OMGEVINGSVERGUNNING
Kenmerk 20170130/18uit03023

Besluit:
Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verlenen wij u een omgevingsvergunning
voor het herbouwen van een bijgebouw bij de woning welke mede wordt gebruikt voor opslag, stalling
en onderhoud van materieel ten behoeve van aan de woonfunctie onder- tot nevengeschikte
bedrijfsactiviteiten, een en ander met bijbehorende wasplaats. Deze vergunning verlenen wij
met gebruikmaking van de op 27 september 2018 door de gemeenteraad afgegeven Verklaring van
geen bedenkingen voor de volgende activiteiten:

bouwen;

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
De documenten, voorschriften en overwegingen zoals aangegeven in de bijlagen maken onderdeel uit
van deze omgevingsvergunning.

Vergunninghouder:
Naam
:Grondverzetbedrijf R. Wenting B.V.
Adres
:Fuukweg 1
Postcode
:6942 PN
Plaats
:DIDAM
Locatie:
Fuukweg 1 te Didam

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Montferland,
E.G.H. (Egon) Janssen
Senior Cluster Vergunning

Bent u het niet eens met het besluit?
U kunt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een beroepschrift indienen bij het Team
bestuursrecht van de Rechtbank Gelderland. Het adres is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het
beroepschrift kan ook digitaal worden ingediend, u moet dan inloggen met DigiD. Hou er rekening mee
dat u voor het indienen van een beroepschrift griffierecht moet betalen.

Verzonden: 11-10-2018

Bijlagen behorende bij ontwerp-omgevingsvergunning, kenmerk 20170130
De bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning.
Inhoudsopgave
1. Documenten
2. Voorschriften
3. Overwegingen

1. Documenten
De volgende documenten zijn onderdeel van en worden meegezonden met deze vergunning:
1. Grondverzetbedrijf R Wenting BVP (aanvraagformulier pub, d.d. 27 april 2017);
2. Plottekening 3 (details, d.d. 13 juni 2017);
3. Plottekening 1_pdf (bestektekening, d.d. 13 juni 2017);
4. milieutekening (situatietekening milieu en riolering, d.d. 13 juni 2017);
5. melding aim_(afschrift melding milieu, d.d. 5 juni 2017);
6. Plottekening 2a (constructietekening en te slopen bijgebouwen, d.d. 16 juni 2017);
7. statische berekening (constructieberekening onderdeel B, d.d. 12 juni 2017);
8. statische berekening bijlagen (constructieberekening onderdeel A, d.d. 12 juni 2017);
9. RUIMTELIJKE ONDERBOUWING (ruimtelijke onderbouwing d.d. maart 2018) inclusief
Landschappelijk inpassingsplan en quickscan flora fauna;
10. Raadsbesluit Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) d.d. 27 september 2018.

2. Voorschriften
Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:
Algemeen

U moet:
het project uitvoeren volgens de voorschriften van het Bouwbesluit, de gemeentelijke
bouwverordening en de in die verordening genoemde bijlagen;
het project uitvoeren volgens de bij deze vergunning gevoegde (bouw)tekeningen, gegevens
en aan deze vergunning verbonden voorschriften;
ervoor zorgen dat de omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en deze
laten zien op verzoek aan één van onze medewerkers;
het starten van de bouwwerkzaamheden met ontgravingswerkzaamheden tijdig melden en
het beëindigen van de bouwwerkzaamheden direct melden.
Dit moet u digitaal doorgeven via ‘melding start bouw’ en ‘gereedmelding bouw’ op
www.montferland.info.
- ook het volgende melden (indien van toepassing):
het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen
(tenminste twee dagen van tevoren);
de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden (tenminste twee dagen van tevoren);
de aanvang van het storten van beton (tenminste één dag van tevoren).
Constructie:

Voor aanvang van de fundatiewerkzaamheden moet de gronddruk worden gecontroleerd. Dit
d.m.v. handsonderingen. De sonderingswaarde moet minimaal 4 MN/m² te bedragen.
Bestemmingsplan/Ruimtelijke ordening:

Het van de ruimtelijke onderbouwing en van deze omgevingsvergunning onderdeel uitmakende
landschappelijk inpassingsplan, moet volledig zijn uitgevoerd binnen 1,5 jaar na start van de bouw
en na realisatie als zodanig in stand te worden gehouden;

De te slopen bebouwing moet uiterlijk binnen 3 maand na het gereedkomen van het nieuw op te
richten bijgebouw, worden verwijderd. De fundering en de verharding worden ter plaatse eveneens
verwijderd, zodat de bodem ter plaatse geschikt wordt voor infiltratie van hemelwater;

De denkbeeldige vergroting van het bestemmingsvlak “wonen” als gevolg van deze
omgevingsvergunning wordt gecompenseerd door een naar omvang gelijkwaardige verkleining in
het bestemmingsvlak “wonen” door te voeren in de eerst volgende actualisatie van het
bestemmingsplan “Buitengebied”, een en ander zoals weergegeven in de van deze vergunning
onderdeel uitmakende ruimtelijke onderbouwing d.d. maart 2018.

3. Overwegingen
Aan het besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag:
Op 27 april 2017 hebben wij een aanvraag ontvangen voor het (her)bouwen van een bijgebouw bij de
woning aan de Fuukweg 1 te Didam, welke mede wordt gebruikt voor opslag, stalling en onderhoud van
materieel ten behoeve van een aan de woonfunctie ondergeschikt eenmans loonwerkbedrijf (bedrijf aan
huis), een en ander met bijbehorende wasplaats.
Wij mogen op deze aanvraag beslissen en zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat
voor een goede beoordeling. De aanvraag is, na aanvulling 17 juli 2017, ontvankelijk en in behandeling
genomen.
De besluitvorming is uitgevoerd volgens de uitgebreide procedure, zoals beschreven in artikel 3.10 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is beoordeeld aan de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en de Bouwverordening Montferland.


Bestemmingsplan:
De aanvraag is getoetst en in strijd met de bestemmingsplannen “Buitengebied”, “Buitengebied,
eerste herziening” en “Buitengebied, derde herziening”. Dit omdat u een bijgebouw wilt bouwen ten
behoeve van bedrijfsmatige activiteiten in de bestemming “wonen” (circa 10%) en grotendeels op
gronden met de bestemming “agrarisch” (circa 90%) alwaar geen bouwvlak is aangegeven
(artikel 3). De agrarische gronden zijn voorzien van de gebiedsaanduiding “overige zone-groene
ontwikkelingszone-ecologische verbindingszone”. Uw locatie is niet opgenomen onder
artikel 27.1 lid g van het bestemmingsplan “Buitengebied” (bestaande nevengeschikte
bedrijfsactiviteiten). De bedrijfsactiviteiten welke u vanuit uw locatie op locatie uitvoert zijn gelet op
de aard en omvang (zeer beperkte opslag van materieel) toegestaan als bestaand bedrijf aan huis.
Uw bouwplan is voorts strijdig met het bepaalde in artikel 27.2.3 sub c welk lid aangeeft dat
wanneer de bestaande oppervlakte aan bijgebouwen groter is dan 100 m², maximaal die bestaande
oppervlakte is toegestaan, waarbij geen vergroting van de oppervlakte, goot- en bouwhoogte en
wijziging van de situering van de bestaande bijgebouwen mag plaatsvinden. In uw geval wordt de
situering gewijzigd. De saneringsregeling bijgebouwen zoals opgenomen in het bestemmingsplan
biedt, geen oplossing, zodat een binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan niet mogelijk is.
Ruimtelijke ordening
Medewerking aan de aanvraag is uitsluitend mogelijk met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a
onder 3 van de Wabo. Wij willen medewerking verlenen aan het in procedure brengen van uw
aanvraag omdat deze niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en voorts bijdraagt aan
een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (waaronder de landschappelijke kwaliteit en de
beeldkwaliteit) in het buitengebied ter plaatse.
Om het nieuwe bijgebouw te kunnen bouwen worden de twee verouderde asbesthoudende schuren
op de locatie gesloopt. Een van die bestaande schuren die wordt gesloopt ontneemt gelet op de
situering daarvan het zicht op de oude gerenoveerde woonboerderij. Door sloop van deze schuren
wordt het aangezicht van de woonboerderij verbeterd. Het nieuwe bijgebouw wordt opgericht aan
de achterzijde van de woning en heeft dezelfde omvang als de totale oppervlakte van de te slopen
bijgebouwen. Van een uitbreiding van bebouwing is derhalve geen sprake. De wasplaats is in
overeenstemming met de toekomstige aanduiding “B” welke in de eerst volgende actualisatie van
het bestemmingsplan “Buitengebied” aan de tot “wonen” bestemde locatie wordt toegekend.
Sinds de inwerkingtreding van de provinciale omgevingsvisie op 17 oktober 2014 worden stedelijke
ontwikkelingen getoetst aan de “ladder voor duurzame verstedelijking”. Omdat uw bouwplan zich
geruisloos laat inpassen in het buitengebied, is een nadere toets aan deze “ladder” niet aan de
orde.

Naast een vitaal platteland, wordt ook gestreefd naar een aantrekkelijke leefomgeving met natuur
en landschap van goede kwaliteit. Binnen de Groene Ontwikkelingszone (waarbinnen de locatie
gedeelte is gelegen) bestaat ruimte voor economische ontwikkelingen mits dit gepaard gaat met
een versterking van de samenhang tussen de aangrenzende en inliggende natuurgebieden.
Initiatieven worden gekoesterd als kans voor kwaliteitsverbetering, waarbij de kwaliteitsverbetering
bestaat uit sloop van bebouwing of ontwikkeling van nieuwe natuur. Een beperkte uitbreiding (tot
30%) van een bestaande functie binnen de GO kan worden toegestaan indien is aangetoond en
verzekerd dat de betreffende activiteit landschappelijk wordt ingepast en de kernkwaliteiten per
saldo worden versterkt.
Uw bouwplan voorziet niet in een uitbreiding van de oppervlakte aan bijgebouwen op de locatie. De
op grond van de bestemming ‘wonen’ toegestane goot- en bouwhoogte van bijgebouwen, wordt
niet wordt overschreden. De toename aan oppervlakte verharding buiten het bestemmingsvlak
“wonen” wordt gecompenseerd door een gelijkwaardige verkleining van het bestemmingsvlak
“wonen” daar waar de gronden voor weiland in gebruik zijn. De bedrijfsactiviteiten blijven onder tot
nevengeschikt aan de woonfunctie op de locatie. De kernkwaliteiten van de Groene
Ontwikkelingszone worden ter plaatse niet aangetast. Het bouwplan draagt daarentegen zowel bij
aan een verbetering van de beeldkwaliteit als aan een verbetering van de landschappelijke kwaliteit
nu met dit plan eveneens een goede landschappelijke inpassing/aankleding plaatsvindt. Tevens
wordt daarmee een bijdrage geleverd aan de invulling van de ecologische verbindingszone.
Ook de aspecten archeologie, bodemkwaliteit, geluid, flora en fauna, water, externe veiligheid en
luchtkwaliteit vormen geen belemmering voor het initiatief. Hieruit blijkt dat genoemde activiteit
niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
Een en ander is verwoord in de ruimtelijke onderbouwing waarin de afwijking van het
bestemmingsplan is gemotiveerd. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van ruimtelijke en/of
milieutechnische bezwaren. De ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende onderzoeken maakt
onderdeel uit van het besluit.
Wettelijk vooroverleg
In het kader van het vooroverleg heeft afstemming plaatsgevonden met het Waterschap Rijn en
IJssel en de provinciale afdelingen van de provincie Gelderland. Het Waterschap heeft op 8 februari
2018 aangegeven met de aanvraag in te kunnen stemmen. De provinciale afdelingen merken in
hun reactie van 6 maart 2018 op dat het nieuwe bijgebouw, zodanig wordt ingepast in het
landschap dat dit geen nadelig effect heeft op de kernkwaliteiten van de GO en dat daarmee het
Gelders natuurbeleid goed in de ruimtelijke onderbouwing is verwerkt.
Verklaring van geen bedenkingen
Voor de uitgebreide procedure moet de raad van de gemeente Montferland een verklaring van geen
bedenkingen (vvgb) afgeven. Om de procedure te versnellen en te vereenvoudigen, heeft de
gemeenteraad categorieën van gevallen aangewezen waarin een vvgb niet is vereist. De
onderhavige aanvraag kan niet worden gerangschikt onder deze categorieën van gevallen. Een
verklaring van geen bedenkingen blijft daarmee onverkort noodzakelijk. De gemeenteraad heeft op
27 september 2018 de Verklaring van geen bedenkingen afgegeven onder de in die verklaring
genoemde overwegingen. Wij zijn van oordeel verklaring op de juiste gronden is afgegeven.
De verklaring maakt integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van dit besluit.


Bouwverordening:
De aanvraag is getoetst en voldoet aan de Bouwverordening Montferland. Er is geen
bodemonderzoek vereist. Op basis van de beoordeelde gegevens bestaan er geen milieuhygiënische
belemmeringen voor het voorgenomen gebruik.



Bouwbesluit:
De aanvraag is getoetst en voldoet onder voorwaarden aan het Bouwbesluit.



Welstand:
De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan redelijke eisen van welstand. Dit is
aangegeven in de welstandsnota. In de welstandsnota is aangeven dat bouwplannen die vallen
buiten de historische kern van ’s-Heerenberg, welstandsvrij zijn. Dit is bij uw aanvraag het geval.



Exploitatieplan:
Een exploitatieplan behoeft niet te worden vastgesteld nu het verhaal van kosten van de
grondexploitatie over de in de vergunning begrepen gronden anderszins verzekerd is.

Terinzagelegging
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken hebben op grond van de Algemene
wet bestuursrecht met ingang van 10 mei 2018 tot en met 20 juni 2018 gedurende 6 weken ter inzage
gelegen. Binnen 6 weken na start van de ter inzage termijn konden belanghebbenden zienswijzen tegen
de ontwerpbeschikking indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland.
Hiervan is geen gebruik gemaakt.
Gezien vorenstaande wordt besloten om de onderhavige omgevingsvergunning onder voorwaarden te
verlenen.

1. Grondverzetbedrijf R Wenting BVP
(aanvraagformulier pub, d.d. 27 april
2017)

Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2017.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

2941729

Aanvraagnaam

Grondverzetbedrijf R Wenting BVP

Uw referentiecode

P10637

Ingediend op

27-04-2017

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Slopen en herbouwen wagenloods

Opmerking

n.v.t.

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

n.v.t.

Bijlagen n.v.t. of al bekend

n.v.t.

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 27 april 2017

Naam:

Gemeente Montferland

Bezoekadres:

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam

Postadres:

Postbus 47
6940 BA DIDAM

Telefoonnummer:

0316-291391

E-mailadres:

gemeente@montferland.info

Website:

www.montferland.info

Aanvraagnummer: 2941729
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Overige veranderingen
• Bouwen
Bijlagen

Datum aanvraag: 27 april 2017

Aanvraagnummer: 2941729
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Locatie

Formulierversie
2017.01
1

Adres

Postcode

6942PN

Huisnummer

1

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Fuukweg

Plaatsnaam

Didam

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Datum aanvraag: 27 april 2017

Aanvraagnummer: 2941729

Ja
Nee
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Bouwen

Formulierversie
2017.01

Overige veranderingen

1

Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend
object?
2

Ja
Nee

Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?
3

Ja
Nee

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
-

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
4

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
5

6

Terrein

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?
Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.
Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?
Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Datum aanvraag: 27 april 2017

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 2941729

Wonen
Overige gebruiksfuncties
wagenberging
Wonen
Overige gebruiksfuncties
wagenberging

Bevoegd gezag: Gemeente Montferland
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7

Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.
Gebruiksfunctie

Aantal personen

Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst
Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor
Logies
Onderwijs
Sport
Winkel
Overige
gebruiksfuncties
8

Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
Onderdelen

Materiaal

Kleur

Gevels

zie tekening

Zie tekening

- Plint gebouw
- Gevelbekleding
- Borstweringen
- Voegwerk
Kozijnen
- Ramen
- Deuren
- Luiken
Balkonhekken
Dakgoten en boeidelen
Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.
9

Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Datum aanvraag: 27 april 2017

Materialen zie kleurenstaat tekening.
inhoud 816 m3
oppervlakte 180 m2

Aanvraagnummer: 2941729

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Montferland
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Formulierversie
2017.01

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 27 april 2017

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

Plottekening 2_pdf

Plottekening 2.pdf

Anders

2017-04-27

In
behandeling

Aanvraagnummer: 2941729
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2. Plottekening 3 (details, d.d. 13 juni
2017)

3. PLOTTEKENING 1_PDF
(BESTEKTEKENING, D.D 13 JUNI
2017)

4. milieutekening (situatietekening
milieu en riolering, d.d. 13 juni 2017)
RIOLERING

5. melding aim_(afschrift melding
milieu, d.d. 5 juni 2017)

05062017

Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer R.J.M. Wenting, melding van het veranderen van het bedrijf Grondverzetbedrijf R.
Wenting BV. Het voor de melding gebruikte email adres is raymondwenting@gmail.com.
Vragenboom niet doorlopen
U heeft er voor gekozen om de verandering van uw bedrijf direct te melden en niet eerst de vragenboom te
doorlopen. Daarom is het niet mogelijk om de milieuregels uit het Activiteitenbesluit die op uw bedrijf van
toepassing zijn samen te stellen.
Gegevens melder
Naam melder: de heer R.J.M. Wenting
Adres:

Fuukweg 1
6942PN DIDAM

Telefoon:

0651351759

Fax:
Email:

raymondwenting@gmail.com

Gegevens bedrijf
Naam bedrijf:

Grondverzetbedrijf R. Wenting BV

Adres bedrijf:

Fuukweg 1
6942PN DIDAM

Toelichting locatie:
KvK nummer:

09151465

Type inrichting:

onbekend

Reden van melding: Veranderen van het bedrijf
Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van het bedrijf.
Beschrijving activiteiten
Datum verandere 01092017
n bedrijf:
Beschrijving
activiteiten:

De huidige machineberging en een klein schuurtje worden gesloopt en hiervoor in de plaats
wordt een nieuwe machineberging/werkplaat opgericht. Het totaal aantal vierkante meters
bebouwde oppervlakte blijft hetzelfde. Er is geen sprake van toenemende
transportbewegingen, de huidige activiteiten worden voortgezet.

Bijlage met
beschrijving
toevoegen:

Nee

Extra informatie bij de melding
U heeft geen extra informatie bij de melding gevoegd.

AIMsessie: Awefxn31tpt
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05062017

Bijlagen geüpload
De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:
Indeling bedrijf milieutekening.pdf
Situatieschets Plottekening 2mm.pdf
Bijlagen op papier
U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag.
•
•

Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag)
Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Montferland
Afdeling Milieu
Postbus 47
6940 BA Didam
Referentie melding
Deze melding is bij ons bekend als AIMsessie Awefxn31tpt. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling
contact zoekt, dit als referentie vermelden?
Datum en tijdstip melding
Deze melding is gemaakt op 05062017 om 16:24 uur.

AIMsessie: Awefxn31tpt
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6. Plottekening 2a (constructietekening
en te slopen bijgebouwen, d.d. 16
juni 2017)

7. statische berekening
(constructieberekening onderdeel B,
d.d 12 juni 2017)

8. statische berekening bijlagen
(constructie onderdeel A, d.d. 12 juni
2017)

9. Ruimtelijke onderbouwing d.d. maart
2018 inclusief landschappelijk
inpassingsplan en quickscan flora en
fauna

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

Familie R. Wenting, Fuukweg 1 te Didam.
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Maart 2018

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

Familie R. Wenting, Fuukweg 1, Didam
Project

: Bouw van een nieuw bijgebouw en het realiseren van een wasplaats op bovengenoem
de locatie, in verband hiermee een wijziging van de vorm van het bestemmingsvlak. Om
e.e.a. mogelijk te maken worden twee oude bijgebouwen gesloopt en het geheel land
schappelijk ingepast. Deze ruimtelijke onderbouwing is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning d.d. 27 april 2017 met kenmerk 20170130.
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Projectcode
Datum
Opdrachtgever
contactpersoon
Gemeente
Contactpersoon
Uitvoering
Status

ORI 29156
Maart 2018
Familie R. Wenting
dhr. R. Wenting
Montferland
De heer L. Bosch
CUMELA Advies, Nijkerk, dhr. R. Wolting
Versie 5

aÇUMEĻA

2

Maart 2018

VOORWOORD

Voor u ligt een ruimtelijke onderbouwing waarin nader wordt ingegaan op de wens van de familie
R. Wenting, namelijk twee bestaande met asbest bedekte oude vervallen bijgebouwen op het erf
te vervangen door één nieuw bijgebouw en het aanleggen van een wasplaats en de noodzaak, in
casu verantwoording aangaande het wijzigen van de vorm van het bestemmingsvlak en de situe
ring van de bestaande bijgebouwen.
Dit ten behoeve van de aan de woonfunctie ondergeschikte bedrijfsactiviteiten en het realiseren
van een kwaliteitstoename in het landelijk gebied door er voor te zorgen dat de opgeknapte woon
boerderij tot zijn recht komt en daarnaast het landschappelijk inpassen / aankleden van de locatie.
In de voorliggende ruimtelijke onderbouwing zijn de planologische en milieukundige specifieke
aspecten in relatie tot het realiseren van het bijgebouw weergegeven.
Deze ruimtelijke onderbouwing is in opdracht van de familie R. Wenting opgesteld door
CUMELA Advies en dient te worden gezien als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning
d.d. 27 april 2017 met kenmerk 20170130.
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1 INLEIDING
In deze paragraaf is de aanleiding voor de ruimtelijke onderbouwing, de ligging van het object, het
vigerend bestemmingsplan en een leeswijzer opgenomen.
1.1 Aanleiding

I achtergrond

De familie R. Wenting verzoekt burgemeester en wethouders medewerking te verlenen aan
het bouwen van een nieuw bijgebouw aan de Fuukweg 1, waartoe de oude vervallen en met
asbest bedekte bijgebouwen worden gesloopt, alsmede het wijzigen van de vorm van het
bestemmingsvlak in relatie tot het wijzigen van de situering van de bestaande bijgebouwen
en het mogelijk maken van de aanleg van een wasplaats. Hiertoe is reeds d.d. 27 april 2017
een omgevingsvergunning aangevraagd met het kenmerk 20170130. Onderstaande afbeel
ding verbeeldt de huidige situatie.

11 «

Dhr. Wenting is eigenaar van een eenmansbedrijf. De dienstverlenende werkzaamheden worden
verricht op locatie van derden. Op de locatie Fuukweg 1 vindt slechts stalling en dagelijks onder
houd van machines plaats.
Burgemeester en wethouders hebben op 14 april 2015 besloten onder de volgende voorwaarden
medewerking te willen verlenen aan het verzoek:
1. De oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen neemt ten opzichte van de bestaande situatie
niet toe
2. De op grond van het bestemmingsplan toegestane goot- en bouwhoogte voor bijgebouwen
wordt in acht genomen. Een grotere goot- en bouwhoogte is slechts toegestaan wanneer
de bestaande goot- Z bouwhoogte van de te slopen schuur groter is, in welk geval maxi
maal die bestaande hoogte is toegestaan
3. Er vindt geen buitenopslag plaats
4. Er is sprake een door de landschapsdeskundige van de gemeente goedgekeurd land
schappelijk inpassingsplan dat leidt tot landschappelijke kwaliteitsverbetering en verster
king van de kerkkwaliteiten van de GO
5. Er is geen sprake van ruimtelijke, hetzij milieutechnische belemmeringen welke aan verde
re medewerking van het plan in de weg staan, hetgeen moet blijken uit een door een des
kundige op te stellen ruimtelijke onderbouwing. Bij de ruimtelijke onderbouwing worden in
ieder geval gevoegd een onderzoek ‘flora en fauna’ en een onderbouwd landschappelijk
inpassingsplan.
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Deze ruimtelijke onderbouwing beschrijft de bedrijfstechnische- en economische achtergrond
alsmede ruimtelijke- en milieu hygiënische inpasbaarheid van genoemde ontwikkeling, respectie
velijk het wijzigen van een deel van de bestemming.
De ruimtelijke onderbouwing wordt gehanteerd ter onderbouwing voor het voorzien in een passend
juridisch planologisch kader en ter motivatie van de afwijking van het bestemmingsplan.
1.2 Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Fuukweg 1 te Didam. Het perceel is kadastraal aangeduid als
gemeente Montferland, sectie O, nummer 1229 en heeft een totale grootte van ca. 1490 m2. Bin
nen het plangebied zijn naast de woonboerderij twee bijgebouwen aanwezig ter grootte van ca.
145 m2 en 35 m2. Achter het bijgebouw van ca. 35 m2 is op dit moment nog een container Z schuilstal geplaatst, deze zal na het realiseren van het nieuwe bijgebouw verwijderd worden. Het terrein
is, behalve v.w.b. de uitbreiding grotendeels verhard. In de directe omgeving van de locatie zijn
enerzijds direct aangrenzend een bedrijf aanwezig en anderzijds is op een afstand van ca. 80 me
ter een woning aanwezig. Onderstaande afbeelding verbeeldt het plangebied, het blauwe ballon
netje betreft de locatie.

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het plangebied valt onder de werking van het bestemmingsplan Buitengebied dat onherroepelijk is
sinds 06-11-2013. Meest recent is de 3e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vast
gesteld d.d. 26-01-2017. De locatie heeft in dit bestemmingsplan de enkelbestemming ‘Wonen’ en
de locatie is voorzien van de gebiedsaanduiding ‘Overige zone - Groene ontwikkelingszone Ecologische verbindingszone’.
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1.4 Doel van dit wijzigingsplan

Het doel is het wijzigen van de vorm van het bestemmingsvlak in relatie tot realiseren van een
nieuw bijgebouw en een wasplaats en het wijzigen van de situering van de bestaande bijgebou
wen. De twee bestaande met asbest bedekte oude vervallen bijgebouwen op het erf zullen worden
vervangen door één nieuw bijgebouw met een oppervlakte van 180 m2 (15*12), goothoogte van 3
meter en een bouwhoogte van 6 meter. Dit conform de mogelijkheden in het Bestemmingsplan
Buitengebied Montferland. Tevens zal een wasplaats worden aangelegd met een oppervlakte van
72 m2 (6*12). Onderstaande afbeelding verbeeldt de beoogde wijziging van de vorm van het
bestemmingsvlak.

□ŪMŪQQŪ1229&OOGŨ

tuin/weilan-d

ċ-SE-trātng

1.5 Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2. Hierin is een uitgebreidere beschrijving opgenomen
van de huidige situatie van het plangebied en de voorgestane ontwikkeling. Hoofdstuk 3 geeft een
beschrijving van de aan de woonfunctie ondergeschikte bedrijfsactiviteiten die dhr. Wenting uit
voert vanaf de locatie. In hoofdstuk 4 wordt het Rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk be
leid behandeld. In hoofdstuk 5 wordt inzicht gegeven in de milieu- en omgevingsaspecten die van
belang zijn voor de onderhavige bestemmingswijziging. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de ver
antwoording van dit plan, de economische uitvoerbaarheid en onder andere planschade.
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2 PROJECT-/PLANOMSCHRIJVING
2.1 Omgeving van het plangebied

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Montferland. De afstand tot de
dorpskernen Loil en Didam bedraagt circa 1 kilometer. Rondom het plangebied ligt een ruim
agrarisch gebied.
2.2 Beschrijving plangebied

2.2.1 huidig gebruik locatie
De locatie Fuukweg 1 te Didam, kadastraal bekend als gemeente Montferland, sectie O, nummer
1229 wordt gebruikt ten behoeve van wonen in een woonboerderij die de familie Wenting al
jarenlang aan het renoveren is. Op de locatie zijn naast de woonboerderij 2 met asbest bedekte
oude vervallen bijgebouwen aanwezig waarbinnen dhr. Wenting zijn machines, auto e.d. heeft
staan. Deze bijgebouwen zijn op een onlogische wijze op de kavel gesitueerd waardoor het aan
gezicht op de gerenoveerde woonboerderij wordt belemmerd.
Het geheel bestaat uit:
* Een gerenoveerde woonboerderij
* 2 bijgebouwen met een totale oppervlakte van ca. 180 m2 (145 m2 en 35 m2)
* Tuin
* Erf Z Verharding
* Cultuurgrond
De locatie wordt ontsloten door één toegangsweg, te weten de Fuukweg. Onderstaande afbeel
ding verbeeldt het plangebied, het blauwe ballonnetje betreft de locatie.
k-y ī
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2.2.2 locatie na herinrichting
De 2 bestaande bijgebouwen zullen gesloopt worden, hiervoor in de plaats zal er één nieuw bijge
bouw worden geplaatst. Deze zal deels op de plaats van een bestaand bijgebouw geplaatst wor
den. Aangezien het nieuw te realiseren bijgebouw een afmeting heeft van 15*12 meter (15 meter
breed, 12 meter diep) en buiten de zichtlijn van de boerderij gerealiseerd zal worden, zal deze
deels gerealiseerd worden buiten het bestaande bestemmingsvlak. Tevens zal er een wasplaats
worden aangelegd met een afmeting van 6*12 meter (6 meter breed en 12 meter diep). Hiervoor is
een wijziging van de vorm van het bestemmingsvlak benodigd en de situering van de bestaande
bijgebouwen zal wijzigen. Door de oude bijgebouwen te vervangen, de woonboerderij beter tot zijn
recht te laten komen en de locatie landschappelijk in te passen Z aan te kleden wordt een kwaliteitstoename in het landelijk gebied behaald. Onderstaande afbeelding verbeeldt de beoogde situ
atie.

Wasplaats voorzien
van vloeistofdichte

Tuinrweiland

Nieuwe bestrating

; 42 ' m ľ

struweel haag

Hoogstam fruitboom

bo iTri re hoon
Knotwilg
: ē-oíTt- -i;

rkankaart inncmirLgsprari
Fuukweg I Loil
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2.3 Beoogde ontwikkeling
De in deze ruimtelijke onderbouwing nader omschreven ontwikkelingen, ter ondersteuning van het
ingediende verzoek, betreffen de volgende:
* Mogelijk maken van de bouw van een bijgebouw met een oppervlakte van 180 m2
(15*12) met een goothoogte van 3 meter en een bouwhoogte van 6 meter conform de
regels van Bestemmingsplan Buitengebied Montferland
* Mogelijk maken van de aanleg van een wasplaats met een oppervlakte van 72 m2
(6*12)
* Wijzigen van de vorm van het bestemmingsvlak en het wijzigen van de situering van
de bestaande bijgebouwen om het bijgebouw en de wasplaats op een gunstige plek
te kunnen realiseren.
Bovenstaande conform de aanvraag omgevingsvergunning d.d. 27 april 2017 met kenmerk
20170130 waarbij de reeds ingediende tekeningen met daarop vermeld de exacte maatvoering
leidend dienen te zijn. Deze ontwikkeling zal nadat een onherroepelijke vergunning is verstrekt
door de gemeente worden meegenomen in de eerst mogelijke actualisatie van het bestemmings
plan Buitengebied.

3 BEDRIJFS-/PLANAFBAKENING
In deze paragraaf wordt ingegaan op de aan de woonfunctie ondergeschikte bedrijfsactiviteiten die
dhr. Wenting uitvoert vanaf de locatie, alsmede worden diverse redenen aangedragen voor het
aanpassen van het bestemmingsvlak, dit in relatie tot het wijzigen van de situering van de
bestaande bijgebouwen en het aanleggen van een wasplaats
3.1 Bedrijfsprofiel
Zoals aangegeven in de inleiding/aanleiding tot deze onderbouwing voert dhr. Wenting vanaf de
locatie aan de woonfunctie ondergeschikte bedrijfsactiviteiten uit. Dhr. Wenting beschikt over een
jong en dynamisch eenmansbedrijf dat zich bezig houdt met sloop- en grondverzetwerkzaamheden op een breed terrein en biedt de volgende diensten aan:
- Levering van zand, grind en (zwarte) grond
- Wegenbouwwerkzaamheden
- Uitgraven van bouwputten
- Grondwerk voor particulieren zoals tuinen uitgraven, vijvers en inritten aanleggen
- Uitmesten van stallen met een minishovel
- Straatwerk aanleggen
- Verhuur als machinist zonder machine (voor kraan, vrachtwagen, shovel en tractor met kie
per etc.)
Het bedrijf beschikt over een modern en goed onderhouden, maar gering machinepark bestaande
uit een mobiele kraan (Atlas 1504 M), een minishovel (Schäffer 3036) en daarnaast divers klein
materieel als trilplaten etc. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd bij derden op locatie, op de
locatie vindt slechts opslag en dagelijks onderhoud van de machines plaats.

ũ ĩumei

^IE

11

Maart 2018

3.2 Motivering/achtergrond verzoek

De familie Wenting is reeds jaren bezig om de woonboerderij te renoveren, daarnaast zijn op het
perceel 2 met asbest bedekte oude vervallen bijgebouwen aanwezig waarbinnen dhr. Wenting zijn
machines, auto e.d. heeft staan die het zicht op de boerderij belemmeren. Wens is dan ook om de
2 bestaande bijgebouwen te slopen en hiervoor één nieuw bijgebouw buiten de zichtlijn op de
boerderij te realiseren welke voldoet aan de eisen des tijds, tevens zal een wasplaats worden ge
realiseerd om te kunnen voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. Door de oude bijgebou
wen te vervangen, de woonboerderij beter tot zijn recht te laten komen, en de locatie landschap
pelijk in te passen Z aan te kleden wordt een kwaliteitstoename in het landelijk gebied behaald.
3.3 Alternatieven

Het vestigen van aan de woonfunctie ondergeschikte bedrijfsactiviteiten op een (regionaal) bedrij
venterrein wordt op grond van ervaringen om diverse redenen niet optioneel geacht. Aan bijvoor
beeld de vereisten ten aanzien van vestiging op een industrieterrein, waaronder arbeidsbezetting per
vierkante meter e.d. kan niet voldaan worden of wordt dit niet wenselijk geacht. Bovendien is de on
dergeschikte bedrijvigheid passend in het buitengebied. Bedrijfseconomisch is de efficiency Z renda
biliteit van industriegronden of ‘productiecapaciteit’ niet haalbaar. Het bedrijf van dhr. Wenting is
vooral lokaal georiënteerd en gevestigd op korte afstand van haar klantenkring. Verplaatsing naar
een industrieterrein zou eveneens leiden tot een toename van mobiliteit.
3.4 Conclusie

Uitgaande van bovenstaande feiten is de realisatie van één nieuw bijgebouw ter vervanging van
de 2 oude bijgebouwen, het wijzigen van de situering van de bestaande bijgebouwen, het aanleg
gen van een wasplaats en het daartoe wijzigen van de vorm van het bestemmingsvlak als redelijk
en billijk te beschouwen.
Dit mede ingegeven door het feit dat de aan de woonfunctie ondergeschikte bedrijfsactiviteiten
prima passen op deze locatie en er kwaliteitstoename in het landelijk gebied behaald zal worden.
Zowel door de familie Wenting als ook de gemeente wordt het plan met in acht neming van de
gestelde voorwaarden als zeer geschikt geacht (uitspraak gemeente principeverzoek). Dit komt
mede doordat een kwaliteitstoename in het gebied zal worden gerealiseerd en gezien de ligging
binnen de ‘Groene Ontwikkelingszone’ bestaan goede mogelijkheden om in combinatie met het
bouwplan een kwaliteitsbijdrage te leveren aan de landschappelijke kwaliteit en tevens de waarde
van het gebied voor de natuur te vergroten. Beperkt afwijken van de regels zoals opgenomen in
het Bestemmingsplan Buitengebied met betrekking tot het wijzigen van de vorm van het bestemmingsvlak en het wijzigen van de situering van de bestaande bijgebouwen is dan wel noodzakelijk.

aÇUMEĻA

^IE

12

Maart 2018

4 RUIMTELIJK BELEID
In dit hoofdstuk wordt beknopt ingegaan op de diverse beleidsonderdelen die van toepassing zijn
op de locatie Fuukweg 1 te Didam.
4.1 Rijksbeleid

Duurzame verstedelijking
Sinds 1 oktober 2012 is in het Besluit ruimtelijke ordening de verplichting opgenomen om in het
geval van nieuwe stedelijke ontwikkeling in de toelichting een onderbouwing op te nemen van nut
en noodzaak van de nieuwe stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing. Hierbij wordt uitge
gaan van de 'ladder voor duurzame verstedelijking' zoals opgenomen in artikel 3.1.6, lid 2 Bro. De
ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante
besluitvoering bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten, waardoor de ruimte in stedelijke ge
bieden optimaal benut wordt. Door het Ministerie van I&M is, in samenwerking met IPO en VNG,
een handreiking opgesteld.
Artikel 1.1.1 van het Bro definieert de relevante begrippen. Daaraan is, in het kader van de ladder,
een omschrijving toegevoegd van:
^ Bestaand stedelijk gebied: bestaande stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten
behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de
daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infra
structuur;
• Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkelingen van een bedrijventerrein of zeehaventer
rein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.
Het voorgenomen plan betreft een ontwikkeling in het buitengebied van de gemeente Montferland
van beperkte omvang. Gelet op de aard en beperkte omvang van de voorgenomen stedelijke ont
wikkeling in relatie tot de omgeving (herbouw van een gelijke oppervlakte aan bestaande bedrijfs
gebouwen en het aanleggen van een wasplaats met een oppervlakte van 72 m2) is toetsing van
het voorgenomen plan aan de 'ladder voor duurzame verstedelijking' dan ook niet aan de orde.
Voorgenomen bestemmingsplan is niet in strijd met de uitgangspunten voor duurzame verstedelij
king.
- Gelderse Ladder
Aangezien het voorgenomen plan geen stedelijke ontwikkeling inhoudt zoals gedefinieerd in het
Bro kan verantwoording op basis van de Gelderse ladder achterwege blijven. De nieuwe situatie
zal geruisloos worden ingepast in het karakter van het betreffende buitengebied. De systematiek
van de ladder is het meest waardevol als deze op regionaal en structuurvisieniveau wordt toege
past. Alleen op die niveaus kan de samenhang tussen (de herstructureringsopgave van) de be
staande voorraad in de diverse kernen en de nieuwe ontwikkelingen op de diverse in- en uitbreidingslocaties beschouwd worden. Met andere woorden er is sprake van een provinciaal belang
indien de ruimtelijke ontwikkeling effect heeft op de vitaliteit van de bestaande kernen.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan op grond van de toetsing op milieu- en verkeersaspecten geconstateerd worden (zie hoofdstuk 4) van een gelijke situatie, doch zeker niet
van dien aard dat de karakter van het gebied veranderd. Sterker nog, door de robuuste land
schappelijke inrichting I vorm van het perceel wordt voorzien in een bijdrage aan beheer en be
houd van het karakter van het landschap.
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Dit plan betreft een lokale ontwikkeling, de bedrijfsactiviteiten richten zich hoofdzakelijk op particu
lieren en bedrijven in het buitengebied. De met dit plan beoogde bestendiging van de huidige
bedrijfsactiviteiten heeft geen onevenredig negatief effect op (ruimtelijke) ontwikkelingen. Een
verantwoording op basis van de Gelderse ladder kan achterwege blijven.
4.2 Provinciaal beleid

- Omgevingsvisie Gelderland
Op 9 juli 2014 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie Gelderland vastgesteld. Het meest
recente actualisatieplan van de Omgevingsvisie is op 28 juni 2017 vastgesteld. In de visie staan
de hoofdlijnen van het provinciale beleid over onderwerpen als ruimte, water, mobiliteit, economie,
natuur en landbouw. De verordening vertaalt de visie in regels waarmee de lagere overheden in
de provincie rekening moeten houden in hun ruimtelijke plannen. De inzet van de verordening als
juridisch instrument om de doorwerking van het provinciaal beleid af te dwingen is beperkt tot die
onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van algemene regels noodzakelijk is om provinciale
belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen.
De provincie kiest er in de Omgevingsvisie voor om vanuit twee hoofddoelen bij te dragen aan
gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven. Deze zijn:
» een duurzame economische structuur;
» het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving.
Deze twee hoofddoelen benadrukken de rol en kerntaken van de provincie als middenbestuur. Zij
beïnvloeden elkaar. Economische structuurversterking vraagt om een aantrekkelijk vestigingskli
maat. Dat is een goede bereikbaarheid en voldoende vestigingsmogelijkheden binnen de provin
ciale grenzen. Het betekent ook een aantrekkelijke woon- en leefomgeving met de unieke kwalitei
ten van natuur, water en landschap in Gelderland.
* Duurzame economische structuur
Een gezonde economie met een aantrekkelijk vestigingsklimaat vraagt om krachtige steden en
vitale dorpen met voldoende werkgelegenheid. Deze versterking van de economie gebeurt in een
andere context dan een aantal jaar geleden. De komende jaren zullen minder in het teken staan
van 'groei', maar meer in het teken van 'beheer en ontwikkeling van het bestaande'. De provincie
wil kansen bieden aan bestaande en nieuwe bedrijven en het beleid richt zich op meer mogelijk
heden voor bedrijven in en rond natuur.
* Borgen van kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving
Een aantrekkelijke leefomgeving vergt een goede kwaliteit en beleving van natuur en landschap in
Gelderland, een gezonde en veilige leefomgeving en een robuust bodem- en watersysteem. De
provincie zet daarom in op het waarborgen en op het verder ontwikkelen van die kwaliteiten van
Gelderland. De realisatie van deze tweede centrale doelstelling betekent vooral: een gezonde en
veilige leefomgeving, waarbij ontwikkeld wordt met kwaliteit.
Het beleid van de provincie is gericht op het borgen van de kwaliteit van de omgeving. Het actuele
landschap is het referentiekader voor deze kwaliteit. Ontwikkelingen moeten recht doen aan de
ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de plek en er moet zorg gedra
gen worden voor een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden
en behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap. Om ontwikkelingen met kwaliteit te
ondersteunen worden gebiedskwaliteiten in Gelderland opgenomen in een Gebiedenatlas.
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Bij ruimtelijke initiatieven is de uitdaging de match te maken tussen de kwaliteiten van het betref
fende initiatief en de kwaliteiten van de plek of het gebied waar het initiatief speelt. De Gelderse
Ladder voor duurzaam ruimtegebruik wordt gebruikt als afwegingskader voor de vestigingsplek
van stedelijke ontwikkelingen.
Voor een vitaal platteland is van groot belang het borgen van de kwaliteit van natuur en land
schap, het groene kapitaal van Gelderland. De provincie en haar partners streven samen naar een
compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden. In dat kader is van
belang dat de locatie van de uitbreiding is gelegen binnen gebied dat is aangewezen als Groene
Ontwikkelingszone (ecologische verbindingszone) .
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De Groene Ontwikkelingszone (GO) heeft een dubbele doelstelling. Er is ruimte voor verdere eco
nomische ontwikkeling in combinatie met een (substantiële) versterking van de samenhang tussen
aangrenzende en inliggende natuurgebieden. In de Groene Ontwikkelingszone is het de ambitie
om de natuurdoelen te verbinden met de versterking van het landschappelijke raamwerk en van
de landschappelijke karakteristieken. De GO bestaat uit terreinen met een andere bestemming
dan bos of natuur die ruimtelijk vervlochten zijn met het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het gaat
vooral om landbouwgrond, maar ook om terreinen voor verblijfs- en dagrecreatie, infrastructuur,
woningen en bedrijven.
De Ecologische verbindingszones maken deel uit van de GO, evenals weidevogelgebieden en
ganzenfoerageergebieden. Enkele weidevogelreservaten maken deel uit van het GNN. Door de
samenhang met de aangrenzende en inliggende natuur van het GNN herbergt
de GO ook kenmerkende natuurwaarden.
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In de Groene Ontwikkelingszone heeft de provincie de volgende doelstellingen:
* de samenhang tussen de natuurgebieden bevorderen en daarmee het Gelders Natuurnetwerk versterken en overgangen tussen natuurbestemmingen en andere functies zoneren;
* ruimte bieden voor de verdere ontwikkeling van functies die hier aanwezig zijn en passen,
in het bijzonder de grondgebonden landbouw, het landgoedbedijf en extensieve openlucht
recreatie;
* kansen bieden voor creatieve functiecombinaties ter versterking van het natuurlijke sys
teem door een versterking van de kernkwaliteiten van natuur en landschap in combinatie
met stedelijke functies waaronder verblijfsrecreatie;
* beschermen van bos;
* specifieke weidevogel- en ganzenfoerageergebieden beschermen.
Bij een uitbreiding van functies gaat het om het 'per saldo' niet significant aantasten (bij een be
perkte uitbreiding) dan wel om het substantieel versterken (bij een grote uitbreiding) van de kern
kwaliteiten. In dat saldo zijn een vergroting van de oppervlakte natuur en versterking van de eco
logische samenhang een belangrijke randvoorwaarde.
De algemene kernkwaliteiten zijn:
* De samenhang met aangrenzende natuurgebieden;
* De aanwezige en nog te ontwikkelen natuurwaarden (in het bijzonder de ecologische verbindingszones);
* De landschappelijke, cultuurhistorische, geomorfologische en archeologische waarden;
* De abiotische kwaliteiten stilte, donkerte, openheid en 'rust' (omgevingscondities).
De locatie Fuukweg 1 is gelegen binnen deelgebied nr. 38.

Deelgebieden kernkwaliteiten in Gelderland
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Binnen deelgebied 38 zijn de onder meer volgende kernkwaliteiten van toepassing.
* Heideontginnings- kampen- en essenlandschap in het oosten; kom- en broekontginningen
in het westen; dicht en kleinschalig in het oosten, steeds opener naar het westen; over
gangen naar Montferland en het Rijnstrangengebied;
* Parel/A-locatie bos: De Bijvanck: landgoed met oude boslocatie met waardevolle bossen
van rijkere bodems. Het terugdringen van de verdroging is de belangrijkste maatregel voor
behoud en herstel van de kwaliteiten. Daarnaast is het terugdringen van de eutrofiering en
het verwijderen van niet inheemse bomen van belang;
* Parel/A-locatie bos: Bosslag: eeuwenoud op oude rivierklei met overgangen naar zandiger
gedeelten; het eiken-haagbeukenbos is het meest waardevol;
* De evz Bingerden - Keppel en evz Veluwe - Montferland verbinden de Veluwe met Montferland en Duitsland: modellen das, kamsalamander (in het noorden); deze verbinding is te
vens klimaatcorridor Veluwe - Eiffel (stuwwalcorridor);
* leefgebied das;
* leefgebied steenuil
* cultuurhistorische waarden van de landgoederen, oude ontginningen en kavelpatronen,
hakhout, houtwallen, singels, en boerderijen;
Voor natuur en landschap binnen de Groene Ontwikkelingszone gelden onder meer de vol
gende ontwikkelingsdoelen

*
*
*

ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden en schrale graslanden
ontwikkeling ecologische verbinding Montferland-noord met hagen, bosjes, boomgaardjes
en graslanden
ontwikkeling ecologische verbinding Montferland-west met hagen, bosjes, boomgaardjes
en graslanden

Een beperkte uitbreiding (tot 30 procent) van een bestaande functie kan in een bestemmingsplan
worden toegestaan, indien is aangetoond en verzekerd dat de betreffende activiteit landschappe
lijk wordt ingepast en de kernkwaliteiten per saldo niet worden aangetast. In het algemeen zal een
goede landschappelijke inpassing op de plek van de ingreep volstaan.
Conclusie
Het voorliggende plan voorziet in ontwikkeling van een bestaande, economische
drager. Middels de realisatie van een robuuste landschappelijke inpassing wordt voorzien in het
behoud, beheer en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit. Hiermee wordt tegemoet gekomen
aan de kwaliteitsgedachte in de omgevingsvisie.
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- Omgevingsverordening Gelderland (8 juli 2015)
De Omgevingsverordening is vanaf 18 oktober 2014 in werking Het meest recente actualisatieplan
van de Omgevingsverordening is op 28 juni 2017 vastgesteld en in werking getreden. In de Om
gevingsverordening zijn regels (randvoorwaarden) opgenomen passend bij de provinciale aanpak
van ambities en doelen uit de Omgevingsvisie.
Ten aanzien van de Groene Ontwikkelingszone zijn hierin voor wat betreft de uitbreiding van be
staande functies de volgende regels opgenomen:
Artikel 2.7.2.2 Uitbreiding

1. In een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden gelegen binnen de GO kan uit
breiding van bestaande functies met meer dan 30 procent mogelijk worden gemaakt, in
dien in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat de kernkwaliteiten van
het betreffende gebied, in hun onderlinge samenhang bezien, per saldo substantieel wor
den versterkt en deze versterking is verankerd in hetzelfde dan wel een ander, gelijktijdig
vast te stellen bestemmingsplan.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan in een bestemmingsplan de uitbreiding
van bestaande grondgebonden landbouwbedrijven en van extensieve openluchtrecreatie
met meer dan 30 0Zo mogelijk worden gemaakt, indien:
1. uit de toelichting bij het bestemmingsplan blijkt dat de uitbreiding zodanig wordt in
gepast in het betreffende landschapstype dat de kernkwaliteiten, in hun onderlinge
samenhang bezien, per saldo niet significant worden aangetast; en
2. deze inpassing planologisch is verankerd in hetzelfde dan wel in een ander, gelijk
tijdig vast te stellen bestemmingsplan.
3. Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de uitbreiding van
landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet, voor zover het daarbij opstallen betreft
als bedoeld in het Toelatingsbesluit Natuurschoonwet.
4. In een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden gelegen binnen de GO kan uit
breiding van bestaande functies met ten hoogste 300Zo mogelijk worden gemaakt, indien:
1. uit de toelichting blijkt dat de uitbreiding zodanig wordt ingepast in het betreffende
landschapstype dat de kernkwaliteiten, in hun onderlinge samenhang bezien, per
saldo niet significant worden aangetast; en
2. deze inpassing planologisch is verankerd in hetzelfde dan wel een ander,
3. gelijktijdig vastgesteld bestemmingsplan.
De uitbreiding aan de Fuukweg 1, betreft een uitbreiding < 3007o. Daar komt bij dat de ontwikkeling
eveneens gepaard gaat met een verkleining van het bestemmingsvlak ‘wonen’. De oppervlakte
aan gebouwen blijft ten opzichte van de bestaande situatie gelijk. Het initiatief voorziet in een goe
de landschappelijke inpassing. Zie hiervoor paragraaf 5.1.2 van deze ruimtelijke onderbouwing.
4.3 Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid voor het buitengebied is in hoofdzaak beschreven in het bestemmingsplan
‘Buitengebied’ en de daarop doorgevoerde actualisaties.
- Bestemmingsplan (vigerend)
Op basis van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, zoals dat geldt na de derde herziening is de
bestemming voor de locatie Fuukweg 1 "Wonen” en tevens is het bestaande bedrijf aan huis toe
gestaan. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is voor het laatst geactualiseerd met de derde her
ziening, vastgesteld op 26 januari 2017 (onherroepelijk 19 oktober 2017). De locatie is voorzien
van de gebiedsaanduiding ‘Overige zone - Groene ontwikkelingszone - Ecologische verbindingszone’.
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In het bestemmingsplan is het volgende opgenomen t.a.v. bijgebouwen:
Voor het bouwen van (inpandige) bijgebouwen bij woningen gelden de volgende regels:
* de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m2;
* de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 6 m, dan
wel tot maximaal de bestaande grotere goot- en bouwhoogte;
* indien de bestaande oppervlakte groter is dan 100 m2, is maximaal de bestaande opper
vlakte toegestaan, waarbij geen vergroting van de oppervlakte, goot- en bouwhoogte en
wijziging van de situering van de bestaande bijgebouwen mag plaatsvinden.
De voorgenomen ontwikkeling op de planlocatie betreft het wijzigen van de situering van de be
staande bijgebouwen en het daartoe wijzigen van de vorm van het bestemmingsvlak om het bijge
bouw en de wasplaats op een gunstige plek te kunnen realiseren. De voorgenomen ontwikkeling
past daarom niet binnen de regels, zoals opgenomen in het vigerend bestemmingsplan “Buitenge
bied”. Gezien het feit dat de locatie al in gebruik is door de familie Wenting en dat door realisatie
van de voorgenomen ontwikkeling een sterke kwaliteitstoename in het landelijk gebied wordt ge
realiseerd en de waarde van het gebied voor de natuur wordt vergroot door middel van het realise
ren van een goede landschappelijke inpassing (zie bijlage 1) is het wijzigen van de situering van
de bestaande bijgebouwen en het daartoe wijzigen van de vorm van het bestemmingsvlak in rela
tie tot realiseren van een nieuw bijgebouw en een wasplaats opportuun.
Daarbij zal met de komende actualisatie op het bestemmingsvlak de aanduiding 'Bedrijf’ worden
opgenomen, hetgeen betekent dat nevengeschikt aan de woonfunctie bedrijfsactiviteiten zijn toe
gestaan, zoals aangegeven in het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14
april 2015.
4.4 Overig relevant ruimtelijk beleid

Naast het provinciale - en het gemeentelijke beleid dient rekening gehouden te worden met de
nationale - en Europese regelgeving betreffende het plangebied. Hierbij hebben de volgende wet
ten of richtlijnen een relatie met de projectlocatie: de Habitat- en
Vogelrichtlijn, Natuurbeschermingswet, Wet natuurbescherming, de Kaderrichtlijn Water, Wet
besluit ruimtelijke ordening, Wet geluidhinder, Wet Milieubeheer en dergelijke. De planologische
gevolgen van de hiervoor genoemde regelgeving zijn in hoofdstuk 5 nader uitgewerkt.
- Wet Milieubeheer/ Activiteitenbesluit
Inzake de verplichtingen uit de Wet Milieubeheer (ex. art 8.1 juncto art. 8.40) wordt door het bedrijf
voldaan. Het bedrijf is een bedrijf welke qua aard van de activiteiten en huidige voorzieningen on
der de werking van het Activiteitenbesluitbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu
beheer (BARIM) valt.

5 PLANOLOGISCHE UITVOERINGSASPECTEN
Het onderhavige plan heeft invloed op de omgeving en effecten ten aanzien van milieu hygiëni
sche aspecten en in relatie tot de ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk worden de effecten van het
beoogde plan nader aan de orde gesteld.
5.1 Ruimtelijk

Vanuit planologisch oogpunt, rekening houdend met het provinciale en gemeentelijk beleid, én de
toetsingscriteria aangaande een goede ruimtelijke onderbouwing zijn onderstaand een aantal van
belang zijnde aspecten uitgewerkt.
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5.1.1 Beeldkwaliteit f stedenbouwkundig
De beleidsuitgangspunten betreffende beeldkwaliteit en kenmerken voor het gebied zijn in hoofd
zaak omschreven in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Montferland en de be
leidsnotities die eventueel op dit gebied van toepassing zijn. De nieuwbouw van het bijgebouw, het
wijzigen van de situering van de bestaande bijgebouwen, het aanleggen van een wasplaats en het
daartoe wijzigen van de vorm van het bestemmingsvlak heeft in relatie tot beeldkwaliteitseisen
weinig invloed. Voor het plandeel Fuukweg 1 is geen specifiek beeldkwaliteitsplan van toepassing.
5.1.2 Landschappelijke inpassing
Het te realiseren bijgebouw is gelegen naast de bestaande woning, waarbij het grenst aan het
open landelijke gebied. De locatie en de omgeving hebben een agrarisch-^andelijke uitstraling met
een 'open' karakter. Met de voorgestelde landschappelijke inpassing wordt invulling gegeven aan
het provinciaal beleid en het gemeentelijk landschapsbeleid
Algemeen
Het provinciaal beleid is gericht op het borgen van de kwaliteit van de omgeving. Dit betekent dat
dient te worden ontwikkeld met kwaliteit, waarbij recht wordt gedaan aan de ruimtelijke, land
schappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de plek. Bij ruimtelijke initiatieven is de uitdaging
de match te maken tussen de kwaliteiten van het betreffende initiatief en de kwaliteiten van de
plek of het gebied waar het initiatief speelt.
Landschapsontwikkelingsplan
Het gezamenlijk landschapsontwikkelingsplan van de gemeenten Oude IJsselstreek, Montferland
en Doetinchem schetst de gewenste ontwikkelingsrichting in de verschillende delen van het land
schap. De volgende landschappelijke ensembles worden daarbij in Montferland onderscheiden
zoals verbeeldt op onderstaande afbeelding:
1. rondom de Montferlandsche Berg
2. op de historische rivierterrassen van de oeroude IJssel
3. in de dorpen langs de Oude IJssel
4. op het zandgebied rondom Varsseveld
5. op het zandgebied rondom Didam en Wehl
6. in en rondom de Stad Doetinchem
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De locatie Fuukweg 1 te Didam is onderdeel van het ensemble van het zandgebied rondom Didam
en Wehl. Dit gebied wordt onderscheiden in de volgende 4 deelgebieden zoals verbeeldt op on
derstaande afbeelding:

Deelgebieden rondom Didam en Wehl:
II komkleigebied ten westen en noorden van D/dam;

21 de zoom; kleigebied rond bovenzijde Didam en

Wehl;

31 zandgronden rond Didam en Wehl;
4) de ecologische verbindingszone met daarin bossen en landgoederen.

De locatie Fuukweg 1 valt binnen deelgebied 4 de ecologische verbindingszone met daarin bos
sen en landgoederen. Dit is een van nature lager gelegen gebied met de ontwatering via de
Didamse Leigraaf. In 1925 bevonden zich nog grotere boscomplexen tussen het Montferland en
Didam. Ook ter plaatse van de huidige Fuukweg bevonden zich verschillende bosgebiedjes zoals
verbeeldt op onderstaande afbeelding.
jJŞJüİL

ţįį

« |Q hts:.

topo6jdreis.nl

| .3? Omgevtngsv

t* H

L Tijdreis

^ \

over 200 jaar toį

HŞSPÜS

mm
įűm-

mîfľelkai

ni
kïsw

yvT\-:

ÿ'jy

-

esri

In de tweede helft van de 19e eeuw zijn vele hoeveelheden bos, heide en woeste gronden ont
gonnen ten behoeve van de landbouw (zie kaart 1977). Dit is zeer duidelijk waar te nemen tussen
Didam en de Montferlandsche Berg. Op een aantal verspreidt liggende bospercelen na (Bijvanck,
Nevelhorst, Meikamer en Bosschlag) zijn er geen grote aaneengesloten stukken opgaand groen
meer aanwezig.
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De Fuukweg is voor het eerst zichtbaar op de topografische kaart van 1977 zoals verbeeldt op
onderstaande afbeelding.
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Het voormalige boslandschap was de schakel tussen het landgoed ‘De Bijvanck’ en het bosgebied
van het landgoed ‘Het Stille Walď. Onder invloed van de ontginningen is hier een nieuw landschap
ontstaan. Dit gebied heeft een flinke transformatie ondergaan door diverse ontwikkelingen.
Met name de aanleg van de snelweg A18 en de schaalvergroting in de landbouw hebben een gro
te invloed gehad op de huidige verschijningsvorm van het landschap. Plaatselijke resteren er nog
landschapselementen, zoals bospercelen en houtwallenAsingels. Deze restanten bieden
echter niet genoeg structuur om eenheid in het landschap aan te brengen.
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Ter plaatse van de Fuukweg 1 wordt op grond van het landschapsbeleid een verdichting in de
ecologische verbindingszone nagestreefd. Het landschap zal verdichten door een toename van
landschapselementen, die samen een ecologische verbinding vormen tussen grote natuurkernen.
In dit geval (model Das), is de corridor opgebouwd uit kleinschalig landschap met houtwallen, sin
gels en bosjes die voedsel, dekking en geleiding bieden. Bij verevening en bij nieuwe landgoe
deren moet vooral aan robuuste vlak- en lijnelementen worden gedacht, zoals loofbos en struweelzomen (brede zoom met mix aan besrijke heesters en bomen als es, els, eik, etc.)

mm

Beslotenheid
l Vejťŕcfŕíľtřżn de ecologische

f'"' : 7^

nerbmrtf^szone
2. 'ŵrtíŕcfi&iŕjooľn

en

ween

ay;Cs’-'

Openheid
3. Open dóórzichten ia fet komeend
4. Hirtŕopsn caciŕsseR'ânűíicfMj; m?r
epen essen
8. Ruimtdijke openheid en beslotenheid in het landschap

Ruimtelijke openheid en hes-letenheid

!ZZ!

[ĪU

fcoíůįfficřie verbrntfin^szone
Verdictĩtioįmetlaadīrctìåpseìemenlen mįeHįk
OnátfSTQftí; landgebruik

Met de invulling volgens het inpassingsplan conform de verbeelding afkomstig uit erfinrichtingsplan wordt mede invulling gegeven aan de ecologische verbinding Montferland-noord met hagen,
bosjes, boomgaardjes en graslanden overeenkomstig het beleid voor de verbindingszone Montfer
land-noord.
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5.2 Milieu

Naast de planologische aspecten dient eveneens rekening te worden gehouden met de milieuhy
giënische aspecten. De meest relevante voor onderhavig project zijn uitgewerkt.
5.2.1 Bedrijven en milieuzonering
In de ruimtelijke ordening wordt rekening gehouden met de milieuhinder van bedrijven/activiteiten
ten opzichte van milieugevoelige functies. Ingevolge de uitgave “Bedrijven en milieuzonering
(2009)” van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn de activiteiten van dhr. Wenting in de
volgende SBI-code te rangschikken: 014 (Dienstverlening t.b.v. de landbouw), 045 (Grondverzet)
Bouwbedrijven en aannemingsbedrijven met werkplaats), 713 (Verhuurbedrijven voor machines
en werktuigen). Met betrekking tot deze typen bedrijvigheid moet een afstand tot omliggende
woonbebouwing/gevoelige objecten van 30 meter in acht genomen worden. In de bestaande situ
atie wordt voldaan aan deze afstandseis. Na nieuwbouw van het bijgebouw wordt nog steeds
voldaan aan deze eis. Dichtstbijzijnde locatie (Fuukweg 3) ligt na realisatie op ongeveer 80 meter
afstand.
Overige relevante bedrijven welke mogelijk belemmerd zouden kunnen worden, zijn in de directe
omgeving niet aanwezig. Aangezien er geen geluid- of geurgevoelig object wordt opgericht is er
geen belemmering aannemelijk.
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Conclusie
Op grond van het aspect ‘bedrijven en milieuzonering’ zijn er overeenkomstig een goede ruimtelij
ke ordening geen onevenredige belemmeringen voor de ontwikkeling aan de Fuukweg 1.
5.2.2 Bodem
Op grond van de Wet bodembescherming of ten gevolge van de vereisten op grond van de Wet
Milieubeheer (voor bedrijfsactiviteiten) is een onderzoek van de bodemgesteldheid in beginsel
noodzakelijk. In het verre verleden (1997) is al eens een bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn
geen bijzonderheden naar voren gekomen. Dit (verouderde) bodemonderzoek is echter niet ge
heel toereikend voor de nieuwe activiteiten. De activiteiten zijn echter kleinschalig van aard en zijn
gesitueerd op 'onverdachte' grond. De bovengrondse dieselolietank en de wasplaats zullen wor
den voorzien van voldoende bodembeschermende voorzieningen.
Conclusie
Het aspect bodem vormt geen belemmering ter realisatie van dit plan.
5.2.3 Mobiliteit f infrastructuur
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient een oordeel gegeven te worden van de verkeer aantrekkende
werking, gevolgen voor mobiliteit en infrastructuur. Onderhavig plan voorziet in nieuwbouw van
een bijgebouw en de aanleg van een wasplaats. Er is geen uitbreiding van de bedrijfsomvang be
oogd. De mobiliteit is vanaf het perceel aan de Fuukweg en in hoofdzaak tot de omgeving aan
vaardbaar. Het verkeer is zeer beperkt, aangezien de werkzaamheden hoofdzakelijk buiten de
eigen inrichting uitgeoefend worden. Parkeervoorzieningen zijn op eigen terrein aanwezig. Als
uitvalsweg wordt de Fuukweg gebruikt, deze is daar uitermate geschikt voor.
Conclusie
Het aspect mobiliteit geeft geen belemmeringen voor de uitvoering van onderhavig plan.
5.2.4 Geluid f Lawaai f Trillingen
Voor de locatie is het Activiteitenbesluit van toepassing. Het bedrijf zal aan de geluidsvoorschriften, zoals opgenomen in paragraaf 1.1 ‘Geluid en trillingen’ van dit besluit moeten (blijven) vol
doen tenzij anders door de gemeente besloten. De wijziging leidt ook niet tot meer vervoersbewegingen zodat geluid en trillingen niet zullen toenemen. Zoals uit bovenstaande blijkt wordt ruim
schoots voldaan aan de aan te houden richtafstand.
Conclusie
Het milieuaspect geluid vormt geen belemmering voor onderhavig plan.
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5.2.5 Wet Natuurbescherming
Op basis van de Wet Natuurbescherming worden verschillende planten- en dierensoorten be
schermd. Een ruimtelijke ontwikkeling is alleen mogelijk als duidelijk is dat geen van de be
schermde dieren worden verontrust, dat de nesten, holen of andere verblijfplaatsen niet worden
vernield, beschadigd of verstoord en dat planten niet worden verwijderd van hun groeiplaats. De
locatie Fuukweg is niet gelegen in de directe nabijheid van een Habitat- of Vogelrichtlijngebied,
derhalve behoeft uitsluitend een oordeel plaats te vinden op soortenbescherming: de aanwezig
heid van beschermde soorten op of nabij het onderhavige locatie en de eventuele wettelijke con
sequenties hiervan volgens de Wet Natuurbescherming (ontheffing Z vrijstelling). De uitbreidings
plannen op de onderhavige locatie brengen niet de noodzaak van kappen met zich mee. Op aan
vraag van de gemeente is er een QuickScan Flora en Fauna uitgevoerd door ecologisch adviesbu
reau EcoTierra, zie voor de resultaten bijlage 2. Dit onderzoek heeft dan wel reeds plaatsgevon
den in 2015 en is gebaseerd op de Flora en Faunawet, er is ons inziens echter geen noodzaak tot
het herzien van dit onderzoek gezien de conclusies en de verstreken tijd (1,5 jaar). Gelet op de
conclusie zoals opgenomen in het rapport van de QuickScan Flora en Fauna kan er alleen worden
toegevoegd dat nieuw beschermde soorten die onder de Flora en Fauna wet niet beschermd wa
ren maar wel onder de Wet Natuurbescherming niet te verwachten zijn zoals dagvlinders en zeld
zame akkerplanten.
Conclusie
Met inachtneming van de genoemde voorwaarden en de resultaten van de uitgevoerde QuickScan
Flora en Fauna zal de Wet Natuurbescherming de uitvoering van het plan niet in de weg staan.
Die conclusie zoals opgenomen in het rapport van de QuickScan Flora en Fauna is vigerend onder
de Wet Natuurbescherming/
5.2.6 Natuurbescherming
In de in 2005 in werking getreden Natuurbeschermingswet 1998 (per 01-01-2017 vervangen door
de Wet Natuurbescherming) is het initiatief van de Europese Unie omtrent de zogenaamde Natura
2000-gebieden opgenomen. Door Nederland zijn diverse gebieden als ‘Natura 2000-gebied’ aan
gemerkt. Aangezien het plangebied op een afstand van meer dan 3 km is gelegen van omliggen
de Natura 2000-gebieden zijn er geen negatieve effecten van het plan op deze gebieden te ver
wachten.
Conclusie
De Wet Natuurbescherming staat de planontwikkeling niet in de weg.
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5.2.7 Luchtkwaliteit
In de 'Wet luchtkwaliteit' (hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer) zijn luchtkwaliteitseisen opgeno
men om o.a. de verkeer gerelateerde emissies (o.a. fijn stof en stikstofdioxide) te reguleren.
Bij ieder (ruimtelijk) project moet toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit plaatsvinden,
met andere woorden het moet duidelijk zijn welke gevolgen het project heeft voor de luchtkwaliteit.
Uitgangspunt is dat de luchtkwaliteit niet verslechtert c.q. dat het project 'niet in betekenende ma
te' (NIBM) bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Een project draagt NIBM bij aan de luchtkwaliteit
als de luchtkwaliteit als gevolg van het project met ten hoogste 3 0Zo verslechterd.
Wanneer aan één van de voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen geen belem
mering voor het uitoefenen van de bevoegdheid. De voorwaarden zijn:
a) er is geen sprake van een feitelijke en dreigende overschrijding van een grenswaarde;
b) een project leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
c) een project draag ‘niet in betekende mate’ bij aan de luchtverontreiniging;
d) een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) of
binnen een regionaal programma van maatregelen.
Gezien de aard van het bedrijfsactiviteiten (bestaande situatie), waarbij in relatie tot het plan, geen
relevante wijzigingen optreden, is in relatie tot de luchtkwaliteit geen beperking te verwachten.
Daarnaast valt het plangebied buiten de onderzoek zones van rijks- en provinciale wegen. Op
grond van de Wet luchtkwaliteit is er daarom geen onderzoekplicht.
Naast de toetsing van het aspect luchtkwaliteit in het kader van de Wet luchtkwaliteit moet in het
kader van een goede ruimtelijke ordening worden getoetst of de luchtkwaliteit ter plaatse van het
projectgebied aanvaardbaar is voor de beoogde functie. Aangezien de locatie is gelegen in het
buitengebied en hier geen sprake is van overschrijdingen zal geen verdere toetsing op de lucht
kwaliteit plaats vinden.
Conclusie
De blootstelling aan luchtverontreiniging is beperkt en leidt niet tot onaanvaardbare gezondheids
risico’s. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de luchtkwaliteit ter plaatse van het
plangebied aanvaardbaar. Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmering
5.2.8 Water
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 de
watertoets 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.
Beleidsmatig zijn de volgende nota’s en plannen van belang: vigerend waterbeheerplan III, de kadernota Stedelijk water (2006), de Beleidsnota Stedelijk Water (2000) en de notitie Ontwikkelen
met duurzaam wateroogmerk van Waterschap Rijn en IJssel. De beleidsnotitie 'Ontwikkelen met
duurzaam wateroogmerk’ maakt inzichtelijk welke hydrologische consequentie(s) ruimtelijke ont
wikkelingen kunnen hebben op het watersysteem. Het bevat beleidsuitgangspunten, voorwaarden
en normen om de negatieve hydrologische consequenties te compenseren.
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In onderstaand overzicht is weergegeven welke wijzigingen optreden:
Oppervlakte
Huidige situatie (m2)
Nieuwe situatie (m2)
-Daken
-Terrein verhard
-Terrein onverhard

198
234
700

198
425
509

tuin/weiland (groen gearceerd)

huidige bestrating (geel gearceerd)
ca. 234 m2
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Nieuw

tuin/weiland (groen gearceerd)

wasplaats voorzien van
vloeistofdichte vloer

nieuwe bestrating (geel gearceerd]
ca, 425 m2

Voor de bestaande gebouwen en het terrein is reeds in een doelmatig waterbeheer/ -afvoer
voorzien.
Waterschap Rijn en IJssel heeft een watertoetstabel (versie januari 2012) ontwikkeld waarmee
met een aantal vragen in beeld is te brengen welke wateraspecten relevant zijn en met welke in
tensiteit het watertoetsproces dient te worden doorlopen. De vragen zijn gericht op de
locatie van de ruimtelijke ontwikkeling en welke veranderingen er mogelijk worden gemaakt.
Thema
Toetsvraag
HOOFDTHEMA'S

Relevant

Intensiteit7

Veiligheid

1. Ligt in of binnen 20 meter vanaf het plangebied een waterke
ring? (primaire waterkering, regionale waterkering of kade)

Ja Z Nee

2

2. Ligt het plangebied in een waterbergingsgebied of winterbed
van een rivier?
1. Is de toename van het afvalwater (DWA) groter dan 1
m3Ajur?

Ja Z Nee

2

Ja Z Nee

2

2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ

Ja Z Nee

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

Ja Z Nee

Riolering en
Afvalwaterketen

1
1
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Thema
Toetsvraag
HOOFDTHEMA'S

Relevant

Intensiteit7

Wateroverlast
(oppervlaktewa
ter)

1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak met
meer dan 2.500 m2

Ja Z Nee

2

2. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak met
meer dan 500 m2?

Ja Z Nee

1

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

Ja Z Nee

1

Ja Z Nee

1

Oppervlaktewaterkwaliteit

4. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gele
gen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes?
1. Wordt vanuit het plangebied (hemel)water op oppervlaktewater geloosd?

Ja Z Nee

1

Grondwateroverlast

1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in
de ondergrond?

Ja Z Nee

1

2. Is in het plangebied sprake van kwel?

Ja-Z Nee

1

3. Beoogt het plan dempen van perceelsloten of andere wate
ren?

Ja Z Nee

Grondwaterkwaliteit
Inrichting en
beheer

4. Beoogt het plan aanleg van drainage?
1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een drinkwateronttrekking?
1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in eigendom of beheer zijn bij het waterschap?

Ja Z Nee
Ja Z Nee

1
1

Ja Z Nee

1

Volksgezondheid

1. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel?
1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het
gemengde stelsel?

Ja Z Nee
Ja Z Nee

2
1

2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plange
bied die milieu hygiënische of verdrinkingsrisico's met zich
meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)

Ja Z Nee

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

Ja Z Nee

2

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

Ja Z Nee

2

3. Bevindt het plangebied zich in beschermingszones voor natte
natuur?

Ja Z Nee

1

4. Bevindt het plangebied zich in een Natura 2000-gebied?
1. Bevindt het plangebied zich in een TOP-gebied?

Ja Z Nee
Ja Z Nee

1
1

Recreatie

1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden
in beheer van het waterschap waar actief recreatief medege
bruik mogelijk wordt?

Ja Z Nee

2

Cultuurhistorie

1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied
aanwezig?

Ja Z Nee

1

1

Natte natuur

Verdroging
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(7) De intensiteit van het watertoetsproces is afhankelijk van de antwoorden op bovenstaande vragen. Als
er op een categorie 2 vraag een 'ja' is geantwoord is een uitgebreide watertoets noodzakelijk. Is er op
geen van de categorie 2 vragen een 'ja' geantwoord dan kan een verkorte watertoets doorlopen worden.
Als er alleen met 'nee' geantwoord is dan is het RO-plan waterhuishoudkundig niet van belang en hoeft
er geen wateradvies bij het waterschap gevraagd te worden.

Wateroverlast (oppervlaktewater) / Oppervlaktewaterkwaliteit
In navolging van de afvoercoëfficientkaart (HNO-tool) is voor het plangebied een afvoer coëfficiënt
van 0,33 l/s/ha van toepassing. Voor dit gebied is de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG)
derhalve als hoog te typeren (grondwater dieper dan 80cm - mv).Op grond van de infiltratie moge
lijkheid (bodemlozing) en het vasthouden van water in opslagdepots/natuurlijke watergangen, is
geen versnelde afvoer naar oppervlaktewater te verwachten. In relatie tot de kwantiteitstrits is
‘hergebruik’ niet mogelijk. Vasthouden/infiltreren wel (zie hiervoor). In de huidige situatie wordt het
hemelwater, afkomstig van de bestaande daken en erfverharding, afgevoerd naar de aanwezige
erfsloten. In de nieuwe situatie zal het hemelwater op eigen terrein geïnfiltreerd worden en zal het
water afkomstig van de nieuw te bouwen werktuigenberging worden afgevoerd naar de erfsloten Z
zinksloten op eigen terrein. Na sloop van de bestaande machineberging van ca. 145 m2 zal ter
plaatse weer een onverharde water doorlatende situatie ontstaan. Tevens zal het bestaande bestemmingsvlak 'wonen' aan de westzijde met een oppervlakte wordt verkleind welke nagenoeg
gelijk is aan de oppervlakte welke als gevolg van de omgevingsvergunning wordt toegevoegd.
In relatie tot de waterkwaliteit zijn eveneens geen beperkingen aanwezig. De samenstelling van
het hemelwater, dat afvloeit van het verhard oppervlak en van de machineberging naar de erfsloot,
wijzigt niet als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen. Wel wordt er een wasplaats aange
legd, afvoer naar de riolering zal plaatsvinden conform de daartoe opgenomen voorschriften in het
Activiteitenbesluit zodat dit niet tot verslechtering van de waterkwaliteit zal leiden.
Conclusie
Op basis van bovenstaande watertoets kan worden volstaan met het doorlopen van de korte
watertoets. Met bovenstaande watertoets, en de daarbij behorende toelichting van enkele
relevante aspecten, wordt hieraan invulling gegeven. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek
wordt niet noodzakelijk geacht. Hydrologische beperkingen voor het plangebied of de omgeving
zijn niet te verwachten. Door de aanwezige sloten/grasland is afdoende opvang te realiseren. Na
dere vereisten in relatie tot buffer-/retentievoorzieningen zijn niet relevant. Aangaande het onder
deel waterhuishouding zijn afdoende maatregelen mogelijk, zodat dit de uitvoering van dit plan niet
hoeft te belemmeren.
5.2.9 Cultuurhistorie en archeologie
Met de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg, sinds 1 september 2007,
heeft Nederland haar verplichting op basis van de Wet van Malta (1992) gestalte gegeven, zodat
de archeologische waarden van de grond betrokken dient te worden bij ruimtelijke planvorming.
Voor de locatie Fuukweg 1 geldt geen archeologische verwachtingswaarde conform de 3e herzie
ning van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld d.d. 26-01-2017.
Conclusie
Het onderdeel ‘archeologie en cultuurhistorie’ staat uitvoering van het plan niet in de weg.
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5.2.10 Externe veiligheid
Het aspect externe veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke stof aanwe
zig is. Deze gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen. Dit zijn de stationaire bronnen
(chemische fabriek, lpg-vulpunt) en de mobiele bronnen (route gevaarlijke stoffen). Er wordt bij
externe veiligheid onderscheid gemaakt in plaatsgebonden risico en groepsrisico. Het plaatsge
bonden risico biedt burgers in hun woonomgeving een minimum beschermingsniveau tegen ge
vaarlijke stoffen. Het groepsrisico heeft een oriënterende waarde en voor het plaatsgebonden risi
co geldt een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare
objecten.
In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) (stb. 250, 2004) wordt een verantwoordings
plicht (door de overheid) voor het groepsrisico rond inrichtingen wettelijk geregeld (artikel 13). De
verantwoording houdt in dat wordt aangegeven of risico’s acceptabel zijn en welke maatregelen
worden genomen om de risico’s te verkleinen. In de omgeving van het plangebied zijn geen stati
onaire bronnen te vinden. Ten aanzien van het groepsrisico kan gesteld worden dat onderhavig
plan niet voorziet in de realisatie van een nieuw kwetsbaar object. Het groepsrisico blijft dan ook
ongewijzigd en hoeft daarom niet nader verantwoord te worden.
Conclusie
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de plannen aan de Fuukweg 1
5.2.11 Leidingen
In of nabij het plangebied zijn geen aardgasleidingen I kabels aanwezig, welke een belemmering
zouden opleveren voor de uitvoering van dit plan. Dichtstbijzijnde aardgasleiding is gelegen op ca.
258 meter van het plangebied.
5.2.12 Geur
De aan de woonfunctie ondergeschikte bedrijfsactiviteiten van dhr. Wenting zijn niet gerelateerd
aan geur. Nadere uitwerkingItoetsing is niet relevant.
5.3 Duurzaamheid

Bij de uitwerking van eventuele bouw- of verbouwplannen dient rekening te worden gehouden met
het aspect ‘Duurzaamheid’. De nagestreefde kwaliteit en duurzaamheid van het project worden
meestal op basis van overleg tussen de gemeente en de ontwikkelaar geborgd.
Bij de nadere uitwerking zal met genoemde aspecten rekening gehouden worden.
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6 VERANTWOORDING
In deze ruimtelijke onderbouwing is nader ingegaan op de ruimtelijke/planologische, juridische en
milieukundige aspecten aangaande onderhavig plan.
6.1 Conclusie

I motivering plan

In deze ruimtelijke onderbouwing is nader ingegaan op de aspecten betreffende het realiseren van
een bijgebouw aan de Fuukweg 1 te Didam.
Het plan ziet toe op nieuwbouw van een bijgebouw, het wijzigen van de situering van de bestaan
de bijgebouwen, het aanleggen van een wasplaats en het daartoe wijzigen van de vorm van het
bestemmingsvlak.
De volgende aspecten zijn van belang:
> De dienstverlenende werkzaamheden worden verricht op locatie van derden. Op de locatie
Fuukweg 1 vindt slechts stalling en dagelijks onderhoud van machines plaats
> Er wordt een sterke kwaliteitstoename in het landelijk gebied gerealiseerd en de waarde
van het gebied voor de natuur wordt vergroot door middel van het realiseren van een goe
de landschappelijke inpassing
> De bedrijfsactiviteiten zijn ondergeschikt aan de hoofdactiviteit wonen;
> Door het wijzigen van de situering van de bestaande bijgebouwen en het daartoe wijzigen
van de vorm van het bestemmingsvlak Z bouwvlak kunnen het bijgebouw en de wasplaats
op een gunstige plek worden gerealiseerd wat betreft zichtlijnen.
> Door de bouw van het nieuwe bijgebouw kunnen alle machines binnen worden gestald.
> De aan de woonfunctie ondergeschikte bedrijfsactiviteiten worden al uitgevoerd vanaf de lo
catie; het ligt in het buitengebied, bedrijvigheid blijft op deze wijze geclusterd op en vanuit één
locatie.
Planologische- en milieu hygiënische aspecten behoeven, zie onderdeel 5, uitwerking van dit plan
niet in de weg te staan.
Geconcludeerd wordt dat in de ruimtelijke onderbouwing afdoende is verwoord en aangetoond,
vanuit verschillende invalshoeken, dat een bestemmingswijziging in casu het planologisch toe
staan van de verandering uitvoerbaar en toelaatbaar is.
Middels deze ruimtelijke onderbouwing is nader inzicht gegeven in de milieu hygiënische en plano
logische gevolgen;
> Aan de afstandseisen tot gevoelige objecten van tenminste 30 meter kan ruim voldaan worden;
> Door de ligging van het perceel is beperking van het ‘aanzicht’ niet aan de orde
> De bescherming en zorgplicht voor de aanwezige flora- en fauna vereisen geen bijzondere
aandacht. De elementen (verkeersbewegingen, geluid, e.d.) verslechteren niet, zodat deze de
uitvoering van dit plan niet in de weg staan. Rekening houdend met de landschapskundige as
pecten kunnen de activiteiten in totaliteit als acceptabel worden beschouwd;
Geconcludeerd wordt dat in deze ruimtelijke onderbouwing afdoende is verwoord en aangetoond
vanuit verschillende invalshoeken dat onderhavig plan in casu de beoogde verandering/wijziging
voor de Fuukweg 1 verantwoord uitvoerbaar is.
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6.2 Economische uitvoerbaarheid

De ontwikkeling van het voorliggende plan is v.w.b. de familie Wenting een particulier initiatief. De
financiële en economische uitvoerbaarheid komt ten laste van de familie Wenting (initiatiefnemer)
De economische uitvoerbaarheid is niet in het geding (zie ook 6.4).
6.3 Planologisch-juridisch

Onderhavige ruimtelijke onderbouwing heeft aangetoond dat geen sprake is van ruimtelijke, mili
eutechnische, hetzij andere belemmeringen welke medewerking aan onderhavig plan in de weg
staan.
6.4 Grondexploitatie

Z

planschade

In de Wro is opgenomen dat de gemeente bij ontwikkelingen kosten uit de kostensoortenlijst (Bro
6.2.3 tot en met 6.2.5), die in eerste instantie voor rekening komen van de gemeente, moet verha
len. Voor de planologische ontwikkeling die middels het wijzigen van het bestemming mogelijk
wordt gemaakt, geldt deze verplichting.
De kosten die in dit kader van belang zijn beperken zich voornamelijk tot de plankosten en de
eventuele kosten voor het vergoeden van planschade. De kosten voor het bestemmingswijziging
worden betaald door de initiatiefnemer. Voor het verhaal van de overige kosten zal eventueel een
(anterieure) overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer familie Wenting.
6.5 Resultaten overleg met andere overheden/instanties

In overeenstemming met het te voeren (voor)overleg, ex. artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening, dient met diverse instanties overleg plaats te vinden. Met de gemeente heeft inmiddels
afstemming plaatsgehad. De gemeente heeft, zoals in deze onderbouwing opgenomen, voor
waarden meegegeven waaronder medewerking mogelijk is. Aan deze voorwaarden is voldaan
middels het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing.
6.6 Uitkomsten inspraak

De maatschappelijke uitvoerbaarheid zal tijdens de inspraakmogelijkheden betreffende het door
lopen van verdere benodigde procedures (omgevingsvergunning / planherziening) overeenkomstig
afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht aan de orde komen.
De gevolgen van planschade i.c. precedentwerking worden minimaal geacht. Soortgelijke situa
ties/bedrijven zijn niet aanwezig. Op basis van een oordeel van de gewenste plannen ten opzichte
van de omgeving zijn de planologische gevolgen gering/nihil.
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Bijlagen
Bijlage 1 Landschappelijk inpassingsplan
Bijlage 2 QuickScan Flora en Fauna

aÇUMEĻA

35

Maart 2018

Loil in het Groen
Beplantingsplan
Deelnemernr:
Naam:
Straat:
Postcode, plaats:

19
R. Wenting
Fuukweg 1
6942 PN Loil

Dorpen in het Groen

Dorpen in het Groen
is een aanpak van

Stichting Landschapsbeheer Gelderland

zorg voor ons landschep

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal
026 35 37 444
info@landschapsbeheergelderland.nl
www.landschapsbeheergelderland.nl

Beplantingsplan
1. Struweelhaag

Aanleg nieuw element
Locatie

:

Langs de noordelijke perceelgrens

Lengte

:

105 meter

Breedte

:

3 meter

Plantrijen

:

2 Plantrijen

Plantwijze

:

2 stuks per meter per plantrij

Aantal

:

420 stuks

Soort

:

100 stuks Gelderse roos (Viburnum opulus)
100 stuks veldesdoorn (Acer campestre)
100 stuks hazelaar (Corylus avellana)
100 stuks kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)
20 stuks zwarte els (Alnus glutinosa)

Maat

60-80 cm lengte

Aanleg en beheer

Zie informatievellen in de bijlage

Overig

nvt

Cultuurhistorische waarde
Gelderland kent een grote diversiteit aan lijnvormige
landschapselementen, waaronder de vrij uitgroeiende
haag en de struweelhaag.
De vrij uitgroeiende haag bestaat uit een enkele rij
struiken die vrijuit kunnen groeien en de struweelhaag
bestaat uit meerdere rijen. De functie van deze hagen
was perceelsscheiding en veekering, daarom
bestonden de hagen vroeger voornamelijk uit
doornsoorten. Soms werden ook nog wat andere
struiken en bomen in de haag aangeplant, denk hierbij
aan hondsroos, sleedoorn, braam, wilg, eik of es. De
hagen boden beschutting voor het vee en zorgden voor
gebruikshout. Door de komst van het prikkeldraad, de

^^

Struweelhaag

^”

schaalvergroting en de ruilverkavelingen zijn veel van deze elementen verdwenen. Vaak
worden de termen heggen en hagen door elkaar gebruikt, en regionaal hebben ze soms
verschillende betekenissen. De term heg gebruiken we voor strak geschoren elementen, de
term haag gebruiken we voor de meer breed en hoog uitgroeiende elementen. Soms is er
sprake van speciale beheervormen zoals bij het leggen of vlechten van hagen.
Hagen hebben een grote natuurwaarde. Ze zijn vaak een schuilplaats voor veel vogels en
kleine zoogdieren en vergroten daardoor de landschappelijke en ecologische variatie.
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2. Hoogstamboomgaard
Aanleg nieuw element
Locatie

Naast de woning

Lengte

Circa 40 meter

Breedte

Circa 20 meter

Plantafstand

Minimaal 8 meter

Aantal

10 stuks

Rassen

Zie plantsoenlijst

Maat

hoogstam

Aanleg en beheer

Zie informatievellen in de bijlage

Overig

nvt

Cultuurhistorische waarde
Al vele eeuwen wordt in Nederland fruit geteeld in hoogstamboomgaarden. Aanvankelijk
waren het vooral kloosters, kastelen en landgoederen. Eind 19de eeuw begon een grote
uitbreiding aan fruitboomgaarden. Onder invloed van
de landbouwcrisis stapten veel agrariërs in het
rivierengebied over van graanteelt naar hoogstamfruit.

t

----------------------------------------

«k

I

Een groot voordeel van het hoogstamfruit was dat er
dieren onder konden grazen.
Vanaf 1950 is het areaal aan hoogstamboomgaarden
flink achteruit gegaan, vanwege de opkomst van de
moderne fruitteelt (laagstam).
Hoogstamboomgaarden hebben een grote
ecologische waarde. Ze leveren nestgelegenheid aan
allerlei vogels. De steenuil is een soort die graag broedt
in holle takken van fruitbomen. Een heg om de

Hoogstamboomgaard

boomgaard als windsingel vergroot de natuurwaarde
van de boomgaard.

Dorpen in het Groen | Beplantingsplan

3

3. Knotbomen
Aanleg nieuw element
Locatie

Langs de zuidelijke perceelsgrens, in het verlengde van een
bestaande knotbomenrij

Lengte
Plantafstand

100 meter
:

7 meter

Aantal

15 stuks

Soort

Schietwilg (Salix alba)

Maat

250-350 cm lengte

Aanleg en beheer

:

Overig

Zie informatie vellen in de bijlage
nvt

Cultuurhistorische waarde
Wilg, populier, es, els, eik en haagbeuk kwamen al voor
het begin van onze jaartelling als knotbomen voor.
Knotbomen deden dienst als grensafscheiding of als
houtleverancier. De knotboom levert gemakkelijk
oogstbaar hout op dat voor allerlei doeleinden werd
gebruikt. Zo werd het gebruikt voor bezems, manden,
oeverbeschoeiingen, takkenbossen en gebruikshout
zoals hekken en gereedschapsstelen.
Oudere knotbomen herbergen allerlei planten en
dieren. Het aantal diersoorten dat in een knotboom huist
is zeer groot. Van de vele vogels die in een knotboom te

Knotbomen

vinden zijn, is de steenuil een van de trouwste bewoners.

4. Solitaire boom, laanbomen of bomengroep
Aanleg nieuw element
Locatie

Achter de nieuwe schuur

Plantwijze

Solitair

Aantal

1 stuk

Soort

Zomereik (Quercus robur)

Maat

10-12 cm stamomtrek op 1.10 cm hoogte

Aanleg en beheer

Zie informatievellen in de bijlage

Overig

nvt
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Cultuurhistorische waarde
Een solitaire boom of bomengroep werd regelmatig in
het weiland aangeplant als schaduw voor het vee of
om het landschappelijke beeld compleet te maken.
Ook werd een solitaire boom regelmatig op de hoek
van het perceel aangeplant als afbakening
(grensboom). Verder vindt men ook regelmatig solitaire
bomen rondom het huis. Veel boomsoorten hadden
een functie. Zo werd een walnoot vaak in de buurt van
de keuken aangeplant omdat de walnoot muggen en
vliegen weert en ook zorgde voor schaduw.
Laanbomen kennen een historische functie op

Solitaire boom

bijvoorbeeld landgoederen en grotere boerderijen en
buitenplaatsen als onder andere aankleding van wandellanen. Door deze aanplant
ontstond er schaduw op het wandelpad. De welgestelde bewoners konden op deze manier
geriefelijk wandelen zonder dat men werd gebruind door de zon. Iets wat in die dagen als
teken van armoede werd gezien. De statigheid van een rij laanbomen werd door het
gebruik van speciale soorten bomen versterkt.
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Plantsoenlijst
Onderstaande plantsoenlijst omvat de beplanting die nodig is om het voorgestelde plan uit
te kunnen voeren.

Wenting

Deelnemer 19

Nederlandse naam

Maat
T

Aantal
j

Bosplantsoen
Veldesdoorn

Acer campestre

60-80

100

Zwarte els

Alnus glutinosa

60-80

20

Hazelaar
Kardinaalsmuts

Corylus avellana
Euonymus europaeus

60-80
60-80

100
100

Gelderse roos

Viburnum opulus

60-80

100

Salix alba

Staak

15

Boompalen

Onbehandeld

8x250

11

Boombeschermer

Anti knab

78

11

Quercus robur

10-12

1

Appel

Dubbele Bellefleur

hoogstam

1

Appel
Appel
Kers

Notarisappel
Rode van Boskoop
Meikers*

hoogstam
hoogstam
hoogstam

1
1
1

Peer
Peer
Peer
Pruim
Pruim
Pruim

Charneux
Conference*
Saint Remy
Hauszwetsche*
Opal*
Reine Claude Verte

hoogstam
hoogstam
hoogstam
hoogstam
hoogstam
hoogstam

1
1
1
1
1
1

Veren
Staken tbv knotboom aankoop

Boompalen

Laanbomen
Zomereik

Fruitbomen
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Legenda

1. Struweelhaag

Wasplaats voorzien
van vloeistofdichte
vloer

DDMOOO 01529G0000

Tuin/weiland

Nieuwe bestrating
Ca. 425 m2

4. Solitaire booi

Struweelhaag

ŰDM00O01229G0000

Hoogstam fruitboom

Solitaire boom

1. Struweelhaag

tuin/weiland
Knotwilg
bestrating

2. Hoogstam
fruitbomen

Plankaart inrichtingsplan

DDMOOO 01528000.00

Fuukweg 1 Loil

3. Knotwilgenrij-

Quickscan flora en fauna

EcoTierra

Ecologisch adviesbureau

Q2015.041 Quickscan
flora en fauna
Fuukweg 1 Didam
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EcoTierra- ecologisch adviesbureau

Fuukweg 1 te Didam
- Quickscan in het kader van de Flora- en faunawet -

Opdrachtgever

CUMELA Advies
Postbus 1156
3860 BD Nijkerk
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De heer R. Wolting
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Uitvoerend ecoloog

ing. J.M. de Wever

Kenmerk rapport
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Margijnenenk 12
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^ Draagvlak voor natuur is de basis voor natuurbescherming

Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze dan ook,
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SAMENVATTING
In opdracht van CUMELA Advies heeft EcoTierra- ecologisch adviesbureau aan de Fuukweg 1 te
Didam (gemeente Montferland) een quickscan flora en fauna uitgevoerd in het kader van de
Flora- en faunawet en overige (natuur)wetgeving.
Het plangebied ligt ten noordoosten van de kern van Didam en betreft twee schuren en een
ponyweide.
Het plangebied is niet gelegen in het GNN, maar wel deels in de Groene ontwikkelingszone. Er
ligt geen Natura2000-gebied in de buurt ^ 5.000 meter).
De aanleiding voor het uitvoeren van onderhavige quickscan is de gewenste bouw van een
kapschuur. In dit kader zullen de bestaande schuren worden geamoveerd. De nieuwe
kapschuur zal deels in de Groene ontwikkelingsruimte vallen. De directe omgeving van het
plangebied zal landschappelijk worden ingepast.
Onderhavige quickscan is gebaseerd op een bronnenonderzoek en een veldbezoek. Dit
veldbezoek heeft op 7 december 2015 plaatsgevonden.

Conclusie
Beschermde
gebieden

Het plangebied is voor een beperkt deel gelegen in de Groene
Ontwikkelingszone.
^ Er zijn in dit deel van de GO weinig natuurwaarden
aanwezig;
^ Er zal door de ingreep een beperkt areaal aan GO verloren
gaan;
^ Er zullen in het kader van het project diverse
groenstructuren worden aangeplant;
^ De natuurwaarden in de GO zullen door deze aanplant
toenemen;
^ De kernkwaliteiten en doelstellingen van en voor het GNN en
de GO zullen naar verwachting niet significant worden
aangetast;
^ Overleg met bevoegd gezag zal duidelijk moeten maken of
de voorgenomen landschappelijke inpassing voldoende is.

Soortgroepen

Flora
Er zijn geen beschermde wilde soorten aangetroffen binnen het
plangebied.

Vogels
Er zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Algemeen
voorkomende soorten kunnen in potentie broeden in de grote schuur.
^ De sloopwerkzaamheden dienen buiten het broedseizoen
plaats te vinden.

Grondgebonden zoogdieren
Er zijn geen streng of strikt (tabel 2 of 3) beschermde soorten of
verblijf- en/of voortplantingsplaatsen

ervan

aangetroffen

of te

verwachten.

- Q2015.041-Quickscan flora en fauna Fuukweg 1 Didam -

Pagina | 4

Soortgroepen

Vleermuizen
Er zijn geen geschikte verblijf- en/of voortplantingsplaatsen aanwezig
binnen het plangebied. Tevens betreft het plangebied geen essentieel
foerageergebied en zullen er door de ingreep geen essentiële
vliegroutes verloren gaan.

Amfibieën, reptielen en vissen
Er zijn geen vaste verblijf- en/of voortplantingsplaatsen of exemplaren
van streng en strikt beschermde overige soorten waargenomen.

Ongewervelden/overige soorten
Er zijn geen vaste verblijf- en/of voortplantingsplaatsen of exemplaren
van streng en strikt beschermde overige soorten waargenomen.

Flora- en faunawet

Op basis van de bevindingen kan geconcludeerd worden dat er in de
huidige situatie geen procedurele gevolgen zijn ten gevolge van de
voorgenomen ingrepen.
^

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 in het wild
levende dieren en hun leefomgeving;

^

Nader onderzoek naar soorten is niet noodzakelijk;

^

Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet

^

Voor algemeen voorkomende soorten (Tabel 1) geldt een

noodzakelijk;
algemene vrijstelling als het ruimtelijke ingrepen betreft.
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1 INLEIDING
In opdracht van CUMELA Advies heeft EcoTierra- ecologisch adviesbureau aan de Fuukweg 1 te
Didam (gemeente Montferland) een quickscan flora en fauna uitgevoerd in het kader van de
Flora- en faunawet en overige (natuur)wetgeving.

1.1 Aanleiding
De aanleiding voor het uitvoeren van onderhavige quickscan is de gewenste bouw van een
kapschuur. In dit kader zullen de bestaande schuren worden geamoveerd. De nieuwe
kapschuur zal deels in de Groene ontwikkelingsruimte vallen. De directe omgeving van het
plangebied zal landschappelijk worden ingepast.
De beschreven activiteit kan negatieve gevolgen hebben voor aanwezige flora- en
faunasoorten op de locatie en de directe omgeving.
In verband met de inwerktreding van de Flora- en faunawet op 1 april 2002 is het noodzakelijk
om voorafgaande aan bouw- en/ of sloopactiviteiten te toetsen of de geplande activiteiten
geen negatief effect hebben op beschermde plant- en/of diersoorten en leefgebieden.

1.2 Doelstelling
Het doel van onderhavige quickscan is inzicht geven of de voorgenomen activiteiten een
overtreding van de vigerende natuurwetgeving tot gevolg hebben.
Om dit inzicht te verkrijgen worden de volgende vragen beantwoord;
»

zijn er binnen het plangebied beschermde dier- en plantsoorten aangetroffen en/of

»

wat is de juridische status van deze soorten?

»

liggen er beschermde natuurgebieden, zoals het GNN of Natura2000-gebieden in de

worden deze verwacht?

directe omgeving?
»

hebben de voorgenomen activiteiten een (significant) negatief effect op deze soorten

»

wat zijn de gevolgen en dienen er (mitigerende) maatregelen genomen te worden?

»

dient er een nader onderzoek uitgevoerd te worden?

»

dient er een ontheffing aangevraagd te worden?

of gebieden?

1.3 Volledigheid onderzoek
Een quickscan is een momentopname en kan slechts in beperkte mate uitsluitsel geven over de
aan- of afwezigheid van soorten. Het kan voorkomen dat soorten niet worden waargenomen
tijdens het veldbezoek. Aan de hand expert-judgement en bekende ecologische principes zal
een inschatting worden gemaakt over het wel of niet voor kunnen komen van beschermde
plant- en diersoorten. Verder is de quickscan geen veldinventarisatie. Veldinventarisaties
omvatten meerdere opnamerondes die seizoensgebonden zijn en volgens standaardmethoden
worden uitgevoerd. Onderhavige rapportage is opgesteld op basis van het voorschrift zoals
opgenomen in het aanvraagformulier "Aanvraag ontheffing, ingevolge artikel 75C Flora- en
faunawet".
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1.4 Geldigheidsduur rapport
Voor onderzoeken waar alleen soorten van tabel 1 en/of 2 van de Flora- en faunawet aan de
orde zijn, mag in principe worden volstaan met een geldigheid van 5 jaar. Hierbij geldt dat er in
die periode weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen hebben opgetreden en dat
de wetgeving gelijk is gebleven. Bij onderzoeken naar strikt beschermde soorten (tabel 3
soorten en vogels) geldt in principe dat onderzoeksgegevens maximaal 3 jaar oud mogen zijn in
gebieden waar weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de
afgelopen drie jaar. In gebieden waar dit niet voor geldt, moeten de gegevens recenter zijn.
(bron: ministerie van Economische Zaken).
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2 ONDERZOEKSOPZET
In onderhavige quickscan is de locatie gescreend op de aanwezigheid van beschermde plant- en
diersoorten. Er is gestart met een deskresearch en vervolgens is de locatie bezocht.

2.1 Deskresearch
Diverse kaarten (waaronder kernkwaliteiten GNN en GO, Natura2000 en natuurbeheerplan)
van de provinciale site www.gelderland.nl zijn geraadpleegd op 4 december 2015.

2.2 Veldbezoek
Het plangebied is op 7 december overdag bezocht. Ten tijde van het veldbezoek was het grijs
met een temperatuur van rond de 1^C. Tevens regende het af en toe licht.
Tijdens het veldonderzoek is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking tot
de

aan-

of afwezigheid van

beschermde

soorten

(zicht- en

geluidswaarnemingen,

sporenonderzoek naar de aanwezigheid van pootafdrukken, graafsporen, nesten, holen,
uitwerpselen, haren, etc.).
Het onderzoek is uitgevoerd door een ecoloog met een relevante HBO-opleiding en ruime
ervaring met het uitvoeren van quickscans. Tevens worden door de ecoloog diverse relevante
cursussen gevolgd, symposia en congressen bezocht en diverse vakbladen en nieuwsbrieven
gelezen om de laatste ontwikkelingen te volgen. De onderzoeker is in het bezit van diverse
certificaten, waaronder 'Zorgvuldig handelen Flora- en faunawet, ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting, niveau 4. IPC Groene Ruimte (door Stadswerk erkend certificaat)'.
Tijdens het veldonderzoek is de initiatiefneemster geïnterviewd.
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3 SITUATIEBESCHRIJVING
In dit hoofdstuk zijn de onderzoekslocatie en de voorgenomen activiteiten beschreven. Op
onderstaande afbeelding is het plangebied weergegeven waarbinnen de activiteiten
daadwerkelijk plaatsvinden. Tijdens het veldbezoek is ook de directe omgeving van dit
onderzoeksgebied bekeken.

3.1 Huidige situatie
•‘•T

4

'f'
Afbeelding 1: Situering onderzocht gebied (luchtfoto 2014).
Het plangebied ligt ten noordoosten van de kern van Didam en betreft twee schuren en een
ponyweide. De grootste schuur heeft een spouw, maar deze spouw ligt helemaal open. De te
amoveren opstallen hebben geen isolatiepanelen of dakbeschot. Het erf is erg schoon en er
zijn, op één boom na, geen groenstructuren aanwezig. De woonboerderij blijft gehandhaafd.
De directe omgeving bestaat uit woningen en agrarische gronden.
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Foto s: Indrukken plangebied.

Foto's: Indrukken plangebied.

Foto s: Indrukken ponyweide.
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3.2 Gewenste toekomstige situatie en voorgenomen ingrepen
De aanleiding voor het uitvoeren van onderhavige quickscan is de gewenste bouw van een
kapschuur (rode kader afbeelding 1, 16x 12 meter). In dit kader zullen de bestaande schuren
worden

geamoveerd

(blauwe

kaders).

Er

zullen

geen

bomen

worden

gekapt

of

oppervlaktewateren worden gedempt.
De directe omgeving van het plangebied zal landschappelijk worden ingepast. Deze
landschappelijke inpassing is door Stichting Landschapsbeheer Gelderland opgesteld. In het
kader van de landschappelijke inpassing zal er een struweelhaag van 102 meter (204 stuks
planten) worden aangeplant (1 op afbeelding 1) met streekeigen soorten als Gelderse roos en
zwarte els. Tevens wordt er een hoogstamboomgaard aangeplant (2) en zullen er over een
lengte van 100 meter 15 knotbomen worden aangeplant (3).
De bovenstaande ingrepen vallen binnen de Flora- en faunawet onder het belang j: de
uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.

*

'

'*v 3v

____

____

Afbeelding 1: Landschappelijke inpassing (bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland).
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4 BEVINDINGEN ONDERZOEK
Hieronder worden de bevindingen van de quickscan besproken, allereerst de bevindingen van
de deskresearch en vervolgens de bevindingen van het veldonderzoek.

4.1 Bevindingen deskresearch
In de databases van de provincie Gelderland is af te lezen dat het plangebied niet is gelegen in
het Gelders Natuurnetwerk, maar wel deels in de Groene Onwikkelingszone.
De GO bestaat uit alle gebieden met een andere bestemming dan natuur binnen de voormalige
Gelderse EHS. Het beleid met betrekking tot de GO is gericht op het versterken van de
ecologische samenhang door de aanleg van ecologische verbindingszones, waaronder
landgrensoverschrijdende klimaatcorridors.
De GO heeft een dubbeldoelstelling: er is ruimte voor economische ontwikkeling in combinatie
met versterking van de ecologische samenhang tussen inliggende en aangrenzende
natuurgebieden. De kernkwaliteiten van de GO bestaan uit de aanwezige ecologische waarden,
de ecologische samenhang met inliggende en aangrenzende natuur van het GNN, de
geomorfologische processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht,
rust, de mate van stilte, donkerte en openheid en de landschappelijke waarden.

şpţğì

astraal

Gelders natuurnetwerk
Groene ontwikkelingszone

Afbeelding 2: Ligging plangebied t.o.v. Groene ontwikkelingszone (bron: kaart kernkwaliteiten GNN/GO).
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Bij de beoordeling van de effecten op kernkwaliteiten in de GO is het steeds van belang dat
oppervlakte en ecologische samenhang niet worden aangetast dan wel substantieel worden
versterkt. Daar waar het geluidbelasting, licht en verstoring van rust betreft, kan het
voorkomen dat bij uitbreiding van een functie een beperkte toename niet te vermijden is.
Alhoewel uitgangspunt is dat die beperkte aantasting zo veel mogelijk wordt voorkomen kan in gevallen waarin dit niet mogelijk blijkt - door een toename in oppervlakte natuur en
verbetering van de ecologische samenhang, toch een positief saldo worden bereikt.
(bron: Omgevingsverordening, Gelderland, versie juli 2015).
Dit deel van de GO ligt in deelgebied 38 'De Liemers oost' en betreft ter plaatse van het
plangebied een ponyweide. De GO heeft hier de functie verbindingszone. Voor dit deelgebied
zijn diverse kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen geformuleerd

kernkwaliteiten dealQebied rmluu» en landachap

36
Boven Sllnoe en Slartuenbura
* Overwegend kleinschalig kampenlandschap en wat giootschaliger hodeontginmngs- en ruflverkaveUngslandschap met de
Boven-SBnge
* Oe ev2 Boven-SBnge verbindt dit gebied met het tand van Winterswijk en Duitsland: modellen: das. kam sa lam ander,
ij&vogelvlinder en winde
- De evz Oude IJssel-oost verbindt dit gebied met de IJssei en de Veiuwe en naar het zuiden met Duitsland, modellen, das en
winde
- De ev2 Monttedand - De Wrange verbindt Slangenburg met Montfedand; model: das
» Parel Slangenburg, oud bos op vochtige leemgrond met een rijke ondergroei, oud landgoed met abdij
* Parel De Zumpe: kwelgebted met waardevol beekbegeieidend bos en broekbos en een klem deel schraal grasland: goede
atnfibieénpopulatie met o.m. kams&lam&nder
* leergebied steenuil
* leefgebied kam salamander
* bijzondere, langgerekte dekzandrug: Romtenendlek aan de noordzijde
* bij Aalten de rand van hel Oost-Nledertands Plateau met duidelijk herkenbaar hoogteverschil: onderdeel van Nationaal
Landschap Winterswijk
* cuBuurhistorische en landschappelijke waarden van de landgoederen, beken, oude ontginningen en kaveipatrorven. hakhout,
tvoulwalien, singels en boerderijen
* abiotiek: aardkundige waarden, kwel, bodem, grondwaterreservok
r

Terras en terrasrand Aalten * Eiberoen^ Malise ruo (Romeinse Dek), Het Goor. Rivierduincomplex bii Doetinchem

4.

omwdMOnQidoiiilftn natuur en landschep QNN (omvorming

- ontwkkeling droge en vochtige bossen met bijbehorende flora en fauna
* ontwikkeling dotlerbioemhooiland en blauwgrastanden met bijbehorende flora en fauna
* ontwikkeling ecologische verbinding Bovert-SIlnge met beken, beek oevers, poelen, natte graslanden en moerasjes, bosjes en
Bfengilft
* ontwikkeling ecologische verbinding Oude IJssel-oost en Montterland - Slangenburg met bosjes en singels
* ontwikkeling uitwisseling met de omgeving en vermindering barríèrewerking A18-N18. N318. N313 en N317
* ontwikkeling bosranden en overgangen naai cultuurgronden, heide en schrale graslanden
» ontwikkeling biotopen voor vogels van bossen en cultuurgronden
* omwikkeling biotopen voor reptielen en amflbieén. poelen
* ontwikkeling cultuurhistorische patronen (bijv. ontginningen, houtwallen, kavelpatronen. boerderijen) en beheersvormen
* ontwikkeling ecosysteemdienslen

iingsdoelen natuur an landachap Groene On t wikkel» tgsznne * ontwikkeling ecologische verbinding Boven-Slinge met beken, beekoevers. poelen, natte graslanden en moerasjes, bosjes en
sriųtili
- ontwikkeling ecologische verbinding Oude IJssel-oost met beken, beekoevers. poelen, natte graslanden en moerasjes, bosjes
en singels
- ontwikkeling uitwisseling met de omgeving en vermindering bar ńėrewerking A18-N18. N318. N313 en N317
* omwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden, heide en schrale graslanden
» ontwikkeling biotopen voor vogels van bossen en cultuurgronden
* ontwikkeling biotopen voor reptielen en amfibieën, poelen
- ontwikkeling cultuurhistorische patronen (bijv. ontginningen, houtwallen, kavelpatronen. boerderijen) en beheersvormen
* ontwikkeling ecosysteemdienslen

onoiogittcho verbindingen mn

7. Boven Singe (Duitsland - Winterswijk - IJssei) das. kam salamander, ijsvogelvllnder. winde
12. Oude Ussel Oost (Duitsland - IJssei). das. windeijsvogelvlinder. winde
14. Montterland - Slanaenbura. das

Afbeelding 3: Kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen GNN/GO deelgebied 38.
Er heeft gezien het kleinschalige en verharde karakter en het ontbreken aan oppervlaktewater
en groenstructuren geen vooronderzoek plaatsgevonden naar soorten.
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4.2 Bevindingen veldonderzoek
In deze paragraaf zijn de bevindingen van het veldonderzoek opgenomen.

Flora
Binnen het daadwerkelijke plangebied zijn geen beschermde wilde planten waargenomen. Het
plangebied is bijna volledig verhard of bebouwd. De weide wordt intensief begraasd en
belopen.

Vogels
Tijdens het veldbezoek zijn binnen het daadwerkelijke plangebied geen vogels waargenomen.
Er zijn binnen het plangebied geen jaarrond beschermde nesten aanwezig zoals horsten van
roofvogels of nesten van de huismus of gierzwaluw. Tevens zijn er geen nesten of sporen van
uilen aanwezig binnen het plangebied.
Wel zijn er in de grote te amoveren schuur enkele nestresten, van onder andere merel,
aanwezig.

Grondgebonden zoogdieren
Er zijn geen exemplaren van streng of strikt beschermde grondgebonden soorten of verblijfs- of
voortplantingsplaatsen ervan aangetroffen. Er zijn geen geschikt groenstructuren, bebouwing
of andere elementen aanwezig waarin deze soorten kunnen verblijven/ voortplanten,
foerageren of schuilen. Het plangebied is zeer beperkt in oppervlak en bijna geheel verhard of
bebouwd. Tevens is het perceel erg schoon en opgeruimd. Het ontbreekt aan rommelhoekjes
die bij grondgebonden zoogdieren vaak geliefd zijn. Zelfs voor algemeen voorkomende soorten
(Tabel 1-soorten), zoals muizen, is het plangebied daarmee beperkt geschikt.

Vleermuizen
Er zijn binnen het plangebied geen elementen, zoals woningen met pannendak of
gevelbetimmering of bomen met geschikte holten, scheuren of loszittend schors, aanwezig
waarin vleermuizen een verblijf- of voortplantingsplaats kunnen hebben. De spouw van de
grote schuur is aan alle kanten open, waardoor het er tochtig en toegankelijk voor roofdieren
is. Dit maakt de spouw ongeschikt voor gebouwbewonende vleermuissoorten.
Als foerageergebied is het plangebied niet of nauwelijks geschikt. Tevens zijn er geen
vliegroutes aanwezig binnen het plangebied.

Amfibieën, reptielen en vissen
Onder andere het beperkte en verharde karakter en het ontbreken van oppervlaktewater en
groenstructuren maken dat de veelal veeleisende exemplaren van streng en strikt beschermde
soorten van de soortgroepen vissen, amfibieën of reptielen niet zijn te verwachten binnen het
plangebied. Ook voor algemeen voorkomende soorten, Tabel 1-soorten, is het plangebied niet
of nauwelijks geschikt.

Ongewervelden/ overige soorten
Onder andere het beperkte en verharde karakter en het ontbreken van oppervlaktewater
maken dat veeleisende exemplaren van streng en strikt beschermde soorten van de
soortgroepen kevers, mieren, dagvlinders en libellen niet zijn te verwachten binnen het
plangebied.
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5 EFFECTENBEOORDELING
Hieronder zijn de effecten van de voorgenomen ingrepen op eventueel aanwezige beschermde
gebieden en de aanwezige flora en fauna getoetst aan de vigerende wet- en regelgeving.

5.1 Effecten beschermde gebieden
Het plangebied is deels gelegen in de Groene Ontwikkelingszone. Er zijn binnen dit deel van de
GO geen natuurwaarden aanwezig die verloren kunnen gaan door de bouw van een kapschuur.
Tevens zal de aanwezige kapschuur geen negatieve externe werking hebben op de directe
omgeving, bijvoorbeeld door verstoring door licht of geluid. Ook zal er geen barrièrewerking
door de schuur optreden waardoor de functie als verbindingszone in gevaar komt.
Het deel dat binnen de GO valt is erg beperkt, maar zal, hoe kleinschalig de ingreep ook is, een
vermindering van het areaal GO teweegbrengen. Er zullen in het kader van het project diverse
groenstructuren worden aangeplant. Van deze groenstructuren kunnen vogels, waaronder
algemene vogels, maar ook minder algemene soorten als de steenuil, profiteren. Tevens
kunnen kleinere zoogdieren en amfibieën gebruik maken van de elementen om er te
foerageren en er te verblijven.
Het perceel heeft in de huidige situatie zeer beperkte natuurwaarden. Door de aanplant van de
groene elementen zal er een toename van natuurwaarden zijn. Dit is een doelstelling van de
provincie aangaande de GO.
De verwachting is dat de realisatie van de schuur geen negatief effect zal hebben op de
kernkwaliteiten van het GNN/ de GO en de geformuleerde doelstellingen. Thema's als
verdroging, vermesting en verzuring zijn niet meegenomen in de beoordeling.
Overleg met bevoegd gezag zal duidelijk moeten maken of de voorgenomen landschappelijke
inpassing voldoende is.

5.2 Effecten soorten
Er wordt in het kader van de Flora- en faunawet nagegaan of vaste rust- en verblijfplaatsen
door de ingreep worden aangetast (verwijderd, ongeschikt gemaakt) of dat dieren opzettelijk
worden verontrust, verjaagd of gedood. Verder is er gekeken of er invloeden zijn die leiden tot
een verminderde geschiktheid als foerageergebied waarbij het een zodanig belang betreft dat
bij het wegvallen van deze functie ook vaste rust en verblijfplaatsen niet langer kunnen
functioneren.

Flora
Tijdens het veldbezoek zijn er binnen het daadwerkelijke plangebied geen beschermde wilde
vaatplanten aangetroffen.
Er zijn derhalve geen negatieve effecten te verwachten aangaande deze soortgroep.

Vogels
Verblijfplaatsen van vogels met een jaarrond beschermd nest zijn niet aanwezig binnen het
daadwerkelijke plangebied.
Algemeen voorkomende soorten hebben gebroed in de te amoveren grote schuur en kunnen
dit wederom gaan doen. De sloopwerkzaamheden dienen derhalve buiten het broedseizoen
van vogels plaats te vinden (broedseizoen loopt in onderhavige situatie globaal van maart tot
juni/ juli). Het is van belang om te weten dat de Flora- en faunawet geen standaardperiode
voor het broedseizoen hanteert. Het gaat erom of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht
de datum.
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In de nieuwe kapschuur kunnen wederom vogels gaan broeden. Ook de aan te planten
groenstructuren zullen een positief effect hebben op vogels.
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten aangaande vogels, mits wordt voldaan aan de
gestelde voorwaarde.

Grondgebonden zoogdieren
Binnen het daadwerkelijke plangebied zijn geen vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen van
streng en strikt beschermde soorten aangetroffen.
Voor eventueel aanwezige Tabel 1- soorten geldt een algemene vrijstelling als het ruimtelijke
ingrepen betreft. Wel geldt de zorgplicht.
Bovenstaande beschouwend zijn er geen negatieve effecten te verwachten aangaande
grondgebonden zoogdieren.

Vleermuizen
Binnen het plangebied zijn geen vaste voortplantings- of verblijfplaatsen aanwezig. Tevens
betreft het plangebied geen significant foerageergebied. Er is voldoende foerageergebied in de
omgeving aanwezig. Er is geen essentiële vliegroute aanwezig.
Er zijn derhalve geen negatieve effecten te verwachten aangaande vleermuizen.

Amfibieën, reptielen en vissen
Binnen het daadwerkelijke plangebied zijn geen vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen van
streng en strikt beschermde soorten aangetroffen.
Voor eventueel aanwezige Tabel 1- soorten geldt een algemene vrijstelling als het ruimtelijke
ingrepen betreft. Wel geldt de zorgplicht.
Bovenstaande beschouwend zijn er geen negatieve effecten te verwachten aangaande deze
soortgroepen.

Ongewervelden/ overige soorten
Er zijn geen vaste verblijfplaatsen of exemplaren van streng en strikt beschermde overige
soorten waargenomen.
Bovenstaande beschouwend zijn er geen negatieve effecten te verwachten aangaande overige
soorten.

Algemene zorgplicht
De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet. Eventueel
aanwezige dieren dienen de kans te krijgen om te vluchten.
De zorgplicht houdt ook in dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de periode
waarin wordt gewerkt (buiten kwetsbare voortplantings- en overwinteringsperiode).
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6 CONCLUSIE
Op basis van onderhavige quickscan is beoordeeld of er procedurele gevolgen zijn betreffende
de Flora- en faunawet en overige (natuur)wetgeving.
Voor de onderbouwing van de conclusies dient hoofdstuk vijf geraadpleegd te worden.

Conclusie
Beschermde
gebieden

Het plangebied is voor een beperkt deel gelegen in de Groene
Ontwikkelingszone.
^ Er zijn in dit deel van de GO weinig natuurwaarden
aanwezig;
^ Er zal door de ingreep een beperkt areaal aan GO verloren
gaan;
^ Er zullen in het kader van het project diverse
groenstructuren worden aangeplant;
^ De natuurwaarden in de GO zullen door deze aanplant
toenemen;
^ De kernkwaliteiten en doelstellingen van en voor het GNN en
de GO zullen naar verwachting niet significant worden
aangetast;
^ Overleg met bevoegd gezag zal duidelijk moeten maken of
de voorgenomen landschappelijke inpassing voldoende is.

Soortgroepen

Flora
Er zijn geen beschermde wilde soorten aangetroffen binnen het
plangebied.

Vogels
Er zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Algemeen
voorkomende soorten kunnen in potentie broeden in de grote schuur.
^ De sloopwerkzaamheden dienen buiten het broedseizoen
plaats te vinden.

Grondgebonden zoogdieren
Er zijn geen streng of strikt (tabel 2 of 3) beschermde soorten of
verblijf- en/of voortplantingsplaatsen

ervan

aangetroffen

of te

verwachten.

Vleermuizen
Er zijn geen geschikte verblijf- en/of voortplantingsplaatsen aanwezig
binnen het plangebied. Tevens betreft het plangebied geen essentieel
foerageergebied en zullen er door de ingreep geen essentiële
vliegroutes verloren gaan.

Amfibieën, reptielen en vissen
Er zijn geen vaste verblijf- en/of voortplantingsplaatsen of exemplaren
van streng en strikt beschermde overige soorten waargenomen.

Ongewervelden/ overige soorten
Er zijn geen vaste verblijf- en/of voortplantingsplaatsen of exemplaren
van streng en strikt beschermde overige soorten waargenomen.
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Flora- en faunawet

Op basis van de bevindingen kan geconcludeerd worden dat er in de
huidige situatie geen procedurele gevolgen zijn ten gevolge van de
voorgenomen ingrepen.
^

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 in het wild
levende dieren en hun leefomgeving;

^
^

Nader onderzoek naar soorten is niet noodzakelijk;
Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet
noodzakelijk;

^

Voor algemeen voorkomende soorten (Tabel 1) geldt een
algemene vrijstelling als het ruimtelijke ingrepen betreft.
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BIJLAGE 1

WETTELIJK KADER

1 Flora- en faunawet
De bescherming van planten- en diersoorten is geregeld in de Flora- en faunawet. Deze wet is
erop gericht om de Nederlandse biodiversiteit te beschermen en de dieren en planten binnen
de Nederlandse wetgeving de plek te geven die hun volgens de Europese afspraken toekomt.
De Flora- en faunawet is sinds 1 april 2002 van kracht.
Het uitgangspunt van de Flora- en faunawet is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat alles wat schadelijk
is voor bedreigde soorten verboden is. Van het verbod ('nee') kan alleen onder bepaalde
voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken.
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen die voor alle planten en dieren geldt.
Naast de zorgplicht bevat de wet ook een aantal verbodsbepalingen die ervoor zorgen dat in
het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten.

1.1. Zorgplicht
De zorgplicht houdt in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn
handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt,
verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden
gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden
gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden
voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De zorgplicht geldt altijd
en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet. De zorgplicht betekent niet dat er
geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze
gebeurt dat het lijden zo beperkt mogelijk is.

1.2 Verbodsbepalingen
Artikel 8:

Het is verboden

planten,

behorende tot een

beschermde inheemse

plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te
vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun
groeiplaats te verwijderen.
Artikel 9:

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort,
te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op
te sporen.

Artikel 10:

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort,
opzettelijk te verontrusten.

Artikel 11:

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of
verblijfsplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse
diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te
verstoren.

Artikel 12:

Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse
diersoort, te zoeken, rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te
vernielen.
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1.3 Algemene maatregelen van Bestuur (AMvB)
De 'AMvB art.75' van de Flora- en faunawet is in februari 2005 in werking getreden. In dit
besluit is een vrijstelling voor specifieke soorten tijdens specifieke activiteiten geregeld. De
Flora- en faunawet is middels deze AMvB vereenvoudigd doordat bij bijvoorbeeld ruimtelijke
ingrepen en bestendig gebruik en beheer voor de meest algemene soorten een vrijstelling van
de verbodsbepalingen geldt.
De beschermde soorten worden ingedeeld in drie categorieën (tabellen). Tevens hebben vogels
een aparte status.

Tabel 1: Algemene soorten waarvoor een vrijstelling geldt (licht beschermd):
Voor algemeen voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling van de verboden 8 tot en
met 12. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Wel blijft ook voor deze
soorten de zorgplicht van kracht. De werkzaamheden betreffen bestendig beheer en
onderhoud, bestendig gebruik en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

Tabel 2: Overige soorten waarvoor een vrijstelling geldt wanneer volgens een, door de minister
goedgekeurde, gedragscode gewerkt wordt (streng beschermd):
Voor een aantal soorten geldt een vrijstelling mits volgens een door het ministerie
goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Wanneer er niet gewerkt wordt met een
gedragscode of wanneer de ingrepen niet vallen

bij de onder Tabel

1 genoemde

werkzaamheden, kan een ontheffing worden aangevraagd. Deze kan worden verleend indien
de beoogde ingreep geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van de
soort(en). Eventueel moeten hiertoe mitigerende en compenserende maatregelen genomen
worden. De aanvraag zal worden onderworpen aan een lichte toets.

Tabel 3: Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten en in AMvB aanvullend aangewezen soorten (bijlage
1) (strikt beschermd):
Voor soorten genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en voor de bijlage 1 soorten geldt
het zwaarste beschermingsregime. Voor deze soorten geldt geen vrijstelling voor ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting. Een ontheffing kan alleen worden verleend wanneer:
^

geen andere bevredigende oplossing bestaat;

^

sprake is van een in of bij de wet genoemd belang;

^

geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding
van de soort.

Voor bijlage IV-soorten geldt eveneens dat er sprake moet zijn van een door de Habitatrichtlijn
erkend belang.
^

bescherming van flora en fauna;

•

veiligheid van het luchtverkeer;

^

volksgezondheid of openbare veiligheid.

1.4 Vogels
Verblijfplaatsen van broedvogels zijn door de Flora- en faunawet beschermd tijdens het
broedseizoen. De Flora- en faunawet hanteert geen standaardperiode voor het broedseizoen.
Het gaat erom of er een broedgeval aanwezig is, ongeacht de datum.
De meeste vogels maken elk broedseizoen een nest. Deze nesten vallen tijdens de
gebruiksperiode onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet.
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Een aantal vogels gebruiken het gehele jaar hun nest, als bijvoorbeeld vaste rust- en of
verblijfplaats, of zijn erg honkvast en keren elk jaar terug naar dezelfde locatie of gebruiken elk
jaar hetzelfde nest en zijn niet in staat om zelf een nest te maken. In bovengenoemde situaties
is het nest jaarrond beschermd. Dit houdt in dat het nest/ vaste rust- en verblijfplaats ook na
het broedseizoen niet zomaar vernietigd mag worden (Aangepaste lijst jaarrond beschermde
vogelnesten, augustus 2009)
Indien een jaarrond beschermd nest aanwezig is en deze (en/ of de leefomgeving) verloren
gaat, kan een ontheffing worden aangevraagd en/ of dienen mitigerende maatregelen
genomen te worden.
Voor soorten kan alleen ontheffing worden verkregen indien er sprake is van een wettelijk
belang genoemd in de Vogelrichtlijn;
^

bescherming van flora en fauna;

•

veiligheid van het luchtverkeer;

•

volksgezondheid of openbare veiligheid.

1.5 Gedragscode
Er kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling die is gegeven naar aanleiding van een
goedgekeurde gedragscode. Er dient dan aantoonbaar in overeenstemming met de
gedragscode gewerkt te worden door de inhoud van de gedragscode op te nemen in
bijvoorbeeld eigen werkprotocollen.
Veel gebruikte gedragscodes voor onderhavige activiteiten zijn de gedragscode 'ruimtelijke
ordening en inrichting van gemeenten' en de gedragscode 'Flora- en faunawet voor de bouw
en ontwikkelsector'.

niet beschermde soorten
Soorten van tabel 1

lichtste beschermingsregime
algemene soorten

Vrijstelling
Wel zorgplicht

Soorten van tabel 2

middelste
beschermingsregime
overige soorten
Vogels

Vogels met jaarrond beschermde

nesten

Ontheffing

Soorten van tabel 3

zwaarste beschermingsregime
bijlage 1 AMvB

Ontheffing

bijlage IV Habitatrichtiijn

Tabel 1: Samenvatting beschermingsregime Flora- en faunawet.
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2 Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet'98)
Het beschermen en in stand houden van bijzondere gebieden in Nederland is opgenomen in de
Natuurbeschermingswet 1998 die per 1 oktober 2005 van kracht is.
Gebieden

die

bescherming genieten

onder de

Nbwet'98

zijn

Natura2000-gebieden

(Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden), Beschermde Natuurmonumenten en wetlands.
Handelingen binnen beschermde gebieden die de wezenlijke kenmerken van het gebied
aantasten, zijn in principe verboden en worden slechts onder strikte voorwaarden toegestaan.
Bij ruimtelijke ingrepen in de nabije omgeving van de beschermde gebieden, moet worden
bepaald in hoeverre de externe werking van de ingreep een effect heeft op het beschermde
gebied. Betreft het een Natura2000-gebied zal een vergunningsaanvraag op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 moeten worden aangevraagd.

3 Nationaal Natuur Netwerk (NNN)
Vaak vallen de Natura2000-gebieden samen met het zogenaamde Nationaal Natuur Netwerk
(NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur. In de provincie Gelderland wordt de
benaming Gelders Natuurnetwerk (GNN) gehanteerd.
Dit GNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het
netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat
natuurgebieden hun waarde verliezen. Het GNN kan worden gezien als de ruggengraat van de
Nederlandse natuur.
In het GNN liggen: bestaande natuurgebieden (waaronder de 20 Nationale Parken), gebieden
waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden (beheerd volgens agrarisch
natuurbeheer) en ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de
Noordzee en de Waddenzee.
In het netwerk geldt het 'nee, tenzij'-principe. Ruimtelijke ingrepen zijn niet toegestaan, tenzij
er geen alternatieven zijn. Ook moeten de ontwikkelingen een groot openbaar belang hebben.
De schadelijke effecten van de activiteit op de natuur moeten bovendien worden gemitigeerd.
De kernkwaliteiten en omgevingscondities vormen het toetsingskader. De initiatiefnemer dient
onderzoek te doen naar eventuele significant negatieve effecten die een activiteit kan hebben
op het GNN.

4 Rode Lijst
Rode Lijst soorten zijn soorten die zijn opgenomen op officiële, door het parlement
bekrachtigde en in de Staatscourant gepubliceerde, lijsten van soorten die gevoelig of
kwetsbaar zijn of zelfs direct in hun voortbestaan bedreigd worden. De bedreigde dier- en
plantensoorten op de Rode Lijsten hebben geen juridische status, tenzij ze ook in de Flora- en
faunawet zijn opgenomen.
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