalingen ook in andere 
artikelen relevante informatie staat die mede gelezen en geïnterpreteerd moet 
worden. Alleen zo is een volledig beeld te verkrijgen van hetgeen is geregeld. 

3 Algemene regels. In dit hoofdstuk zijn bepalingen opgenomen met een algemeen 
karakter. Ze gelden dus voor het hele plan. Het zijn achtereenvolgens een antidub-
beltelbepaling, algemene gebruiksregels en algemene ontheffings- en wijzigings-
regels.  

4 Overgangs- en slotregels. In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk het over-
gangsrecht en een slotregel opgenomen. Hoewel het hier in wezen ook algemene 
regels betreft, zijn deze vanwege hun meer bijzondere karakter in een apart hoofd-
stuk opgenomen. 

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.  
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De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, 
de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan 
ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste in-
terpretatie en toepassing van het bestemmingsplan. 

4.2.1 Bijzonderheden in dit bestemmingsplan  

De regels in dit bestemmingsplan zijn opgezet aan de hand van hetgeen hierboven is 
beschreven. Tevens is aangesloten bij de meest actuele landelijke standaard voor de 
regels en de verbeelding, te weten de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 
2008. 
 
Het doel van dit bestemmingsplan is de realisatie van woningbouw. Verwezen wordt 
kortheidshalve naar hoofdstuk 2 van deze toelichting voor een beschrijving van het 
plan. Dit bestemmingsplan kent de bestemmingen “Tuin”, “Verkeer” en “Wonen”. 

4.2.2 De bestemmingen  

Verkeer 
De regels bij de bestemming Verkeer hebben voornamelijk betrekking op wegen en 
parkeergebieden binnen het plangebied. Daarnaast zijn ook andere functies toege-
staan zoals waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen. Binnen de 
bestemming zijn gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen toegestaan.  
 
Wonen/Tuin 
De regels bij de bestemming Wonen hebben betrekking op vrijstaande en aaneenge-
bouwde en woningen. Deze woningtypen zijn opgenomen op de verbeelding. De 
bouw- en goothoogten van de hoofdgebouwen zijn op de verbeelding aangeduid. In 
de regels is opgenomen dat hoofdgebouwen binnen het bouwvlak moeten worden ge-
bouwd. Binnen de bestemming Wonen is een aanduidingsvlak opgenomen waar niet 
mag worden gebouwd. Hierna wordt bij de ontheffingsbevoegdheden nader ingegaan 
op deze aanduiding. 
 
Voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij hoofdgebouwen gelden dat deze binnen 
en buiten het bouwvlak en in de bestemming Tuin mogen worden gebouwd. Binnen 
het bouwvlak gelden beperkingen met betrekking tot bouw- en goothoogten. Voor bij-
gebouwen buiten het bouwvlak geldt tevens dat de maximale oppervlakte hiervan is 
gemaximeerd in de regels. In de bestemming Tuin mogen uitsluitend uitbouwen in de 
vorm van erkers aan de voorzijde van het hoofdgebouw worden gebouwd. De afstand 
tot de openbare weg of openbaar groen moet hierbij minimaal 1 m blijven bedragen. 
 
In de regels van de bestemming Wonen is voorts een ontheffingsbevoegdheid opge-
nomen ten behoeve van het toestaan van een aan huis gebonden bedrijf. Voor deze 
ontheffing gelden aanvullende voorwaarden voordat deze kan worden verleend. 
 
Een ontheffingsbevoegdheid is opgenomen om de realisatie van een tweede vrij-
staande woning toe te staan. Hiertoe kan ontheffing worden verleend van zowel de 
gebruiksregels als de bouwregels. Van de gebruiksregels wordt ontheffing verleend 
om de tweede woning mogelijk te maken. Van de bouwregels wordt ontheffing ver-
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leend om de bouw van de woning mogelijk te maken op de gronden ter plaatse van de 
aanduidingen ‘wonen uitgesloten’. 

4.2.3 Algemene regels 

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

5.1 Vooroverleg 

Naar aanleiding van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruim-
telijke ordening heeft het waterschap Rijn en IJssel bij brief van 18 december 2009 de 
volgende opmerkingen gemaakt: 
 

1 De bij de brief gevoegde waterparagraaf dient opgenomen te worden in de wa-
terparagraaf. 

2 In de waterparagraaf wordt een inundatienorm voor stedelijk gebied genoemd. 
De inundatienorm van eens per 100 jaar houdt in dat het water eens per 100 
jaar tot aan maaiveld mag staan. Er is in dit geval geen veiligheidsmarge van 
0,5 meter nodig zoals genoemd in de waterparagraaf. 

3 In de waterparagraaf wordt een nieuw verhard oppervlak van zowel 4820 m2 als 
470 m2 genoemd. Het Waterschap gaat ervan uit dat 4820 m2 correct is. Er is 
dan inderdaad een berging van 370 m3 tot aan maaiveld benodigd. 

4 Het waterschap verwacht dat 370 m3 berging niet in een infiltratieriool passen, 
tenzij de infiltratiecapaciteit zeer hoog is en vraagt of er aan de bergingsopgave 
gerekend is. 

 
Naar aanleiding van de reactie van het waterschap zijn er enkele wijzigingen in de wa-
terparagraaf doorgevoerd . 

1 De aangeleverde waterparagraaf door het waterschap is opgenomen in de toe-
lichting. 

2 Door de ontwikkelingen in het plangebied neemt het verhard oppervlak toe met 
470 m2. 

3 Voor infiltratie of rententie zal bij een maatgevende bui en een verhard opper-
vlak van 470 m2 een volume van circa 37 m3 worden aangehouden. In het 
voorontwerp stond abusievelijk 370 m3 vermeld. De bergingsopgave is bere-
kend op 37 m3. 

5.2 Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 11 februari 2010 voor een periode van 6 
weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Met ingang van 7 juni 
2010 ligt het vastgestelde bestemmingsplan nog 6 weken voor beroep ter inzage. 




