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Toelichting
Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding voor de beheersverordening

Beheersverordening Papendrecht (2018)
Op 8 maart 2018 is de 'Beheersverordening Papendrecht' (NL.IMRO.0590.bvo06verordpapendr-3001)
door de gemeenteraad van Papendrecht vastgesteld.
De beheersverordening is tot stand gekomen vanwege een aantal door te voeren wijzigingen in de
juridisch-planologische regelingen, waardoor een nieuwe (planologische) regeling gewenst is voor de
gebieden 'Woongebied', 'Centrumgebied' en 'Buitengebied', waarvoor in het verleden
beheersverordeningen zijn vastgesteld. Hierin worden ook de vigerende bestemmingsplannen
'Matenasche Scheidkade 2' en 'Aansluiting A15/N3' opgenomen, zodat voor een groot gebied van het
gemeentelijke grondgebied één uniforme regeling ontstaat. Daarnaast wordt ook het bestemmingsplan
'Papendrecht 32 woningen Aalscholver' hierin opgenomen.
Artikel 3.38 Wro geeft aan dat de gemeenteraad in plaats van een bestemmingsplan, een
beheersverordening kan vaststellen. De beheersverordening is aldus een alternatief voor het
bestemmingsplan waarmee ook aan de genoemde verplichting wordt voldaan.
Deze mogelijkheid kan alleen worden gebruikt als in het gebied weinig tot geen planologische
veranderingen plaatsvinden dan wel in de toekomst zullen plaatsvinden. Het instrument
beheersverordening is dan ook bedoeld om voor planologisch laagdynamische gebieden het bestaande
gebruik en de bouwmogelijkheden vast te leggen.
Het gebied voldoet aan dit vereiste, aangezien de vigerende mogelijkheden die binnen het besluitgebied
worden geboden, opnieuw worden vastgelegd. Ruimtelijke ontwikkelingen, anders dan die vigerend
mogelijk zijn, worden niet mogelijk gemaakt. Hiervan uitgaand is besloten voor het gebied een
beheersverordening op te stellen.
Naast een snelle en kostenefficiënte procedure, dient een beheersverordening ook voor de actualisatie
van de vigerende bestemmingsplannen en beheersverordeningen naar de huidige (planologische) situatie
alsmede de huidige regelgeving en inzichten.
De vastgestelde beheersverordening is inmiddels gedigitaliseerd om te voldoen aan de Wro en te komen
tot een betere interne en externe informatievoorziening binnen de gemeente Papendrecht.
Reparatie Beheersverordening Papendrecht (2019)
Op 28 maart 2019 is door de gemeenteraad van Papendrecht de 'Reparatie Beheersverordening
Papendrecht' (NL.IMRO.0590.BVOReparatie19-3001) vastgesteld. Die beheersverordening is een
reparatie van de 'Beheersverordening Papendrecht' zoals vastgesteld op 8 maart 2018. De
(beleidsmatige onderbouwing in de) toelichting daarin is gelijk aan de toelichting van de
'Beheersverordening Papendrecht'. De 'Reparatie Beheersverordening Papendrecht omvat uitsluitend
reparatieve aanpassingen.
Reparatie m.b.t. onzelfstandige huisvesting (2021)
De voorliggende beheersverordening is een reparatie van de 'Reparatie Beheersverordening Papendrecht'
zoals vastgesteld op 28 maart 2019. Deze toelichting is ten opzichte van de vigerende
beheersverordening ongewijzigd, afgezien van een korte toelichting op de doorgevoerde reparaties. Deze
reparaties hebben betrekking op het reguleren van onzelfstandige huisvesting, en omvatten enkele
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aanpassingen in de regels. Daarbij zijn onderdelen uit de Huisvestingsverordening gemeente
Papendrecht 2019 (hoofdstuk 3) overgenomen in deze beheersverordening. In Hoofdstuk 5 wordt hierop
nader ingegaan.
In paragraaf 2.1 wordt nader ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van het instrument
'beheersverordening' in dit geval.

1.2

Geldende bestemmingsplannen

Voor het besluitgebied van de beheersverordening 'Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021'
vigeerden voorheen de volgende beheersverordeningen en bestemmingsplannen. Deze zijn vervangen
met de vaststelling van de 'Beheersverordening Papendrecht' (d.d. 8 maart 2018), en de 'Reparatie
Beheersverordening Papendrecht' (d.d. 28 maart 2019) ter herstel van onjuistheden daarin.
De onderhavige reparatie dient uitsluitend ter herstel van de vastgestelde 'Reparatie Beheersverordening
Papendrecht' voor wat betreft het specifieke aspect van onzelfstandige huisvesting.
1.2.1

Beheersverordeningen 'Woongebied', 'Centrumgebied' en 'Buitengebied'

In de gemeente Papendrecht is destijds de vraag opgekomen naar nieuwe planologische regelingen voor
de besluitgebieden 'Woongebied', 'Centrumgebied' en 'Buitengebied'. Dit onder meer vanwege het feit dat
de geldende bestemmingsplannen destijds ouder waren dan tien jaar. Het instrument
beheersverordening is bedoeld om voor planologisch weinig dynamische gebieden het bestaande
gebruik en de bouwmogelijkheden vast te leggen. De besluitgebieden 'Woongebied', 'Centrumgebied' en
'Buitengebied' voldoen allen aan dit vereiste en derhalve is besloten om voor deze gebieden
beheersverordeningen op te stellen.
De beheersverordening 'Woongebied' is vastgesteld door de gemeenteraad van Papendrecht d.d. 21
maart 2013.
De beheersverordening 'Centrumgebied' is vastgesteld door de gemeenteraad van Papendrecht d.d.
25 april 2013.
De beheersverordening 'Buitengebied' is vastgesteld door de gemeenteraad van Papendrecht d.d. 11
december 2012.
1.2.2

Bestemmingsplan 'Matenasche Scheidkade 2'

Het bestemmingsplan 'Matenasche Scheidkade 2' is vastgesteld door de gemeenteraad van
Papendrecht d.d. 18 september 2014.
Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan was de wens om de bestaande bedrijfsloods aan
de Matenasche Scheidkade 2 uit te breiden. Deze uitbreiding is noodzakelijk voor een goede
bedrijfsvoering van het ter plaatse gevestigde fruitteeltbedrijf. In deze beheersverordening 'Buitengebied'
is voor het perceel een bouwvlak opgenomen. De beoogde uitbreiding van de bedrijfsloods valt echter
buiten dit bouwvlak. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten medewerking te
verlenen aan de uitbreiding onder de voorwaarde dat de bestaande onbenutte bouwmogelijkheden op het
perceel worden verschoven. Het bestemmingsplan is noodzakelijk, alvorens de omgevingsvergunning
voor het bouwen kan worden verleend.
1.2.3

Bestemmingsplan 'Aansluiting A15/N3'

Het bestemmingsplan 'Aansluiting A15/N3' is vastgesteld door de gemeenteraad van Papendrecht d.d. 9
april 2015.
Het bestemmingsplan voorziet in de planologisch juridische verankering van de aanpassing van de
aansluiting van de A15 op de N3/N214. Ter hoogte van Papendrecht sluit de A15 aan met de N3/N214.
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In de spitsperioden is regelmatig sprake van bereikbaarheidsproblemen. Het verkeer vanuit Gorinchem
over de N3 naar Papendrecht / Dordrecht kruist het verkeer vanuit de richting Papendrecht / Dordrecht
over de A15 naar Rotterdam. Via de aansluiting N214 wordt het verkeer richting de gemeente
Molenwaard geleidt. Rijkswaterstaat heeft zich voorgenomen om deze aansluiting aan te passen om
een verbetering van de doorstroming van het verkeer te bewerkstelligen.
1.2.4

Bestemmingsplan 'Fietsbrug Matenasche Scheidkade'

Het bestemmingsplan 'Fietsbrug Matenasche Scheidkade' is vastgesteld door de gemeenteraad van
Papendrecht d.d. 26 januari 2017.
Door middel van het bestemmingsplan wordt voorzien in het planologisch juridisch mogelijk maken van
een verlenging van de fietsbrug aan de Matenasche Scheidkade te Papendrecht. Het betreft de op- en
afrit aan de noordzijde van de A15 die te steil is en door het verlengen van de op- en afrit van de
fietsbrug zal het hellingspercentage afnemen. Op basis van de vigerende agrarische bestemming is de
verlenging niet toegestaan. Het bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te
maken.
1.2.5

Landschapsplan 'De Tiendzonde uitgewerkt'

Het landschapsplan 'De Tiendzone Uitgewerkt' is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders van Papendrecht d.d. 20 oktober 2009.
Het 'Landschapsplan Tiendzone' geeft een visie op de landschappelijke zone tussen het historische
dijklint van Oosteind, Matena en de wijk Oostpolder. In de notitie 'De Tiendzone Uitgewerkt' is de visie
van het landschapsplan Tiendzone met betrekking tot het gedeelte van de Tiendzone gelegen tussen de
Zuidkil en de Tiendweg Oost verder uitgewerkt in concrete inrichtingsvoorstellen. Omdat ter plaatse de
bestemming 'Uit te werken woongebied met bijbehorende voorzieningen' geldt, is op basis van de
benodigde onderzoeken een uitwerkingsplan opgesteld waarbij de realisering van de
(bouwvergunningplichtige) bruggen, hekwerken en een aantal speelvoorzieningen, juridisch planologisch mogelijk worden gemaakt.
1.2.6

Bestemmingsplan 'Papendrecht 32 woningen Aalscholver'

Het bestemmingsplan 'Papendrecht 32 woningen Aalscholver' is vastgesteld door de gemeenteraad van
Papendrecht d.d. 16 juni 2016.
In het noordelijk deel van de nieuwbouwwijk Oostpolder te Papendrecht en ten zuiden van de rijksweg
A15 was voorheen ruimte geboden voor 14 vrije bouwkavels. Deze 14 vrije kaels bleken echter
onverkoopbaar en daarom is er een bestemmingsplan opgesteld op ter plaatse maximaal 32
grondgebonden woningen te realiseren die beter aansluiten op de marktomstandigheden. De woningen
liggen aan de Aalscholver, een woonstraat met hofjes. Het betreft hoofdzakelijk patiowoningen
uitgevoerd in één laag met optioneel een kap. Om deze 32 woningen mogelijk te maken, was het
nieuwe bestemmingsplan noodzakelijk.
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1.3

Besluitgebied: ligging en omgeving

Ligging plangebied (maps.google.com)

De gemeente Papendrecht ligt in het noordelijke deel van de Alblasserwaard en maakt deel uit van de
regio Drechtsteden. Het besluitgebied is het gebied waarop de beheersverordening van toepassing is.
De 'Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021' omvat alle gronden gelegen binnen de geldende
beheersverordeningen 'Woongebied', 'Centrumgebied' en 'Buitengebied'. Daarnaast zijn de plangebieden
van de bestemmingsplannen 'Matenasche Scheidkade 2', 'Aansluiting A15/N3' en het bestemmingsplan
'Papendrecht 32 woningen Aalscholver' meegenomen in deze beheersverordening.

Besluitgebied van de beheersverordening 'Woongebied'
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Luchtfoto met door middel van de rode lijn het besluitgebied 'Woongebied' globaal afgekaderd

Het besluitgebied van de beheersverordening 'Woongebied' wordt gevormd door het grootste deel van de
woongebieden van Papendrecht, met inbegrip van een aantal kleinere bedrijventerreinen en
voorzieningenclusters. Het gaat om de wijken Molenvliet, Westpolder, Kraaihoek, Wilgenhoek,
Middenpolder en Oostpolder, inclusief Oosteind en Matena. Het besluitgebied bestaat derhalve uit één
groot vlak.

Besluitgebied van de beheersverordening 'Centrumgebied'
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Luchtfoto met door middel van de rode lijn het besluitgebied 'Centrumgebied' globaal afgekaderd

Het besluitgebied van de beheersverordening 'Centrumgebied' bestaat uit het centrumgebied van
Papendrecht, inclusief enkele delen van daaraan grenzende woongebieden. Dit betrof hetzelfde gebied
als het plangebied van het vigerende bestemmingsplan voor het centrum. In het centrumgebied bevindt
zich het marktplein, waar onder andere het gemeentehuis is gelegen. Het gedeelte van het Oude Dijklint
maakte wel onderdeel uit van het besluitgebied 'Centrumgebied', maar zal géén onderdeel uitmaken van
het besluitgebied van de beheersverordening 'Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021'. Voor
het gedeelte van het Oude Dijklint is momenteel een bestemmingsplan in voorbereiding.

Besluitgebied van de beheersverordening 'Buitengebied'
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Luchtfoto met door middel van de rode lijn het besluitgebied 'Buitengebied' afgekaderd

Het besluitgebied van de beheersverordening 'Buitengebied' wordt gevormd door het enige nog
resterende aaneengesloten stuk buitengebied van Papendrecht. Dit gebied is grofweg gelegen tussen
de A15, de N214 en de oostelijke gemeentegrens. Het besluitgebied bestaat met name uit agrarische
gronden, bospercelen en verspreide bebouwing met diverse functies. Het punt waar de N3/N214 op de
A15 aansluit maakt geen deel uit van het besluitgebied, aangezien hiervoor een separaat bestemming is
vastgesteld.

Plangebied van het bestemmingsplan 'Matenasche Scheidkade 2'
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Ligging perceel Matenasche Scheidkade 2 te Papendrecht

Het plangebied van het bestemmingsplan 'Matenasche Scheidkade 2' ligt in de noordoosthoek van de
gemeente Papendrecht, ten noorden van de Rijksweg A15 en de Betuweroute en ten oosten van de N3.
Het buitengebied van Papendrecht heeft een agrarisch karakter. Het gebied kenmerkt zich door
openheid met weinig bebouwing. De aanwezige bebouwing ligt aan weerszijden van de Matenasche
Scheidkade. Ook is enige bebouwing aanwezig aan de Matenaweg. De bestaande bebouwing in de
directe omgeving van het plangebied bestaat uit woningen, met de daarbij behorende garages en
bergingen, alsmede bedrijfsbebouwing. De bedrijfsbebouwing heeft een voornamelijk agrarisch karakter
en wordt ook overwegend als zodanig gebruikt. De dichtsbijzijnde woningen liggen op circa 65 meter,
respectievelijk 80 meter afstand, beide aan de Matenasche Scheidkade. Andere bebouwing bevindt zich
verderop in dezelfde straat. Aan de zuidzijde bevinden zich de meest dichtbijzijnde woningen aan de
overzijde van de Rijksweg A15. Het perceel wordt ontsloten door de Matenasche Scheidkade.

Plangebied van het bestemmingsplan 'Aansluiting A15/N3'
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Ligging plangebied bestemmingsplan 'Aansluiting A15/N3'

Het plangebied van het bestemmingsplan 'Aansluiting A15/N3' ligt deels in de gemeente Molenwaard,
ten noordwesten van het knooppunt en deels in de gemeente Papendrecht, ten zuidoosten van het
knooppunt. In de provincie Zuid-Holland sluiten de A15 en N3/N214 op elkaar aan ten hoogte van
Papendrecht. Dit punt verbindt een Rijksweg met een provinciale weg. De A15 is een belangrijke
achterlandverbinding tussen het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Duitse Ruhrgebied. De
N3 wordt samen met de A15 en de N214 aangemerkt als route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
De aansluiting met de N3 en de provinciale weg N214 begint bij de A15. De N3 is grotendeels uitgevoerd
als autoweg met ongelijkvloerse kruisingen. Het stedelijk gebied, ten zuiden van de A15, vormt het deel
van de ring rondom het Groene Hart. Dit gebied bestaat voornamelijk uit weide en verder uit duinen en
bosgebieden.

Plangebied van het landschapsplan 'Tiendzone Oostpolder'
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Ligging plangebied uitwerkingsplan 'Tiendzone Oostpolder'

De Tiendzone wordt gevormd door het gebied globaal gelegen tussen het dijklint Burgemeester
Keijzerweg/Oosteind/Matena en Zuidkil. Kenmerkend is het historische nederzettingspatroon van
woonbebouwing en agrarische bedrijfsbebouwing op en aan de hoger gelegen dijk Matena/Oosteind. Ten
noorden van de Tiendweg - Oost ligt een haaks op de weg gesitueerde opstrekkende verkaveling,
vastgelegd in het oorspronkelijke slotenpatroon, waarbij de Tiendweg fungeerde als historisch lokaal
ontsluitingspad.

Plangebied van het bestemmingsplan 'Papendrecht 32 woningen Aalscholver'
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Ligging plangebied bestemmingsplan 'Papendrecht 32 woningen Aalscholver'

Het plangebied ligt in het oosten van Papendrecht, in het noordelijk deel van de nieuwbouwwijk
Oostpolder. Het plangebied ligt ten zuiden van de rijksweg A15, aan de Aalscholver. Dit is een
woonstraat met hofjes die wordt ontsloten via de wijktoegangsweg Noordkil.
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Hoofdstuk 2 Motivering voor
instrument 'beheersverordening'
2.1

toepassing

van

het

Geen ruimtelijke ontwikkeling

Gemeenten hebben sinds de introductie van de Wro in beginsel de keuze tussen het vaststellen van
een bestemmingsplan of een beheersverordening. De keuze voor een beheersverordening is afhankelijk
van het karakter van het gebied. De beheersverordening is namelijk geïntroduceerd voor gebieden waar
geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien (art. 3.38 Wro). Het moet gaan om laagdynamische
gebieden waar weinig gebeurt en waarvoor enkel een beheersregeling gewenst is.
Eén van de voorwaarden voor het kunnen vaststellen van een beheersverordening is dat in het gebied
geen ruimtelijke ontwikkeling mag zijn voorzien. De Wro geeft niet aan wat moet worden verstaan onder
een 'ruimtelijke ontwikkeling'. In de wetsgeschiedenis is hierover onder meer te vinden 'dat van een
ruimtelijke ontwikkeling sprake is als het gaat om ruimtelijk relevante veranderingen in het planologisch
toegestane gebruik van gronden en opstallen alsmede om bouwkundige wijzigingen van bouwwerken,
waarvoor een bouwvergunning (nu: omgevingsvergunning, red.) nodig is'. Bij de beheersverordening zal
het meestal gaan om gebieden die 'af' of 'uitontwikkeld' zijn. De beheersverordening is bedoeld om een
gebied waar niet veel zal gebeuren (“lage dynamiek”) te voorzien van een beheersregeling voor het
bestaande gebruik (zie ook par. 2.2).
Bij planologisch laagdynamische gebieden moet gedacht worden aan natuurgebieden, maar ook volledig
ontwikkelde (nieuwbouw)wijken of andere stadsdelen. Voor dergelijke gebieden werden de kosten voor
het maken van een bestemmingsplan door de wetgever te hoog geacht. Het instrument
beheersverordening is dan ook ontwikkeld om voor planologisch laagdynamische gebieden op een
snelle en effectieve wijze het bestaande gebruik vast te leggen.
Van belang is dat in de Wro is bepaald dat de beheersverordening in elk geval binnen tien jaar na
vaststelling wordt herzien. Dit is een maximale termijn en betekent niet dat de verordening niet voor een
kortere periode kan gelden. In de nabije toekomst zal voor het gebied een nieuw omgevingsplan worden
opgesteld waarbij de wettelijke procedure wordt doorlopen.

2.2

Bestaand gebruik

In de beheersverordening wordt het beheer overeenkomstig het bestaande gebruik geregeld. Onder
'bestaand gebruik' wordt zowel feitelijk bestaand gebruik (enge uitleg) begrepen als planologisch
bestaand gebruik (ruime uitleg). In beide gevallen gaat het om gebruik in ruime zin, dus zowel gebruik
van onbebouwde gronden en van bebouwing als gebruik in de zin van het bouwen van bouwwerken. Met
de enge uitleg wordt bedoeld het feitelijk aanwezige gebruik, met de ruime uitleg het gebruik dat op
grond van het voorgaande bestemmingsplan reeds was toegestaan (TK 2006-2007, 30 938, nr. 7, p. 10
e.v.). Dit laatste houdt in dat gebruik dat reeds toegelaten wordt in het aan de beheersverordening
voorafgaande bestemmingsplan, ook als 'bestaand gebruik' kan worden aangemerkt.
In de beheersverordening 'Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021' wordt het bestaande gebruik
geregeld overeenkomstig de voorgaande beheersverordeningen en bestemmingsplannen en het geldend
provinciaal en gemeentelijk beleid.
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2.3

Besluitgebied

De keuze voor een beheersverordening voor het gebied is met name gebaseerd op het feit dat
procedureel gezien tijdwinst wordt geboekt ten opzichte van een bestemmingsplan. In het besluitgebied
zijn geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien in de komende 10 jaar. Het betreft een gebied
dat als voltooid kan worden beschouwd. Gedurende de looptijd van de beheersverordening is daarom de
verwachting dat nieuwe grootschalige ontwikkelingen zich niet zullen voordoen.
Uit het gemeentelijk en provinciaal/regionaal beleid blijkt daarnaast dat ook voor de toekomst weinig tot
geen planologische veranderingen zullen worden doorgevoerd in het besluitgebied (op het beleid wordt
nader ingegaan in hoofdstuk 3) Er zijn met andere woorden geen ruimtelijke ontwikkelingen voorzien.
Aangezien het besluitgebied een gebied is waar gedurende de looptijd van deze beheersverordening op
planologisch vlak weinig veranderingen zullen plaatsvinden, kan voor dit gebied ook een conserverend
bestemmingsplan kunnen worden opgesteld. Omdat uitsluitend sprake is van het vewerken van een
aantal gewenste wijzigingen in de regels, en in de nabije toekomst het opstellen van een omgevingsplan
aan de orde is in het kader van (de voorbereidingen op) de Omgevingswet, is de keuze van de gemeente
Papendrecht echter gevallen op een beheersverordening.

2.4

Juridische status

De beheersverordening hoort wettelijk gezien tot de categorie verordeningen. Verordeningen op
gemeentelijk niveau worden vastgesteld door de gemeenteraad. De bevoegdheid hiertoe wordt voor wat
betreft de beheersverordening gegeven in artikel 3.38, eerste lid Wro. De gemeenteraad heeft (veel,
maar) geen volledige vrijheid over hoe de beheersverordening er uitziet. Het Besluit ruimtelijke ordening
(hierna: Bro) schrijft in artikel 1.2.3 voor dat de beheersverordening langs elektronische weg wordt
vastgelegd en vastgesteld. De verplichting hiertoe geldt vanaf 1 januari 2010. Ook moet een volledige
verbeelding op papier zijn, zij het dat de elektronische versie juridisch gezien beslissend is. Voor de
digitalisering bepaalt artikel 1.2.1, tweede lid Bro ook dat een beheersverordening digitaal beschikbaar
moet worden gesteld en volledig, toegankelijk en begrijpelijk moet worden verbeeld. Deze vereisten
komen overeen met de vereisten die gelden voor een bestemmingsplan. Afgezien van deze wettelijke
vereisten heeft de gemeenteraad de vrijheid om de inhoud van de beheersverordening naar eigen inzicht
vast te stellen.
De beheersverordening vervangt het geldende bestemmingsplan (artikel 3.39 Wro) en heeft dezelfde
status en rechtsgevolgen als het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 3
3.1

Gebiedsvisie en uitgangspunten

Rijksbeleid

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en het Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening
Gemeenten zijn niet geheel vrij in het voeren van hun eigen beleid. Rijk en provincies geven met het door
hen gevoerde en vastgelegde beleid de kaders aan waarbinnen gemeenten kunnen opereren. Het
nationale ruimtelijke beleid is met name verwoord in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte SVIR) en
de juridische vertaling daarvan in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).
Deze beheersverordening richt zich echter primair op het vastleggen van de bestaande situatie. Het
nationaal beleid is overwegend van toepassing op nieuwe ontwikkelingen en daardoor slechts zeer
beperkt dan wel niet relevant in de onderhavige situatie.

3.2

Provinciaal beleid

Het ruimtelijke beleid van de provincie Zuid-Holland is vervat in de Provinciale Structuurvisie 'Visie
Ruimte en mobiliteit' (VRM), inclusief de herzieningen hiervan. Deze visie bevat onder andere een
programma Ruimte en een programma Mobiliteit. Daarnaast is het ruimtelijke beleid vervat in de
Verordening Ruimte en verbeeld op de functiekaart en de kwaliteitskaart. De functiekaart geeft de
gewenste verdeling van ruimtelijke functies weer. De kwaliteitskaart geeft weer waar welke kwaliteit
wenselijk is.
Op beide kaarten is ten aanzien van het besluitgebied feitelijk de bestaande situatie bestendigd. Ook de
beheersverordening gaat uit van het vastleggen van de bestaande situatie in het besluitgebied en maakt
geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Wel is binnen de regeling van de beheersverordening ruimte
aanwezig voor het verder doorvertalen van de in de provinciale doelstellingen opgenomen
kwaliteitsverbetering voor het stads- en dorpsgebied.
Gelet op het voorgaande wordt op het provinciale beleid in het kader van deze beheersverordening niet
nader ingegaan. Het gemeentelijke beleid en in mindere mate het regionale beleid (Drechtsteden) zijn
richtinggevend.

3.3

Regionaal beleid

In deze paragraaf wordt het regionaal beleid besproken.
Binnen de Drechtsteden werken zeven gemeenten op een vernieuwende manier samen. Dit wordt
gedaan onder het motto 'Samen stad aan het water'. Er wordt regionaal beleid gemaakt en uitgevoerd,
daar waar dat handig is. Daarnaast wordt lokaal beleid voortgezet en worden ook lokale keuzes
gemaakt. Zo wordt het beste van beide benut. De Drechtsteden bepalen voor een groot deel het
regionale beleid van verschillende thema's in de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht,
Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, en Zwijndrecht.
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3.3.1

Op één kompas varen - Regionaal Mobiliteitsplan 2011-2016

De Drechtsteden willen met dit gezamenlijke plan streven naar een goede bereikbare, vitale en sterke
regio. Het centrale doel is 'het realiseren van een goede balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid.'
Voor Papendrecht geldt dat ten aanzien van het fietsbeleid een fietssnelweg tussen Sliedrecht en
Papendrecht wordt nagestreefd. Voor wat betreft het openbaar vervoer is de MerwedeLingelijn voor
inwoners van Sliedrecht en Papendrecht een goed vervoersalternatief over het spoor. Het zwaartepunt
van het waterbussysteem ligt in de driehoek Zwijndrecht - Dordrecht - Papendrecht.
Ten aanzien van het gemotoriseerd verkeer wordt een betere aansluiting van de N3 op de A15
nagestreefd. Het Rijk heeft verschillende investeringsafspraken met de regio gemaakt. De belangrijkste
bovenregionale investeringen zijn de aansluitingen A15 / N3, A16 / N3, A16 / Mijlweg, A16 / Dordtse Kil
4 en A15 / Grote Beer.
Voor de beheersverordening zijn ten aanzien van het beleid uit het mobiliteitsplan met name de plannen
voor het fietsverkeer relevant.
3.3.2

Spetterend wonen in de Drechtsteden, woonvisie 2010-2020

In de gezamenlijke woonvisie voor de Drechtsteden ligt de nadruk op kwaliteit. Het beleidsterrein wonen
levert een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit en het verbeteren van het vestigingsklimaat, naar
de aanpak op andere beleidsterreinen zoals onderwijs, cultuur, sport en economie. De Drechtsteden
zetten daarom in op aantrekkelijke woonmilieus in een levendige stedelijke omgeving, in een rustige en
groene omgeving en langs de vele oevers. Gezien de matige kwaliteit van de bestaande woningvoorraad
ligt de nadruk van het bouwprogramma op duurdere woningen. In de Woonvisie wordt een aantal
sleutelprojecten benoemd, maar deze liggen allemaal buiten Papendrecht.
Voor zover in Papendrecht sprake is van nieuwe woningbouwprojecten, zijn deze buiten de
beheersverordening gelaten, omdat hierin geen ontwikkelingslocaties mogen zitten.
3.3.3

Structuurvisie detailhandel en horeca Drechtsteden

In deze gezamenlijke visie van de gemeentes Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht uit
2002 is (feitelijk tot 2010) een ontwikkelingsrichting gegeven voor het horecabeleid in deze
Drechtsteden. Het centrale uitgangspunt voor de regionale visie voor de detailhandel en horeca is: 'het
aan de inwoners van de regio Drechtsteden bieden van een zo uitgebreid en gevarieerd mogelijk pakket
aan voorzieningen, op het gebied van detailhandel en horeca, op de daarvoor meest geschikte locaties,
binnen de ruimtelijke en functionele aanbodstructuur'. Het doel van de Structuurvisie detailhandel en
horeca Drechtsteden is: 'het bieden van een kader voor de ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied
van detailhandel en horeca in Drechtsteden en het handvat om daaraan sturing te geven'. Ruimte voor
nieuwe winkelontwikkelingen is slechts aanwezig voor de plannen die reeds in voorbereiding zijn. Voor
Papendrecht wordt in dat verband winkelcentrum De Meent genoemd. Dit is ondertussen afgerond,
waarmee kan worden geconcludeerd dat de winkelstructuur van het centrum van Papendrecht
momenteel vastligt. Aan de gestelde doelen uit de structuurvisie is daarbij voldaan met de
beheersverordening 'Centrumgebied'.

3.4

Gemeentelijk beleid

In deze paragraaf wordt het gemeentelijk beleid besproken.
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3.4.1

Structuurvisie Papendrecht 2020

De gemeente Papendrecht heeft op 2 juli 2009 de 'Structuurvisie Papendrecht 2020 - een venster naar
de toekomst' vastgesteld. Hierin staat de doelstelling de kwaliteit van leven behouden en versterken
centraal. Om goed te kunnen wonen, leven, werken en recreëren in Papendrecht is een optimaal en
efficiënt ruimtegebruik van alle gebieden en onderdelen van de gemeente noodzakelijk. Behoud en
versterking van de eigenheid van de gemeente is daarbij het vertrekpunt.
Op de bij de gemeentelijke structuurvisie horende structuurvisiekaart is het besluitgebied van de
beheersverordening 'Woongebied' voor het grootste gedeelte aangeduid als Woonmilieus.
Het besluitgebied 'Buitengebied' is op de structuurvisiekaart geheel aangeduid als 'Agrarisch en natuur'.
Op de horende structuurvisiekaart is het besluitgebied 'Centrumgebied' deels aangeduid als Centrum,
deels als Woonmilieus en deels als Dijklint. Op de bij de gemeentelijke structuurvisie horende
structuurvisiekaart is het plangebied van het bestemmingsplan 'Matenasche Scheidkade 2' aangeduid
als 'Agrarisch en natuur'.
Voor een nadere toelichting op de aanduidingen zoals deze voorvloeien uit de structuurvisiekaart wordt
kortheidshalve verwezen naar de 'Structuurvisie Papendrecht 2020'.
De regelingen in de beheersverordening leggen primair de bestaande situatie vast. Binnen de kaders van
de beheersverordening zijn ruimtelijke ontwikkelingen niet toegestaan. Dit betekent echter niet dat de
doelstellingen uit de structuurvisie niet kunnen worden verwezenlijkt. De beheersverordening biedt
voldoende ruimte om het beleid binnen de gestelde kaders grotendeels te kunnen doorvertalen naar de
praktijk. Alleen indien sprake zal zijn van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zal dit via separate
planvorming dienen te geschieden.

Uitsnede structuurvisiekaart gebied De Tiendzone
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3.4.2

Nota van uitgangspunten Woongebieden

De gemeenteraad heeft op 20 juli 2012 de Nota van Uitgangspunten voor de woongebieden van
Papendrecht vastgesteld. In deze nota zijn uitgangspunten geformuleerd ten behoeve van een meer
samenhangende visie op de toekomstige verruiming van de woningen en de situering van de bouw van
erfbebouwing. In de beheersverordening zijn de in de Nota van uitgangspunten opgenomen regelingen
verwerkt in primair de woonbestemming en voor zover relevant eveneens in de overige bestemmingen.
3.4.3

Horecanota

Met de gemeentelijke Horecanota wordt inzicht gegeven in het gemeentelijk beleid en de diverse
regelingen ten aanzien van de horeca. De horecanota speelt in op de herstructurering van het centrum in
de vorm van het nieuwe winkelcentrum De Meent. Verder wordt in het horecabeleid de categorisering
van horeca - bedrijven vanwege goede ervaringen uit het verleden voortgezet.
De bouw van het nieuwe winkelcentrum De Meent is voltooid. Voor de hier aanwezige horecabedrijven
geldt dat ruimte is voor onderlinge uitwisseling binnen dezelfde (of een lagere) horecacategorie. Voor de
overige in het besluitgebied aanwezige horecavestigingen geldt dat hiervoor strikt de feitelijk aanwezige
horecavoorziening met de daarbij behorende categorie wordt vastgelegd. Indien noodzakelijk worden
daarbij ook maximale oppervlaktes aangegeven. Categorie 3 horeca is momenteel op slechts één
locatie aanwezig.
3.4.4

Terassenbeleid 'Levendig Papendrecht'

Terrassen zijn vanuit recreatief en economisch oogpunt belangrijk en zorgen voor levendigheid in
Papendrecht. De afgelopen jaren hebben de ondernemers en de gemeente veel geïnvesteerd in de
bedrijvigheid van en rondom het centrum en in het marktplein, de 'huiskamer' van Papendrecht. Hierdoor
is het horeca-aanbod flink toegenomen en naar verwachting blijft deze sector zich uitbreiden. De
gemeente Papendrecht heeft een terrassenbeleid (d.d. 27 februari 2018) uitgegeven.
De gemeente heeft regels opgesteld voor terrassen zodat de openbare ruimte aantrekkelijk blijft, zijn
openbare karakter behoud en hinder en overlast zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast vervult
het de wens vanuit de (horeca) ondernemers om eenduidige regels en richtlijnen voor terrassen in te
voeren.
Het beleid is gericht aan alle ondernemers in Papendrecht die vanuit een openbare inrichting
horecaactiviteiten verrichten met een terras en overige ondernemers met een gevelzitplaats.
Gemeente Papendrecht vindt het belangrijk dat de eigen identiteit van de ondernemingen leidend is. In
principe staat het de ondernemer dus vrij het terras naar eigen inzicht in te richten. Wel dient de gehele
terrasinrichting, zoals terrasschermen, parasols en meubilair binnen het eigen terras op elkaar
afgestemd te zijn, qua kleur en stijl. Ook heeft de ondernemer de verantwoordelijkheid het terras schoon
te houden en de voorwerpen die op het terras staan moeten heel zijn.
Naast het terrassenbeleid zijn er in de Algemene plaatselijke verordening (Apv ) artikelen over terrassen
opgenomen en is er wet- en regelgeving voor de horeca en detailhandel.
3.4.5

Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP) Papendrecht 2010-2020

De doelstelling van het GVVP is: 'Het behouden, en waar mogelijk versterken, van de leefkwaliteit door
het creëren van een duurzaam verkeers- en vervoerssysteem met voldoende gebruikswaarde,
belevingswaarde en toekomstwaarde.'
Papendrecht vormt geen eiland. Inkomende en uitgaande verkeers- en vervoerbewegingen zijn essentieel
voor het functioneren van Papendrecht als woon- en werkgemeente. Door de nabijheid van de rijkswegen
Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021
ontwerp, 16 maart 2021

27

A15, N3 en de provinciale weg N214 heeft Papendrecht een goede verbinding met het landelijke
hoofdwegennet. Het huidige landelijke hoofdwegennet heeft echter te kampen met overbelasting, zodat
tijdens de spitsperioden files ontstaan, de externe bereikbaarheid onder druk komt te staan en de kans
op ongewenst doorgaand verkeer over het interne wegennet toeneemt.
Vanuit verschillende perspectieven heeft Papendrecht belang bij een goede doorstroming op de
rijkswegen A15, de N3 en de aansluitende lokale hoofdwegen. Een goede doorstroming op de A15 en
de N3 voorkomt ongewenst doorgaand verkeer over bijvoorbeeld de Burgemeester Keijzerweg en zorgt
voor een goede bereikbaarheid vanuit de gemeente naar bestemmingen buiten de gemeente en vice
versa (externe bereikbaarheid). Bundeling van het doorgaande autoverkeer op het landelijke
hoofdwegennet biedt kansen om de oversteekbaarheid van gemeentelijke wegen voor fietsers en
voetgangers te verbeteren. Ook de leefkwaliteit in de aanliggende woonwijken is gebaat bij minder
doorgaand autoverkeer. Het voorgenomen initiatief past binnen de kader van het gemeentelijk beleid.
3.4.6

Papendrecht Visie 2015

De opgave die in deze toekomstvisie verwoord wordt, is hoe er ook in de toekomst ingespeeld kan
worden op de veranderende behoeften van de inwoners. De gemeente wil de beschikbare gronden zo
goed mogelijk benutten, waarbij duurzaamheid en kwaliteit de sleutelwoorden zijn. Revitalisering en
herinrichting bieden kansen tot vernieuwing en verbetering. Papendrecht wil hiermee zijn centrum en
wijken een kwaliteitsimpuls geven. Het aantal 55-plussers zal ook in Papendrecht de komende jaren
sterk toenemen. Daarom dienen toekomstige voorzieningen ook te voorzien in de behoeften van deze
bevolkingsgroep en moeten ze goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor 55-plussers. Het feit dat het
aantal ouderen in de gemeente zal toenemen vraagt om extra aandacht op het gebied van wonen, zorg
en vrijetijdsbesteding.
3.4.7

Landschapsplan 'Tiendzone Oostpolder'

Papendrecht Visie 2015
De opgave die in deze toekomstvisie verwoord wordt, is hoe er ook in de toekomst ingespeeld kan
worden op de veranderende behoeften van de inwoners. De gemeente wil de beschikbare gronden zo
goed mogelijk benutten, waarbij duurzaamheid en kwaliteit de sleutelwoorden zijn. Revitalisering en
herinrichting bieden kansen tot vernieuwing en verbetering. Papendrecht wil hiermee zijn centrum en
wijken een kwaliteitsimpuls geven. Het aantal 55-plussers zal ook in Papendrecht de komende jaren
sterk toenemen. Daarom dienen toekomstige voorzieningen ook te voorzien in de behoeften van deze
bevolkingsgroep en moeten ze goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor 55-plussers. Het feit dat het
aantal ouderen in de gemeente zal toenemen vraagt om extra aandacht op het gebied van wonen, zorg
en vrijetijdsbesteding.
Landschapsplan Tiendzone (2000)
Het 'Landschapsplan Tiendzone' geeft een visie op de landschappelijke zone tussen het historische
dijklint van het Oosteind en Matena en de wijk Oostpolder. Kernpunten van de visie zijn de opname van
een beperkt aantal woningen en het handhaven van de polderstructuur van het gebied, waarbij tevens
ruimte blijft voor volkstuinders en dieren. Het gebied wordt volgens de visie toegankelijk gemaakt voor
omwonenden door middel van een pad van west naar oost en enkele noord - zuidpaden. De zone wordt
aan de noordkant afgesloten door de 'Ring', een landschappelijk ingepast pad voor fietsers, voetgangers
en skaters. Door het open en groen houden van het gebied, blijft via de Matenasche Scheidkade een
plezierige, groene verbinding voor langzaam verkeer in stand tussen Papendrecht en het Groene Hart.
De Tiendzone Uitgewerkt
In de notitie 'De Tiendzone Uitgewerkt' is de visie van het Landschapsplan Tiendzone met betrekking tot
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het gedeelte van de Tiendzone, gelegen tussen de Zuidkil en de Tiendweg - Oost, verder uitgewerkt in
concrete inrichtingsvoorstellen, welke de basis vormen voor het opstellen van het landschapsplan. In het
plan wordt voorgesteld om de bomenrij van de Ring langs de noordkant van de Weteringen te laten
lopen. Daardoor komen de oostelijke wooneilanden van Oostpolder als het ware in het groengebied te
liggen. De inrichting van deze eilanden en de Weteringen wordt landschappelijker dan ten westen van de
Matenasche Scheidkade. Het zo ontstane verschil tussen de westelijke en de oostelijke eilanden zal de
diversiteit van de Oostpolder vergroten.
3.4.8

Bomenverordening gemeente Papendrecht 2017

In de raadsvergadering van 14 september 2017 is de Bomenverordening gemeente Papendrecht 2017
vastgesteld.
Het doel van de bomenverordening is (aanvullende) bescherming van waardevolle bomen. Daarnaast
draagt de verordening bij aan meer bekendheid van bijzondere bomen en biedt deze de mogelijkheid
voor het geven van ondersteuning aan eigenaren van beschermingswaardige particuliere bomen bij het
bomenbeheer. De bomenverordening richt zich zowel op bomen in eigendom van de gemeente als op
bomen van overige eigenaren. De bomenverordening is verder uitgewerkt in een Handboek Groen. Dit
handboek bevat o.a. de criteria voor beschermingswaardige bomen ('houtopstanden' ). Op basis van de
criteria in het Handboek Groen is een Groene Kaart samengesteld.
3.4.9

Conclusie

Voor het uitwerkingsgebied en de directe omgeving worden vrijwel geen ingrijpende veranderingen
voorgesteld. Het beleid van diverse overheden voor dit uitwerkingsgebied stemt overeen met de huidige
situatie en ontwikkelingen, zoals in het landschapsplan wordt vastgelegd. De ontwikkelingen die in dit
plan mogelijk worden gemaakt, voorzien in de behoefte tot meer recreatievoorzieningen.
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Hoofdstuk 4

Sectorale aspecten

4.1

Archeologie en cultuur

4.1.1

Archeologische waarden

Bij de opstelling en de uitvoering van ruimtelijke plannen moet rekening gehouden worden met bekende
archeologische waarden. De gemeente Papendrecht beschikt over een eigen Archeologische
Verwachtingskaart en een Archeologische Beleidsadvieskaart. Op de Verwachtingskaart staat
aangegeven wat de archeologische verwachting is voor de in geologisch opzicht verschillende gebieden
in het besluitgebied.
Het grootste deel van het besluitgebied 'Woongebied' bestaat uit komgebieden, waarvoor een
middelhoge verwachting bestaat. Conform de Beleidsadvieskaart is hier archeologisch onderzoek
noodzakelijk in geval van bodemingrepen dieper dan 30 cm beneden maaiveld bij plangebieden groter
dan 500 m². Het resterende gedeelte van het besluitgebied bestaat uit stroomruggen van diverse
ouderdom en uit de oude dijklinten. Hiervoor geldt een hoge archeologische verwachting, hetgeen
betekent dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is in geval van bodemingrepen dieper dan 30 cm
beneden maaiveld bij plangebieden groter dan 250 m². In een aantal gebieden heeft reeds archeologisch
onderzoek plaatsgevonden. Hier geldt geen verwachting meer.
Een groot gedeelte van het besluitgebied 'Centrumgebied' bestaat uit komgebieden, waarvoor een
middelhoge verwachting bestaat. Conform de Beleidsadvieskaart is hier archeologisch onderzoek
noodzakelijk in geval van bodemingrepen dieper dan 30 cm beneden maaiveld bij plangebieden groter
dan 500 m². Dit geldt tevens voor de gebieden ter plaatse van de Middeleeuwse dijk. Daarnaast bestaat
een groot gedeelte uit stroomruggen, waar een hoge archeologische verwachting geldt. Dit betekent dat
archeologisch onderzoek noodzakelijk is in geval van bodemingrepen dieper dan 30 cm beneden
maaiveld bij plangebieden groter dan 250 m². De oude dorpskern heeft tenslotte een zeer hoge
archeologische verwachting. Hier geldt dat archeologisch onderzoek is vereist bij bodemingrepen dieper
dan 30 cm beneden maaiveld bij plangebieden groter dan 30 m². In de beheersverordening wordt de
bestaande situatie vastgelegd en zijn geen nieuwe ontwikkelingen voorzien die tot bodemingrepen
leiden. De eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het besluitgebied komen dan ook niet
in het geding.
Het grootste deel van het besluitgebied 'Buitengebied' bestaat uit komgebieden, waarvoor een
middelhoge verwachting bestaat. Conform de Beleidsadvieskaart is hier archeologisch onderzoek
noodzakelijk in geval van bodemingrepen dieper dan 30 cm beneden maaiveld bij plangebieden groter
dan 500 m². Het resterende gedeelte van het besluitgebied bestaat uit stroomruggen van diverse
ouderdom. Hiervoor geldt een hoge archeologische verwachting, hetgeen betekent dat archeologisch
onderzoek noodzakelijk is in geval van bodemingrepen dieper dan 30 cm beneden maaiveld bij
plangebieden groter dan 250 m². In de beheersverordening wordt de bestaande situatie vastgelegd en
zijn geen nieuwe ontwikkelingen voorzien die tot bodemingrepen leiden. De eventueel aanwezige
archeologische waarden binnen het besluitgebied komen dan ook niet in het geding.
In de beheersverordeningen wordt de bestaande situatie vastgelegd en zijn geen nieuwe ontwikkelingen
voorzien die tot bodemingrepen leiden. De eventueel aanwezige archeologische waarden binnen de
besluitgebieden komen dan ook niet in het geding.
Op de Verwachtingskaart staat aangegeven wat de archeologische verwachting is voor de in geologisch
opzicht verschillende gebieden. Conform de Beleidsadvieskaart is ter plaatse van het plangebied
Matenasche Scheidkade 2 geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.
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De Archeologische waarden staan de vaststelling van de beheersverordening dan ook niet in de weg.
Landschapsplan Tiendzone Oostpolder
Door SOB Research is archeologisch onderzoek uitgevoerd door middel van proefsleuven ter plaatse van
het uitwerkingsgebied. Tijdens het onderzoek zijn archeologische sporen aangetroffen, die kunnen
worden gerelateerd aan perceelsindeling en waterhuishouding in de nieuwe tijd. Naast enkele recente
verstoringen en sloten, zijn ook enkele sloten aangetroffen die afgedekt waren door komafzettingen van
Tiel. In het onderzoeksgebied zijn ook sloten aangetroffen die echter opgevuld waren met humeuze klei,
vergelijkbaar met die van het toenmalige maaiveld, voordat ze werden afgedekt door de komafzettingen
van Tiel. Bovenin deze humeuze vulling werden in de sloten vondsten aangetroffen uit de 18e eeuw. De
sloten zijn dus op zijn laatst begin 18e eeuw gedicht, zodat de bovenliggende komafzettingen dus op
zijn vroegst van dijkdoorbraken na het begin van de 18e eeuw dateren. Waarschijnlijk dat na de
overstromingen, waarbij het land egaal werd afgedekt door een laag klei, de indeling in smalle
kavelstroken enkele meters is verplaatst en gewijzigd naar de huidige indeling.
De aangetroffen archeologische resten in het onderzoeksgebied kunnen zowel op basis van fysieke
criteria als op basis van inhoudelijke criteria, zoals bepaald in het deelproces Waarderen (VS06) in de
KNA 3.1, als niet behoudenswaardig worden gekarakteriseerd. Daarom werd een vervolgonderzoek ter
plaatse van beide onderzoeksgebieden dan ook niet noodzakelijk geacht.
Onderdeel van de door Tiendzone Advies Groep ingediende inspraakreactie is de notitie
'Cultuurhistorisch Landschapspark "De Tiendzone" Spreekt tot de verbeelding'. Deze notitie is
opgenomen als Cultuurhistorisch landschapspark de Tiendzone). Deze notitie is een aanvulling op de
notitie 'De Tiendzone Uitgewerkt'. In de notitie wordt een cultuurhistorische omschrijving van het gebied
gegeven. Dit betreft een waardevolle nadere toelichting op de waarden van het landschap in de
Tiendzone. De notitie zal dienen als kader waaraan ruimtelijke ontwikkelingen getoetst dienen te
worden.
4.1.2

Cultuurhistorische waarden

Binnen het besluitgebied 'Woongebied' zijn verschillende in cultuurhistorisch opzicht waardevolle
gebouwen aanwezig, met name ter hoogte van de Oude Dijklinten. Rijksmonumenten zijn niet aanwezig
binnen het besluitgebied. Wel bevindt zich ter plaatse van het oude dijklint (met name Oosteind) een
aantal beeldbepalende panden. Deze worden van een beschermende regeling voorzien. Het oude dijklint
is verder op de provinciale Cultuur historische atlas aangeduid als een historisch landschappelijke lijn
met een hoge waarde. Enkele andere wegen hebben een redelijk hoge waarde. Afgezien van het
Noordhoekse Wiel zijn verder binnen en in de directe omgeving van het besluitgebied geen relevante
cultuurhistorische waarden aanwijsbaar.
Binnen het besluitgebied 'Centrumgebied' zijn verschillende in cultuurhistorisch opzicht waardevolle
gebouwen aanwezig, met name ter hoogte van de oude dijklinten. Rijksmonumenten zijn echter niet
aanwezig binnen het besluitgebied. Wel bevindt zich ter plaatse van het oude dijklint een aantal
beeldbepalende panden. Deze worden van een beschermende regeling voorzien. Het oude dijklint
(Bosch - Oude Veer - Westeind) is verder op de provinciale Cultuur historische atlas aangeduid als een
historisch landschappelijke lijn met een hoge waarde. Afgezien van het dijkwiel nabij de Kleine Waal
zijn verder binnen en in de directe omgeving van het besluitgebied geen relevante cultuurhistorische
waarden aanwijsbaar.
Binnen het besluitgebied 'Buitengebied' zijn geen Rijks- of gemeentelijke monumenten aanwezig. De
N214 aan de noordwestzijde van het besluitgebied is op de provinciale Cultuur historische atlas
aangeduid als een historisch landschappelijke lijn met een redelijk hoge waarde. De ten oosten van het
besluitgebied liggende weg heeft een hoge waarde. Verder zijn binnen en in de directe omgeving van het
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besluitgebied geen relevante cultuurhistorische waarden aanwijsbaar.
Aangezien de beheersverordeningen nieuwe ontwikkeling, waaronder mede begrepen het oprichten van
gebouwen, niet mogelijk maakt, komen de aanwezige cultuurhistorische waarden niet in het geding.

4.2

Flora en fauna

4.2.1

Gebiedsbescherming

Ten aanzien van flora en fauna dient in eerste instantie rekening gehouden te worden met
gebiedsbescherming. Deze bescherming geschiedt op basis van de Natuurbeschermingswet 1998.
Sinds 2005 zijn hierin ook alle Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijn-gebieden opgenomen als Natura
2000-gebieden.
In de wijdere omgeving van de besluitgebied 'Woongebied', 'Centrumgebied' en 'Buitengebied' liggen
diverse Natura 2000-gebieden. Op iets minder dan respectievelijk twee kilometer in zuidelijke richting,
drie en een halve kilometer in zuidoostelijke richting en op iets meer dan twee kilometer in zuidelijke
richting ligt het Natura 2000-gebied 'Biesbosch', op respectievelijk circa vijf kilometer, circa zes en een
halve kilometer en circa vier kilometer in noordelijke richting 'Donkse Laagten' en op respectievelijk
ongeveer drie en een halve kilometer, vier kilometer en vijf kilometer richting het noordwesten 'Boezems
Kinderdijk'. Daarnaast komen in en rond het besluitgebied 'Woongebied' verschillende gebieden voor die
deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Binnen het besluitgebied betreft het het park
het Noordhoekse Wiel en de daaraan gekoppelde gebieden, in de uiterste noordwestpunt van het
besluitgebied.
In het besluitgebied 'Centrumgebied' komen geen gebieden voor die deel uitmaken van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Wel maakt de ten zuiden en westen van het besluitgebied gelegen Merwede deel
uit van de EHS.
In en rond het besluitgebied 'Buitengebied' komen verschillende gebieden voor die deel uitmaken van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Binnen dit besluitgebied betreft het de bospercelen van het
Alblasserbos. Het Alblasserbos wordt voorzien van een specifieke bosbestemming met een
beschermende regeling voor de aanwezige natuurwaarden.
Aangezien in de beheersverordening geen nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen, oefent deze geen
nadelige invloed uit op deze gebieden. De huidige situatie wordt opnieuw vastgelegd.
Als gevolg van de aanpassing van de aansluiting N3/N214/A15 is sprake van ruimtebeslag in de EHS en
belangrijk weidevogelgebied. Er gaat in totaal een oppervlak van 3.677 m² EHS en 6.435 m² belangrijk
weidevogelgebied verloren. De EHS die verloren gaat had de bestemming bos. De aanwezige bomen
zijn echter recentelijk gekapt, zodat compensatie in het kader van de boswet niet van toepassing is.
Om de bovenstaande redenen dient er gecompenseerd te worden voor het verlies aan EHS en
weidevogelgebied. In het compensatieplan is opgenomen waar en hoeveel gecompenseerd moet worden
en welke mitigerende maatregelen genomen moeten gaan worden. Dit compensatieplan is opgesteld in
overleg met de provincie Zuid - Holland. De ontheffing voor het uitvoeren van werkzaamheden in EHS
gebied is op 30 september 2014 behandeld en verleend door Gedeputeerde Staten.
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4.2.2

Soortenbescherming

Naast gebiedsbescherming is de soortenbescherming van belang. De soortbeschermingsregeling uit de
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is geïmplementeerd in de Flora- en faunawet. In verband met de
uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden met soortbescherming en
dan met name de aanwezigheid van beschermde soorten in het besluitgebied. In ruimtelijke plannen
mogen geen mogelijkheden worden geboden voor ruimtelijke ontwikkelingen waarvan op voorhand
redelijkerwijs kan worden ingezien dat in het kader van de Ffw geen ontheffing zal worden verleend.
De beheersverordeningen 'Woongebied', 'Centrumgebied' en 'Buitengebied' zijn ruimtelijke plannen met
een uitermate beheersmatig karakter. Nieuwe ontwikkelingen worden hierdoor niet mogelijk gemaakt,
zodat beschermde flora en fauna niet in het geding komen.
Er worden geen beschermde soorten aangetast door de beoogde ontwikkeling, gelet op het karakter van
het pangebied Matenasche Scheidkade 2 (intensief beheerd landbouwgrond) en het ontbreken van
vestigingsmogelijkheden in de bestaande bebouwing. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat de Ffw de
vaststelling van de beheersverordening niet in de weg staat.
In verband met de vaststelling van het bestemmingsplan Aansluiting A15/N3 is een onderzoek
uitgevoerd naar de soortenbescherming. Voor wat betreft vogels dient rekening gehouden te worden met
het broedseizoen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de kleine modderkruiper.
Werkzaamheden dienen plaats te vinden tussen de voortplantingsperiode en de winterrust. Verder
dienen de bomen met kraaiennesten in het broedseizoen, vooraf aan de werkzaamheden, gecontroleerd
te worden op in gebruik zijnde kraaiennesten door roofvogelsoorten. Op basis van de hiervoor genoemde
resultaten en de geplande werkzaamheden kan gesteld worden dat, met uitzondering van de groepen
broedvogels en vissen, geen (negatieve) effecten te verwachten zijn op (populaties van) beschermde
planten- en diersoorten.
Daarnaast heeft een vervolgonderzoek plaatsgevonden waaruit volgt dat de eisen die voortvloeien uit de
Ffw geen beletsel vormen voor de uitvoering van het project.
Voor de Ffw geldt dat de planwerkzaamheden buiten het broedseizoen opgestart dienen te worden.
Indien bomen worden gekapt in het gebied Tiendzone Oostpolder, dient voorafgaand aan de uitvoering
hiervan eerst nader onderzoek naar vleermuizen te worden uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van
dit onderzoek zullen mitigerende of compenserende maatregelen moeten worden uitgewerkt en zeker
gesteld alvorens het plan kan worden gerealiseerd. Mogelijk dient hiervoor dan ook ontheffing in het
kader van de Ffw te worden aangevraagd. Indien sloten worden aangetast dient voor de kleine
modderkruiper ontheffing te worden aangevraagd. Voor de heikikker, een zwaar beschermde soort, geldt
dat bij aantasting of verstoring voorafgaand aan de ontwikkeling gecompenseerd of gemitigeerd moet
worden. Deze compensatie vindt plaats in het Land van Matena.
Met inachtneming van de algemene zorgplicht en nader te bepalen mitigerende en compenserende
maatregelen bij werkzaamheden staat de Ffw de vaststelling van de beheersverordening niet in de weg.

4.3

Waterparagraaf

Omdat de bebouwingsregeling van de voorgaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen wordt
overgenomen, is geen sprake van een toename van het verhard oppervlak. Aangezien deze
beheersverordening niet voorziet in nieuwe ontwikkelingen, is geen sprake van mogelijke negatieve
gevolgen voor de waterhuishoudkundige situatie binnen het gebied. Een nadere watertoets is dan ook
niet noodzakelijk. De beheersverordening maakt immers niet meer mogelijk dan nu al mogelijk is.
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4.4

Milieuhygiëne

Milieubeleid wordt steeds meer geïncorporeerd in andere beleidsvelden. Verbreding van milieubeleid
naar andere beleidsterreinen is dan ook een belangrijk uitgangspunt. Ook in de ruimtelijke planvorming
is structureel aandacht voor milieudoelstellingen nodig. De milieudoelstellingen worden daartoe integraal
en vanaf een zo vroeg mogelijk stadium in het planvormingsproces meegewogen. Een duurzame
ontwikkeling van de gemeente is een belangrijk beleidsuitgangspunt dat zijn doorwerking heeft in
meerdere beleidsterreinen.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal van deze beleidsterreinen. Gelet op het beheersmatige
karakter van deze beheersverordening wordt niet bij alle aspecten even uitgebreid stilgestaan.

4.5

Bedrijven en milieuzonering

De binnen het besluitgebied Woongebied bestaande en mogelijk toelaatbare (vergelijkbare) bedrijven en
instellingen betreffen met name inrichtingen in de categorie 1 en 2, welke goed inpasbaar zijn in een
woonomgeving en zeker in een gemengd gebied zoals het centrum. Binnen het besluitgebied zijn ook
enkele inrichtingen uit categorie 3.1 gelegen. Categorie 3.1 inrichtingen passen normaal gesproken niet
binnen een overwegend woongebied, maar vaak nog wel binnen een gemengd gebied, waar wonen en
andere functies afwisselend aanwezig zijn. Voor zover deze bestaande categorie 3.1 inrichtingen vanuit
het verleden op een legale wijze tot stand zijn gekomen, blijven de aanwezige rechten gehandhaafd en
worden de bestaande functies gerespecteerd en in deze beheersverordening vastgelegd in hun huidige
omvang en aard.
Van het inpassen van nieuwe inrichtingen in categorie 3.1 (of hoger) is gezien het beheersaspect van
deze beheersverordening geen sprake. Nieuwe categorie 1 en 2 inrichtingen zijn mogelijk mits de
vigerende bestemming daarvoor de ruimte biedt. Met betrekking tot de aanwezige bedrijven en
instellingen wordt in de huidige situatie geen (grootschalige) overlast ervaren. Gelet op de aard en
omvang van de functies zal dit ook in de toekomst niet het geval zijn.
De binnen het besluitgebied Centrumgebied bestaande en mogelijk toelaatbare (vergelijkbare) bedrijven
en instellingen betreffen met name inrichtingen in de categorie 1 en 2, welke goed inpasbaar zijn in een
woonomgeving en zeker in een gemengd gebied zoals het centrum. Binnen het besluitgebied zijn ook
enkele inrichtingen uit categorie 3.2 gelegen. Categorie 3.2 zijn in een dorps- of stadskern normaal
gesproken ongewenst, gelet op de aard van de activiteiten en de daaraan gekoppelde richtafstanden.
Dergelijke inrichtingen horen thuis op bedrijventerreinen. Feit blijft dat zich momenteel enkele bedrijven
en instellingen van categorie 3.2 in het besluitgebied bevinden. Voor zover deze bestaande inrichtingen
vanuit het verleden op een legale wijze tot stand gekomen, blijven de aanwezige rechten gehandhaafd
en worden de bestaande functies gerespecteerd en in deze beheersverordening vastgelegd in hun
huidige omvang en aard.
Van het inpassen van nieuwe inrichtingen in categorie 3.2 is gezien het beheersaspect van deze
beheersverordening geen sprake. Nieuwe categorie 1 en 2 inrichtingen zijn mogelijk mits de vigerende
bestemming daarvoor de ruimte biedt.
Met betrekking tot de aanwezige bedrijven en instellingen wordt in de huidige situatie geen
(grootschalige) overlast ervaren. Gelet op de aard en omvang van de functies zal dit ook in de toekomst
niet het geval zijn.
Binnen het besluitgebied Buitengebied zijn in totaal drie agrarische bedrijven en twee nutsvoorzieningen
aanwezig. Bedrijven en instellingen welke een zonering conform de VNG-brochure 'Bedrijven en
milieuzonering' kennen en waarvoor een regeling in de beheersverordening dient te worden opgenomen,
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zijn niet aanwezig. De agrarische bedrijven bestaan uit melkveehouderijen en fruitteeltbedrijven
aanwezig. Conform de vigerende planologische regeling is intensieve veehouderij als nevenactiviteit
toegestaan bij de aanwezige agrarische bedrijven. De aanwezige nutsvoorzieningen zijn bestemd voor
de distributie van elektriciteit.
Met betrekking tot de aanwezige bedrijven en instellingen wordt in de huidige situatie geen
(grootschalige) overlast ervaren. Gelet op de aard en omvang van de functies zal dit ook in de toekomst
niet het geval zijn.
Met het bestemmingsplan Matenasche Scheidkade 2 wordt de uitbreiding van de bestaande loods van
het fruitteeltbedrijf mogelijk gemaakt. Voor bedrijfsgebouwen van fruitteeltbedrijven geldt op basis van de
VNGpublicatie een richtafstand van 30 m tot een rustige woonwijk (10 m tot gemengd gebied) in verband
met het aspect geluid. De dichtstbijzijnde woningen liggen op een afstand van circa 65 meter. Er wordt
dan ook voldaan aan de richtafstand. Daarnaast komt de bedrijfsbestemming door de uitbreiding van de
loods niet dichterbij de woningen te liggen. Er zal ter plaatse van de woningen dan ook sprake zijn van
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Het aspect bedrijven en milieuhinder staat de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg.
In het bestemmingsplan Aansluiting A15/N3 zijn geen bedrijven aanwezig. Daarnaast liggen er ook in de
nabijheid geen bedrijven die van enige invloed op dit project zijn.
Bedrijven en milieuzonering is dan ook verder niet van toepassing op dit bestemmingsplan en zorgt niet
voor knelpunten.
Geluidzone
Aan de zuidoostzijde (Oostpolder) en de westzijde van het besluitgebied Woongebied reikt de
geluidzone van de rondom de gemeente gelegen bedrijventerreinen tot binnen de grenzen van het
besluitgebied. Binnen deze geluidzone mag geen geluidsgevoelige bebouwing worden opgericht.
Aangezien de beheersverordening niet uitgaat van het oprichten van nieuwe bebouwing, levert deze
zonering geen belemmeringen op.

4.6

Externe veiligheid

4.6.1

Algemeen

Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet bij de activiteit
betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen en beheersen van
risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport. Het gaat daarbij om de bescherming van
individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen of omstandigheden. Daarbij gaat
het om de risico's verbonden aan risicovolle inrichtingen, waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd,
opgeslagen of gebruikt, om het vervoer van gevaarlijke stoffen via wegen, spoorwegen, waterwegen en
buisleidingen en om natuurrampen.
4.6.2

Risicovolle inrichtingen

De huidige situatie met betrekking tot externe veiligheid wijzigt niet als gevolg van de
beheersverordening, aangezien geen nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Hierna zullen de risicovolle
inrichtingen ten tijde van de vaststelling van de beheersverordeningen en bestemmingsplannen worden
beschreven.
In en rond het besluitgebied 'Woongebied' zijn ten tijde van de vaststelling enkele risicovolle inrichtingen
aanwezig. Aan de Burgemeester Keijzerweg 1 ligt een gasdrukregel- en meetstation van Eneco. Aan de
Burgemeester Keijzerweg 6 vindt opslag plaats van gevaarlijke stoffen. De risicocontouren van deze
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installaties reiken niet tot gevoelige functies in de nabijheid.
Binnen het besluitgebied 'Woongebied' bevindt zich verder het tankstation aan de Burgemeester
Keijzerweg 2 met een lpg-vulpunt, lpg-afleveringsinstallatie en lpg-reservoir. Binnen de plaatsgebonden
risicocontour van 10-6 per jaar van het lpg-tankstation zijn echter geen kwetsbare objecten gelegen.
Op de Risicokaart is te zien dat bij een tweetal woningen en één agrarisch bedrijf aan de Matenasche
Scheidkade bovengrondse tanks aanwezig zijn. In de circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel
gebruik worden veiligheidsafstanden gegeven ten opzichte van inrichtingen waar dergelijke stoffen
opgeslagen worden. Voor de betreffende inrichtingen wordt uitgegaan van de bestaande situatie met
bijbehorende risicoafstanden. Deze reiken niet tot de in de omgeving aanwezige (bedrijfs)woningen.
Verder bevindt zich ten zuidwesten van de besluitgebieden 'Woongebied' en 'Centrumgebied' het terrein
van Stork Fokker AESP B.V., waar een zwavelzuur- / chroomzuurbad aanwezig is. De hieraan
verbonden risicoafstand voor het plaatsgebonden risico (PR 10-6) bedraagt 71 meter. Deze contour reikt
niet tot binnen de besluitgebieden. Aangezien ook de veiligheidszones van andere bedrijven in
Papendrecht niet over kwetsbare bebouwing reikt, wordt voldaan aan de grenswaarde voor het
plaatsgebonden risico. Wel reikt het aandachtsgebied groepsrisico van Stork Fokker AESP B.V. over
kwetsbare bebouwing binnen het besluitgebied 'Woongebied'. Uit het Veiligheidsrapport van dit
Bevi-/BRZO-bedrijf blijkt echter dat dit groepsrisico onder de 0,1 maal de oriënterende waarde (OW)
blijft.
Bevi-inrichtingen, zoals LPG-tankstations zijn niet aanwezig binnen of in de nabijheid van het plangebied
'Centrumgebied'. Bij de tankstations aan De Overtoom en aan de Veerweg vindt geen verkoop van LPG
plaats.
Binnen de besluitgebieden 'Woongebied', 'Centrumgebied' en 'Buitengebied' bevinden zich eveneens een
aantal niet risicovolle (agrarische) bedrijven. In de situatie ten tijde van de vaststelling van de
beheersverordeningen is geen sprake van buiten de wettelijke grenzen vallende overlast van deze
bedrijven. De bedrijfsactiviteiten zijn door middel van de milieuregelgeving en de verstrekte
milieuvergunningen afgestemd op de milieugevoelige functies in de omgeving.
Daar de plannen niet rechtstreeks voorzien in nieuwe ontwikkelingen is onderzoek naar hinder door de
aanwezige bedrijvigheid niet uitgevoerd.
Ter plaatse van het plangebied Matenasche Scheidkade 2 vindt opslag van propaan plaats. Rondom de
tank is sprake van een PR 10-6 contour van 9 meter. De uitbreiding van de loods vindt buiten deze
contour plaats. De aanwezigheid van de propaantank vormt dan ook geen belemmering voor de beoogde
ontwikkeling.
Ter hoogte van de ongelijkvloerse kruising gelegen in het plangebied Aansluiting A15/N3 zijn geen
knelpunten van het groepsrisico. Het groepsrisico verandert door de infrastructurele aanpassing niet, ten
opzichte van de nulsituatie. De juiste bestrijdingsmiddelen, blusmiddelen en bluswatervoorzieningen
dienen beschikbaar te zijn. Deze middelen dienen goed bereikbaar te zijn. Het getroffen gebied dient
goed bereikbaar te zijn. Adequate risicocommunicatie dient ingezet te worden ter bevordering van het
zelfreddende gedrag. De verkeerskundige doelstelling van het project is het vergroten van de
verkeerscapaciteit, het bewerkstelligen van een goede verkeersafwikkeling en het bevorderen van de
doorstroming. Bijkomend positief effect is dat het voor hulpdiensten dan automatisch gemakkelijker
wordt het getroffen gebied te bereiken. Indirect heeft de verkeerskundige doelstelling een positief effect
op het groepsrisico. Een uitgebreide verantwoording acht de Veiligheidsregio Zuid - Holland Zuid niet
noodzakelijk.
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4.6.3

Buisleidingen

Door het besluitgebied Woongebied loopt een aantal gastransportleidingen van de Nederlandse
Gasunie. De OZHZ heeft een kwantitatieve risicoanalyse van de aardgastransportleidingen in
Papendrecht uitgevoerd (Kwantitatieve Risicoanalyse P101897 aardgastransportleiding Papendrecht,
d.d. november 2011), waaruit volgt dat het groepsrisico van de leidingen onder de 0,1 maal de
oriënterende waarde blijft. Binnen de invloedsgebieden van de leidingen binnen het besluitgebied worden
met de voorliggende beheersverordening geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt, zodat geen
sprake is van toename van het groepsrisico. Ten tijde van de aanleg van de leidingen zijn al de
veiligheidsaspecten uitvoerig onderzocht en daarnaast is zoals vermeld een kwantitatieve risicoanalyse
voor de leidingen uitgevoerd. Alle percelen binnen het invloedsgebied zijn goed bereikbaar en binnen het
invloedsgebied zijn geen groepen verminderd zelfredzame personen aanwezig.
Door het besluitgebied (of de directe omgeving) Centrumgebied lopen geen buisleidingen waar
gevaarlijke stoffen door worden getransporteerd en die planologische bescherming behoeven.
Door het besluitgebied Buitengebied lopen in totaal drie gastransportleidingen van de Nederlandse
Gasunie. Binnen het invloedsgebied van de leiding binnen het besluitgebied worden met de voorliggende
beheersverordening geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt, er is dus geen sprake van toename
van het groepsrisico. Ten tijde van de aanleg van de leidingen zijn reeds de veiligheidsaspecten uitvoerig
onderzocht. Alle percelen binnen het invloedsgebied zijn goed bereikbaar en er zijn geen groepen
verminderd zelfredzame personen binnen het invloedsgebied aanwezig.
Ten zuiden van het plangebied Matenasche Scheidkade 2 vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats
door de aardgasleiding 119630. Deze leiding heeft een uitwendige diameter van 12,76 inch en een
maximale werkdruk van 40 bar. Het invloedsgebied van de leiding is circa 180 meter. Het plangebied ligt
op circa 80 meter van de leiding, hetgeen binnen het invloedsgebied valt. Gezien de personendichtheid
in het gebied rondom de leiding zal geen sprake zijn van een overschrijding van 0,1 maal de
oriënterende waarde van het groepsrisico. Door de uitbreiding van de bestaande loods zal daarnaast de
personendichtheid en daarmee het groepsrisico nauwelijks toenemen. De aanwezigheid van de
aardgasleiding vormt dan ook geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.
In het plangebied Aansluiting A15/N3 bevindt zich een gasleiding die als dubbelbestemming op de
verbeelding en in de regels is opgenomen. Het plaatsgebonden risico van gastransportleiding W53001
voldoet in het beschouwde gebied aan de door de Nederlandse overheid in het Besluit Externe
Veiligheid Buisleidingen en de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen gestelde
voorwaarde dat het PR van de verlegging van deze leiding, die een ontwerpdruk van 40 bar heeft, op een
afstand van vier meter gemeten uit het hart van de leiding niet hoger is dan 106 per jaar. Het niveau van
106 per jaar wordt niet bereikt en dus wordt tevens voldaan aan de voorwaarde dat er zich geen
kwetsbare objecten binnen deze contour bevinden. Zowel voor als na verlegging van de
gastransportleiding W53001 bestaat er geen scenario met 10 of meer slachtoffers. Hierdoor is er in het
kader van het Besluit externe veiligheid buisleidingen in beide situaties geen sprake van groepsrisico.
4.6.4

Transport gevaarlijke stoffen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de 'Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen'.
Door het besluitgebied Woongebied loopt een aantal buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden
getransporteerd. Deze zijn reeds aan bod gekomen in paragraaf 4.6.3.
In (de nabijheid van) het besluitgebied Centrumgebied komen geen rail- , weg- en vaartransportroutes
voor uit de lijsten met aandachtspunten of knelpunten voor het plaatsgebonden risico (PR) en
groepsrisico (GR). In deze situatie zijn evenmin veranderingen voorzien. Er zijn dan ook geen
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knelpunten met betrekking tot het plaatsgebonden en het groepsrisico ten aanzien van deze wegen.
Ten zuiden van het besluitgebied Buitengebied is de A15 gelegen en ten noordwesten de N214. Over
beide wegen vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Voor deze wegen zijn echter geen
plaatsgebonden risicocontouren 10-6 opgenomen. De A15 en N214 zijn ook geen aandachtspunt in het
kader van het groepsrisico. Aangezien in het kader van de beheersverordening geen nieuwe
ontwikkelingen worden opgenomen is derhalve geen sprake van een toename van het groepsrisico. Er
zijn dan ook geen knelpunten met betrekking tot het plaatsgebonden en het groepsrisico ten aanzien
van deze wegen.
Verder komen in (de nabijheid van) het besluitgebied geen rail- , weg- en vaartransportroutes voor uit de
lijsten met aandachtspunten of knelpunten voor het plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR).
De spoorlijn is op de Risicokaart niet aangeduid als een route waarover transport van gevaarlijke stoffen
plaatsvindt. In deze situatie zijn evenmin veranderingen voorzien.
Ten zuiden van het plangebied Matenasche Scheidkade 2 vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats
over de Rijksweg A15 en de Betuweroute. Beide risicobronnen vormen echter geen belemmering voor de
beoogde ontwikkeling omdat het plangebied op een afstand van meer dan 200 meter van deze bronnen
is gelegen.
Over de A15, N3 en N214 vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Voor vervoer van gevaarlijke stoffen
over wegen geldt dat over elke overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico of toename
van het groepsrisico verantwoording moet worden afgelegd. Met behulp van RBM II is het
plaatsgebonden risico berekend voor de A15, de N3 en de N214. Het groepsrisico is niet kwantitatief
bepaald maar kwalitatief benaderd. Dit omdat het hoofdwegennet niet wordt aangepast. Het vervoer van
gevaarlijke stoffen over de betreffende snelwegen vormt een risicobron voor de aanwezigen in de
omgeving van het gebied. Door de infrastructurele verandering verandert de externe veiligheidssituatie en
is onderzocht of de externe veiligheidssituatie verandert voor de aanwezigen personen in de omgeving
van het plangebied. De huidige situatie verandert niet ten opzicht van het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Voor de reconstructie van de aansluiting op de A15 hoeven geen maatregelen genomen te worden. Het
plaatsgebonden risico verandert niet in 2021, vergeleken met 2011. Verder is een PR 10- 6 contour
berekend, hierbinnen liggen echter geen kwetsbare objecten. De Veiligheidsregio Zuid - Holland Zuid
heeft een risicoanalyse uitgevoerd waarbij ook het groepsrisico is bepaald. Het groepsrisico is relatief
laag (<0,2) en zal niet toenemen door de aanpassing van de kruising. Een uitgebreide verantwoording
acht de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid niet noodzakelijk. De toename van het transport van
gevaarlijke stoffen heeft geen invloed op het plaatsgebonden risico.
4.6.5

Belemmeringsstroken

Voor de aardgasleidingen in het besluitgebied Woongebied is planologische bescherming vereist.
Hiervoor wordt een belemmeringenstrook opgenomen van 4 meter aan weerszijde van het hart van de
leiding. Ook de aanwezige hoogspanningsleidingen (zowel boven- als ondergronds) beschikken over een
belemmeringenstrook. Deze varieert in breedte van 3 meter aan weerszijde van het hart van de
ondergrondse leiding tot een totale breedte van 55 tot 76 meter voor de diverse bovengrondse
hoogspanningsleidingen. De belemmeringenstroken betreffen een bebouwingsvrije zone.
Voor de aardgasleidingen in het besluitgebied Buitengebied is planologische bescherming vereist.
Hiervoor wordt een belemmeringenstrook opgenomen van 4 meter aan weerszijde van het hart van de
leiding. Ook de aanwezige hoogspanningsleidingen (zowel boven- als ondergronds) beschikken over een
belemmeringenstrook. Deze varieert in breedte van 3 meter aan weerszijde van het hart van de
ondergrondse leiding tot een totale breedte van 35 dan wel 76 meter voor respectievelijk de meest
oostelijke en meest westelijke bovengrondse hoogspanningsleiding. De belemmeringenstroken betreffen
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een bebouwingsvrije zone.
4.6.6

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het aspect externe veiligheid geen belemmering oplevert voor deze
beheersverordening.
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Hoofdstuk 5

Juridische opzet

Zoals in Hoofdstuk 2 al is aangegeven, is de regeling van de voorgaande bestemmingsplannen voor het
besluitgebied overgenomen. De structuur van de beheersverordening is zodanig dat de kaart
(verbeelding) de primaire informatie geeft over de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Vervolgens kan men
in de regels teruglezen welk gebruik en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan. De ordening van de
regels is daartoe zodanig opgezet dat bij iedere bestemming een nagenoeg compleet beeld van de
bepalingen voor die bestemming is gegeven. Desondanks blijven aanvullend inleidende regels en
algemene regels nodig. Tot slot wordt dit aangevuld met het overgangsrecht en de slotregel. Het op
grond van artikel 5.1.1 Bro verplichte overgangsrecht is vormgegeven zoals het voor het
bestemmingsplan voorgeschreven overgangsrecht.
De bestemming en het beheer van de gronden gelegen binnen de grens van het besluitgebied is
geregeld in de beheersverordening. Het besluitgebied is dan ook niets anders dan het plangebied bij een
bestemmingsplan (met uitzondering van de verleende omgevingsvergunningen, vastgestelde
wijzigingsplannen en postzegelbestemmingsplannen). Het besluitvlak is de in een beheersverordening
gebezigde term voor een bestemmingsvlak. Het bouwvlak geeft de begrenzing weer waarbinnen
bepaalde gebouwen opgericht mogen worden.
In de regels zijn eerst de Inleidende regels opgenomen: een omschrijving van de in de regels gebruikte
begrippen die om een nadere omschrijving vragen en de bepalingen omtrent de wijze van meten.
Vervolgens zijn de Bestemmingsregels voor de verschillende bestemmingen opgenomen, met de regels
voor de afzonderlijke aanduidingen. Daarnaast is een aantal regels van een algemeen karakter, zoals
een algemene bevoegdheid tot afwijken opgenomen in de Algemene regels. Tot slot volgen de
Overgangs- en slotregels.

5.1

Toelichting op de bestemmingen

5.1.1

Algemeen

Bij het opnemen van de bestemmingen is (zoveel mogelijk) aangesloten bij de feitelijke bestaande
situatie. Deze komt zogezegd voor het grootste deel overeen met de vigerende planlogische situatie.
5.1.2

Agrarisch

De agrarische gronden worden met name gebruikt als de bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf in de
vorm van een veehouderij op open grond, met daaraan ondergeschikt onder andere groenvoorzieningen,
waterhuishoudkundige voorzieningen en parkeervoorzieningen. Daarnaast zijn de gronden bestemd voor
schuilgelegenheden, een bedrijfsgebouw, sleufsilo's en wonen ter plaatse van de daartoe opgenomen
aanduidingen.
5.1.3

Bedrijf

Dit betreft een bedrijfsbestemming gericht op individuele bedrijven in het stedelijke gebied. Daarom is in
de regels opgenomen dat er uitsluitend bedrijven gevestigd mogen worden in de categorieën 1 en 2 van
de Staat van bedrijfsactiviteiten.
Over verkooppunten voor motorbrandstoffen kan worden opgemerkt dat het niet wenselijk is dat elk
bedrijf een verkooppunt voor motorbrandstoffen kan worden. Met de aanduidingen 'verkooppunt
motorbrandstof lpg' en 'verkooppunt motorbrandstof zonder lpg' is aangegeven waar zich een
verkooppunt van motorbrandstoffen met en zonder lpg bevindt. Daarnaast zijn de gronden bestemd voor
een doe-het-zelfzaak, volumineuze detailhandel, een transportbedrijf, een (straat)reinigingsbedrijf, een
brandweerkazerne en politiebureau, een kerk en ondergrondse spoorwege ter plaatse van de daartoe
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opgenomen aanduidingen. Ook zelfstandige kantoren en/of dienstverlening en volumineuze detailhandel
binnen de bedrijfsbestemming zijn toegestaan ter plaatse van de daartoe opgenomen aanduiding.
5.1.4

Bedrijf - Nutsvoorziening

Kleinschalige nutsvoorzieningen zijn toegestaan binnen diverse bestemmingen zoals 'Verkeer'. Voor de
aanwezige grotere nutsvoorzieningen is deze bestemming opgenomen.
5.1.5

Bos

Deze bestemming is opgenomen voor het behoud en/of herstel van de aanwezige landschappelijke
waarden, de bescherming van natuurwaarden, bossen en houtopstanden, extensieve dagrecreatie (zoals
wandelen en fietsen), houtproductie, een educatief centrum met heemtuin, en de daarbij behorende
voorzieningen.
5.1.6

Centrum

De voor deze bestemming aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor detailhandel,
dienstverlening, horeca van categorie 1a, 1b en 2, zelfstandige kantoren en wonen, met dien verstande
dat ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' gebruik voor woondoeleinden / een zelfstandige
woning niet is toegestaan. Daarnaast zijn de gronden bestemd voor een onderdoorgang, een
parkeergarage, branchering, dienstverlening, cultuur en ontspanning, showrooms, kantoren,
maatschappelijke voorzieningen, een apotheek en een gezondheidscentrum ter plaatse van de daartoe
opgenomen aanduidingen. Tot slot zijn de gronden bestemd voor de bij deze bestemming behorende
voorzieningen, zoals groen, laad- en losruimte, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en bergingen.
5.1.7

Detailhandel

Deze bestemming is opgenomen voor detailhandel op de begane grond en parkeervoorzieningen ten
behoeve van de toegelaten functies. Specifieke functies zoals horeca, wonen, dienstverlening en een
tuincentrum zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aan deze functies gekoppelde aanduidingen.
5.1.8

Dienstverlening

De voor deze bestemming aangewezen gronden zij bestemd voor dienstverlening en wonen. Daarnaast
zijn specifieke functies zoals detailhandel en kantoren toegestaan ter plaatse van de aan deze functies
gekoppelde aanduidingen. Horeca ondergeschikt aan en ten dienste van de dienstverlenende functies en
parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies zijn ook toegestaan.
5.1.9

Groen

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen, water en
waterhuishoudkundige voorzieningen, openbare nutsvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van
afvalinzameling, calamiteitenontsluiting en geluidwerende voorzieningen. Daarnaast zijn specifieke
functies zoals parken, een bergbezinkbassin, ondergrondse spoorwegen, een voetgangersbrug, een
ijsbaan en een jongeren ontmoetingsplek toegestaan ter plaatse van de aan deze functies gekoppelde
aanduidingen.
5.1.10 Horeca
De aanwezige horecabedrijven zijn voorzien van een specifieke aanduiding die de maximaal toegestane
horecacategorie aangeeft. Daarnaast is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca partycentrum' tevens een partycentrum toegestaan. Tot slot zijn de voor horeca aangewezen gronden
bestemd voor parkeervoorzieningen ten behoeve van de horecafuncties.
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5.1.11 Kantoor
Dit betreft de commerciële dienstverlenende instellingen zonder baliefunctie, voor zover deze niet binnen
de centrumbestemming zijn gelegen. Het gaat om zelfstandige kantoren waar het publiek niet of slechts
in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.
De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor kantoren en praktijkruimte en dienstverlening,
met de ten behoeve van de toegelaten functies parkeervoorzieningen. Daarnaast zijn de beeldbepalende
panden aangeduid met de aanduiding 'karakteristiek'.
5.1.12 Maatschappelijk
Publieke (niet commerciële) dienstverlening wordt binnen deze bestemming geregeld. Daarbij gaat het
om functies als openbaar bestuur, dienstverlening van overheidswege, sociale en culturele
dienstverlening, godsdienstuitoefening, onderwijs en medische doeleinden. Daarnaast is toegestaan
horeca, kantoren en parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies. Ondergeschikte
functies zoals horeca van categorie 2, wonen en een voetgangersbrug zijn specifiek aangeduid.
5.1.13 Recreatie - 1
De voor 'Recreatie - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor extensieve recreatie, openbaar groen,
grasland, bruggen, volkstuinen en dierenweiden, waterhuishoudkundige voorzieningen en bij de
bestemming behorende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, wandel- en fietspaden,
nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding. Speelvoorzieningen en een
groendepot zijn specifiek aangeduid.
5.1.14 Recreatie - 2
Deze gronden zijn specifiek bestemd voor recreëren in zomerhuizen met de daarbij behorende
voorzieningen.
5.1.15 Sport
De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor sportvelden of een sportpark ten behoeve van de
uitoefening van diverse veldsporten en overige sporten met de daarbij behorende voorzieningen en
accommodaties alsmede voor sportverenigingen. Daarnaast zijn deze gronden bestemd voor horeca en
parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies. Specifieke functies zoals horeca van
categorie 1b, dienstverlening, opslag, een jongeren ontmoetingsplek, een manege en een
hondenvereniging zijn specifiek aangeduid.
5.1.16 Tuin - 1
Deze gronden zijn bestemd voor (volks)tuinen.
5.1.17 Tuin - 2
Deze gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de woonwagenwoningen en patiowoningen aan de
Ambersdreef.
5.1.18 Tuin - 4
De voor 'Tuin - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen bij (recreatie)woningen, met de daarbij
behorende voorzieningen.
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5.1.19 Verkeer
Deze bestemming wordt toegekend aan de binnen het besluitgebied voorkomende hoofdwegen. Binnen
deze bestemming zijn stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen toegestaan. Daarnaast is ook een
voetgangersbrug en zijn ondergrondse spoorwegen binnen deze bestemming toegestaan.
5.1.20 Verkeer - Carpool
Deze bestemming wordt toegekend aan de binnen het besluitgebied voorkomende carpoolplaats. Deze
gronden zijn bestemd voor parkeervoorzieningen ten behoeve van een carpoolplaats, toegangswegen,
verblijfsgebieden, fietsenstallingen en langzaamverkeer voorzieningen.
5.1.21 Verkeer - Railverkeer
De bestemming 'Verkeer - Railverkeer' is specifiek opgenomen voor railverkeer en bijbehorende
voorzieningen zoals brandveiligheidsvoorzieningen, geluidwerende voorzieningen en kunstwerken.
5.1.22 Verkeer - Verblijfsgebied
De overige wegen en het openbare gebied krijgen deze bestemming. Deze gronden zijn bestemd voor
erftoegangswegen met de daarbij behorende kunstwerken en voorzieningen, fietspaden, voetpaden,
standplaatsen voor ambulante handel,
speelvoorzieningen,
openbare nutsvoorzieningen,
groenvoorzieningen, bermen en taluds, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, kortdurende
activiteiten en evenementen, zoals een weekmarkt en rommelmarkt, voorzieningen ten behoeve van
afvalinzameling, voorzieningen behorende bij en/of passend in de genoemde functies en voorzieningen
ten behoeve van het openbaar vervoer. Specifieke functies zoals een evenemententerrein, een
bergbezinkbassin en een fietsenstalling zijn specifiek aangeduid.
5.1.23 Water
Deze bestemming is toegekend aan de binnen het besluitgebied gelegen watergangen. Het water is als
zodanig bestemd en betreft overwegend de legger waterlopen van het waterschap. Deze gronden zijn
bestemd voor water en waterhuishoudkundige voorzieningen, bermen, taluds en kademuren en
groenvoorzieningen. Tevens is het toegestaan in deze bestemming om bruggen, duikers en andere
waterhuishoudkundige voorzieningen te realiseren. Specifieke functies zoals ondergrondse spoorwegen
en een voetgangersbrug zijn specifiek aangeduid.
5.1.24 Wonen - 1
Deze gronden zijn enerzijds bestemd voor wonen in de vorm van eengezinsrijen-, twee-onder-een-kapen vrijstaande woningen en anderzijds voor patio- en kwadrantwoningen. Daarnaast zijn de gronden
bestemd voor aan huis gebonden beroep of bedrijf, erven, tuinen parkeerplaatsen en overige
verhardingen en parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies en water. Specifieke
functies, zoals detailhandel, dienstverlening, kantoren, horeca van categorie 1a, een apotheek, een
garage en beeldbepalende panden zijn specifiek aangeduid.
5.1.25 Wonen - 2
Deze gronden zijn bestemd voor wonen in lintbebouwing in de dijklinten, aan huis gebonden beroep of
bedrijf, erven, tuinen, parkeerplaatsen en overige verhardingen en water. Specifieke functies zoals
kantoren en beeldbepalende panden zijn specifiek aangeduid.
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5.1.26 Wonen - 3
Appartementengebouwen (geen duplexwoningen) en aan huis gebonden beroep of bedrijf krijgen deze
bestemming, welke ook bestemd is voor erven, tuinen, parkeerplaatsen en overige verhardingen en
parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies en water. Specifieke functies zoals een
zorginstelling, zelfstandige kantoren en praktijken, detailhandel, dienstverlening en horeca, horeca van
categorie 1b, maatschappelijke doeleinden, garageboxen en een chiropractor.
5.1.27 Wonen - 4
De voor 'Wonen - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, aan huis gebonden beroep of bedrijf
en erven, tuinen, parkeerplaatsen en overige verhardingen.
5.1.28 Wonen - Woonwagenstandplaats
Woonwagenstandplaatsen krijgen deze specifieke bestemming, waarin onder meer het maximum aantal
toegestane standplaatsen is bepaald. Er wordt een uitsterfbeleid gevoerd in die zin dat als een
standplaats wordt verlaten, het de bedoeling is dat de woonwagen fysiek wordt verwijderd en er geen
woonwagen meer mag worden teruggeplaatst.
5.1.29 Leiding - Gas
De voor 'Leiding - Gas' bestemde gronden zijn ingevolge deze dubbelbestemming mede bestemd voor
de aanleg, instandhouding en bescherming van een hoge druk aardgasleiding.
5.1.30 Leiding - Hoogspanningsverbinding
De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' bestemde gronden zijn ingevolge deze dubbelbestemming
mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en bescherming van een bovengrondse
hoogspanningsverbinding.
5.1.31 Waarde - Archeologie
Deze dubbelbestemming is opgenomen ter bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische
waarden in het besluitgebied. In de regels wordt verwezen naar de gemeentelijke archeologische
beleidskaart om zo te kunnen bepalen welke verwachtingswaarde op welke locatie van toepassing is.
5.1.32 Waterstaat - Water
Om de belangen van de waterbeheerder veilig te stellen is de dubbelbestemming 'Waterstaat - Water'
aan de gronden toegekend. Deze gronden zijn mede bestemd voor water ten behoeve van de
waterhuishouding.
5.1.33 Waterstaat - Waterkering
Deze dubbelbestemming is opgenomen, mede bestemd voor de waterkering.
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5.1.34 Reparatie onzelfstandige huisvesting
Ten behoeve van de reparatie met betrekking tot onzelfstandige huisvesting is binnen alle
bestemmingen waar in de bestemmingsomschrijving 'wonen' toegelaten is, bepaald dat het gaat om
wonen in zelfstandige woonruimte; het betreft de bestemmingen 'Agrarisch', 'Centrum', 'Detailhandel',
'Dienstverlening', 'Maatschappelijk', 'Wonen - 1' t/m 'Wonen - 4' en 'Wonen - Woonwagenstandplaats'.
Daaraan is, met uitzondering van de bestemmingen Agrarisch, Maatschappelijk en Wonen Woonwagenstandplaats, de bepaling toegevoegd dat wonen in onzelfstandige woonruimte is toegestaan
wanneer deze wordt bewoond door maximaal 2 personen, ook in gevallen waarin de eigenaar al dan niet
met zijn gezin tevens woonachtig is in de betreffende woning.
Deze bepaling is in aangepaste vorm overgenomen uit de Huisvestingsverordening gemeente
Papendrecht 2019 (paragraaf 3.1). Binnen de bestemmingen Agrarisch, Maatschappelijk en Wonen Woonwagenstandplaats wordt deze bepaling niet wenselijk geacht. Zo is het ongewenst dat een
bedrijfswoning wordt bewoond door iemand anders dan degene wiens aanwezigheid nodig is voor de
bedrijfsvoering, of dat onzelfstandige woonruimte kan worden gerealiseerd die geen relatie heeft met de
maatschappelijke functie.
Daarnaast is binnen de woonbestemmingen een bepaling opgenomen met betrekking tot
woningvorming, eveneens op basis van de Huisvestingsverordening 2019 (paragraaf 3.3). Binnen de
bestemmingen Wonen - 1, Wonen - 2, Wonen - 3 en Wonen - 4 is in de bouwregels een maximum
aantal woningen bepaald, waarmee woningvorming niet is toegestaan. Om dit toch mogelijk te maken is
een afwijkingsmogelijkheid opgenomen, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de
Huisvestingsverordening.

5.2

Overige bepalingen

5.2.1

Begripsbepalingen

Ten behoeve van de reparatie met betrekking tot onzelfstandige huisvesting zijn de begripsbepalingen
'huishouden', 'onzelfstandige woonruimte', 'woonruimte' en 'zelfstandige woonruimte' toegevoegd, en
'wonen' en 'woning' aangepast. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de definiëringen uit de
gemeentelijke Huisvestingsverordening.
5.2.2

Algemene regels

De algemene regels van de beheersverordening gelden voor het gehele besluitgebied. Hier zijn
ondermeer de algemene bouwregels, algemene gebruiksregels, algemene aanduidingsregels, algemene
afwijkingsregels en overige regels opgenomen.
5.2.3

Anti-dubbeltelregel

De antidubbeltelregel voorkomt dat dezelfde gronden meermaals in aanmerking mogen worden genomen
bij het verlenen van (verschillende) vergunningen, waardoor bebouwingsmogelijkheden onbedoeld kunnen
worden verruimd. Het opnemen van deze regel is verplicht op grond van de Wro.
5.2.4

Algemene bouwregels

In de algemene bouwregels is opgenomen dat het niet toegestaan is om een terrein of bouwperceel
dusdanig te bebouwen dat daardoor op een aangrenzend terrein een toestand zou ontstaan die niet
meer in overeenstemming met de planregels is. Mocht er reeds een dergelijke situatie bestaan, dan
mag deze situatie voortgezet worden, maar mag de afwijking niet worden vergroot.
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5.2.5

Algemene gebruiksregels

In dit artikel is bepaald welke specifieke gebruiken strijdig zijn met de bestemming. Het gaat zowel om
strijdig gebruik als het strijdig laten gebruiken van gronden en of bouwwerken.
Daarnaast is hier een overgangsbepaling opgenomen met betrekking tot omzettingen van zelfstandige in
onzelfstandige woonruimte, die zijn gerealiseerd voor inwerkingtreding van deze (gerepareerde)
beheersverordening.
5.2.6

Algemene aanduidingsregels

In dit artikel is bepaald welke algemene aanduidingsregels gelden.
5.2.7

Algemene afwijkingsregels

In de algemene afwijkingsregels zijn enkele regels opgenomen waardoor er enige flexibiliteit in het
bestemmingsplan mogelijk is. Hier zit onder andere een afwijking in voor het bouwen van
nutsvoorzieningen en het (in geringe mate) afwijken van de in het plan weergegeven maten.
Ten behoeve van de reparatie met betrekking tot onzelfstandige woonruimte is hier ook een
afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte. In
afwijking van het bepaalde in de bestemmingen waar wonen in onzelfstandige woonruimte tot twee
personen mogelijk is (zoals beschreven in paragraaf 5.1.34), kan een omgevingsvergunning worden
verleend voor omzetting in onzelfstandige woonruimte voor drie of vier personen. Dit kan uitsluitend
indien dit niet leidt tot een ontoelaatbare aantasting van het woon- en leefklimaat in het gebouw en/of de
omgeving van het gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft. Het bevoegd gezag beoordeelt of
hiervan sprake is rekening houdend met de beleidsregels die in deze bepaling als dynamische
verwijzing zijn opgenomen.
5.2.8

Overige regels

In dit artikel is een (dynamische) verwijzing opgenomen naar de Bomenverordening gemeente
Papendrecht 2017, het Terrassenbeleid Levendig Papendrecht en zijn de voorrangsregels bij
dubbelbestemmingen uiteengezet.
5.2.9

Overgangs- en slotregels

De overgangsbepalingen hebben als doel tijdens de overgang naar een nieuwe beheersverordening de
rechtstoestand vast te leggen van bouwwerken die op het tijdstip van inwerkingtreding van de
beheersverordening zijn gebouwd of nog gebouwd kunnen worden. Tevens is geregeld hoe moet worden
omgegaan met afwijkend gebruik ten tijde van inwerkingtreding van de beheersverordening.
De slotbepaling geeft aan onder welke naam de regels van de beheersverordening moeten worden
aangehaald:
Regels van de beheersverordening Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021.
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Hoofdstuk 6

Uitvoerbaarheid

In Hoofdstuk 4 is al ingegaan op de aanvaardbaarheid c.q. uitvoerbaarheid van de verordening in verband
met sectorale wetgeving en sectorale aspecten. Voor wat betreft de maatschappelijke uitvoerbaarheid
wordt erop gewezen dat er in de planologische regeling nauwelijks iets verandert. De situatie blijft zoals
deze planologisch is.
Vanwege het sterk beheersmatige karakter van deze beheersverordening is ook geen vooroverleg
gevoerd met overheidsinstanties. Voor wat betreft de financieel - economische uitvoerbaarheid is van
belang dat de verordening niet ziet op de realisering van nieuwe ontwikkelingen. Voor de gemeente,
maar ook voor de ondernemer zijn aan uitvoering van de verordening (voor zover daarvan al gesproken
kan worden) geen bijzondere kosten verbonden. De economische uitvoerbaarheid is dan ook niet in het
geding.
Bij de vaststelling van de beheersverordeningen / bestemmingsplannen zijn de maatschappelijke en
economische uitvoerbaarheid reeds aan bod gekomen. Deze worden hierna per beheersverordening /
bestemmingsplan beschreven.

6.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1.1

Vooroverleg

Het voeren van vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening met de
provincie Zuid - Holland, het waterschap Rivierenland en de betrokken ministeries is ten behoeve van het
opstellen van een beheersverordening niet wettelijk verplicht. Over de voorgangers van deze
beheersverordening is dit overleg wel gevoerd. Nu de wijzigingen in de beheersverordening Reparatie
Beheersverordening Papendrecht 2021 uitsluitend zien op het wonen in onzelfstandige woonruimte heeft
overleg hierover met genoemde instanties geen meerwaarde.
6.1.2

Inspraak

Hoewel niet wettelijk verplicht is het in Papendrecht staand beleid om voorafgaand aan de vaststelling
het ontwerp van een beheersverordening onderwerp te laten zijn van een inspraakprocedure.

6.2

Economische uitvoerbaarheid

De Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021 voorziet in een actuele regeling voor de bestaande
situatie in het besluitgebied. De beheersverordening voorziet niet in de realisering van nieuwe zaken van
gemeentewege. Voor de gemeente Papendrecht zijn aan de planvoornemens dan ook geen
noemenswaardige kosten verbonden. De economische uitvoerbaarheid is niet in het geding.
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Hoofdstuk 7

Procedure

De beheersverordening doorloopt de volgende procedure:
a. voorbereiding:
- inspraak.
b. vaststelling:
- vaststelling door de gemeenteraad.
Er zal op grond van de gemeentelijke inspraakverordening een terinzagelegging in het kader van de
inspraakprocedure plaatsvinden, waarbij inspraakreacties (zienswijzen) kunnen worden ingediend. Met
ingang van 25 maart 2021 ligt de ontwerp Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021 voor de duur
van vier weken ter inzage. De ter inzage legging wordt bekend gemaakt in huis-aan-huisblad De
Klaroen, in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website www.papendrecht.nl. De
beheersverordening kan worden ingezien in het gemeentehuis van Papendrecht en op de gemeentelijke
site. Van de eventueel te ontvangen inspraakreacties (zienswijzen) wordt te zijner tijd hier verslag
gedaan.
[volgende tekst actualiseren als terinzagetermijn is afgelopen]
Er zijn [aantal later invullen] inspraakreacties ingediend. In de Nota van inspraak (bijgevoegd als Nota
van inspraak) zijn de inspraakreacties kort samengevat en van een beantwoording voorzien. Aan het
einde van de Nota van inspraak is een Nota van wijzigingen opgenomen. Hierin staan de wijzigingen die
zijn doorgevoerd ten gevolge van de ontvangen inspraakreacties en de ambtshalve wijzigingen.
Na vaststelling van de Beheersverordening volgt niet een terinzagelegging met toepassing van de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bij een bestemmingsplan wel verplicht is
voorgeschreven in de Wro. Ook staat na vaststelling door de gemeenteraad geen beroep open tegen dat
besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht.
Ten aanzien van een omgevingsvergunning die wordt verleend (of geweigerd) op grond van het bepaalde
in de beheersverordening - zoals een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, aanleggen of
'binnenplans' afwijken - staat wel bezwaar en beroep open.
Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1 Toelichting Beheersverordening Woongebied
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1

Inleiding

1.1

Algemeen

In de gemeente Papendrecht is de vraag opgekomen naar een nieuwe planologische regeling voor het besluitgebied Woongebied. Dit onder meer vanwege het feit dat de voor de
woongebieden geldende bestemmingsplannen reeds op dit moment, dan wel binnenkort
(in 2013) ouder zijn dan tien jaar. Dit heeft tot gevolg dat, op grond van de Wet ruimtelijke
ordening (hierna: Wro), voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan moet worden gemaakt. Op basis van artikel 3.38 Wro kan de gemeente bepalen om, in plaats van een bestemmingsplan, een beheersverordening op te stellen. Deze mogelijkheid kan alleen worden gebruikt als in het gebied geen ruimtelijke ontwikkeling is voorzien. Met andere woorden: weinig tot geen planologische veranderingen plaatsvinden dan wel in de toekomst
zullen plaatsvinden. Het instrument beheersverordening is dan ook bedoeld om voor planologisch weinig dynamische gebieden het bestaande gebruik en de bouwmogelijkheden
vast te leggen. Het woongebied voldoet aan dit vereiste en besloten is voor dit gebied een
beheersverordening op te stellen. Dit gebeurt mede aan de hand van de op 20 september
2012 vastgestelde Nota van Uitgangspunten Woongebieden.
Het doel van het opstellen van een beheersverordening is, buiten de snelle en kostenefficiënte procedure, tevens de vigerende bestemmingsplannen te actualiseren naar de huidige (planologische) situatie alsmede de huidige regelgeving en inzichten. De beheersverordening zal tevens worden gedigitaliseerd om te voldoen aan de Wro en te komen tot een
betere interne en externe informatievoorziening binnen de gemeente Papendrecht.
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luchtfoto met globaal afgekaderd besluitgebied (rode lijn)

1.2

Besluitgebied: ligging en omgeving

De gemeente Papendrecht ligt in het noordelijke deel van de Alblasserwaard en maakt
deel uit van de regio Drechtsteden. Het besluitgebied is het gebied waarop de beheersverordening van toepassing is. Het besluitgebied van beheersverordening Woongebied wordt
gevormd door het grootste deel van de woongebieden van Papendrecht, met inbegrip van
een aantal kleinere bedrijventerreinen en voorzieningenclusters. Het gaat om de wijken
Molenvliet, Westpolder, Kraaihoek, Wilgenhoek, Middenpolder en Oostpolder, inclusief
Oosteind en Matena. Ook worden enkele individuele percelen aan de zuidzijde van Papendrecht meegenomen in de beheersverordening. Het besluitgebied bestaat derhalve uit
één groot vlak en enkele los daarvan gelegen kleinere vlakken. In totaal bedraagt de oppervlakte van het besluitgebied circa 550 hectare.
1.3

Vigerende bestemmingsplannen

Voor het besluitgebied van de voorliggende beheersverordening vigeren momenteel de
volgende (herzieningen van) bestemmingsplannen:


Middenpolder 1965: vastgesteld 28 januari 1965, goedgekeurd 23 februari 1966;



Westpolder 1977: vastgesteld 30 juni 1977, goedgekeurd 19 september 1978;



Kraaihoek 1983: vastgesteld 26 januari 1984, goedgekeurd 11 december 1984;



Oosteind/Matena: vastgesteld 24 februari 1994, goedgekeurd 20 september 1994;



Oostpolder 1993 (inclusief de uitwerkingsplannen Groenzone Noordrand Oostpolder
en Tiendzone Oostpolder); vastgesteld 24 februari 1994, goedgekeurd 11 oktober
1994;
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Kraaihoek-Noord: vastgesteld 26 mei 1994, goedgekeurd 29 november 1994;

toelichting

uitsnede plankaart bp Middenpolder - De Kooy

uitsnede plankaart bp Westpolder 1995



Middenpolder-De Kooy: vastgesteld 26 januari 1995, goedgekeurd 9 mei 1995;



Witte Brug: vastgesteld 30 mei 1996, goedgekeurd 17 september 1996;



Westpolder 1995: vastgesteld 21 november 1996, goedgekeurd 1 juli 1997;



Bedrijvenlocatie Wilgendonk Zuid-Oost: vastgesteld 29 mei 1997, goedgekeurd 16
september 1997;



M-project Stellingmolen: vastgesteld 23 oktober 1997, goedgekeurd 19 mei 1998;



Molenvliet: vastgesteld 25 maart 1999, goedgekeurd 29 juni 1999;



Wilgendonk 2001: vastgesteld 19 juli 2001, goedgekeurd 22 januari 2002;



Oostpolder fase 4b: vastgesteld 10 december 2009;



14 Bouwkavels Aalscholver: vastgesteld 10 december 2009.

Er is sprake van verschillende planvormen met een aantal verouderde regelingen. Een
aantal plannen is reeds tientallen jaren geleden vastgesteld. Daarnaast zijn in de loop der
jaren diverse ontwikkelingen mogelijk gemaakt met vrijstelling, ontheffing of afwijking. De
beheersverordening Woongebied vervangt alle vigerende bestemmingsplannen, vrijstellingen, ontheffingen en afwijkingen binnen het besluitgebied.
Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de bestemmingsplannen voor
het woongebied van Papendrecht de termijn van tien jaar in 2013 al lang hebben overschreden, dan wel zullen overschrijden. In het kader van de Wro is het wettelijk verplicht
om deze bestemmingsplannen te actualiseren, dan wel het planologisch regime vast te
leggen door middel van een beheersverordening. Enkele (kleinere) vigerende bestemmingsplannen zijn weliswaar minder oud (zoals bestemmingsplan Oostpolder fase 4b),
echter wel overwegend gebaseerd op de oude regeling en/of niet digitaal raadpleegbaar.
De gebieden waar deze plannen betrekking op hebben worden daarom ook meegenomen
in de beheersverordening. De regeling voor de beheersverordening wordt inhoudelijk afgestemd op de Nota van Uitgangspunten Woongebieden, waarin met name voor de woonbestemming een gedetailleerde regeling uiteen is gezet.
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1.4

De beheersverordening

1.4.1 Verschil bestemmingsplan-beheersverordening
Gemeenten hebben sinds de introductie van de Wro in beginsel de keuze tussen het vaststellen van een bestemmingsplan of een beheersverordening. De keuze voor een beheersverordening is afhankelijk van het karakter van het besluitgebied. De beheersverordening is namelijk geïntroduceerd voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkeling wordt
voorzien (art. 3.38 Wro). De Wro geeft niet aan wat moet worden verstaan onder een
‘ruimtelijke ontwikkeling’. Dit begrip is van wezenlijk belang voor de toepassing van de beheersverordening. In de wetsgeschiedenis is hierover onder meer te vinden 'dat van een
ruimtelijke ontwikkeling sprake is als het gaat om ruimtelijk relevante veranderingen in het
planologisch toegestane gebruik van gronden en opstallen alsmede om bouwkundige wijzigingen van bouwwerken, waarvoor een bouwvergunning (nu: omgevingsvergunning,
red.) nodig is'.
Bij de beheersverordening gaat het meestal om gebieden die ‘af’ of ‘uitontwikkeld’ zijn. Om
te bepalen of zich ruimtelijke ontwikkelingen voordoen moet naar verleden en toekomst
worden gekeken. Indien in het verleden veel ontwikkelingen hebben gespeeld, kan dat een
indicatie zijn dat het om een dynamisch gebied gaat. Anderzijds heeft het begrip ruimtelijke
ontwikkeling betrekking op de fase na het vaststellen van de beheersverordening. Er mogen geen toekomstige ontwikkelingen zijn voorzien. Zo kan voor een gebied nieuw beleid
zijn ontwikkeld of een structuurvisie zijn vastgesteld waaruit nieuwe ontwikkelingen blijken.
In een dergelijke situatie wordt de beheersverordening niet als het geëigende instrument
gezien.
In de ‘Handreiking beheersverordening’ van de Vereniging Nederlandse gemeenten is onder meer aangegeven dat het begrip ‘bestaand’ op twee manieren kan worden gedefinieerd. Gebruik in enge zin is het gebruik dat feitelijk bestaand is op het moment van vaststellen van de beheersverordening. Gebruik in ruime zin gaat uit van het vigerende bestemmingsplan. Al het in het vigerende bestemmingsplan toegelaten gebruik en al de op
basis van het bestemmingsplan toegestane bouwwerken worden in deze uitleg als bestaand beschouwd.
Cruciaal verschil met een bestemmingsplan is dat in een beheersverordening het bestaande feitelijke gebruik of de bestaande planologische situatie en dus geen planologisch relevante ontwikkelingen worden vastgelegd. Het vastleggen van deze situatie betekent niet
dat een beheersverordening geen enkele ontwikkeling toestaat.
Voor gebieden waar weinig tot geen planologische ontwikkeling plaatsvindt, kan ook een
conserverend bestemmingsplan worden opgesteld. Vergeleken met een conserverend bestemmingsplan biedt een beheersverordening echter enkele voordelen, zowel financieel
als procedureel. Het instrument is desondanks nog niet breed toegepast.
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1.4.2 Casus woongebied Papendrecht
De reden waarom in onderhavig geval voor het instrument van de beheersverordening is
gekozen, is het feit dat het besluitgebied nagenoeg uitontwikkeld is. Omdat het gebied bijna geheel is bebouwd dan wel ingericht voor de aanwezige bebouwing, is geen sprake
meer van nieuwe ontwikkelingsruimte. Uit het gemeentelijk en provinciaal/regionaal beleid
blijkt ook dat voor de toekomst weinig tot geen planologische veranderingen zullen worden
doorgevoerd (op het beleid wordt nader ingegaan in hoofdstuk 3). De keuze voor een beheersverordening voor het woongebied is daarnaast gebaseerd op het feit dat procedureel
gezien tijdwinst wordt geboekt ten opzichte van een bestemmingsplan. Gestreefd wordt
namelijk om voor 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen actueel te hebben. Dit mede in verband met de sanctie, zoals opgenomen in de Wro dat op basis van niet actuele plannen
legesinning niet mogelijk is. Door gebruik te maken van het instrument beheersverordening
voor ondermeer het woongebied is deze streefdatum makkelijker haalbaar.
Aangezien het woongebied een gebied is waar op planologisch vlak weinig veranderingen
zullen plaatsvinden, zou voor dit gebied ook een conserverend bestemmingsplan kunnen
worden opgesteld. De keuze van de gemeente Papendrecht is om bovengenoemde redenen echter gevallen op een beheersverordening.
1.4.3 Juridische status
De beheersverordening hoort wettelijk gezien tot de categorie verordeningen. Verordeningen zijn wetgeving in materiële zin, maar niet afkomstig van de formele wetgever. De beheersverordening wordt dan ook niet opgesteld door de formele wetgever, maar door de
gemeenteraad. De bevoegdheid hiertoe wordt gegeven in artikel 3.38, eerste lid Wro. De
gemeenteraad heeft (veel, maar) geen volledige vrijheid over hoe de beheersverordening
er uitziet. Het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) schrijft in artikel 1.2.3 voor dat de
beheersverordening langs elektronische weg wordt vastgelegd en vastgesteld. De verplichting hiertoe geldt vanaf 1 januari 2010. Ook moet een volledige verbeelding op papier
zijn, zij het dat de elektronische versie juridisch gezien beslissend is. Voor de digitalisering
bepaalt artikel 1.2.1, tweede lid Bro ook dat een beheersverordening digitaal beschikbaar
moet worden gesteld en volledig, toegankelijk en begrijpelijk moet worden verbeeld. Deze
vereisten komen overeen met de vereisten die gelden voor een bestemmingsplan. Afgezien van deze wettelijke vereisten heeft de gemeenteraad de vrijheid om de inhoud van de
beheersverordening naar eigen inzicht vast te stellen.
1.4.4 Procedure
In de Wro is geen bijzondere voorbereidingsprocedure voor de beheersverordening opgenomen. De procedure tot vaststelling van een beheersverordening is hierdoor eenvoudiger
en korter dan de vaststelling van een bestemmingsplan. Het bieden van de mogelijkheid
tot inspraak voor belanghebbenden is daardoor niet wettelijk verplicht. Desalniettemin wil
de gemeente Papendrecht de mening van de inwoners ter harte nemen en zal daarom
mogelijkheid tot inspraak worden geboden.
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1.5

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de beschrijving van het plan, waarbij, mede aan de hand
van de uitgevoerde GIS inventarisatie, de ruimtelijke en functionele structuur van het besluitgebied wordt toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 in het kort het relevante (boven)gemeentelijke beleid behandeld. Hoofdstuk 4 gaat daarna in op de diverse sectorale
aspecten zoals externe veiligheid, water en flora en fauna. In hoofdstuk 5 komt de juridische beschrijving van de beheersverordening aan bod, waarbij de gehanteerde systematiek wordt toegelicht. Hoofdstuk 6 gaat in op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het plan, waarna in hoofdstuk 7 tenslotte de procedure wordt belicht.
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2

Planbeschrijving

2.1

Ontstaansgeschiedenis

impressie besluitgebied

Papendrecht is ontstaan als een typisch dijkdorp aan de Merwede, waarschijnlijk rond het
jaar 1000. Papendrecht wordt voor het eerst officieel genoemd in een document uit 1105.
Na 1277, toen een dijk werd aangelegd rondom de waard, ontstond een echt dorp. Tot
1816 was Papendrecht een heerlijkheid en in het bezit van adellijke families. Pas daarna
kreeg het dorp een eigen gemeentebestuur. Behalve Papendrecht zijn binnen de gemeente geen andere kernen gelegen.
e

Aan het dorpse karakter van Papendrecht kwam in de tweede helft van de 20 eeuw een
einde, toen begonnen werd met de aanleg van grootschalige nieuwbouwwijken. Het overgrote deel van het gemeentelijke grondgebied is inmiddels volgebouwd met woningen en
daaraan gerelateerde voorzieningen. Het betreft overwegend woonwijken en daarnaast
enkele kleine bedrijven- en voorzieningenclusters en parken. Deze woongebieden zijn
vrijwel allemaal afgerond. Voor zover nog sprake is van in ontwikkeling zijnde woongebieden (zoals 'Land van Matena') zijn deze buiten de beheersverordening gelaten.
2.2

GIS inventarisatie

2.2.1 Inleiding
Zoals eerder is vermeld, kan een beheersverordening zowel het bestaande feitelijke gebruik vastleggen als het vigerende planologische gebruik. In de casus Woongebied gaat
de voorkeur uit naar het vastleggen van het bestaande feitelijke gebruik, waarbij de bestaande planologische mogelijkheden niet worden uitgesloten. Voor het overgrote deel zal
dit echter identiek zijn aan het vigerende planologische gebruik. In enkele gevallen is het
vastleggen van het bestaande feitelijke gebruik, gezien de specifieke situatie ter plaatse,
niet de juiste keuze. In die gevallen is bijvoorbeeld handhaving noodzakelijk of is geen
sprake van bestaand gebruik, omdat een pand leegstaat.

beheersverordening Woongebied
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Voor deze delen van het besluitgebied zijn per geval nadere keuzes gemaakt. Hiervoor is
het noodzakelijk om een goed beeld te hebben van de huidige situatie in het besluitgebied;
een goede inventarisatie is dan ook het vertrekpunt.
Inventarisaties zijn niet nieuw en worden ook gebruikt bij bestemmingsplannen. Inventariseren gebeurt vaak door middel van veldinventarisaties, maar bij deze beheersverordening
is mede gebruik gemaakt van GIS-inventarisatie. Met deze wijze van inventariseren wordt
samen met een gedegen beleidsanalyse een goede afweging van het vigerende planologische gebruik mogelijk. Dit komt de kwaliteit van de regeling in de beheersverordening ten
goede. Deze werkwijze wordt hierna nader uiteengezet.
2.2.2 Werkwijze
In eerste instantie zijn de gegevens van de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG) digitaal vergeleken met de bestemmingen van de moederplannen. De
vigerende enkelbestemmingen zijn daarvoor digitaal aangeleverd door de gemeente. Ook
is een vergelijking gemaakt met de gegevens van de Kamer van Koophandel (bedrijvenlijst) en met een lijst van verleende horecavergunningen. Vervolgens zijn door middel van
een GIS analyse de afwijkingen inzichtelijk gemaakt. Blijkt uit de gegevens van de BAG
bijvoorbeeld dat het een woonlocatie betreft, maar bepaalt het vigerende bestemmingsplan
dat de locatie een bedrijfsbestemming heeft, dan is sprake van een afwijking. Voor deze
discrepanties is nagekeken of in het verleden voor deze locatie een vrijstelling, ontheffing
of herziening is geweest. Is dit niet het geval geweest dan is deze locatie in het veld nader
geïnventariseerd. Ook voor nog bestaande discrepanties biedt een veldinventarisatie uitkomst.
Behalve de aanwezige functies, zijn ook de bestaande bouw- en goothoogtes van de aanwezige gebouwen geïnventariseerd. Aan de BAG panden zijn daartoe zowel de hoogtes
als de kapvorm meegegeven. Dit resulteert in een kaart per item. Deze gegevens zijn zoveel als mogelijk via Cyclomedia en veldinventarisatie verkregen en hebben een nauwkeurigheid van 0,5 m. Deze nauwkeurigheid is vaak genoeg om voor het planologisch proces
de juiste afwegingen te kunnen maken. Doordat deze gegevens gekarteerd worden, valt
meteen op waar clusters met bepaalde eigenschappen zich bevinden. Deze constateringen zijn handig voor de bepaling van de plansystematiek en de maatvoeringsmatrixen. Tevens zorgt het voor een gedegen toetsingskader van de bestaande situatie en dat is van
belang voor de houdbaarheid van de beheersverordening.
2.2.3 Inventarisatiekaarten
De resultaten en conclusies van deze GIS inventarisatie zijn verbeeld in drie afzonderlijke
kaarten. Het betreft:


een analysekaart met vigerende bestemmingen, BAG gegevens en opmerkingen uit
de inventarisatie (vergezeld van een lijst met discrepanties);



een inventarisatiekaart met toegedachte toekomstige bestemmingen. Deze kaart
vormt uiteindelijk de aanzet tot de bij de verordening behorende verbeelding;
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een kaart met de goot- en bouwhoogtes van de momenteel aanwezige bebouwing.
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uitsnede analysekaart met BAG gegevens

Deze kaarten vormen de basis en het uitgangspunt voor de beheersverordening. De analysekaart met vigerende bestemmingen en BAG gegevens is als bijlage 1 opgenomen. De
lijst met BAG-discrepanties is als bijlage 2 bijgevoegd. De inventarisatiekaart is bijlage 3
opgenomen bij de toelichting van deze beheersverordening en de kaart met vigerende
goot- en bouwhoogtes tenslotte als bijlage 4.
Naast de inventarisatie van de feitelijke situatie zoals hiervoor beschreven, zijn de vigerende bestemmingsplannen inhoudelijk nader bezien op gebruiks- en bouwmogelijkheden
en beschreven. Op basis van de ruimtelijke en functionele situatie alsmede (deels) het
planologische regime is de bestaande situatie vastgelegd in onderhavige beheersverordening.
2.3

Ruimtelijke structuur

De bestaande ruimtelijke structuur van het besluitgebied wordt gekenmerkt door een in diverse 'blokken' opgedeeld gebied. Deze blokken betreffen de gefaseerd gereed gekomen
woonwijken, welke in de meeste gevallen van elkaar worden gescheiden door de interne
hoofdontsluitingswegen of door de in Papendrecht aanwezige grotere groengebieden en
parken. De verkavelingsrichting van de oudste wijken volgt nog grotendeels de kavelrichting van de voorheen aanwezige agrarische percelen. De woningen en wegen liggen ofwel
parallel aan ofwel haaks op de agrarische verkaveling. De meer recente woonwijken laten
deze rastervormige verkaveling in de meeste gevallen echter los en kennen een meer organische opbouw. In de nog deels in aanbouw zijnde wijk Oostpolder is evenwel de agrarische kavelrichting weer als uitgangspunt genomen.
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Ondanks dat vrijwel het gehele grondgebied van de gemeente is volgebouwd, heeft Papendrecht toch een dorps karakter weten te behouden. Het feit dat de woonbebouwing met
name bestaat uit grondgebonden woningen in een groene omgeving draagt hieraan bij.
Hogere en massaal aandoende gebouwen zijn sporadisch aanwezig. De ruimtelijke vormgeving van de aanwezige woningen is verre van uniform. Er is een veelheid aan architectonische en stedenbouwkundige stromingen herkenbaar in de woonwijken. Wel bestaat
binnen één woonwijk vaak een stedenbouwkundige eenheid.
De hoofdinfra- en groenstructuur vormen de dragers van de woonwijken en wordt vaak
begeleid door de van oudsher in het laag gelegen Papendrecht aanwezige watergangen.
Daarnaast zijn ook de oorspronkelijk dijklinten nog grotendeels herkenbaar in de ruimtelijke structuur van het dorp.
2.4

Functionele structuur

Logischerwijs vormt de woonfunctie de overheersende functie binnen het besluitgebied. Dit
betekent niet dat de binnen het besluitgebied vallende delen van Papendrecht alleen
woongebieden zijn met de daarbij behorende verkeers- en groenvoorzieningen. Ook diverse andere functies komen binnen het besluitgebied voor, zoals bedrijven, maatschappelijke functies, horeca, detailhandel, dienstverlening, sport en recreatie. Deze functies liggen
enerzijds gespreid over de woonkern en zijn anderzijds in geclusterde vorm aanwezig. Het
betreft in de meeste gevallen kleinschalige, bij de woonfunctie aansluitende activiteiten,
welke al jaren aanwezig zijn. Ook hier zijn geen grootschalige ontwikkelingen voorzien,
waardoor deze gronden deel uit kunnen maken van de beheersverordening. De grotere
werk- en winkelgebieden vallen buiten het besluitgebied, evenals het binnen de gemeente
nog resterende landelijke gebied.
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één van de groengebieden in het woongebied

2.5

Juridisch-planologische situatie

2.5.1 Inleiding
Het begrip ‘bestaand gebruik’ kan op twee manieren worden gedefinieerd. Gebruik in enge
zin is het gebruik dat feitelijk bestaand is op het moment van vaststellen van de beheersverordening. Gebruik in ruime zin gaat uit van het vigerende bestemmingsplan. Al het in
het vigerende bestemmingsplan rechtstreeks toegelaten gebruik en al de op basis van het
bestemmingsplan rechtstreeks toegestane bouwwerken worden in deze uitleg als bestaand beschouwd. Naast de functionele en ruimtelijke situatie kan dus ook de planologisch c.q. juridische situatie op basis van vigerende bestemmingsplannen als bestaand
worden aangemerkt.
Eerder is al aangegeven dat gekozen is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het bestaande feitelijke gebruik. Voor het grootste deel van het besluitgebied zal dit tevens neerkomen
op het vastleggen van het vigerende planologische gebruik. In de woongebieden verandert
wat betreft het gebruik immers niet veel in pakweg tien jaar tijd. Dit laatste zal ook gelden
voor de meer gemengde gebieden en ter plaatse van de oude dijklinten. Voor een aantal
situaties wordt het bestaande gebruik specifiek vastgelegd. Dit gebeurt aan de hand van
een als bijlage bij de regels opgenomen lijst met een koppeling naar de betreffende locaties op de verbeelding.
Voor sommige locaties wijkt het bestaande feitelijke gebruik (aanzienlijk) af van het gebruik
zoals dat in het vigerende bestemmingsplan is geregeld. Hierop wordt in paragraaf 2.5.2
nader ingegaan. Ook kan sprake zijn van leegstand, waardoor in het geheel geen bestaand feitelijk gebruik aanwijsbaar is. In dergelijke gevallen staat men voor de keuze de
gronden in de beheersverordening te bestemmen conform het laatst voorkomende feitelijke gebruik dan wel het vigerende planologische gebruik. Indien een andere bestemming
gewenst is, zal dit via een separate procedure (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) dienen te gebeuren en is het opnemen van de betreffende locatie in deze beheersverordening niet mogelijk.
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2.5.2 Afwijkende bestemmingen en leegstand
Met betrekking tot de locaties waarbij uit de inventarisatie is gebleken dat het vastleggen
van het bestaande feitelijke gebruik niet mogelijk of wenselijk is, is per geval een keuze
gemaakt. Voor elk van deze locaties is vastgelegd wat het (laatste) feitelijke gebruik en het
vigerende planologische gebruik is. Vervolgens is per geval een keuze gemaakt voor de
bestemming die zal worden toegekend in het kader van deze beheersverordening.
In al deze gevallen geldt dat steeds nadrukkelijk een afweging is gemaakt tussen het vastleggen van het gebruik in ruime dan wel in enge zin. Het toekennen van een ten opzichte
van het vigerende bestemmingsplan afwijkende bestemming wordt gedaan in de volgende
situaties:
1.

er is een vrijstelling, ontheffing, projectbesluit of omgevingsvergunning verleend: de
feitelijk aanwezige functie wijkt legaal af van de vigerende bestemming. In de beheersverordening wordt derhalve het feitelijke gebruik (c.q. het gebruik overeenkomstig het voorafgaande planologische regime) overgenomen en wordt aan het betreffende gebied de daarbij meest toepasselijke bestemming gegeven;

2.

fouten in het vigerende bestemmingsplan: enkele binnen het besluitgebied aanwezige
percelen hebben in het vigerende bestemmingsplan abusievelijk een verkeerde bestemming gekregen. In deze beheersverordening worden deze situaties gecorrigeerd.
Daarbij wordt in het overzicht bewijs aangevoerd waaruit blijkt dat inderdaad sprake is
van een onjuiste vigerende bestemming en dat de nu toe te kennen bestemming legaal en conform het feitelijke bestaande gebruik is;

3.

overig niet corresponderend gebruik: op een aantal locaties in de beheersverordening
wordt een van het vigerende bestemmingsplan afwijkende bestemming toegekend,
zonder dat sprake is van een verleende vrijstelling/ontheffing of van fouten in het vigerende plan. De reden dat dit gedaan wordt verschilt per geval, maar overwegend is
sprake van reeds lang bestaand feitelijk gebruik, dat weliswaar afwijkt van het planologisch toegestane gebruik, maar wel beter aansluit bij de omgeving. Concreet wordt
elk van deze situaties beoordeeld aan de hand van de onderstaande 4 punten. Wanneer daaraan wordt voldaan, wordt het toekennen van een afwijkende bestemming
aanvaardbaar of zelfs wenselijk geacht:
a.

het feitelijke bestaande gebruik moet mogelijk zijn op basis van de toe te kennen
bestemming;

b.

het feitelijke bestaande gebruik dient al geruime tijd aanwezig te zijn;

c.

de nieuwe bestemming dient planologisch aanvaardbaar te zijn op de betreffende locatie;

d.

er is gedurende de periode van het afwijkende gebruik geen klacht of verzoek tot
handhaving ingediend met betrekking tot de betreffende locatie en handhavend
optreden is ook niet wenselijk;
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4.

leegstand: in het geval van leegstand wordt consequent het vigerende planologische
gebruik overgenomen. Dit kan afwijken van het laatste bekende gebruik, maar zal in
de meeste gevallen daaraan gelijk zijn. Een verdere argumentatie is daarbij niet vereist, aangezien het bestaande planologische gebruik opnieuw wordt vastgelegd.

2.5.3 Aansluiting bij SVBP2008
De gemeente Papendrecht heeft voor de woongebieden op 20 september 2012 een Nota
van uitgangspunten in vastgesteld. Deze is opgesteld om als bestaand beleid te gelden en
dient als basis voor de regeling voor de woonbestemming in deze beheersverordening. De
gemeente beschikt niet over een handboek met standaard regels voor ruimtelijke plannen.
Daarom is gekozen om de inhoud van de overige bestemmingen aan te laten sluiten bij de
vigerende bestemmingsplannen en bij de SVBP2008. Er is bewust gekozen voor een gedetailleerde beheersverordening. Alhoewel voor het instrument beheersverordening feitelijk geen strikt voorgeschreven richtlijnen gelden zoals dat bij bestemmingsplannen wel het
geval is, zal met het oog op eenduidigheid en herkenbaarheid toch bij de systematiek van
de SVBP2008 worden aangesloten. Voor het gebied als geheel is één samenhangende
regeling opgesteld voor de bestemmingen, waardoor niet langer sprake is van verschillende regelingen binnen het gemeentelijke grondgebied. In de huidige situatie, met een veelheid aan bestemmingsplannen (en dus regelingen) is geen sprake van eenduidigheid, in
de beheersverordening is dat wel het geval.
Aangezien de meeste vigerende bestemmingsplannen (logischerwijs) niet aan de hand
van de SVBP2008 zijn opgesteld, komt de naamgeving van de bestemmingen zoals gebruikt in het vigerende bestemmingsplan niet in alle gevallen overeen met de naamgeving
van de bestemmingen in deze beheersverordening. De naamgeving van deze bestemmingen wordt in lijn gebracht met de SVBP2008. Inhoudelijk zijn de vigerende bestemmingsplannen maatgevend, voor zover het feitelijke gebruik gelijk is aan het vigerende planologische gebruik. Voor de woonbestemming geldt daarnaast dat deze inhoudelijk wordt opgezet op basis van de Nota van uitgangspunten voor het woongebied.
In de meeste gevallen kan een vigerende bestemming integraal worden omgezet naar een
nieuwe bestemming. In een aantal situaties is dit niet mogelijk, zoals bij vigerende bestemmingen waarbij twee doeleinden worden genoemd. In de beheersverordening wordt
slechts één hoofdbestemming per locatie toegekend, ondergeschikt gebruik wordt zo mogelijk met een aanduiding geregeld. Per locatie is een afweging gemaakt welke van de
twee oorspronkelijke bestemmingen feitelijk de hoofdbestemming vormt en of het nodig is
een aanduiding op te nemen voor de overige ter plaatse aanwezige (ondergeschikte) functies.
Behalve deze gevallen kan het ook voorkomen dat een vigerende bestemming wordt gesplitst in twee of meerdere bestemmingen of juist dat een aantal bestemmingen tot één
bestemming wordt samengevoegd. Dit om de nieuwe regeling in lijn te brengen met de
SVBP2008. Er is geen sprake van een verruimde regeling.
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2.5.4 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
In verschillende van de vigerende bestemmingsplannen zijn ook dubbelbestemmingen
en/of gebiedsaanduidingen opgenomen (vaak anders genoemd), alsmede een groot aantal andere aanduidingen (functieaanduidingen, bouwaanduidingen en maatvoeringsaanduidingen). Voor al deze gevallen geldt dat wordt aangesloten bij de systematiek van de
SVBP2008 en het gestelde in de Nota van uitgangspunten woongebieden. Hierdoor ontstaan verschillen in de benamingen van de aanduidingen in vergelijking met de vigerende
bestemmingsplannen. Inhoudelijk treden echter weinig tot geen wijzigingen op in de vigerende regeling. De bestaande bouwhoogtes en bebouwingstypen worden opnieuw vastgelegd, evenals het bestaande gebruik. Waar nodig, worden in de afgelopen jaren ontstane
nieuwe functies voorzien van een nieuwe aanduiding, om zo de bestaande situatie nader
vast te leggen.
2.5.5 Tot slot
Ondanks dat de planologische regeling zoals opgenomen in de beheersverordening op
een aantal punten afwijkt van de regeling uit het vigerende bestemmingsplan voor het
woongebied, is sprake van een conserverende regeling. De punten waarop de nieuwe regeling afwijkt van de oude, zijn in de voorgaande paragrafen beargumenteerd. De beheersverordening maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, waarmee kan worden geconcludeerd dat de bestaande situatie opnieuw wordt vastgelegd, met in achtneming van
een afstemming van de regeling op actuele wetgeving en inzichten en op de gemeentelijke
voorkeuren.
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functiekaart provinciale structuurvisie

3

Beleidskader

3.1

Bovengemeentelijk beleid

kwaliteitskaart provinciale structuurvisie

Gemeenten zijn niet geheel vrij in het voeren van hun eigen beleid. Rijk en provincies geven met het door hen gevoerde en vastgelegde beleid de kaders aan waarbinnen gemeenten kunnen opereren. Deze beheersverordening richt zich primair op het vastleggen van
de bestaande situatie. Het nationale ruimtelijke beleid is met name verwoord in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de juridische vertaling daarvan in het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit beleid is overwegend van toepassing op
nieuwe ontwikkelingen en daardoor slechts zeer beperkt dan wel niet relevant in de onderhavige situatie.
Het ruimtelijke beleid van de provincie Zuid-Holland is vervat in de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte en verbeeld op de functiekaart en de kwaliteitskaart. De
functiekaart geeft de gewenste verdeling van ruimtelijke functies weer. Het gaat hierbij om
functies die in de structuurvisie zijn geordend, begrensd en vastgelegd als ruimtelijk beleid
tot 2020. De kwaliteitskaart geeft weer waar welke kwaliteit wenselijk is. Op de kaart zijn
bestaande en gewenste kwaliteiten benoemd op een globale, regionale schaal. Op beide
kaarten is ten aanzien van het besluitgebied feitelijk de bestaande situatie bestendigd. Ook
de beheersverordening gaat uit van het vastleggen van de bestaande situatie in het besluitgebied en maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Wel is binnen de regeling van
de beheersverordening ruimte aanwezig voor het verder doorvertalen van de in de provinciale doelstellingen opgenomen kwaliteitsverbetering voor het stads- en dorpsgebied.
Gelet op het voorgaande wordt op het Rijks- en provinciale beleid in het kader van deze
beheersverordening niet nader ingegaan. Het gemeentelijke beleid en in mindere mate het
regionale beleid (Drechtsteden) zijn richtinggevend.

beheersverordening Woongebied

15

3.2

Regionaal beleid

3.2.1 Op één kompas varen - Regionaal Mobiliteitsplan 2011-2016
De Drechtsteden willen met dit gezamenlijke plan aankoersen op een bereikbare en leefbare regio voor de periode 2011-2016. De regio is het schaalniveau waarop veel mobiliteitsvraagstukken zich manifesteren. Daarbij is beleid geformuleerd voor het gemotoriseerde verkeer, het langzaam verkeer (met name de fiets) en het openbaar vervoer. Dit
zijn de thema's waar het in de regio om draait.
Het centrale doel is 'het realiseren van een goede balans tussen bereikbaarheid en
leefbaarheid.' Dit doel wordt vertaald naar thematische doelstellingen op het gebied van de
fiets, het openbaar vervoer, het hoofdwegennet auto, de verkeersveiligheid en mobiliteitsmanagement.
Voor Papendrecht geldt dat ten aanzien van het fietsbeleid een fietssnelweg tussen Sliedrecht en Papendrecht wordt nagestreefd. Voor wat betreft het openbaar vervoer is de
MerwedeLingelijn voor inwoners van Sliedrecht en Papendrecht een goed vervoersalternatief over het spoor. Het zwaartepunt van het waterbussysteem ligt in de driehoek Zwijndrecht - Dordrecht - Papendrecht. Ten aanzien van het gemotoriseerd verkeer wordt een
betere aansluiting van de N3 op de A15 nagestreefd. Hiervoor is inmiddels vergaande
planvorming in voorbereiding.
Voor de beheersverordening zijn ten aanzien van het beleid uit het mobiliteitsplan met name de plannen voor het fietsverkeer en het verbeteren van de verkeersveiligheid relevant.
De regeling in de beheersverordening verzet zich hier niet tegen.
3.2.2 Spetterend wonen in de Drechtsteden, woonvisie 2010-2020
In deze gezamenlijke woonvisie voor de Drechtsteden ligt de nadruk op kwaliteit. De regio
Drechtsteden heeft een matige woningvoorraad vergeleken met andere regio's en wordt
doorsneden met zware infrastructuur. Ook maakt de omgeving een verrommelde indruk
door veel verouderde bedrijfsterreinen. Het beleidsterrein wonen levert een bijdrage aan
het verhogen van de kwaliteit en het verbeteren van het vestigingsklimaat, naar de aanpak
op andere beleidsterreinen zoals onderwijs, cultuur, sport en economie. De Drechtsteden
zetten daarom in op aantrekkelijke woonmilieus in een levendige stedelijke omgeving, in
een rustige en groene omgeving en langs de vele oevers.
Gezien de matige kwaliteit van de bestaande woningvoorraad ligt de nadruk van het
bouwprogramma op duurdere woningen. In de Woonvisie wordt een aantal sleutelprojecten benoemd, maar deze liggen allemaal buiten Papendrecht. Voor zover in Papendrecht sprake is van nieuwe woningbouwprojecten, zijn deze buiten de beheersverordening
gelaten, omdat hierin geen ontwikkelingslocaties mogen zitten. Dit betreft bijvoorbeeld het
Land van Matena.
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uitsnede gemeentelijke structuurvisiekaart

3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1 Structuurvisie Papendrecht 2020
In de gemeentelijke Structuurvisie Papendrecht 2020, Een venster naar de toekomst staat
de doelstelling de kwaliteit van leven behouden en versterken centraal. Om goed te kunnen wonen, leven, werken en recreëren in Papendrecht is een optimaal en efficiënt ruimtegebruik van alle gebieden en onderdelen van de gemeente noodzakelijk. Behoud en
versterking van de eigenheid van de gemeente is daarbij het vertrekpunt.
Op de bij de gemeentelijke structuurvisie horende structuurvisiekaart is het besluitgebied
voor het grootste gedeelte aangeduid als Woonmilieus. Het beleid is deze gebieden is gericht op het voorzien in voldoende woningen voor de aanwezige huishoudens. Ondanks
dat voor de toekomst een bevolkingskrimp wordt verwacht, zal het aantal huishoudens blijven stijgen door de toename van het aantal éénpersoonshuishoudens. Hier zijn woningen
voor nodig, aangepast aan de doelgroepen.
Op het besluitgebied zijn verder nog aanduidingen van toepassing voor maatschappelijke
voorzieningen, stedelijke groen, sportparken, bedrijventerreinen, gemengd gebied, dijklint
en hoofdwegenontsluiting. Deze functies liggen in clusters verspreid over het besluitgebied
en zijn overwegend complementair aan de woonfunctie.

beheersverordening Woongebied
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Overzicht indeling woonpercelen met voor- en achtererf

De regeling in de beheersverordening legt primair de bestaande situatie vast. Binnen de
kaders van de verordening zijn ruimtelijke ontwikkelingen niet toegestaan. Dit betekent
echter niet dat de doelstellingen uit de structuurvisie niet kunnen worden verwezenlijkt. De
beheersverordening biedt voldoende ruimte om het beleid binnen de gestelde kaders grotendeels te kunnen doorvertalen naar de praktijk. Alleen indien sprake zal zijn van nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen, zal dit via separate planvorming dienen te geschieden.
3.3.2 Nota van Uitgangspunten Woongebieden
De gemeenteraad heeft op 20 september 2012 de Nota van Uitgangspunten voor de
woongebieden van Papenrecht vastgesteld. In deze nota, welke wordt aangemerkt als bestaand beleid, zijn uitgangspunten geformuleerd ten behoeve van een meer samenhangende visie op de toekomstige verruiming van de woningen en de situering en bouw van
erfbebouwing. Op dit moment is in de diverse vigerende bestemmingsplan een veelheid
aan regelingen opgenomen voor deze bouwmogelijkheden. De uitgangspunten zijn vertaald naar een generiek regeling, welke voortaan in alle ruimtelijke plannen zal worden gebruikt.
Ook in de onderhavige beheersverordening zijn de in de Nota van Uitgangspunten opgenomen regelingen verwerkt in primair de woonbestemming en voor zover relevant eveneens in de overige bestemmingen.
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4

Sectorale Aspecten

4.1

Milieuhygiëne

Milieubeleid wordt steeds meer geïncorporeerd in andere beleidsvelden. Verbreding van
milieubeleid naar andere beleidsterreinen is dan ook een belangrijk uitgangspunt. Ook in
de ruimtelijke planvorming is structureel aandacht voor milieudoelstellingen nodig.
De milieudoelstellingen worden daartoe integraal en vanaf een zo vroeg mogelijk stadium
in het planvormingsproces meegewogen. Een duurzame ontwikkeling van de gemeente is
een belangrijk beleidsuitgangspunt dat zijn doorwerking heeft in meerdere beleidsterreinen.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal van deze beleidsterreinen. Gelet op het beheersmatige karakter van deze beheersverordening wordt niet bij alle aspecten even uitgebreid stilgestaan. Aspecten zoals bodemkwaliteit, luchtkwaliteit en geurhinder worden
niet behandeld. Dit betreft aspecten die alleen relevant zijn in het kader van nieuwe ontwikkelingen. In onderhavig geval is daarvan geen sprake.
4.2

Bedrijven en milieuzonering

Binnen het besluitgebied zijn diverse bedrijven en instellingen aanwezig welke een zonering conform de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering kennen. In deze brochure is
een bedrijvenlijst opgenomen die informatie geeft over de milieukenmerken van verschillende typen bedrijven. In de lijst is op basis van een aantal factoren (waaronder geluid,
geur en gevaar) een indicatie gegeven van de afstand tussen bedrijven en hindergevoelige
functies (zoals woningen) waarmee gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening
houden.
De binnen het besluitgebied bestaande en mogelijk toelaatbare (vergelijkbare) bedrijven
en instellingen zijn in een Staat van bedrijfsactiviteiten opgenomen in een bijlage bij de regels, waarbij per inrichting de bijbehorende milieucategorie is aangegeven. Het betreft met
name inrichtingen in de categorie 1 en 2, welke goed inpasbaar zijn in een woonomgeving
en zeker in een gemengd gebied zoals het centrum. Binnen het besluitgebied zijn ook enkele inrichtingen uit categorie 3.1 gelegen. Categorie 3.1 inrichtingen passen normaal gesproken niet binnen een overwegend woongebied, maar vaak nog wel binnen een gemengd gebied, waar wonen en andere functies afwisselend aanwezig zijn. Voor zover deze bestaande categorie 3.1 inrichtingen vanuit het verleden op een legale wijze tot stand
zijn gekomen, blijven de aanwezige rechten gehandhaafd en worden de bestaande functies gerespecteerd en in deze beheersverordening vastgelegd in hun huidige omvang en
aard.
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Van het inpassen van nieuwe inrichtingen in categorie 3.1 (of hoger) is gezien het beheersaspect van deze beheersverordening geen sprake. Nieuwe categorie 1 en 2 inrichtingen zijn mogelijk mits de vigerende bestemming daarvoor de ruimte biedt.
Met betrekking tot de aanwezige bedrijven en instellingen wordt in de huidige situatie geen
(grootschalige) overlast ervaren. Gelet op de aard en omvang van de functies zal dit ook in
de toekomst niet het geval zijn.
4.3

Waterparagraaf

4.3.1 Watertoets
Het doel van de watertoets is te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante plannen en besluiten. De watertoets is in het leven geroepen omdat met
name het waterbeleid een wezenlijk andere oriëntatie heeft gekregen: van reageren naar
anticiperen. Water heeft een aantal specifieke kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen
waar de ruimtelijke ordening rekening mee moet houden. Een watertoets maakt de voor de
waterhuishouding van belang zijnde invloeden van de herontwikkeling van het projectgebied inzichtelijk. Tevens geeft de watertoets oplossingsrichtingen aan waarmee mogelijke
optredende negatieve invloeden beperkt of ongedaan gemaakt kunnen worden.
4.3.2 Waterschapsbeleid
Het besluitgebied valt onder het beheer van waterschap Rivierenland. Het beleid van het
waterschap is vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010-2015. Het plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap, te
weten waterkering, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Het Waterbeheerplan
2010-2015 heeft een integraal en strategisch karakter. Het waterschapsbeleid is gebaseerd op Europese, nationale en provinciale regelgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water
(KRW). Het Waterbeheerplan bevat het pakket aan maatregelen dat nodig is om de doelen
van de KRW te halen en voldoet aan de landelijk gemaakte afspraken.
Papendrecht is gelegen in het deelgebied Alblasserwaard. Dit gebied vormt de zuidelijke
uitloper van het Hollands-Utrechtse veenweidegebied. De bodem bestaat uit klei op veen.
Het gebied is gevoelig voor bodemdaling waardoor het maaiveld relatief laag ligt. Dit kan
op de langere termijn gevolgen hebben voor de huidige gebruiksfuncties in het gebied,
waaronder de woonwijken. Typerend voor het gebied zijn de boezemsystemen waarvan
het waterpeil hoger ligt dan in de polders.
De basis voor het peilbeheer wordt gelegd in peilbesluiten. Nieuwe peilen worden met behulp van het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) bepaald. Ook voor
de Alblasserwaard is een GGOR opgesteld. In het peilbesluit dat nu wordt opgesteld voor
de Alblasserwaard zullen de huidige gebruiksfuncties zoveel mogelijk worden gefaciliteerd.
Wat verder voorop staat is het waarborgen van de veiligheid van het binnen de dijkring gelegen besluitgebied. Het voorkomen van overstromingen is daarbij de belangrijkste taak.
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uitsnede leggerkaart waterschap: watergangen in en nabij het plangebied

In het Waterbeheerplan is op de leggerkaart te zien dat binnen het besluitgebied een aantal watergangen aanwezig is. Daarvan is een aantal aangeduid als A-watergang. Deze Awatergangen worden in de beheersverordening opgenomen onder de bestemming Water
en voorzien van een beschermende regeling.
4.3.3 Waterplan Papendrecht
In samenwerking met het waterschap Rivierenland heeft de gemeente Papendrecht in
2006 het Waterplan Papendrecht - Papendrecht met recht waterecht opgesteld. Het hierin
geformuleerde beleid is specifiek toegespitst op Papendrecht, dit in tegenstelling tot het
Waterbeheerplan van het waterschap zelf. Het doel van het waterplan Papendrecht is het
ontwikkelen van een visie op het stedelijk water en het realiseren van een gezond en veilig
functionerend watersysteem, waardoor duurzaam en evenwichtig gebruik mogelijk is. Het
stedelijk waterplan heeft betrekking op het oppervlaktewater en grondwater in het stedelijke gebied van de gemeente Papendrecht.
Het maatregelenpakket van het waterplan omvat in totaal 53 maatregelen die in de planperiode 2007-2015 worden uitgevoerd. Het nemen van maatregelen hoeft echter niet altijd te
betekenen dat er gegraven of gebouwd wordt. Soms ligt de oplossing van een knelpunt in
aanpassing van het beheer, onderhoud of de organisatie. Gelet hierop is het binnen de
kaders van de beheersverordening mogelijk bepaalde maatregelen door te voeren, zolang
het geen ruimtelijke ontwikkelingen met zich meebrengt.
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4.3.4 Waterhuishoudkundige situatie
Naast de genoemde watergangen, welke dienen voor afwatering van de binnen het besluitgebied aanwezige gronden, zijn geen andere grotere wateroppervlakten binnen het
besluitgebied aanwezig. De Merwede en de Noord (in beheer bij Rijkswaterstaat en onderdeel van het Hoofdvaarwegennet) reiken niet tot binnen het besluitgebied, dit geldt wel
voor de bij de rivieren behorende waterkeringen en de daaraan verbonden beschermingszone. Deze beschermingszone wordt in het bestemmingsplan opgenomen en van een regeling voorzien.
Bij de omgang met het afstromende hemelwater wordt gestreefd naar het scheiden van het
hemelwater en het vuile rioolwater. Binnen de diverse in deze beheersverordening onderscheiden bestemmingen zijn waterhuishoudkundige voorzieningen toegestaan. Daarmee
biedt de beheersverordening voldoende mogelijkheden om het waterschapsbeleid in de
praktijk tot uitvoering te kunnen brengen binnen de geschepte planologische kaders. Aangezien de beheersverordening niet voorziet in nieuwe ontwikkelingen, is geen sprake van
mogelijke negatieve gevolgen voor de waterhuishoudkundige situatie binnen het besluitgebied.
4.3.4 Wateradvies
Deze beheersverordening wordt voorgelegd aan het waterschap Rivierenland, waarna
eventuele reacties van het waterschap in de beheersverordening worden verwerkt.
4.4

Externe veiligheid

4.4.1 Algemeen
Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet bij
de activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen
en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport. Het gaat daarbij
om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke
stoffen of omstandigheden. Daarbij gaat het om de risico’s verbonden aan risicovolle inrichtingen, waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, opgeslagen of gebruikt, om het
vervoer van gevaarlijke stoffen via wegen, spoorwegen, waterwegen en buisleidingen en
om natuurrampen.
In algemene zin kan worden gesteld dat binnen de invloedsgebieden van de in het besluitgebied aanwezige of daartoe reikende risicobronnen geen groepen verminderd zelfredzame personen verblijven, dan wel dat dit het streven is. Daarbij wordt als uitgangspunt genomen dat de zone waar geen groepen verminderd zelfredzame personen verblijven beperkt is tot de effectafstand voor 100% letaliteit. Binnen de veiligheidszones plaatsgebonden risico mogen geen nieuwe kwetsbare objecten worden gerealiseerd. Voor nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen geldt het RO-aandachtsgebied groepsrisico. Door middel van de
beheersverordening worden geen nieuwe kwetsbare objecten gerealiseerd binnen de genoemde veiligheidszones en vinden in het geheel geen relevante ruimtelijke ontwikkelingen plaats.
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uitsnede Risicokaart IPO

De vastgestelde groepsrisico's worden in de onderstaande subparagrafen beperkt verantwoord. Hiertoe is advies gevraagd aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, hetgeen inde toelichting is verwerkt.
4.4.2 Risicovolle inrichtingen
De huidige situatie met betrekking tot externe veiligheid wijzigt niet als gevolg van de beheersverordening, aangezien geen nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. In en rond het
besluitgebied zijn wel enkele risicovolle inrichtingen aanwezig, de Risicokaart van het Interprovinciaal Overleg (IPO) bevestigt dit. Aan de Burgemeester Keijzerweg 1 ligt een gasdrukregel- en meetstation van Eneco. De risicocontour van deze installatie (15 meter) reikt
niet tot gevoelige functies en/of bestemmingen in de omgeving. Aan de Burgemeester Keijzerweg 6 vindt opslag van gevaarlijke stoffen (bestrijdingsmiddelen) plaats. Ook de risicocontour van de installatie reikt niet tot gevoelige functies in de nabijheid.
Binnen het besluitgebied komt één tankstation voor waar tevens verkoop van lpg plaats
vindt. Het betreft het tankstation aan de Burgemeester Keijzerweg 2 met een lpg-vulpunt,
lpg-afleveringsinstallatie en lpg-reservoir, Voor deze inrichting wordt uitgegaan van de bestaande situatie met bijbehorende risicoafstanden. Op de Risicokaart staat voor het vulpunt een risicocontour van 110 meter aangeven. Voor een bestaande situatie met een
doorzet tot 500 m³ lpg (zoals in onderhavig geval) mag echter worden uitgegaan van een
-6

Persoonsgebonden Risicocontour PR10 van 25 meter, als gevolg van de inzet van extra
veiligheidsmaatregelen (brandwerende coating op tankauto etc.). De risicocontouren van
de afleverinstallatie (15 meter) en de tank (25 meter) staan wel correct op de Risicokaart.
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externe veiligheid bedrijven (bron: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Ondanks dat sprake is van een bestaande situatie waarin geen wijzigingen plaatsvinden, is
bij het nemen van besluiten op grond van de Wro is volgens het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi) sprake van een nieuwe situatie, ook al wordt een feitelijk reeds bestaande situatie opnieuw vastgelegd in een beheersverordening. Ook de bestuursrechter
interpreteert het Bevi in deze zin. Binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10

-6

per

jaar van het lpg-tankstation zijn echter geen kwetsbare objecten gelegen. Nieuwe Beviinrichtingen zullen op het bedrijventerrein niet worden toegestaan, waardoor deze situatie
voorts niet wijzigt.
Op de risicokaart en op de op bovenstaande afbeelding van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid (OZHZ) is verder te zien dat ten zuidwesten van het besluitgebied zich het
terrein van Stork Fokker AESP B.V. bevindt. Dit betreft een bedrijf dat opgenomen is in de
lijst Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Hier is een zwavelzuurbad/chroomzuurbad
-6

aanwezig. De hieraan verbonden risicoafstand voor het plaatsgebonden risico (PR 10 )
bedraagt 71 meter. Deze contour reikt niet tot binnen het besluitgebied. Aangezien ook de
veiligheidszones van andere bedrijven in Papendrecht niet over kwetsbare bebouwing
reikt, wordt voldaan aan de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico. Wel reikt het
aandachtsgebied groepsrisico van Stork Foller AESP B.V. over kwetsbare bebouwing. Uit
het Veiligheidsrapport van dit Bevi-/BRZO-bedrijf blijkt echter dat dit groepsrisico onder de
0,1 maal de oriënterende waarde (OW) blijft.
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externe veiligheid aardgastransport (bron: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Binnen het besluitgebied bevindt zich eveneens een aantal niet risicovolle bedrijven. In de
huidige situatie is geen sprake van buiten de wettelijke grenzen vallende overlast van deze
bedrijven. De bedrijfsactiviteiten zijn door middel van de milieuregelgeving en de verstrekte
milieuvergunningen afgestemd op de milieugevoelige functies in de omgeving. Daar het
plan niet rechtstreeks voorziet in nieuwe ontwikkelingen is onderzoek naar hinder door de
aanwezige bedrijvigheid niet uitgevoerd.
4.4.3 Buisleidingen
Door het besluitgebied loopt een aantal buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden
getransporteerd en die planologische bescherming behoeven. Het gaat om gastransportleidingen van de Nederlandse Gasunie. De OZHZ heeft een kwantitatieve risicoanalyse
van de aardgastransportleidingen in Papendrecht uitgevoerd (Kwantitatieve Risicoanalyse
P101897 aardgastransportleiding Papendrecht, d.d. november 2011). De resultaten zijn
weergegeven in een rapportage die als bijlage 5 bij deze toelichting is opgenomen. Het
groepsrisico van de leidingen blijft onder de 0,1 maal de oriënterende waarde, zoals ook
op de bovenstaande afbeelding van de OZHZ is te zien.
Binnen de invloedsgebieden van de leidingen binnen het besluitgebied worden met de
voorliggende beheersverordening geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt, zodat
geen sprake is van toename van het groepsrisico. Ten tijde van de aanleg van de leidingen zijn al de veiligheidsaspecten uitvoerig onderzocht en daarnaast is zoals vermeld een
kwantitatieve risicoanalyse voor de leidingen uitgevoerd. Alle percelen binnen het invloedsgebied zijn goed bereikbaar en binnen het invloedsgebied zijn geen groepen verminderd zelfredzame personen aanwezig.
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Op grond van artikel 19 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) moet op 1
januari 2016 voorzien zijn in een planologische regeling in een bestemmingsplan waarin –
voor zover hier van toepassing- de hoge druk gastransportleiding wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van het Bevb. Het gaat hierbij met name om het bepaalde in artikel
14 over de wijze waarop de leiding wordt geregeld. Aan de bepalingen ingevolge het Bevb
over de grens- en richtwaarden en het toelaten van kwetsbare objecten wordt immers al
voldaan omdat nieuwe kwetsbare objecten niet worden toegelaten. Overigens gelden deze
bepalingen strikt formeel ook niet voor de vaststelling van een beheersverordening (die
immers niet als zodanig wordt benoemd), maar aangenomen mag worden dat ook bij een
beheersverordening hieraan voldoen moet worden. Omdat de beheersverordening geen
ruimtelijke ontwikkelingen toelaat, wordt daar snel aan voldaan. Artikel 14 Bevb houdt in
dat de ligging van de leiding wordt aangegeven alsmede de daarbij behorende belemmeringenstrook. Er mogen geen nieuwe bestemmingen worden opgenomen die het oprichten
van bouwwerken binnen die belemmeringenstrook toestaan en er moet een vergunningenstelsel voor het verrichten van werken en werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op
integriteit en werking van de leiding, worden opgenomen. In afwijkingsbepalingen moeten
voorwaarden worden opgenomen over onder andere de veiligheid van de leiding.
In de beheersverordening, dat ingevolge de Wro een volwaardig alternatief vormt voor het
bestemmingsplan als het gaat om het voorzien in een planologische regime met toetsingskader voor bouwen en gebruik, kunnen deze zaken even goed worden geregeld als in een
bestemmingsplan. Deze zijn in onderhavige beheersverordening dan ook geregeld. Daarmee is in materiële zin voldaan aan het bepaalde in het Bevb en bestaat geen noodzaak
meer voor het vaststellen van een bestemmingsplan voor de leiding.
4.4.4 Transport gevaarlijke stoffen
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’. Aan de noordzijde van het besluitgebied zijn de A15 en de Betuwespoorlijn gelegen en door het besluitgebied loopt daarnaast de rijksweg N3. Over deze
(spoor)wegen vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Voor de A15 en de N3 (beide
in beheer bij Rijkswaterstaat) zijn plaatsgebonden risicocontouren 10

-6

opgenomen van

respectievelijk 49 en 21 meter. Binnen deze contouren zijn, uitgezonderd de woonwagenlocatie aan de Amberdreef, langs de N3, geen gevoelige functies aanwezig. De A15 en N3
zijn geen aandachtspunt in het kader van het groepsrisico. Voor deze wegen en de Betuwespoorlijn geldt een groepsrisico kleiner dan 0,1 maal de oriënterende waarde (OW), zoals tevens te zien is op de afbeelding op de volgende pagina. Aangezien in het kader van
de beheersverordening geen nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen is geen sprake
van een toename van het groepsrisico. Er zijn dan ook geen knelpunten voor het plaatsgebonden en het groepsrisico voor deze wegen.
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externe veiligheid signaleringskaart transport (bron: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Verder komen in (de nabijheid van) het besluitgebied geen rail- , weg- en vaartransportroutes voor uit de lijsten met aandachtspunten of knelpunten voor het plaatsgebonden risico
(PR) en groepsrisico (GR). In deze situatie zijn geen veranderingen voorzien. Vaarweg de
Noord is ingedeeld in de CEMT-klasse VIc en opgenomen in het Basisnet met de categorie zwart.
4.5

Overige zoneringen

4.5.1 Belemmeringenstroken
Voor de aardgasleidingen in het besluitgebied is planologische bescherming vereist. Hiervoor wordt een belemmeringenstrook opgenomen van 4 meter aan weerszijde van het hart
van de leiding. Ook de aanwezige hoogspanningsleidingen (zowel boven- als ondergronds) beschikken over een belemmeringenstrook. Deze varieert in breedte van 3 meter
aan weerszijde van het hart van de ondergrondse leiding tot een totale breedte van 55 tot
76 meter voor de diverse bovengrondse hoogspanningsleidingen. De belemmeringenstroken betreffen een bebouwingsvrije zone.
4.5.2 Geluidzone
Aan de zuidoostzijde (Oostpolder) en de westzijde reikt de geluidzone van de rondom de
gemeente gelegen bedrijventerreinen tot binnen de grenzen van het besluitgebied. Binnen
deze geluidzone mag geen geluidsgevoelige bebouwing worden opgericht, tenzij ingevolge de Wet geluidhinder een hogere waarde is vastgesteld en gebouwd wordt met inachteming van die hogere waarde. Aangezien de beheersverordening niet uitgaat van het oprichten van nieuwe bebouwing, levert deze zonering geen belemmeringen op.
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4.6

Flora en fauna

4.6.1 Gebiedsbescherming
Ten aanzien van flora en fauna dient in eerste instantie rekening gehouden te worden met
gebiedsbescherming. Deze bescherming geschiedt op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Sinds 2005 zijn hierin ook alle Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijn-gebieden opgenomen als Natura 2000-gebieden.
In de wijdere omgeving van het besluitgebied liggen diverse Natura 2000-gebieden. Op
iets minder dan twee kilometer in zuidelijke richting ligt het Natura 2000-gebied 'Biesbosch', op circa vijf kilometer in noordelijke richting 'Donkse Laagten' en op ongeveer drie
en een halve kilometer richting het noordwesten 'Boezems Kinderdijk'. Daarnaast komen in
en rond het besluitgebied verschillende gebieden voor die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Binnen het besluitgebied betreft het het park het Noordhoekse Wiel en de daaraan gekoppelde gebieden, in de uiterste noordwestpunt van het besluitgebied. Aangezien in de beheersverordening geen nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen, oefent deze geen nadelige invloed uit op deze gebieden. De huidige situatie wordt
opnieuw vastgelegd.
4.6.2 Soortenbescherming
Naast gebiedsbescherming is de soortenbescherming van belang. De soortbeschermingsregeling uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is geïmplementeerd in de Flora- en faunawet. In verband met de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen dient rekening te worden
gehouden met soortbescherming en dan met name de aanwezigheid van beschermde
soorten in het besluitgebied. In ruimtelijke plannen mogen geen mogelijkheden worden
geboden voor ruimtelijke ontwikkelingen waarvan op voorhand redelijkerwijs kan worden
ingezien dat in het kader van de Flora- en faunawet geen ontheffing zal worden verleend.
De beheersverordening is een ruimtelijk plan met een uitermate beheersmatig karakter.
Nieuwe ontwikkelingen worden hierdoor niet mogelijk gemaakt, zodat beschermde flora en
fauna niet in het geding komen.
4.7

Archeologie en cultuurhistorie

4.7.1 Archeologische waarden
Bij de opstelling en de uitvoering van ruimtelijke plannen moet rekening gehouden worden
met bekende archeologische waarden. De gemeente Papendrecht beschikt over een eigen
Archeologische Verwachtingskaart en een Archeologische Beleidsadvieskaart. Op de
Verwachtingskaart staat aangegeven wat de archeologische verwachting is voor de in geologisch opzicht verschillende gebieden in het besluitgebied. Het grootste deel van het besluitgebied bestaat uit komgebieden, waarvoor een middelhoge verwachting bestaat. Conform de Beleidsadvieskaart is hier archeologisch onderzoek noodzakelijk in geval van bodemingrepen dieper dan 30 cm beneden maaiveld bij plangebieden groter dan 500 m².

28

toelichting

uitsnede archeologische verwachtingskaart

uitsnede archeologische beleidsadvieskaart

Het resterende gedeelte van het besluitgebied bestaat uit stroomruggen van diverse ouderdom en uit de oude dijklinten. Hiervoor geldt een hoge archeologische verwachting,
hetgeen betekent dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is in geval van bodemingrepen dieper dan 30 cm beneden maaiveld bij plangebieden groter dan 250 m². In een aantal gebieden heeft reeds archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Hier geldt geen verwachting meer.
In de beheersverordening wordt de bestaande situatie vastgelegd en zijn geen nieuwe
ontwikkelingen voorzien die tot bodemingrepen leiden. De eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het besluitgebied komen dan ook niet in het geding.
4.7.2 Cultuurhistorische waarden
Binnen het besluitgebied zijn verschillende in cultuurhistorisch opzicht waardevolle gebouwen aanwezig, met name ter hoogte van de oude dijklinten. Rijksmonumenten zijn niet
aanwezig binnen het besluitgebied. Wel bevindt zich ter plaatse van het oude dijklint (met
name Oosteind) een aantal beeldbepalende panden. Deze worden van een beschermende regeling voorzien.
Het oude dijklint is verder op de provinciale Cultuur historische atlas aangeduid als een
historisch landschappelijke lijn met een hoge waarde. Enkele andere wegen hebben een
redelijk hoge waarde. Afgezien van het Noordhoekse Wiel zijn verder binnen en in de directe omgeving van het besluitgebied geen relevante cultuurhistorische waarden aanwijsbaar.
Aangezien de beheersverordening nieuwe ontwikkeling, waaronder mede begrepen het
oprichten van gebouwen, niet mogelijk maakt, komen de aanwezige cultuurhistorische
waarden niet in het geding.
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5

Juridische Beschrijving

5.1

Gehanteerde systematiek

detailvenster

5.1.1 Inleiding
Voor de opzet en inrichting van de regels en de verbeelding van de beheersverordening
Woongebied is aangesloten bij:


De Wet ruimtelijke ordening d.d. 1 juli 2008, Besluit ruimtelijke ordening d.d. 1 juli
2008 en de RO-standaarden 2008 verplicht vanaf 1 januari 2010;



Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) d.d. 1 oktober 2010;



De Woningwet d.d. 1 januari 2003;



De kadastrale ondergrond en de Grootschalige Basiskaart (GBK);



Luchtfoto’s, de feitelijke situatie (GIS-inventarisatie).

Daarnaast wordt inhoudelijk aangesloten bij de regelingen uit de vigerende bestemmingsplannen en de Nota van Uitgangspunten woongebieden.
De structuur van de beheersverordening is zodanig dat de verbeelding de primaire informatie geeft over de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Bij het raadplegen van de beheersverordening dient dan ook eerst naar de verbeelding gekeken te worden.
Vervolgens kan men in de regels teruglezen welk gebruik en welke bouwmogelijkheden
zijn toegestaan. De ordening van de regels is daartoe zodanig opgezet dat bij iedere bestemming een nagenoeg compleet beeld van de bepalingen voor die bestemming is gegeven. Desondanks blijven aanvullend inleidende regels en algemene regels nodig. Tot slot
wordt dit aangevuld met het overgangsrecht en de slotregel.
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5.1.2 De verbeelding
Op de verbeelding zijn aangegeven:


de grens van het besluitgebied;



besluitvlakken;



bouwvlakken;



besluitsubvlakken.

De bestemming en het beheer van de gronden gelegen binnen de grens van het besluitgebied is geregeld binnen de beheersverordening. Het besluitgebied is dan ook niets anders dan het plangebied bij een bestemmingsplan. Het besluitvlak is de in een beheersverordening gebezigde term voor een bestemming. Het bouwvlak geeft de begrenzing
weer waarbinnen de voornaamste gebouwen opgericht mogen worden. In het bouwvlak
moet het hoofdgebouw gesitueerd worden en mogen tevens bijbehorende bouwwerken
gebouwd worden. De kleur op de verbeelding geeft aan om welke bestemming het gaat.
Binnen de bouwvlakken en/of bestemmingsvlakken bij de bestemmingen wordt met een
aanduiding bepaald wat de maximaal toegestane goot- en/of bouwhoogte is. Wat in een
bestemmingsplan wordt opgenomen met een aanduiding, wordt in een beheersverordening opgenomen met een besluitsubvlak.
De bestaande situatie is de situatie ten tijde van inwerkingtreding van de beheersverordening. Specifieke bouwregels zijn verbaal in de regels opgenomen.
5.1.3 Opbouw van de regels
De regels zijn als volgt opgebouwd:


inleidende regels;



bestemmingsregels;



algemene regels;



overgangs- en slotregels.

Eerst zijn de inleidende bepalingen opgenomen: een omschrijving van de in de regels gebruikte begrippen die om een nadere omschrijving vragen en de bepalingen over de wijze
van meten. Vervolgens zijn artikelen van de afzonderlijke bestemmingen opgenomen. Deze bevatten de specifieke voorschriften voor de betreffende bestemming. Daarna volgen
de algemene regels. Dit is een aantal regels met een algemeen karakter, welke onontbeerlijk zijn voor een beheersverordening. Het betreft de anti-dubbeltelbepaling, algemene gebruiks- en aanduidingsregels en een algemene bevoegdheid tot afwijken. In het laatste
hoofdstuk zijn het overgangsrecht en de slotbepaling opgenomen.
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Bij de aanwijzing van de afzonderlijke (dubbel)bestemmingen geldt dezelfde structuur, en
wel de volgende:


bestemmingsomschrijving: nadere regels over het gebruik van de gronden;



bouwregels: regels voor het bouwen, onderscheiden naar bouwvlak en overige regels;



afwijken van de bouwregels: de mogelijkheid om af te wijken van de bouwregels;



specifieke gebruiksregels: regeling ter voorkoming van strijdig gebruik van de gronden
en de bebouwing;



afwijken van de gebruiksregels: de mogelijkheid om af te wijken van de gebruiksregels;


5.2

omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden.
Toelichting op de bestemmingen

5.2.1 Algemeen
Bij het opnemen van de bestemmingen is (zoveel mogelijk) aangesloten bij de feitelijke
bestaande situatie. Deze komt zogezegd voor het grootste deel overeen met de vigerende
planlogische situatie. Voor enkele specifieke situaties zijn afwijkende keuzes gemaakt,
welke in paragraaf 2.5 zijn onderbouwd.
5.2.2 Agrarisch - Fruitteelt
Deze bestemming is specifiek opgenomen voor het fruitteeltbedrijf aan de Kerkbuurt 56.
Deze locatie vormt één van de twee individuele percelen welke niet direct zijn verbonden
met de rest van het besluitgebied. De bestemming is nadrukkelijk afgestemd op het regelen van de huidige agrarische bedrijfsvoering met de bestaande nevenactiviteiten.
5.2.3 Bedrijf
Dit betreft een bedrijfsbestemming gericht op losse of geclusterde bedrijven in het stedelijke gebied. Daarom is in de regels opgenomen dat er uitsluitend bedrijven gevestigd mogen worden in de categorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. De vestiging van
bedrijven uit categorie 3.1 is met een aanduiding vastgelegd. Dit betreft uitsluitend bestaande bedrijven in deze categorie, die vanwege bestaande rechten gehandhaafd kunnen
blijven. Deze bedrijven zijn specifiek aangeduid met de aanwezige bedrijfsactiviteit.
Over verkooppunten voor motorbrandstoffen kan worden opgemerkt dat het niet wenselijk
is dat elk bedrijf een verkooppunt voor motorbrandstoffen kan worden. Daarom is aangegeven dat verkooppunten voor motorbrandstoffen uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse
van de aanduiding. Het verkooppunt waar tevens lpg verkrijgbaar is, heeft bovendien een
eigen aanduiding. Ook wordt opgemerkt dat de gemeente in principe uitsluitend verkooppunten voor motorbrandstoffen zonder lpg in de kern wil hebben. De rechten van het bestaande verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg worden gerespecteerd en specifiek
vastgelegd.
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In de regeling voor deze bestemming is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen om bedrijven toe te staan die niet in de Staat van bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen, maar die wel
toelaatbaar zijn indien ze eenzelfde ruimtelijke uitstraling hebben en ook de milieueffecten
vergelijkbaar zijn.
Zelfstandige kantoren binnen de bedrijfsbestemming zijn toegestaan ter plaatse van de
daartoe opgenomen aanduiding.
5.2.4 Bedrijf - Nutsvoorziening
Kleinschalige nutsvoorzieningen zijn toegestaan binnen diverse bestemmingen zoals ‘Verkeer’. Voor de aanwezige twee grotere nutsvoorzieningen is deze bestemming opgenomen.
5.2.5 Detailhandel
Deze bestemming is opgenomen voor de aanwezige winkels in het besluitgebied. Specifieke functies zoals dienstverlening en horeca zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de
aan deze functies gekoppelde aanduidingen.
5.2.6 Dienstverlening
Bij de bestemming ‘Dienstverlening’ gaat het om dienstverlening door commerciële instellingen met een baliefunctie, zoals tandartspraktijken, advocatenkantoren, apotheken etc.
5.2.7 Groen
De groenvoorzieningen betreffen met name het structurele groen en bermgroen, maar ook
enkele stukken snippergroen zijn als zodanig bestemd. Binnen deze bestemming zijn tevens wateroppervlakten en de aanleg van waterhuishoudkundige voorzieningen mogelijk.
5.2.8 Horeca
De aanwezige horecabedrijven in het besluitgebied zijn onder deze bestemming gebracht
en per vestiging voorzien van een specifieke aanduiding die de maximaal toegestane horecacategorie aangeeft.
5.2.9 Kantoor
Dit betreft de commerciële dienstverlenende instellingen zonder baliefunctie. Het gaat om
zelfstandige kantoren waar het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks
te woord wordt gestaan en geholpen.
5.2.10

Maatschappelijk

Publieke (niet commerciële) dienstverlening wordt binnen deze bestemming geregeld.
Daarbij gaat het om functies als scholen, kerken, bibliotheken en dergelijke. Ondergeschikte functies zijn specifiek aangeduid.
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5.2.11

Recreatie

De gronden aangewezen voor Recreatie zijn bestemd voor recreatieve activiteiten, alsmede voor sportvoorzieningen. Indien het een park of sportveld betreft, wordt dit specifiek
aangeduid. Ook specifieke functies zoals speeltuinen en volkstuinen krijgen binnen deze
bestemming een specifieke aanduiding.
5.2.12

Tuin

Deze bestemming is toegekend aan de tuinen behorende bij de woningen binnen de bestemming 'Wonen - 2'. Binnen deze bestemming zijn geen gebouwen toegestaan, behalve
de reeds bestaande bijgebouwen binnen de tuinbestemming aan het Oosteind. In dit gebied staan de nodige bouwwerken in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Een deel betreft mogelijk illegale bebouwing. Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor deze bouwwerken is zodanig omslachtig en duur dat dit redelijkerwijs niet
kan worden verlangd van de eigenaren en/of gebruikers. Bovendien is vaak sprake van
gebruik dat op basis van overgangsrecht is toegestaan dan wel positief moet worden bestemd ingevolge de Wro. Daarnaast heeft de gemeente nooit handhavend opgetreden in
dit gebied waardoor sprake is van situaties die al lang bestaan maar waarvan niemand
weet hoe lang. Zowel voor eigenaren als voor de gemeente is het prettig als een overgangssituatie wordt gecreëerd. De bestaande bebouwing wordt positief bestemd en aangeduid en telt mee als bebouwd oppervlak in het kader van de erfbebouwingsregeling. Deze bebouwing mag worden vervangen, maar niet worden vergroot indien het maximum van
de erfbebouwingsregeling wordt overschreden.
Op deze gronden mogen verder uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden
gebouwd. Er is gekozen om de tuinbestemming enkel toe te passen in 'Wonen - 2' omdat
in dit gebied het open karakter van de lintbebouwing behouden dient te blijven.
5.2.13

Verkeer

Deze bestemming wordt toegekend aan de binnen het besluitgebied voorkomende hoofdverkeerswegen. Dit betreft de A15 en de N3.
5.2.14

Verkeer - Verblijfsgebied

De overige wegen (gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen) en het openbare gebied krijgen deze bestemming. Binnen deze bestemming is ook ruimte voor nuts-, speel-,
groen- en waterhuishoudkundige voorzieningen. De reden daartoe is dat de exacte ligging
van deze voorzieningen in dit kader niet relevant is. Het herinrichten van wegen kan daardoor op een eenvoudige manier geschieden, zonder dat het bestemmingsplan onwenselijke en ongefundeerde barrières oproept. Het opstellen van terrassen is binnen deze bestemming mogelijk ter plaatse van de daartoe opgenomen aanduiding.
5.2.15

Water

Deze bestemming is toegekend aan de binnen het besluitgebied gelegen watergangen.
Het water is als zodanig bestemd en betreft overwegend de legger waterlopen van het waterschap.
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5.2.16

Wonen - 1

Deze gronden zijn enerzijds bestemd voor wonen in de vorm van eengezinsrijen- tweeonder-een-kap- en vrijstaande woningen en anderzijds voor patio- en kwadrantwoningen.
Bij de eerste categorie zijn hoofd- en bijgebouwen toegestaan binnen het bouwvlak en bijgebouwen tevens buiten het bouwvlak, mits minimaal één meter uit (het verlengde van) de
voorgevel. Bij de tweede categorie zijn bijbehorende bouwwerken uitsluitend vóór de voorgevel toegestaan, dit wordt specifiek aangeduid. Onder voorwaarden is bij deze bestemming de uitoefening van aan huis gebonden beroepen, bedrijfsmatige activiteiten en webshops toegestaan. Voor de uitoefening van een bed & breakfast is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen.
5.2.17

Wonen - 2

Deze bestemming is toegekend aan die woningen die grotendeels deel uitmaken van de
(historische) bebouwing in de dijklinten, met de daarbij behorende bebouwing. Dit zijn
overwegend grotere percelen met relatief veel bijgebouwen. De delen van de woonpercelen waar in principe geen (nieuwe) bijbehorende bouwwerken zijn toegestaan, krijgen de
bestemming 'Tuin'. Dit is gedaan voor het behoud van het open karakter voor deze gebieden. Ook bij deze woonbestemming geldt dat onder voorwaarden de uitoefening van aan
huis gebonden beroepen, bedrijfsmatige activiteiten en webshops is toegestaan. Voor de
uitoefening van een bed & breakfast is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen.
5.2.18

Wonen - 3

Appartementengebouwen (geen duplexwoningen) krijgen deze bestemming. Buiten het
bouwvlak gelegen bebouwing, bestaande uit parkeerboxen en/of bergingen behorende bij
de appartementen, krijgt een specifieke aanduiding. Verder zijn geen bijgebouwen toegestaan binnen deze bestemming.
5.2.19

Wonen - Woonwagenstandplaats

Op een plaats zijn woonwagenstandplaatsen aanwezig. Deze krijgen deze specifieke bestemming, waarin onder meer het maximum aantal toegestane standplaatsen is bepaald.
Er wordt een uitsterfbeleid gevoerd in die zin dat als een standplaats wordt verlaten, het de
bedoeling is dat de woonwagen fysiek wordt verwijderd en er geen woonwagen meer mag
worden teruggeplaatst.
5.2.20

Leiding

Deze dubbelbestemming betreft de beschermingszone van de binnen het besluitgebied
aanwezige (hoofdtransport)leidingen. De (hoofdtransport)leidingen zijn overeenkomstig
hun bestaande situatie bestemd en als zodanig beschermd. Het betreft hier aardgastransportleidingen en hoogspanningsleidingen.
5.2.21

Waarde - Archeologie

Deze dubbelbestemming is opgenomen ter bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische waarden in het besluitgebied. In de regels wordt verwezen naar de gemeen-
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telijke archeologische beleidskaart om zo te kunnen bepalen welke verwachtingswaarde
op welke locatie van toepassing is.
5.2.22

Waterstaat - Waterkering

De waterkering welke het binnendijkse gebied dient te vrijwaren van wateroverlast van de
Merwede is voorzien van deze beschermende dubbelbestemming. Hier gelden ondermeer
specifieke eisen voor het oprichten van bebouwing.
5.3

Overige bepalingen

5.3.1 Algemene regels
De algemene regels van de beheersverordening gelden voor het gehele besluitgebied.
Hier zijn ondermeer de algemene gebruiks- en afwijkingsmogelijkheden opgenomen. Ook
is hier de veiligheidszone ten behoeve van het aanwezige tankstation met lpg-installatie
geregeld, alsmede de geluidszone van de ten zuiden van het besluitgebied gelegen (riviergebonden) bedrijven.
5.3.2 Overgangs- en slotregels
De overgangsbepalingen hebben als doel tijdens de overgang naar een nieuwe beheersverordening de rechtstoestand vast te leggen van bouwwerken die op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening zijn gebouwd of nog gebouwd kunnen worden.
Tevens is geregeld hoe moet worden omgegaan met afwijkend gebruik ten tijde van inwerkingtreding van de beheersverordening. De slotbepaling geeft aan onder welke naam de
regels van de beheersverordening moeten worden aangehaald: Regels van de beheersverordening Woongebied.
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6

Maatschappelijke En Economische Uitvoerbaarheid

6.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1.1 Vooroverleg
Het voeren van vooroverleg is ten behoeve van het opstellen van een beheersverordening
niet wettelijk verplicht. Desalniettemin wil de gemeente Papendrecht de beheersverordening ter beoordeling voorleggen aan de volgende instanties:


provincie Zuid-Holland;



waterschap Rivierenland;



Tennet;



Veiligheidsregio Drechtsteden;



Gasunie;



Kamer van Koophandel;



Stedin;



Oasen.

6.1.2 Inspraak
Het bieden van de mogelijkheid tot inspraak voor de inwoners van Papendrecht is evenmin
wettelijk verplicht. De beheersverordening voorziet, gelet op het karakter van dit instrument, ook niet in grote of ingrijpende veranderingen, waarbij particuliere belangen geschaad zouden kunnen worden. Desalniettemin wil de gemeente Papendrecht de mening
van belanghebbenden ter harte nemen en zal de mogelijkheid tot inspraak worden geboden.
6.2

Economische uitvoerbaarheid

De beheersverordening voorziet in een actuele regeling voor de bestaande situatie in het
besluitgebied Woongebied De beheersverordening voorziet niet in de realisering van
nieuwe zaken van gemeentewege. Voor de gemeente Papendrecht zijn aan het planvoornemen dan ook geen noemenswaardige kosten verbonden. De economische uitvoerbaarheid is niet in het geding.
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7

Procedure

7.1

Te volgen procedure

De beheersverordening doorloopt de volgende procedure:
a.

b.

voorbereiding:


GIS-inventarisatie van de bestaande situatie;



inspraak.

vaststelling:


vaststelling door de gemeenteraad.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing. Ten aanzien van de ontwerp-verordening
kunnen geen zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Ook staat na vaststelling door de gemeenteraad geen beroep open tegen dat besluit bij de rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wel wordt zoals hiervoor aangegeven inspraak geboden.
Terzake een omgevingsvergunning die wordt verleend (of geweigerd) op grond van het
bepaalde in de beheersverordening -zoals een omgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen, aanleggen of ‘binnenplans’ afwijken- staat wel bezwaar en beroep open.
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toelichting

centrumgebied Papendrecht (topografische kaart)

1

Inleiding

1.1

Algemeen

In de gemeente Papendrecht is de vraag opgekomen naar een nieuwe planologische regeling voor het besluitgebied Centrumgebied. Dit onder meer vanwege het feit dat het voor
het centrum geldende bestemmingsplan binnenkort (in 2013) ouder is dan tien jaar. Dit
heeft tot gevolg dat, op grond van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro), voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan moet worden gemaakt. Op basis van artikel 3.38 Wro
kan de gemeente bepalen om, in plaats van een bestemmingsplan, een beheersverordening op te stellen. Deze mogelijkheid kan alleen worden gebruikt als in het gebied weinig
tot geen planologische veranderingen plaatsvinden dan wel in de toekomst zullen plaatsvinden. Het instrument beheersverordening is dan ook bedoeld om voor planologisch
laagdynamische gebieden het bestaande gebruik en de bouwmogelijkheden vast te leggen. Het Centrumgebied voldoet aan dit vereiste, aangezien de vigerende mogelijkheden
die binnen het centrum worden geboden, opnieuw worden vastgelegd. Hierbij wordt het
aanwezige winkelcentrum als één geheel beschouwd en niet als een verzameling losse
winkels en andere voorzieningen. Ruimtelijke ontwikkelingen, anders dan die vigerend
mogelijk zijn, worden niet mogelijk gemaakt. Hiervan uitgaand is besloten voor het centrumgebied een beheersverordening op te stellen.
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Het doel van het opstellen van een beheersverordening is, buiten de snelle en kostenefficiënte procedure, tevens de vigerende bestemmingsplannen te actualiseren naar de huidige (planologische) situatie alsmede de huidige regelgeving en inzichten. De beheersverordening zal tevens worden gedigitaliseerd om te voldoen aan de Wro en te komen tot een
betere interne en externe informatievoorziening binnen de gemeente Papendrecht.
1.2

Besluitgebied: ligging en omgeving

De gemeente Papendrecht ligt in het noordelijke deel van de Alblasserwaard en maakt
deel uit van de regio Drechtsteden. Het besluitgebied is het gebied waarop de beheersverordening van toepassing is. Het besluitgebied van beheersverordening Centrumgebied
wordt gevormd door het centrumgebied van Papendrecht, inclusief enkele delen van daaraan grenzende woongebieden. Dit betreft hetzelfde gebied als het plangebied van het vigerende bestemmingsplan voor het centrum. In het centrumgebied bevindt zich het marktplein, waaraan ondermeer het gemeentehuis is gelegen. Ook een gedeelte van het oude
dijklint maakt onderdeel uit van het besluitgebied. De oppervlakte van het besluitgebied
bedraagt circa 30 hectare.
1.3

Vigerende bestemmingsplannen

Voor het besluitgebied van de voorliggende beheersverordening vigeren momenteel de
volgende (herzieningen van) bestemmingsplannen:


bestemmingsplan ‘City': vastgesteld d.d. 25 april 1968 en goedgekeurd d.d. 23 april
1969;
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bestemmingsplan ‘Westpolder (1977)’: vastgesteld d.d. 31 juni 1977 en goedgekeurd
d.d. 19 september 1978, koninklijk besluit d.d. 30 juli 1980;



bestemmingsplan ‘Centrum’: vastgesteld d.d. 20 februari 2003 en goedgekeurd d.d. 7
oktober 2003;



e

bestemmingsplan 'Centrum, 1 wijziging': door b&w besloten d.d. 4 mei 2004 en
goedgekeurd d.d. 28 juli 2004;



e

bestemmingsplan 'Centrum, 1 herziening': vastgesteld d.d. 4 april 2005 en goedgekeurd d.d. 29 november 2005.

Er is sprake van verschillende bestemmingsplannen met gedeeltelijk verouderde regelingen. Daarnaast zijn in de loop der jaren diverse ontwikkelingen mogelijk gemaakt met vrijstelling, ontheffing of afwijking. De beheersverordening Centrumgebied vervangt alle vigerende bestemmingsplannen, vrijstellingen, ontheffingen en afwijkingen binnen het besluitgebied, met uitzondering van een gedeelte aan het Bosch in het zuiden van het besluitgebied, dat niet wordt meegenomen.
Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat het bestemmingsplan voor het
centrum de termijn van tien jaar in 2013 zal overschrijden. In het kader van de Wro is het
wettelijk verplicht om dit bestemmingsplan te actualiseren, dan wel het planologisch regime vast te leggen door middel van een beheersverordening. De herzieningen en vrijstellingen van het moederplan ‘Centrum' zijn weliswaar minder oud, echter wel overwegend
gebaseerd op de oude regeling en/of niet digitaal raadpleegbaar. De gebieden waar de
herzieningen, vrijstellingen en afwijkingen betrekking op hebben worden daarom ook meegenomen in de beheersverordening.
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1.4

De beheersverordening

1.4.1 Verschil bestemmingsplan-beheersverordening
Gemeenten hebben sinds de introductie van de Wro in beginsel de keuze tussen het vaststellen van een bestemmingsplan of een beheersverordening. De keuze voor een beheersverordening is afhankelijk van het karakter van het besluitgebied. De beheersverordening is namelijk geïntroduceerd voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkeling wordt
voorzien (art. 3.38 Wro). De Wro geeft niet aan wat moet worden verstaan onder een
‘ruimtelijke ontwikkeling’. Dit begrip is van wezenlijk belang voor de toepassing van de beheersverordening. In de wetsgeschiedenis is hierover onder meer te vinden 'dat van een
ruimtelijke ontwikkeling sprake is als het gaat om ruimtelijk relevante veranderingen in het
planologisch toegestane gebruik van gronden en opstallen alsmede om bouwkundige wijzigingen van bouwwerken, waarvoor een bouwvergunning (nu: omgevingsvergunning,
red.) nodig is'.
Bij de beheersverordening gaat het meestal om gebieden die ‘af’ of ‘uitontwikkeld’ zijn. Om
te bepalen of zich ruimtelijke ontwikkelingen voordoen moet naar verleden en toekomst
worden gekeken. Indien in het verleden veel ontwikkelingen hebben gespeeld, kan dat een
indicatie zijn dat het om een dynamisch gebied gaat. Anderzijds heeft het begrip ruimtelijke
ontwikkeling betrekking op de fase na het vaststellen van de beheersverordening. Er mogen geen toekomstige ontwikkelingen zijn voorzien. Zo kan voor een gebied nieuw beleid
zijn ontwikkeld of een structuurvisie zijn vastgesteld waaruit nieuwe ontwikkelingen blijken.
In een dergelijke situatie wordt de beheersverordening niet als het geëigende instrument
gezien.
Bij planologisch laagdynamische gebieden moet gedacht worden aan natuurgebieden,
maar ook volledig ontwikkelde (nieuwbouw)wijken of andere stadsdelen. Voor dergelijke
gebieden werden de kosten voor het maken van een bestemmingsplan door de wetgever
te hoog geacht. Het instrument beheersverordening is dan ook ontwikkeld om voor planologisch laagdynamische gebieden op een snelle en effectieve wijze het bestaande gebruik
vast te leggen.
In de ‘Handreiking beheersverordening’ van de Vereniging Nederlandse gemeenten is onder meer aangegeven dat het begrip ‘bestaand’ op twee manieren kan worden gedefinieerd. Gebruik in enge zin is het gebruik dat feitelijk bestaand is op het moment van vaststellen van de beheersverordening. Gebruik in ruime zin gaat uit van het vigerende bestemmingsplan. Al het in het vigerende bestemmingsplan toegelaten gebruik en al de op
basis van het bestemmingsplan toegestane bouwwerken worden in deze uitleg als bestaand beschouwd. De toenmalige verantwoordelijke minister heeft destijds aangegeven
uit te gaan van de ruime uitleg, waarbij dus het vigerende bestemmingsplan als uitgangspunt wordt genomen voor de regeling in de beheersverordening.
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Cruciaal verschil met een bestemmingsplan is dat in een beheersverordening het bestaande feitelijke gebruik of de bestaande planologische situatie en dus geen planologisch relevante ontwikkelingen worden vastgelegd. Het vastleggen van deze situatie betekent niet
dat een beheersverordening geen enkele ontwikkeling toestaat.
Voor gebieden waar weinig tot geen planologische ontwikkeling plaatsvindt, kan ook een
conserverend bestemmingsplan worden opgesteld. Vergeleken met een conserverend bestemmingsplan biedt een beheersverordening echter enkele voordelen, zowel financieel
als procedureel. Het instrument is desondanks nog niet breed toegepast.
1.4.2 Casus centrum Papendrecht
De reden waarom in onderhavig geval voor het instrument van de beheersverordening is
gekozen, is het feit dat in het besluitgebied met de beheersverordening geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien in de komende tien jaar. Het betreft een centrumgebied
dat in de afgelopen jaren tot ontwikkeling is gekomen en wat nu min of meer als voltooid
kan worden beschouwd. Gedurende de looptijd van de beheersverordening is daarom de
verwachting dat nieuwe (grootschalige) ontwikkelingen zich niet zullen voordoen.
Er zijn geen nieuwe bouwprojecten voorzien en andere functies dan nu al aanwezig in het
centrum, worden niet ingepast. Dat er bepaalde mate van flexibiliteit is (uitwisselbaarheid
functies), gebaseerd op de flexibiliteit die ook al rechtstreeks in het vigerende bestemmingsplan zit, is inherent aan een centrumgebied. Het gebied als geheel zal geen ontwikkeling doormaken, wel kunnen op perceelsniveau veranderingen optreden, hetgeen echter
niet als ruimtelijke ontwikkeling van het gebied dient te worden beschouwd.
Uit het gemeentelijk en provinciaal/regionaal beleid blijkt daarnaast dat ook voor de toekomst weinig tot geen planologische veranderingen zullen worden doorgevoerd in het besluitgebied (op het beleid wordt nader ingegaan in hoofdstuk 3.) Er zijn met andere woorden geen ruimtelijke ontwikkelingen voorzien. De keuze voor een beheersverordening voor
het centrumgebied is daarnaast gebaseerd op het feit dat procedureel gezien tijdwinst
wordt geboekt ten opzichte van een bestemmingsplan. Gestreefd wordt namelijk om voor 1
juli 2013 alle bestemmingsplannen actueel te hebben. Dit mede in verband met de sanctie,
zoals opgenomen in de Wro dat op basis van niet actuele plannen legesinning niet mogelijk is. Door gebruik te maken van het instrument beheersverordening voor ondermeer het
centrumgebied is deze streefdatum haalbaar.
Aangezien het centrumgebied een gebied is waar gedurende de looptijd van deze beheersverordening op planologisch vlak weinig veranderingen zullen plaatsvinden, zou voor
dit gebied ook een conserverend bestemmingsplan kunnen worden opgesteld. De keuze
van de gemeente Papendrecht is om bovengenoemde redenen echter gevallen op een
beheersverordening.
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1.4.3 Juridische status
De beheersverordening hoort wettelijk gezien tot de categorie verordeningen. Verordeningen zijn wetgeving in materiële zin, maar niet afkomstig van de formele wetgever. De beheersverordening wordt dan ook niet opgesteld door de formele wetgever, maar door de
gemeenteraad. De bevoegdheid hiertoe wordt gegeven in artikel 3.38, eerste lid Wro. De
gemeenteraad heeft (veel, maar) geen volledige vrijheid over hoe de beheersverordening
er uitziet. Het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) schrijft in artikel 1.2.3 voor dat de
beheersverordening langs elektronische weg wordt vastgelegd en vastgesteld. De verplichting hiertoe geldt vanaf 1 januari 2010. Ook moet een volledige verbeelding op papier
zijn, zij het dat de elektronische versie juridisch gezien beslissend is. Voor de digitalisering
bepaalt artikel 1.2.1, tweede lid Bro ook dat een beheersverordening digitaal beschikbaar
moet worden gesteld en volledig, toegankelijk en begrijpelijk moet worden verbeeld. Deze
vereisten komen overeen met de vereisten die gelden voor een bestemmingsplan. Afgezien van deze wettelijke vereisten heeft de gemeenteraad de vrijheid om de inhoud van de
beheersverordening naar eigen inzicht vast te stellen.
1.4.4 Procedure
In de Wro is geen bijzondere voorbereidingsprocedure voor de beheersverordening opgenomen. De procedure tot vaststelling van een beheersverordening is hierdoor eenvoudiger
en korter dan de vaststelling van een bestemmingsplan. Het bieden van de mogelijkheid
tot inspraak voor belanghebbenden is daardoor niet wettelijk verplicht. Desalniettemin wil
de gemeente Papendrecht de mening van de inwoners en bedrijven ter harte nemen en
daarom zal de mogelijkheid tot inspraak worden geboden.
1.5

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de beschrijving van het plan, waarbij, mede aan de hand
van de uitgevoerde GIS inventarisatie, de ruimtelijke en functionele structuur van het besluitgebied wordt toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 in het kort het relevante (boven) gemeentelijke beleid behandeld. Hoofdstuk 4 gaat daarna in op de diverse sectorale
aspecten zoals externe veiligheid, water en flora en fauna. In hoofdstuk 5 komt de juridische beschrijving van de beheersverordening aan bod, waarbij de gehanteerde systematiek wordt toegelicht. Hoofdstuk 6 gaat in op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het plan, waarna in hoofdstuk 7 tenslotte de procedure wordt belicht.
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impressie besluitgebied

2

Planbeschrijving

2.1

Ontstaansgeschiedenis

impressie besluitgebied

Papendrecht is ontstaan als een typisch dijkdorp aan de Merwede, waarschijnlijk rond het
jaar 1000. Papendrecht wordt voor het eerst officieel genoemd in een document uit 1105.
Na 1277, toen een dijk werd aangelegd rondom de waard, ontstond een echt dorp. Tot
1816 was Papendrecht een heerlijkheid en in het bezit van adellijke families. Pas daarna
kreeg het dorp een eigen gemeentebestuur. Behalve Papendrecht zijn binnen de gemeente geen andere kernen gelegen.
e

Aan het dorpse karakter van Papendrecht kwam in de tweede helft van de 20 eeuw ruimtelijk gezieneen einde, toen begonnen werd met de aanleg van grootschalige nieuwbouwwijken. Hierbij hoorde ook de realisatie van een duidelijk centrumgebied, met voldoende
ruimte voor voorzieningen voor het snel groeiende inwonertal. Na verloop van tijd raakte
het centrum echter verouderd, waarna in de afgelopen jaren een aanzienlijke revitalisering
heeft plaatsgevonden. In 2007 is het geheel vernieuwde winkelcentrum 'De Meent' geopend nadat het oude is gesloopt. Het nieuwe winkelcentrum heeft een winkeloppervlak van
circa 20.000 m², beschikt over twee parkeergarages en heeft een regionale functie. Ook
het omliggende gebied is de afgelopen jaren grondig aangepakt. Zo zijn er zijn nieuwe woningen, horeca en winkels gebouwd. Op dit moment is het overgrote deel van de ontwikkelingen afgerond en is het centrum klaar voor de toekomst.
De bestaande situatie van het centrumgebied dient derhalve als basis voor de onderhavige
beheersverordening.
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2.2

GIS inventarisatie

2.2.1 Inleiding
Zoals eerder is vermeld, kan een beheersverordening zowel het bestaande feitelijke gebruik vastleggen als het vigerende planologische gebruik. In de casus Centrumgebied gaat
de voorkeur uit naar het vastleggen van het bestaande feitelijke gebruik, waarbij de bestaande planologische mogelijkheden niet worden uitgesloten. Voor het overgrote deel zal
dit echter identiek zijn aan het vigerende planologische gebruik. Per geval zijn nadere keuzes gemaakt. Hiervoor is het noodzakelijk om een goed beeld te hebben van de huidige situatie in het besluitgebied; een goede inventarisatie is dan ook het vertrekpunt.
Inventarisaties zijn niet nieuw en worden ook gebruikt bij bestemmingsplannen. Inventariseren gebeurt vaak door middel van veldinventarisaties, maar bij deze beheersverordening
is mede gebruik gemaakt van GIS-inventarisatie. Met deze wijze van inventariseren wordt
samen met een gedegen beleidsanalyse een goede afweging van het vigerende planologische gebruik mogelijk. Dit komt de kwaliteit van de regeling in de beheersverordening ten
goede. Deze werkwijze wordt hierna nader uiteengezet.
2.2.2 Werkwijze
In eerste instantie zijn de gegevens van de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG) digitaal vergeleken met de bestemmingen van de moederplannen. De
vigerende enkelbestemmingen zijn daarvoor digitaal aangeleverd door de gemeente. Ook
is een vergelijking gemaakt met de gegevens van de Kamer van Koophandel (bedrijvenlijst) en met een lijst van verleende horecavergunningen. Vervolgens zijn door middel van
een GIS analyse de afwijkingen inzichtelijk gemaakt. Blijkt uit de gegevens van de BAG
bijvoorbeeld dat het een woonlocatie betreft, maar bepaalt het vigerende bestemmingsplan
dat de locatie een bedrijfsbestemming heeft, dan is sprake van een afwijking. Voor deze
discrepanties is nagekeken of in het verleden voor deze locatie een vrijstelling, ontheffing
of herziening is geweest. Is dit niet het geval geweest dan is deze locatie in het veld nader
geïnventariseerd. Ook voor nog bestaande discrepanties biedt een veldinventarisatie uitkomst.
Behalve de aanwezige functies, zijn ook de bestaande bouw- en goothoogtes van de aanwezige gebouwen geïnventariseerd. Aan de BAG panden zijn daartoe zowel de hoogtes
als de kapvorm meegegeven. Dit resulteert in een kaart per item. Deze gegevens zijn zoveel als mogelijk via Cyclomedia en veldinventarisatie verkregen en hebben een nauwkeurigheid van 0,5 m. Deze nauwkeurigheid is vaak genoeg om voor het planologisch proces
de juiste afwegingen te kunnen maken.
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kaart met vigerende goot- en bouwhoogtes

Doordat deze gegevens gekarteerd worden, valt meteen op waar clusters met bepaalde
eigenschappen zich bevinden. Deze constateringen zijn handig voor de bepaling van de
plansystematiek en de maatvoeringsmatrixen. Tevens zorgt het voor een gedegen toetsingskader van de bestaande situatie en dat is van belang voor de houdbaarheid van de
beheersverordening.
2.2.3 Inventarisatiekaarten
De resultaten en conclusies van deze GIS inventarisatie zijn verbeeld in drie afzonderlijke
kaarten. Het betreft:


een analysekaart met vigerende bestemmingen, BAG gegevens en opmerkingen uit
de inventarisatie (vergezeld van een lijst met discrepanties);



een inventarisatiekaart met toegedachte toekomstige bestemmingen. Deze kaart
vormt uiteindelijk de aanzet tot de bij de verordening behorende verbeelding;



een kaart met de goot- en bouwhoogtes van de momenteel aanwezige bebouwing.

Deze kaarten vormen de basis en het uitgangspunt voor de beheersverordening. De analysekaart met vigerende bestemmingen en BAG gegevens is als bijlage 1 opgenomen. De
lijst met BAG-discrepanties is als bijlage 2 bijgevoegd. De inventarisatiekaart is bijlage 3
opgenomen bij de toelichting van deze beheersverordening en de kaart met vigerende
goot- en bouwhoogtes tenslotte als bijlage 4.

beheersverordening Centrumgebied
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impressie besluitgebied

Naast de inventarisatie van de feitelijke situatie zoals hiervoor beschreven, zijn de vigerende bestemmingsplannen inhoudelijk nader bezien op gebruiks- en bouwmogelijkheden
en beschreven. Op basis van de ruimtelijke en functionele situatie alsmede (deels) het
planologische regime is de bestaande situatie vastgelegd in onderhavige beheersverordening.
2.3

Ruimtelijke structuur

De bestaande ruimtelijke structuur van het besluitgebied wordt enerzijds gekenmerkt door
de oorspronkelijke (historische) lintbebouwing aan de wegen Westeind, Oude Veer en
Bosch. Anderzijds bepalen de Veerpromenade en de Veerweg met de daaraan gekoppelde naoorlogse, overwegend rationeel verkavelde gebieden de ruimtelijke hoofdstructuur
voor een groot gedeelte.
Tegenover de kleinschaligheid van de lintbebouwing staat de in ruimtelijke opzicht veel
massievere bebouwing ter hoogte van de Markt. Het nieuwe winkelcentrum De Meent
vormt samen met de andere hoogbouw rondom de Markt het duidelijke hart van het gebied. De bebouwing (winkels met daarboven appartementen) is hier 20 tot 30 meter hoog.
Ook de oude flats gelegen tussen de Veerweg en de Constantijn Huygenslaan zijn bijna 30
meter hoog.
In de schil rondom de hoge bebouwing in het centrum liggen gebieden met een overwegend woonkarakter. Het betreft veelal rijwoningen of geschakelde woningen gelegen aan
(rustige) woonstraten. In de uiterste noordpunt van het besluitgebied zijn enkele bedrijfshallen en kantoren aanwezig. Het meeste oostelijke deel van het besluitgebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van enkele grotere gebouwen, bestaande uit appartementencomplexen en een verzorgingstehuis.
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wonen gecombineerd met andere functies kenmerken het centrum

Behalve door bebouwing en wegen wordt de ruimtelijke structuur van het centrumgebied
tevens bepaald door het aanwezige water en groen. Door het besluitgebied loopt in oostwestrichting een watergang, hier is de aanwezige groenstructuur grotendeels aan opgehangen.
2.4

Functionele structuur

Het centrumgebied is logischerwijs een deel van Papendrecht waar verschillende functies
door elkaar heen voorkomen. Vooral aan het Westeind en in mindere mate aan de overige
wegen van het historische dijklint is dit goed zichtbaar. Hier liggen afwisselend woningen,
winkels, bedrijven en andere functies zoals horecagelegenheden. In de rest van het centrumgebied is een duidelijkere scheiding van deze functies merkbaar. Wel zijn op de bovenverdieping van de winkels in het winkelcentrum meestal woningen in de vorm van appartementen aanwezig.
Behalve in combinatie met andere functies is de woonfunctie ook in grote delen van het
besluitgebied als enige functie aanwijsbaar. Hetzelfde geldt voor de bedrijfsfunctie en de
maatschappelijke functie. Opvallend aan de woonfunctie is dat de grondgebonden woningen direct grenzend aan het centrum zijn gelegen. De dynamiek van het winkelcentrum
contrasteert hierdoor sterk met de relatief rustige woonstraten. De bedrijvigheid is geconcentreerd in de noordzijde van het besluitgebied en komt daarnaast verspreid voor in het
oude dijklint. De maatschappelijk functie komt verspreid over het besluitgebied voor. Het
betreft onder meer het gemeentehuis aan de Markt, een aantal kerken en diverse zorg- en
onderwijsinstellingen.
Een belangrijke functie betreft ook de verkeersfunctie. Gelet op het karakter van het centrumgebied heeft deze functie overwegend het karakter van een verblijfsfunctie. De doorgaande verkeersfunctie is alleen aan de randen van het besluitgebied aanwijsbaar.

beheersverordening Centrumgebied
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Een aandachtspunt voor het centrumgebied in relatie tot het karakter van een beheersverordening is dat dergelijke gebieden met een grote diversiteit aan functies vaak dynamisch
zijn en veel functiewisselingen kennen. Omdat het winkelcentrum recent volledig is herontwikkeld, zal het aantal (grootschalige) functiewisselingen de komende jaren beperkt
blijven. Er is een solide basis gelegd voor de toekomst. Dit maakt het gebied geschikt voor
het toepassen van de beheersverordening.
2.5

Juridisch-planologische situatie

2.5.1 Inleiding
Het begrip ‘bestaand gebruik’ kan op twee manieren worden gedefinieerd. Gebruik in enge
zin is het gebruik dat feitelijk bestaand is op het moment van vaststellen van de beheersverordening. Gebruik in ruime zin gaat uit van het vigerende bestemmingsplan. Al het in
het vigerende bestemmingsplan rechtstreeks toegelaten gebruik en al de op basis van het
bestemmingsplan rechtstreeks toegestane bouwwerken worden in deze uitleg als bestaand beschouwd. Naast de functionele en ruimtelijke situatie kan dus ook de planologisch c.q. juridische situatie op basis van vigerende bestemmingsplannen als bestaand
worden aangemerkt.
Eerder is al aangegeven dat gekozen is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het bestaande feitelijke gebruik. Voor het grootste deel van het besluitgebied zal dit tevens neerkomen
op het vastleggen van het vigerende planologische gebruik. In het winkelcentrum en de
omliggende woongebieden verandert zogezegd naar verwachting immers niet veel in pakweg tien jaar tijd. Dit laatste zal evenzo gelden voor de meer gemengde gebieden ter
plaatse van het oude dijklint.
Voor sommige locaties wijkt het bestaande feitelijke gebruik (aanzienlijk) af van het gebruik
zoals dat in het vigerende bestemmingsplan is geregeld. Hierop wordt in paragraaf 2.5.2
nader ingegaan. Ook kan sprake zijn van leegstand, waardoor in het geheel geen bestaand feitelijk gebruik aanwijsbaar is. In dergelijke gevallen staat men voor de keuze de
gronden in de beheersverordening te bestemmen conform het laatst voorkomende feitelijke gebruik dan wel het vigerende planologische gebruik. Indien een andere bestemming
gewenst is, zal dit via een separate procedure (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) dienen te gebeuren en is het opnemen van de betreffende locatie in deze beheersverordening niet mogelijk.
2.5.2 Afwijkende bestemmingen en leegstand
Met betrekking tot de locaties waarbij uit de inventarisatie is gebleken dat het vastleggen
van het bestaande feitelijke gebruik niet mogelijk of wenselijk is, is per geval een keuze
gemaakt. Voor elk van deze locaties is vastgelegd wat het (laatste) feitelijke gebruik en het
vigerende planologische gebruik is. Vervolgens is per geval een keuze gemaakt voor de
bestemming die zal worden toegekend in het kader van deze beheersverordening.
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In al deze gevallen geldt dat steeds nadrukkelijk een afweging is gemaakt tussen het vastleggen van het gebruik in ruime dan wel in enge zin. Het toekennen van een ten opzichte
van het vigerende bestemmingsplan afwijkende bestemming wordt gedaan in de volgende
situaties:
1.

er is een vrijstelling, ontheffing, projectbesluit of omgevingsvergunning verleend: de
feitelijk aanwezige functie wijkt legaal af van de vigerende bestemming. In de beheersverordening wordt derhalve het feitelijke gebruik (c.q. het gebruik overeenkomstig het voorafgaande planologische regime) overgenomen en wordt aan het betreffende gebied de daarbij meest toepasselijke bestemming gegeven;

2.

fouten in het vigerende bestemmingsplan: enkele binnen het besluitgebied aanwezige
percelen hebben in het vigerende bestemmingsplan abusievelijk een verkeerde bestemming gekregen. In deze beheersverordening worden deze situaties gecorrigeerd.
Daarbij wordt in het overzicht bewijs aangevoerd waaruit blijkt dat inderdaad sprake is
van een onjuiste vigerende bestemming en dat de nu toe te kennen bestemming legaal en conform het feitelijke bestaande gebruik is;

3.

overig niet corresponderend gebruik: op een aantal locaties in de beheersverordening
wordt een van het vigerende bestemmingsplan afwijkende bestemming toegekend,
zonder dat sprake is van een verleende vrijstelling/ontheffing of van fouten in het vigerende plan. De reden dat dit gedaan wordt verschilt per geval, maar overwegend is
sprake van reeds lang bestaand feitelijk gebruik, dat weliswaar afwijkt van het planologisch toegestane gebruik, maar wel beter aansluit bij de omgeving. Concreet wordt
elk van deze situaties beoordeeld aan de hand van de onderstaande 4 punten. Wanneer daaraan wordt voldaan, wordt het toekennen van een afwijkende bestemming
aanvaardbaar of zelfs wenselijk geacht:
a.

het feitelijke bestaande gebruik moet mogelijk zijn op basis van de toe te kennen
bestemming;

b.

het feitelijke bestaande gebruik dient al geruime tijd aanwezig te zijn;

c.

de nieuwe bestemming dient planologisch aanvaardbaar te zijn op de betreffende locatie;

d.

er is gedurende de periode van het afwijkende gebruik geen klacht of verzoek tot
handhaving ingediend met betrekking tot de betreffende locatie en handhavend
optreden is ook niet wenselijk;

4.

leegstand: in het geval van leegstand wordt consequent het vigerende planologische
gebruik overgenomen. Dit kan afwijken van het laatste bekende gebruik, maar zal in
de meeste gevallen daaraan gelijk zijn. Een verdere argumentatie is daarbij niet vereist, aangezien het bestaande planologische gebruik opnieuw wordt vastgelegd.

beheersverordening Centrumgebied
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2.5.3 Aansluiting bij SVBP2008
De gemeente Papendrecht heeft voor de woongebieden op 20 september 2012 een Nota
van uitgangspunten in vastgesteld. Deze is opgesteld om als bestaand beleid te gelden en
dient als basis voor de regeling voor de woonbestemming in deze beheersverordening. De
gemeente beschikt niet over een handboek met standaard regels voor ruimtelijke plannen.
Daarom is gekozen om de inhoud van de regels aan te laten sluiten bij de vigerende bestemmingsplannen (en de Nota van uitgangspunten woongebieden) en bij de SVBP2008.
Er is bewust gekozen voor een gedetailleerde beheersverordening. Alhoewel voor het instrument beheersverordening feitelijk geen strikt voorgeschreven richtlijnen gelden zoals
dat bij bestemmingsplannen wel het geval is, zal met het oog op eenduidigheid en herkenbaarheid toch bij de systematiek van de SVBP2008 worden aangesloten.
Aangezien het vigerende bestemmingsplan Centrum en de herziening en wijziging daarvan (logischerwijs) niet aan de hand van de SVBP2008 is opgesteld, komt de naamgeving
van de bestemmingen zoals gebruikt in het vigerende bestemmingsplan niet in alle gevallen overeen met de naamgeving van de bestemmingen in deze beheersverordening.
In geval van het bestemmingsplan Centrum komt alleen de naamgeving van de bestemming 'Water' overeen met de naamgeving zoals gehanteerd conform de SVBP2008. De
naamgeving van de bestemmingen 'Centrumdoeleinden', 'Woondoeleinden', 'Maatschappelijke doeleinden', 'Bedrijfsdoeleinden', 'Detailhandelsdoeleinden', 'Horecadoeleinden',
'Kantoordoeleinden', 'Groenvoorzieningen', Verkeersdoeleinden' en 'Verblijfsgebied'' worden in de beheersverordening respectievelijk 'Centrum', 'Wonen', 'Maatschappelijk', 'Bedrijf', 'Detailhandel', 'Horeca', 'Kantoor', 'Groen', 'Verkeer' en 'Verkeer - Verblijfsgebied'. Inhoudelijk worden de betreffende bestemmingen alleen voor zover noodzakelijk in lijn gebracht met de SVBP2008, verder betreft het puur een naamsverandering. Wat betreft de
woonbestemming wordt deze bovendien afgestemd op de Nota van uitgangspunten woongebieden.
In de vigerende bestemmingsplannen komen ook enkele bestemmingen voor waarbij twee
doeleinden worden genoemd. Het betreft de bestemmingen 'Woondoeleinden en detailhandelsdoeleinden', Woondoeleinden en kantoordoeleinden', 'Woondoeleinden en maatschappelijke doeleinden' en 'Maatschappelijke doeleinden en horecadoeleinden'. In de beheersverordening wordt slechts één hoofdbestemming per locatie toegekend, ondergeschikt gebruik wordt zo mogelijk door middel van een aanduiding geregeld. Per locatie is
een afweging gemaakt welke van de twee oorspronkelijke bestemmingen feitelijk de
hoofdbestemming vormt en of het nodig is een aanduiding op te nemen voor de overige ter
plaatse aanwezige (ondergeschikte) functies.
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2.5.4 Samenvoegen van bestemmingen
Voor een drietal bestemmingen die in het vigerende bestemmingsplan Centrum zijn opgenomen, geldt dat deze in de beheersverordening worden ondergebracht onder de bestemming 'Wonen'. Het betreft de bestemmingen 'Garages en bergplaatsen', 'Tuinen' en
'Uit te werken gebied voor wonen'. Ten aanzien van de eerste twee genoemde bestemmingen geldt dat deze in de woonbestemming zijn geïntegreerd om aansluiting te vinden
bij de Nota van uitgangspunten woongebieden. Bijgebouwen zoals garages en bergplaatsen worden door middel van een aanduiding binnen de woonbestemming geregeld. Het
gebied aan De Schans, waarvoor de bestemming 'Uit te werken gebied voor wonen' van
toepassing is, is inmiddels volledig ontwikkeld. Om die reden wordt hier de reguliere
woonbestemming opgenomen.
2.5.5 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
In de vigerende bestemmingsplannen zijn aanduidingen aanwezig voor archeologische
waarden. De regeling voor archeologische waarden wordt als dubbelbestemming 'Waarde
- Archeologie' opgenomen in de beheersverordening. De keuze voor een dubbelbestemming in plaats van een aanduiding hangt samen met de te gebruiken systematiek conform
de SVBP2008.
Ook wat betreft de overige aanduidingen die in de beheersverordening worden opgenomen (functieaanduidingen, bouwaanduidingen en maatvoeringsaanduidingen), geldt dat
daarbij wordt aangesloten bij de systematiek van de SVBP2008 en het gestelde in de Nota
van uitgangspunten woongebieden. Hierdoor ontstaan verschillen in de benamingen van
de aanduidingen in vergelijking met het vigerende bestemmingsplan. Inhoudelijk treden
echter weinig tot geen wijzigingen op in de vigerende regeling. De bestaande bouwhoogtes en bebouwingstypen worden opnieuw vastgelegd, evenals het bestaande gebruik.
Waar nodig, worden in de afgelopen jaren ontstane nieuwe functies voorzien van een
nieuwe aanduiding, om zo de bestaande situatie nader vast te leggen.
2.5.6 Tot slot
Ondanks dat de planologische regeling zoals opgenomen in de beheersverordening op
een aantal punten afwijkt van de regeling uit het vigerende bestemmingsplan voor het centrum, is sprake van een conserverende regeling. De punten waarop de nieuwe regeling
afwijkt van de oude, zijn in de voorgaande paragrafen beargumenteerd. De beheersverordening maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, waarmee kan worden geconcludeerd
dat de bestaande situatie opnieuw wordt vastgelegd, met in achtneming van een afstemming van de regeling op actuele wetgeving en inzichten en op de gemeentelijke voorkeuren.

beheersverordening Centrumgebied
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3

Beleidskader

3.1

Bovengemeentelijk beleid

kwaliteitskaart provinciale structuurvisie

Gemeenten zijn niet geheel vrij in het voeren van hun eigen beleid. Rijk en provincies geven met het door hen gevoerde en vastgelegde beleid de kaders aan waarbinnen gemeenten kunnen opereren. Deze beheersverordening richt zich primair op het vastleggen van
de bestaande situatie. Het nationale ruimtelijke beleid is met name verwoord in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de juridische vertaling daarvan in het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit beleid is overwegend van toepassing op
nieuwe ontwikkelingen en daardoor slechts zeer beperkt dan wel niet relevant in de onderhavige situatie.
Het ruimtelijke beleid van de provincie Zuid-Holland is vervat in de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte en verbeeld op de functiekaart en de kwaliteitskaart. De
functiekaart geeft de gewenste verdeling van ruimtelijke functies weer. Het gaat hierbij om
functies die in de structuurvisie zijn geordend, begrensd en vastgelegd als ruimtelijk beleid
tot 2020. De kwaliteitskaart geeft weer waar welke kwaliteit wenselijk is. Op de kaart zijn
bestaande en gewenste kwaliteiten benoemd op een globale, regionale schaal. Op beide
kaarten is ten aanzien van het besluitgebied feitelijk de bestaande situatie bestendigd. Ook
de beheersverordening gaat uit van het vastleggen van de bestaande situatie in het besluitgebied en maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Wel is binnen de regeling van
de beheersverordening ruimte aanwezig voor het verder doorvertalen van de in de provinciale doelstellingen opgenomen kwaliteitsverbetering voor het stads- en dorpsgebied.
Gelet op het voorgaande wordt op het Rijks- en provinciale beleid in het kader van deze
beheersverordening niet nader ingegaan. Het gemeentelijke beleid en in mindere mate het
regionale beleid (Drechtsteden) zijn richtinggevend.
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3.2

Regionaal beleid

3.2.1 Structuurvisie detailhandel en horeca Drechtsteden
In deze gezamenlijke visie van de gemeentes Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en
Zwijndrecht uit 2002 is (feitelijk tot 2010) een ontwikkelingsrichting gegeven voor het horecabeleid in deze Drechtsteden. Het centrale uitgangspunt voor de regionale visie voor de
detailhandel en horeca is:
Het aan de inwoners van de regio Drechtsteden bieden van een zo uitgebreid en gevarieerd mogelijk pakket aan voorzieningen, op het gebied van detailhandel en horeca, op de
daarvoor meest geschikte locaties, binnen de ruimtelijke en functionele aanbodstructuur.
Het doel van de Structuurvisie detailhandel en horeca Drechtsteden is:
Het bieden van een kader voor de ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van detailhandel en horeca in Drechtsteden en het handvat om daaraan sturing te geven.
Ruimte voor nieuwe winkelontwikkelingen is slechts aanwezig voor de plannen die reeds in
voorbereiding zijn. Voor Papendrecht wordt in dat verband winkelcentrum De Meent genoemd. Dit is ondertussen afgerond, waarmee kan worden geconcludeerd dat de winkelstructuur van het centrum van Papendrecht momenteel vastligt. Aan de gestelde doelen uit
de structuurvisie is daarbij voldaan.
3.2.2 Op één kompas varen - Regionaal Mobiliteitsplan 2011-2016
De Drechtsteden willen met dit gezamenlijke plan aankoersen op een bereikbare en leefbare regio voor de periode 2011-2016. De regio is het schaalniveau waarop veel mobiliteitsvraagstukken zich manifesteren. Daarbij is beleid geformuleerd voor het gemotoriseerde verkeer, het langzaam verkeer (met name de fiets) en het openbaar vervoer. Dit
zijn de thema's waar het in de regio om draait.
Het centrale doel is 'het realiseren van een goede balans tussen bereikbaarheid en
leefbaarheid.' Dit doel wordt vertaald naar thematische doelstellingen op het gebied van de
fiets, het openbaar vervoer, het hoofdwegennet auto, de verkeersveiligheid en mobiliteitsmanagement.
Voor Papendrecht geldt dat ten aanzien van het fietsbeleid een fietssnelweg tussen Sliedrecht en Papendrecht, waaronder het centrumgebied, wordt nagestreefd. Voor wat betreft
het openbaar vervoer is de MerwedeLingelijn is voor inwoners van Sliedrecht en Papendrecht een goed vervoersalternatief over het spoor. Het zwaartepunt van het waterbussysteem ligt in de driehoek Zwijndrecht - Dordrecht - Papendrecht. Ten aanzien van het gemotoriseerd verkeer wordt een betere aansluiting van de N3 op de A15 nagestreefd. Hiervoor is inmiddels vergaande planvorming in voorbereiding.

beheersverordening Centrumgebied
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uitsnede gemeentelijke structuurvisiekaart

Voor de beheersverordening zijn ten aanzien van het beleid uit het mobiliteitsplan met name de plannen voor het fietsverkeer relevant. De regeling in de beheersverordening verzet
zich hier niet tegen.
3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1 Structuurvisie Papendrecht 2020
In de gemeentelijke Structuurvisie Papendrecht 2020, Een venster naar de toekomst staat
de doelstelling de kwaliteit van leven behouden en versterken centraal. Om goed te kunnen wonen, leven, werken en recreëren in Papendrecht is een optimaal en efficiënt ruimtegebruik van alle gebieden en onderdelen van de gemeente noodzakelijk. Behoud en
versterking van de eigenheid van de gemeente is daarbij het vertrekpunt.
Op de bij de gemeentelijke structuurvisie horende structuurvisiekaart is het besluitgebied
deels aangeduid als Centrum, deels als Woonmilieus en deels als Dijklint. De Veerweg is
als Hoofdwegenontsluiting aangeduid. Ten aanzien van het centrum stuurt de gemeente
Papendrecht aan op versterking daarvan. Nieuwe niet-wijkgebonden voorzieningen zullen
waar mogelijk in het centrum worden gerealiseerd. Langs de centrale as jachthavenVeerweg zal de het toeristisch recreatief profiel van de gemeente worden versterkt door in
de centrale as jachthaven - Veerweg de ontwikkeling van cultuur, horeca en leisure te bevorderen. Het historische karakter van het dijklint dient te worden behouden en zo mogelijk
worden versterkt.
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De regeling in de beheersverordening legt primair de bestaande situatie vast. Binnen de
kaders van de verordening zijn ruimtelijke ontwikkelingen niet toegestaan. Dit betekent
echter niet dat de doelstellingen uit de structuurvisie niet kunnen worden verwezenlijkt. De
beheersverordening biedt voldoende ruimte om het beleid binnen de gestelde kaders grotendeels te kunnen doorvertalen naar de praktijk. Alleen indien sprake zal zijn van nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen, zal dit via separate planvorming dienen te geschieden.
3.3.2 Horecanota
Met de gemeentelijke Horecanota wordt beoogd inzicht te geven in het gemeentelijk beleid
en de diverse regelingen ten aanzien van de horeca, een juridisch toetsingskader te vormen voor de beoordeling van aanvragen voor verschillende vergunningen voor horecabedrijven en inzicht te geven in verschillende overlegstructuren en de rolverdeling binnen het
ambtelijk apparaat.
De horecanota speelt in op de herstructurering van het centrum in de vorm van het nieuwe
winkelcentrum De Meent. Verder wordt in het horecabeleid de categorisering van horecabedrijven vanwege goede ervaringen uit het verleden voortgezet. Er wordt een onderscheid gemaakt naar typen horecabedrijven in drie categorieën en drie subcategorieën, te
weten categorie:


1a (aan detailhandel verwante horeca, zoals ijssalon, cafetaria);



1b (overige lichte horeca, zoals restaurant, kleinschalig buurtcafé);



1c (horeca met relatief grote verkeersaantrekkende werking, zoals restaurant met oppervlak van meer dan 250 m²);



2 (middelzware horeca, normaliter geopend tot 01.00 uur, zoals café, biljartcentrum);



3 (zware horeca, ’s nachts geopend, grote aantallen bezoekers, zoals discotheek).

Terzake van de vestiging van horeca worden de navolgende conclusies getrokken:
1.

toevoeging van horeca (categorie 1 en 2) dient primair als een vorm van clustering in
het centrum gerealiseerd te worden;

2.

horeca (categorie 1a en 1b) in buurtcentra en overige locaties dient buurtverzorgend
te blijven;

3.

bestaande horeca (categorie 1 en 2) in de overige gebieden blijft gehandhaafd;

4.

nieuwe locaties buiten het centrum zijn aangewezen;

5.

onderzocht dient te worden of horeca categorie 3 mogelijk is.

De bouw van het nieuwe winkelcentrum De Meent is voltooid. Voor de hier aanwezige horecabedrijven geldt dat ruimte is voor onderlinge uitwisseling binnen dezelfde (of een lagere) horecacategorie. Voor de overige in het besluitgebied aanwezige horecavestigingen
geldt dat hiervoor strikt de feitelijk aanwezige horecavoorziening met de daarbij behorende
categorie wordt vastgelegd. Indien noodzakelijk worden daarbij ook maximale oppervlaktes
aangegeven. Categorie 3 horeca is momenteel op slechts één locatie aanwezig.
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parkeerschijfzone en vergunningparkeren in het centrumgebied

3.3.3 Parkeerregulering Papendrecht-centrum
In dit beleidsdocument uit 2007 wordt stilgestaan bij de behoefte aan parkeren die zal ontstaan door de bouw van het nieuwe winkelcentrum De Meent. Om deze toenemende
vraag naar parkeerplaatsen te kunnen faciliteren, is besloten twee parkeergarages aan te
leggen. Bij een tekort aan parkeerplaatsen zouden bezoekers kunnen besluiten om niet
langer in het centrum van Papendrecht boodschappen te doen. Het economisch functioneren van de winkels in het centrum loopt dan gevaar. Het was derhalve van belang dat de
parkeergarages er kwamen.
De hoofddoelstellingen van het parkeerbeleidskader zijn verder:
1.

optimaal gebruik maken van de schaarse (parkeer)ruimte;

2.

de parkeerplaatsen in het centrumgebied voldoende vrijhouden voor (winkel) bezoekers en bewoners, zowel voor automobilisten als fietsers. De beschikbaarheid van
parkeerplaatsen voor deze groepen staat centraal. Voor winkelbezoekers wordt daarvoor uitgegaan van de parkeerbalans op zaterdag en koopavond;

3.

parkeeroverlast (hoge parkeerdruk en zoekverkeer) vermijden voor bewoners van het
centrumgebied als gevolg van winkelbezoekers en medewerkers.

Inmiddels zijn de beide parkeergarages (De Meent en Overtoom) voltooid en is een systeem van parkeerschijfzones en vergunningparkeren ingevoerd. Hiermee is de nagestreefde situatie in het parkeerbeleid de feitelijke situatie geworden. Deze feitelijke situatie vormt
het uitgangspunt voor de beheersverordening.
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4

Sectorale Aspecten

4.1

Milieuhygiëne

Milieubeleid wordt steeds meer geïncorporeerd in andere beleidsvelden. Verbreding van
milieubeleid naar andere beleidsterreinen is dan ook een belangrijk uitgangspunt. Ook in
de ruimtelijke planvorming is structureel aandacht voor milieudoelstellingen nodig.
De milieudoelstellingen worden daartoe integraal en vanaf een zo vroeg mogelijk stadium
in het planvormingsproces meegewogen. Een duurzame ontwikkeling van de gemeente is
een belangrijk beleidsuitgangspunt dat zijn doorwerking heeft in meerdere beleidsterreinen.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal van deze beleidsterreinen. Gelet op het beheersmatige karakter van deze beheersverordening wordt niet bij alle aspecten even uitgebreid stilgestaan. Aspecten zoals bodemkwaliteit, geluidhinder, luchtkwaliteit en geurhinder worden niet behandeld. Dit betreft aspecten die alleen relevant zijn in het kader van
nieuwe ontwikkelingen. In onderhavig geval is daarvan geen sprake.
4.2

Bedrijven en milieuzonering

Binnen het besluitgebied zijn diverse bedrijven en instellingen aanwezig welke een zonering conform de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering kennen. In deze brochure is
een bedrijvenlijst opgenomen die informatie geeft over de milieukenmerken van verschillende typen bedrijven. In de lijst is op basis van een aantal factoren (waaronder geluid,
geur en gevaar) een indicatie gegeven van de afstand tussen bedrijven en hindergevoelige
functies (zoals woningen) waarmee gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening
houden.
De binnen het besluitgebied bestaande en mogelijk toelaatbare (vergelijkbare) bedrijven
en instellingen zijn in een Staat van bedrijfsactiviteiten opgenomen in een bijlage bij de regels, waarbij per inrichting de bijbehorende milieucategorie is aangegeven. Het betreft met
name inrichtingen in de categorie 1 en 2, welke goed inpasbaar zijn in een woonomgeving
en zeker in een gemengd gebied zoals het centrum. Binnen het besluitgebied zijn ook enkele inrichtingen uit categorie 3.2 gelegen. Categorie 3.2 zijn in een dorps- of stadskern
normaal gesproken ongewenst, gelet op de aard van de activiteiten en de daaraan gekoppelde richtafstanden. Dergelijke inrichtingen horen thuis op bedrijventerreinen. Feit blijft dat
zich momenteel enkele bedrijven en instellingen van categorie 3.2 in het besluitgebied bevinden. Voor zover deze bestaande inrichtingen vanuit het verleden op een legale wijze tot
stand gekomen, blijven de aanwezige rechten gehandhaafd en worden de bestaande functies gerespecteerd en in deze beheersverordening vastgelegd in hun huidige omvang en
aard.
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Van het inpassen van nieuwe inrichtingen in categorie 3.2 is gezien het beheersaspect van
deze beheersverordening geen sprake. Nieuwe categorie 1 en 2 inrichtingen zijn mogelijk
mits de vigerende bestemming daarvoor de ruimte biedt.
Met betrekking tot de aanwezige bedrijven en instellingen wordt in de huidige situatie geen
(grootschalige) overlast ervaren. Gelet op de aard en omvang van de functies zal dit ook in
de toekomst niet het geval zijn.
4.3

Waterparagraaf

4.3.1 Watertoets
Het doel van de watertoets is te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante plannen en besluiten. De watertoets is in het leven geroepen omdat met
name het waterbeleid een wezenlijk andere oriëntatie heeft gekregen: van reageren naar
anticiperen. Water heeft een aantal specifieke kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen
waar de ruimtelijke ordening rekening mee moet houden. Een watertoets maakt de voor de
waterhuishouding van belang zijnde invloeden van de herontwikkeling van het projectgebied inzichtelijk. Tevens geeft de watertoets oplossingsrichtingen aan waarmee mogelijke
optredende negatieve invloeden beperkt of ongedaan gemaakt kunnen worden.
4.3.2 Waterschapsbeleid
Het besluitgebied valt onder het beheer van waterschap Rivierenland. Het beleid van het
waterschap is vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010-2015. Het plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap, te
weten waterkering, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Het Waterbeheerplan
2010-2015 heeft een integraal en strategisch karakter. Het waterschapsbeleid is gebaseerd op Europese, nationale en provinciale regelgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water
(KRW). Het Waterbeheerplan bevat het pakket aan maatregelen dat nodig is om de doelen
van de KRW te halen en voldoet aan de landelijk gemaakte afspraken.
Papendrecht is gelegen in het deelgebied Alblasserwaard. Dit gebied vormt de zuidelijke
uitloper van het Hollands-Utrechtse veenweidegebied. De bodem bestaat uit klei op veen.
Het gebied is gevoelig voor bodemdaling waardoor het maaiveld relatief laag ligt. Dit kan
op de langere termijn gevolgen hebben voor de huidige gebruiksfuncties in het gebied,
waaronder de woonwijken. Typerend voor het gebied zijn de boezemsystemen waarvan
het waterpeil hoger ligt dan in de polders.
De basis voor het peilbeheer wordt gelegd in peilbesluiten. Nieuwe peilen worden met behulp van het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) bepaald. Ook voor
de Alblasserwaard is een GGOR opgesteld. In het peilbesluit dat nu wordt opgesteld voor
de Alblasserwaard zullen de huidige gebruiksfuncties zoveel mogelijk worden gefaciliteerd.
Wat verder voorop staat is het waarborgen van de veiligheid van het binnen de dijkring gelegen besluitgebied. Het voorkomen van overstromingen is daarbij de belangrijkste taak.
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watergangen in en nabij het plangebied

In het Waterbeheerplan is op de leggerkaart te zien dat binnen het besluitgebied een aantal watergangen aanwezig is. Daarvan is er slechts één aangeduid als A-watergang. Deze
A-watergang wordt in de beheersverordening opgenomen onder de bestemming Water en
voorzien van een beschermende regeling.
4.3.3 Waterplan Papendrecht
In samenwerking met het waterschap Rivierenland heeft de gemeente Papendrecht in
2006 het Waterplan Papendrecht - Papendrecht met recht waterecht opgesteld. Het hierin
geformuleerde beleid is specifiek toegespitst op Papendrecht, dit in tegenstelling tot het
Waterbeheerplan van het waterschap zelf. Het doel van het waterplan Papendrecht is het
ontwikkelen van een visie op het stedelijk water en het realiseren van een gezond en veilig
functionerend watersysteem, waardoor duurzaam en evenwichtig gebruik mogelijk is. Het
stedelijk waterplan heeft betrekking op het oppervlaktewater en grondwater in het stedelijke gebied van de gemeente Papendrecht.
Het maatregelenpakket van het waterplan omvat in totaal 53 maatregelen die in de planperiode 2007-2015 worden uitgevoerd. Het nemen van maatregelen hoeft echter niet altijd te
betekenen dat er gegraven of gebouwd wordt. Soms ligt de oplossing van een knelpunt in
aanpassing van het beheer, onderhoud of de organisatie. Gelet hierop is het binnen de
kaders van de beheersverordening mogelijk bepaalde maatregelen door te voeren, zolang
het geen ruimtelijke ontwikkelingen met zich meebrengt.
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4.3.4 Waterhuishoudkundige situatie
Naast de genoemde watergangen, welke dienen voor afwatering van de binnen het besluitgebied aanwezige gronden, zijn geen andere grotere wateroppervlakten binnen het
besluitgebied aanwezig. De Merwede, de bij deze rivier behorende waterkering en de
daaraan verbonden beschermingszone reiken niet tot binnen het besluitgebied.
Bij de omgang met het afstromende hemelwater wordt gestreefd naar het scheiden van het
hemelwater en het vuile rioolwater. Binnen de diverse in deze beheersverordening onderscheiden bestemmingen zijn waterhuishoudkundige voorzieningen toegestaan. Daarmee
biedt de beheersverordening voldoende mogelijkheden om het waterschapsbeleid in de
praktijk tot uitvoering te kunnen brengen binnen de geschepte planologische kaders. Aangezien de beheersverordening niet voorziet in nieuwe ontwikkelingen, is geen sprake van
mogelijke negatieve gevolgen voor de waterhuishoudkundige situatie binnen het besluitgebied.
4.3.4 Wateradvies
Deze beheersverordening wordt voorgelegd aan het waterschap Rivierenland, waarna
eventuele reacties van het waterschap in de beheersverordening worden verwerkt.
4.4

Externe veiligheid

4.4.1 Algemeen
Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet bij
de activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen
en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport. Het gaat daarbij
om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke
stoffen of omstandigheden. Daarbij gaat het om de risico’s verbonden aan risicovolle inrichtingen, waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, opgeslagen of gebruikt, om het
vervoer van gevaarlijke stoffen via wegen, spoorwegen, waterwegen en buisleidingen en
om natuurrampen.
4.4.2 Risicovolle inrichtingen
De huidige situatie met betrekking tot externe veiligheid wijzigt niet als gevolg van de beheersverordening, aangezien geen nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. In en rond het
besluitgebied zijn wel enkele risicovolle inrichtingen aanwezig, de Risicokaart van het Interprovinciaal Overleg (IPO) bevestigt dit. Te zien is dat ten zuidwesten van het besluitgebied zich het terrein van Stork Fokker AESP B.V. bevindt. Dit betreft een bedrijf dat opgenomen is in de lijst Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Hier is een zwavelzuurbad/chroomzuurbad aanwezig. De hieraan verbonden risicoafstand voor het plaatsgebon-6

den risico (PR 10 ) bedraagt 71 meter. Deze contour reikt niet tot binnen het besluitgebied, dat op meer dan 300 meter van de risicobron is gelegen.
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uitsnede Risicokaart IPO

Bevi-inrichtingen, zoals LPG-tankstations zijn in en direct rond het plangebied niet aanwezig. Bij de tankstations aan De Overtoom en aan de Veerweg vindt geen verkoop van LPG
plaats. In deze situatie zijn geen veranderingen voorzien.
Binnen het besluitgebied bevindt zich wel een aantal niet risicovolle bedrijven. In de huidige situatie is geen sprake van buiten de wettelijke grenzen vallende overlast van deze bedrijven. De bedrijfsactiviteiten zijn door middel van de milieuregelgeving en de verstrekte
milieuvergunningen afgestemd op de milieugevoelige functies in de omgeving. Daar het
plan niet rechtstreeks voorziet in nieuwe ontwikkelingen is onderzoek naar hinder door de
aanwezige bedrijvigheid niet uitgevoerd.
4.4.3 Buisleidingen
Door het besluitgebied lopen geen buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden getransporteerd en die planologische bescherming behoeven. Ook in de directe omgeving
zijn geen buisleidingen aanwezig.
4.4.4 Transport gevaarlijke stoffen
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’. In (de nabijheid van) het besluitgebied komen geen rail- , weg- en
vaartransportroutes voor uit de lijsten met aandachtspunten of knelpunten voor het plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR). In deze situatie zijn evenmin veranderingen
voorzien. Er zijn dan ook geen knelpunten met betrekking tot het plaatsgebonden en het
groepsrisico ten aanzien van deze wegen.
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4.5

Flora en fauna

4.5.1 Gebiedsbescherming
Ten aanzien van flora en fauna dient in eerste instantie rekening gehouden te worden met
gebiedsbescherming. Deze bescherming geschiedt op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Sinds 2005 zijn hierin ook alle Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijn-gebieden opgenomen als Natura 2000-gebieden.
In de wijdere omgeving van het besluitgebied liggen diverse Natura 2000-gebieden. Op
iets meer dan drie en een halve kilometer in zuidoostelijke richting ligt het Natura 2000gebied 'Biesbosch', op circa zes en een halve kilometer in noordelijke richting 'Donkse
Laagten' en op ongeveer viert en een halve kilometer richting het noordwesten 'Boezems
Kinderdijk'. In het besluitgebied komen geen gebieden voor die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Wel maakt de ten zuiden en westen van het besluitgebied
gelegen Merwede deel uit van de EHS. Aangezien in de beheersverordening geen nieuwe
ontwikkelingen zijn opgenomen, oefent deze geen nadelige invloed uit op deze gebieden.
4.5.2 Soortenbescherming
Naast gebiedsbescherming is de soortenbescherming van belang. De soortbeschermingsregeling uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is geïmplementeerd in de Flora- en faunawet. In verband met de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen dient rekening te worden
gehouden met soortbescherming en dan met name de aanwezigheid van beschermde
soorten in het besluitgebied. In ruimtelijke plannen mogen geen mogelijkheden worden
geboden voor ruimtelijke ontwikkelingen waarvan op voorhand redelijkerwijs kan worden
ingezien dat in het kader van de Flora- en faunawet geen ontheffing zal worden verleend.
De beheersverordening is een ruimtelijk plan met een uitermate beheersmatig karakter.
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden hierdoor niet mogelijk gemaakt, zodat beschermde flora en fauna niet in het geding komen.
4.7

Archeologie en cultuurhistorie

4.7.1 Archeologische waarden
Bij de opstelling en de uitvoering van ruimtelijke plannen moet rekening gehouden worden
met bekende archeologische waarden. De gemeente Papendrecht beschikt over een eigen
Archeologische Verwachtingskaart en een Archeologische Beleidsadvieskaart. Op de
Verwachtingskaart staat aangegeven wat de archeologische verwachting is voor de in geologisch opzicht verschillende gebieden in het besluitgebied. Een groot gedeelte van het
besluitgebied bestaat uit komgebieden, waarvoor een middelhoge verwachting bestaat.
Conform de Beleidsadvieskaart is hier archeologisch onderzoek noodzakelijk in geval van
bodemingrepen dieper dan 30 cm beneden maaiveld bij plangebieden groter dan 500 m².
Det geldt tevens voor de gebieden ter plaatse van de Middeleeuwse dijk.
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uitsnede archeologische verwachtingskaart

uitsnede archeologische beleidsadvieskaart

Daarnaast bestaat een groot gedeelte uit stroomruggen, waar een hoge archeologische
verwachting geldt. Dit betekent dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is in geval van
bodemingrepen dieper dan 30 cm beneden maaiveld bij plangebieden groter dan 250 m².
De oude dorpskern heeft tenslotte een zeer hoge archeologische verwachting. Hier geldt
dat archeologisch onderzoek is vereist bij bodemingrepen dieper dan 30 cm beneden
maaiveld bij plangebieden groter dan 30 m².
In de beheersverordening wordt de bestaande situatie vastgelegd en zijn geen nieuwe
ontwikkelingen voorzien die tot bodemingrepen leiden. De eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het besluitgebied komen dan ook niet in het geding.
4.7.2 Cultuurhistorische waarden
Binnen het besluitgebied zijn verschillende in cultuurhistorisch opzicht waardevolle gebouwen aanwezig, met name ter hoogte van de oude dijklinten. Rijksmonumenten zijn echter
niet aanwezig binnen het besluitgebied. Wel bevindt zich ter plaatse van het oude dijklint
een aantal beeldbepalende panden. Deze worden van een beschermende regeling voorzien.
Het oude dijklint (Bosch - Oude Veer - Westeind) is verder op de provinciale Cultuur historische atlas aangeduid als een historisch landschappelijke lijn met een hoge waarde. Afgezien van het dijkwiel nabij de Kleine Waal zijn verder binnen en in de directe omgeving van
het besluitgebied geen relevante cultuurhistorische waarden aanwijsbaar.
Aangezien de beheersverordening nieuwe ontwikkeling, waaronder mede begrepen het
oprichten van gebouwen, niet mogelijk maakt, komen de aanwezige cultuurhistorische
waarden niet in het geding.
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voorbeeld Bvo op www.ruimtelijkeplannen.nl

5

Juridische Beschrijving

5.1

Gehanteerde systematiek

detailvenster

5.1.1 Inleiding
Voor de opzet en inrichting van de regels en de verbeelding van de beheersverordening
‘Centrumgebied’ is aangesloten bij:


De Wet ruimtelijke ordening (Wro) d.d. 1 juli 2008, Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
d.d. 1 juli 2008 en de RO-standaarden 2008 verplicht vanaf 1 januari 2010;



Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) d.d. 1 oktober 2010;



De Woningwet d.d. 1 januari 2003;



De kadastrale ondergrond en de Grootschalige Basiskaart (GBK);



Luchtfoto’s, de feitelijke situatie (GIS-inventarisatie).

Daarnaast wordt inhoudelijk aangesloten bij de regelingen uit de vigerende bestemmingsplannen en de Nota van uitgangspunten woongebieden in geval van de woonbestemming.
De structuur van de beheersverordening is zodanig dat de verbeelding de primaire informatie geeft over de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Bij het raadplegen van de beheersverordening dient dan ook eerst naar de verbeelding gekeken te worden.
Vervolgens kan men in de regels teruglezen welk gebruik en welke bouwmogelijkheden
zijn toegestaan. De ordening van de regels is daartoe zodanig opgezet dat bij iedere bestemming een nagenoeg compleet beeld van de bepalingen voor die bestemming is gegeven. Desondanks blijven aanvullend inleidende regels en algemene regels nodig. Tot slot
wordt dit aangevuld met het overgangsrecht en de slotregel.
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5.1.2 De verbeelding
Op de verbeelding zijn aangegeven:


de grens van het besluitgebied;



besluitvlakken;



bouwvlakken;



besluitsubvlakken.

De bestemming en het beheer van de gronden gelegen binnen de grens van het besluitgebied is geregeld binnen de beheersverordening. Het besluitgebied is dan ook niets anders dan het plangebied bij een bestemmingsplan. Het besluitvlak is de in een beheersverordening gebezigde term voor een bestemming. Het bouwvlak geeft de begrenzing
weer waarbinnen de voornaamste gebouwen opgericht mogen worden. In het bouwvlak
moet het hoofdgebouw gesitueerd worden en mogen tevens bijbehorende bouwwerken
gebouwd worden. De kleur op de verbeelding geeft aan om welke bestemming het gaat.
Binnen de bouwvlakken en/of bestemmingsvlakken bij de bestemmingen wordt met een
aanduiding bepaald wat de maximaal toegestane goot- en/of bouwhoogte is. Wat in een
bestemmingsplan wordt opgenomen met een aanduiding, wordt in een beheersverordening opgenomen met een besluitsubvlak.
De bestaande situatie is de situatie ten tijde van inwerkingtreding van de beheersverordening. Specifieke bouwregels zijn verbaal in de regels opgenomen.
5.1.3 Opbouw van de regels
De regels zijn als volgt opgebouwd:


inleidende regels;



bestemmingsregels;



algemene regels;



overgangs- en slotregels.

Eerst zijn de inleidende bepalingen opgenomen: een omschrijving van de in de regels gebruikte begrippen die om een nadere omschrijving vragen en de bepalingen over de wijze
van meten. Vervolgens zijn artikelen van de afzonderlijke bestemmingen opgenomen. Deze bevatten de specifieke voorschriften voor de betreffende bestemming. Daarna volgen
de algemene regels. Dit is een aantal regels met een algemeen karakter, welke onontbeerlijk zijn voor een beheersverordening. Het betreft de anti-dubbeltelbepaling, algemene gebruiks- en aanduidingsregels en een algemene bevoegdheid tot afwijken. In het laatste
hoofdstuk zijn het overgangsrecht en de slotbepaling opgenomen.
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Bij de aanwijzing van de afzonderlijke (dubbel)bestemmingen geldt dezelfde structuur, en
wel de volgende:


bestemmingsomschrijving: nadere regels over het gebruik van de gronden;



bouwregels: regels voor het bouwen, onderscheiden naar bouwvlak en overige regels;



afwijken van de bouwregels: de mogelijkheid om af te wijken van de bouwregels;



specifieke gebruiksregels: regeling ter voorkoming van strijdig gebruik van de gronden
en de bebouwing;



afwijken van de gebruiksregels: de mogelijkheid om af te wijken van de gebruiksregels;



omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden.

5.2

Toelichting op de bestemmingen

5.2.1 Algemeen
Bij het opnemen van de bestemmingen is (zoveel mogelijk) aangesloten bij de feitelijke
bestaande situatie. Deze komt zogezegd voor het grootste deel overeen met de vigerende
planlogische situatie. Voor enkele specifieke situaties zijn afwijkende keuzes gemaakt,
welke in paragraaf 2.5 zijn onderbouwd.
5.2.2 Bedrijf
Dit betreft een bedrijfsbestemming gericht op individuele bedrijven in het stedelijke gebied.
Daarom is in de regels opgenomen dat er uitsluitend bedrijven gevestigd mogen worden in
de categorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. De vestiging van bedrijven uit
categorie 3.2 is met een aanduiding vastgelegd. Dit betreft uitsluitend bestaande bedrijven
in deze categorie, die vanwege bestaande rechten gehandhaafd kunnen blijven. Deze bedrijven zijn specifiek aangeduid met de aanwezige bedrijfsactiviteit.
Over verkooppunten voor motorbrandstoffen kan worden opgemerkt dat het niet wenselijk
is dat elk bedrijf een verkooppunt voor motorbrandstoffen kan worden. Daarom is aangegeven dat verkooppunten voor motorbrandstoffen uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse
van de aanduiding. Alleen verkooppunten voor motorbrandstoffen zonder lpg zijn toegestaan in het besluitgebied.
In de regeling voor deze bestemming is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen om bedrijven toe te staan die niet in de Staat van bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen, maar die wel
toelaatbaar zijn indien ze eenzelfde ruimtelijke uitstraling hebben en ook de milieueffecten
vergelijkbaar zijn.
5.2.3 Bedrijf - Nutsvoorziening
Kleinschalige nutsvoorzieningen zijn toegestaan binnen diverse bestemmingen zoals ‘Verkeer’. Voor de aanwezige twee grotere nutsvoorzieningen is deze bestemming opgenomen.
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5.2.4 Centrum
De centrumbestemming is conform de vigerende planologische situatie toegekend aan
winkelcentrum De Meent en een aantal centrumvoorzieningen daar omheen. Binnen deze
bestemming is een onderlinge uitwisseling van diverse functies, zoals detailhandel, dienstverlening en horeca mogelijk. Deze onderlinge uitwisselbaarheid betreft nadrukkelijk geen
ruimtelijke ontwikkelingen, omdat het centrumgebied geen ontwikkellocatie is. De opgenomen functies waren ook al mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan Centrum.
Er zijn geen nieuwe bouwprojecten voorzien en andere functies dan nu al aanwezig in het
centrum, worden niet ingepast. Dat er bepaalde mate van flexibiliteit is (uitwisselbaarheid
functies), gebaseerd op de flexibiliteit die ook al rechtstreeks in het vigerende bestemmingsplan zit, is inherent aan een centrumgebied. Het gebied als geheel zal geen ontwikkeling doormaken, wel kunnen op perceelsniveau veranderingen optreden, hetgeen echter
niet als ruimtelijke ontwikkeling van het gebied dient te worden beschouwd.
Binnen de centrumbestemming vormt ook wonen een belangrijke functie. Het wonen komt
voor als appartementen op de verdiepingen boven de centrumvoorzieningen, welke overwegend op de begane grond zijn gesitueerd.
5.2.5 Detailhandel
Deze bestemming is opgenomen voor de individuele winkels in het besluitgebied, welke
(conform de vigerende situatie) niet bij de centrumbestemming horen. Specifieke functies
zoals horeca zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aan deze functies gekoppelde
aanduidingen.
5.2.6 Dienstverlening
Deze bestemming is opgenomen ten behoeve van de in het noordelijke deel van het besluitgebied aanwezige apotheek. Dit valt onder dienstverlening door commerciële instellingen met een baliefunctie.
5.2.7 Groen
De groenvoorzieningen betreffen het structurele groen en bermgroen in het besluitgebied.
Binnen deze bestemming zijn tevens wateroppervlakten en de aanleg van waterhuishoudkundige voorzieningen mogelijk.
5.2.8 Horeca
De aanwezige horecabedrijven welke niet binnen de centrumbestemming liggen, zijn onder deze bestemming gebracht en per vestiging voorzien van een specifieke aanduiding
die de maximaal toegestane horecacategorie aangeeft.
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5.2.9 Kantoor
Dit betreft de commerciële dienstverlenende instellingen zonder baliefunctie, voor zover
deze niet binnen de centrumbestemming zijn gelegen. Het gaat om zelfstandige kantoren
waar het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.
5.2.10

Maatschappelijk

Publieke (niet commerciële) dienstverlening wordt binnen deze bestemming geregeld.
Daarbij gaat het om functies als scholen en bibliotheken, maar ook om bijvoorbeeld het
gemeentehuis, dat binnen het besluitgebied ligt. Ondergeschikte functies zijn specifiek
aangeduid.
5.2.11

Tuin

Deze bestemming is merendeels toegekend aan de tuinen behorende bij de woningen
binnen de bestemming 'Wonen - 2', maar komt ook op een enkele andere locatie in het
besluitgebied voor. Binnen deze bestemming zijn geen gebouwen toegestaan.
5.2.12

Verkeer - Verblijfsgebied

Alle wegen binnen het besluitgebied betreffen gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Deze wegen en het openbare gebied krijgen de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied. Binnen deze bestemming is ook ruimte voor nuts-, speel-, groen- en waterhuishoudkundige voorzieningen. De reden daartoe is dat de exacte ligging van deze voorzieningen
in dit kader niet relevant is. Het herinrichten van wegen kan daardoor op een eenvoudige
manier geschieden, zonder dat het bestemmingsplan onwenselijke en ongefundeerde barrières oproept. Ook terrassen en standplaatsen voor de ambulante handel zijn binnen deze
bestemming mogelijk, op basis van het gemeentelijke beleid voor deze functies.
5.2.13

Water

Deze bestemming is toegekend aan de binnen het besluitgebied gelegen watergangen.
Het water is als zodanig bestemd en betreft overwegend de legger waterlopen van het waterschap.
5.2.14

Wonen - 1

Deze gronden zijn enerzijds bestemd voor wonen in de vorm van eengezinsrijen- tweeonder-een-kap- en vrijstaande woningen en anderzijds voor patio- en kwadrantwoningen.
Bij de eerste categorie zijn hoofd- en bijgebouwen toegestaan binnen het bouwvlak en bijgebouwen tevens buiten het bouwvlak, mits minimaal één meter uit (het verlengde van) de
voorgevel. Bij de tweede categorie zijn bijbehorende bouwwerken uitsluitend vóór de voorgevel toegestaan, dit wordt specifiek aangeduid. Onder voorwaarden is bij deze bestemming de uitoefening van aan huis gebonden beroepen, bedrijfsmatige activiteiten en webshops toegestaan. Voor de uitoefening van een bed & breakfast is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen.
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5.2.15

Wonen - 2

Deze bestemming is toegekend aan een aantal van de woningen die grotendeels deel uitmaken van de (historische) bebouwing in de dijklinten, met de daarbij behorende bebouwing. Dit zijn overwegend grotere percelen met relatief veel bijgebouwen. De delen van de
percelen waar in principe geen (nieuwe) bijbehorende bouwwerken n zijn toegestaan, krijgen de bestemming 'Tuin'. Dit is gedaan voor het behoud van het open karakter voor deze
gebieden. Ook bij deze woonbestemming geldt dat onder voorwaarden de uitoefening van
aan huis gebonden beroepen, bedrijfsmatige activiteiten en webshops is toegestaan. Voor
de uitoefening van een bed & breakfast is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen.
Binnen de Wonen - 2 bestemming is een regeling opgenomen ter bescherming van de aan
de dijklinten aanwezige cultuurhistorisch waardevolle en/of karakteristieke bebouwing
(beeldbepalende panden). Het slopen van een karakteristiek bouwwerk is alleen mogelijk
indien daarvoor een omgevingsvergunning voor het slopen is gegeven.
5.2.16

Wonen - 3

Appartementengebouwen (geen duplexwoningen) krijgen deze bestemming. Buiten het
bouwvlak gelegen bebouwing, bestaande uit parkeerboxen en/of bergingen behorende bij
de appartementen, krijgt een specifieke aanduiding. Verder zijn geen bijgebouwen toegestaan binnen deze bestemming.
5.2.17

Waarde - Archeologie

Deze dubbelbestemming is opgenomen ter bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische waarden in het besluitgebied. In de regels wordt verwezen naar de gemeentelijke archeologische beleidskaart om zo te kunnen bepalen welke verwachtingswaarde
op welke locatie van toepassing is.
5.3

Overige bepalingen

5.3.1 Algemene regels
De algemene regels van de beheersverordening gelden voor het gehele besluitgebied.
Hier zijn ondermeer de algemene gebruiks- en afwijkingsmogelijkheden opgenomen.
5.3.2 Overgangs- en slotregels
De overgangsbepalingen hebben als doel tijdens de overgang naar een nieuwe beheersverordening de rechtstoestand vast te leggen van bouwwerken die op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening zijn gebouwd of nog gebouwd kunnen worden.
Tevens is geregeld hoe moet worden omgegaan met afwijkend gebruik ten tijde van inwerkingtreding van de beheersverordening. De slotbepaling geeft aan onder welke naam de
regels van de beheersverordening moeten worden aangehaald: Regels van de beheersverordening Centrumgebied.
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6

Maatschappelijke En Economische Uitvoerbaarheid

6.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1.1 Vooroverleg
Het voeren van vooroverleg is ten behoeve van het opstellen van een beheersverordening
niet wettelijk verplicht. Desalniettemin wil de gemeente Papendrecht de beheersverordening ter beoordeling voorleggen aan de volgende instanties:


provincie Zuid-Holland;



waterschap Rivierenland;



Tennet;



Veiligheidsregio Drechtsteden;



Gasunie;



Kamer van Koophandel;



Stedin;



Oasen;



Ondernemingsvereniging De Meent.

6.1.2 Inspraak
Het bieden van de mogelijkheid tot inspraak voor de inwoners van Papendrecht is evenmin
wettelijk verplicht. De beheersverordening voorziet, gelet op het karakter van dit instrument, ook niet in grote of ingrijpende veranderingen, waarbij particuliere belangen geschaad zouden kunnen worden. Desalniettemin wil de gemeente Papendrecht de mening
van belanghebbenden ter harte nemen en zal de mogelijkheid tot inspraak worden geboden.
6.2

Economische uitvoerbaarheid

De beheersverordening voorziet in een actuele regeling voor de bestaande situatie in het
besluitgebied Centrumgebied De beheersverordening voorziet niet in de realisering van
nieuwe zaken van gemeentewege. Voor de gemeente Papendrecht zijn aan het planvoornemen dan ook geen noemenswaardige kosten verbonden. De economische uitvoerbaarheid is niet in het geding.
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7

Procedure

7.1

Te volgen procedure

De beheersverordening doorloopt de volgende procedure:
a.

b.

voorbereiding:


GIS-inventarisatie van de bestaande situatie;



inspraak.

vaststelling:


vaststelling door de gemeenteraad.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing. Ten aanzien van de ontwerp-verordening
kunnen geen zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Ook staat na vaststelling door de gemeenteraad geen beroep open tegen dat besluit bij de rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wel wordt zoals hiervoor aangegeven inspraak geboden.
Terzake een omgevingsvergunning die wordt verleend (of geweigerd) op grond van het
bepaalde in de beheersverordening -zoals een omgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen, aanleggen of ‘binnenplans’ afwijken- staat wel bezwaar en beroep open.
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buitengebied Papendrecht (topografische kaart)

1

Inleiding

1.1

Algemeen

In de gemeente Papendrecht is de vraag opgekomen naar een nieuwe planologische regeling voor het besluitgebied 'Buitengebied'. Dit onder meer vanwege het feit dat het voor het
buitengebied geldende bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar. Dit heeft tot gevolg dat, op
grond van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro), voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan moet worden gemaakt. Op basis van artikel 3.38 Wro kan de gemeente bepalen
om, in plaats van een bestemmingsplan, een beheersverordening op te stellen. Deze mogelijkheid kan alleen worden gebruikt als in het gebied geen ruimtelijke ontwikkeling is
voorzien. Met andere woorden: weinig tot geen planologische veranderingen plaatsvinden
dan wel in de toekomst zullen plaatsvinden. Het instrument beheersverordening is dan ook
bedoeld om voor planologisch weinig dynamische gebieden het bestaande gebruik en de
bouwmogelijkheden vast te leggen. ‘Buitengebied’ voldoet aan dit vereiste en in overleg
met de gemeente Papendrecht is besloten voor dit gebied een beheersverordening op te
stellen.
Het doel van het opstellen van een beheersverordening is, buiten de snelle en kostenefficiënte procedure, tevens de vigerende bestemmingsplannen te actualiseren naar de huidige (planologische) situatie alsmede de huidige regelgeving en inzichten. De beheersverordening zal tevens worden gedigitaliseerd om te voldoen aan de Wro en te komen tot een
betere interne en externe informatievoorziening binnen de gemeente Papendrecht.
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luchtfoto met globaal afgekaderd besluitgebied

1.2

Besluitgebied: ligging en omgeving

De gemeente Papendrecht ligt in de Alblasserwaard en maakt deel uit van de regio
Drechtsteden. Het besluitgebied is het gebied waarop de beheersverordening van toepassing is. Het besluitgebied van beheersverordening ‘Buitengebied’ wordt gevormd door het
enige nog resterende aaneengesloten stuk buitengebied van Papendrecht. Dit gebied ligt
grofweg tussen de A15, de N214 en de oostelijke gemeentegrens. Het besluitgebied bestaat met name uit agrarische gronden, bospercelen en verspreide bebouwing met diverse
functies. Het punt waar de N3/N214 op de A15 aansluit maakt geen deel uit van het besluitgebied, aangezien hiervoor een separaat bestemmingsplan in voorbereiding is. De oppervlakte van het besluitgebied bedraagt circa 152 hectare.
1.3

Vigerende bestemmingsplannen

Voor het besluitgebied van de voorliggende beheersverordening vigeren momenteel de
volgende (herzieningen van) bestemmingsplannen:


bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 1997’: vastgesteld d.d. 23 juli 1998 en goedgekeurd d.d. 23 februari 1999;



bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 1997, 1e herziening gastransportleiding Wijngaarden- Zelzate: vastgesteld d.d. 14 mei 2009;



bestemmingsplan ‘Matenasche Scheidkade 2’: vastgesteld d.d. 14 mei 2009;



bestemmingsplan 'Land van Matena': vastgesteld d.d. 14 mei 2009.
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uitsnede plankaart Landelijk gebied 1997

uitsnede plankaart Matenasche Scheidkade 2

Er is sprake van verschillende planvormen met een aantal verouderde regelingen. Daarnaast zijn in de loop der jaren diverse ontwikkelingen mogelijk gemaakt door middel van
vrijstelling of ontheffing. De beheersverordening ‘Buitengebied’ vervangt alle vigerende bestemmingsplannen, vrijstellingen en ontheffingen binnen het besluitgebied. Ten aanzien
van het bestemmingsplan 'Land van Matena' geldt hierbij dat dit slechts voor een klein gedeelte binnen het besluitgebied valt (een strook ter hoogte van de A15).
Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het bestemmingsplan voor
het landelijke gebied de termijn van 10 jaar overschrijdt. In het kader van de Wro is het
wettelijk verplicht om dit bestemmingsplan te actualiseren, dan wel het planologisch regime vast te leggen door middel van een beheersverordening. De herzieningen en vrijstellingen van het moederplan ‘Landelijk gebied 1997' zijn weliswaar minder oud, echter wel
overwegend gebaseerd op de oude regeling en/of niet digitaal raadpleegbaar. De gebieden waar de herzieningen en vrijstellingen betrekking op hebben worden derhalve tevens
meegenomen in de beheersverordening.
1.4

De beheersverordening

1.4.1 Verschil bestemmingsplan-beheersverordening
Gemeenten hebben sinds de introductie van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) in
beginsel de keuze tussen het vaststellen van een bestemmingsplan of een beheersverordening. De keuze voor een beheersverordening is afhankelijk van het karakter van het besluitgebied. De beheersverordening is namelijk geïntroduceerd voor gebieden waar geen
ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien (art. 3.38 Wro). De Wro geeft niet aan wat moet
worden verstaan onder een ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Dit begrip is van wezenlijk belang
voor de toepassing van de beheersverordening. In de wetsgeschiedenis is hierover onder
meer te vinden 'dat van een ruimtelijke ontwikkeling sprake is als het gaat om ruimtelijk relevante veranderingen in het planologisch toegestane gebruik van gronden en opstallen
alsmede om bouwkundige wijzigingen van bouwwerken, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is'.
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Bij de beheersverordening zal het meestal gaan om gebieden die ‘af’ of ‘uitontwikkeld’ zijn.
Om te bepalen of zich ruimtelijke ontwikkelingen voordoen moet naar verleden en toekomst worden gekeken. Indien in het verleden veel ontwikkelingen hebben gespeeld, kan
dat een indicatie zijn dat het om een dynamisch gebied gaat. Anderzijds heeft het begrip
ruimtelijke ontwikkeling betrekking op de fase na het vaststellen van de beheersverordening. Er mogen geen toekomstige ontwikkelingen zijn voorzien. Zo kan voor een gebied
nieuw beleid zijn ontwikkeld of een structuurvisie zijn vastgesteld waaruit nieuwe ontwikkelingen blijken. In een dergelijke situatie wordt de beheersverordening niet als het geëigende instrument gezien.
Bij planologisch weinig dynamische gebieden kan bijvoorbeeld gedacht worden aan natuurgebieden, maar ook volledig ontwikkelde (nieuwbouw)wijken. Voor dergelijke gebieden
werden de kosten voor het maken van een bestemmingsplan door de wetgever te hoog
geacht. Het instrument beheersverordening is dan ook ontwikkeld om voor planologisch
weinig dynamische gebieden op een snelle en effectieve wijze het bestaande gebruik vast
te leggen.
In de ‘Handreiking beheersverordening’ van de Vereniging Nederlandse gemeenten is onder meer aangegeven dat het begrip ‘bestaand’ op twee manieren kan worden gedefinieerd. Gebruik in enge zin is het gebruik dat feitelijk bestaand is op het moment van vaststellen van de beheersverordening. Gebruik in ruime zin gaat uit van het vigerende bestemmingsplan. Al het in het vigerende bestemmingsplan toegelaten gebruik en al de op
basis van het bestemmingsplan toegestane bouwwerken worden in deze uitleg als bestaand beschouwd.
Cruciaal verschil met een bestemmingsplan is dat in een beheersverordening het bestaande feitelijke gebruik of de bestaande planologische situatie en dus geen planologisch relevante ontwikkelingen worden vastgelegd. Het vastleggen van deze situatie betekent niet
dat een beheersverordening geen enkele ontwikkeling toestaat.
Voor gebieden waar weinig tot geen planologische ontwikkeling plaatsvindt, kan ook een
conserverend bestemmingsplan worden opgesteld. Vergeleken met een conserverend bestemmingsplan biedt een beheersverordening echter enkele voordelen, zowel financieel
als procedureel.
1.4.2 Casus buitengebied Papendrecht
De reden waarom in onderhavig geval voor het instrument van de beheersverordening is
gekozen, is het feit dat in het besluitgebied geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn
voorzien in de komende 10 jaar. Het betreft landelijk gebied dat met name wordt gekenmerkt door agrarisch grondgebruik en de aanwezigheid van bos. Voor zover zich nieuwe
ontwikkelingen voordoen in en nabij dit gebied, zijn deze buiten de beheersverordening gelaten. Dit betreft met name het plan voor de aansluiting van de N3/N214 op de A15, waarvoor een separate bestemmingsplanprocedure in gang is gezet. In het overgrote deel van
het buitengebied vinden echter geen ontwikkelingen plaats.
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Uit het gemeentelijk en provinciaal / regionaal beleid blijkt daarnaast dat ook voor de toekomst weinig tot geen planologische veranderingen zullen worden doorgevoerd in het besluitgebied. (Op het beleid wordt nader ingegaan in hoofdstuk 3.) Er zijn met andere woorden geen ruimtelijke ontwikkelingen voorzien. De keuze voor een beheersverordening voor
‘Buitengebied’ is daarnaast gebaseerd op het feit dat procedureel gezien tijdwinst geboekt
wordt ten opzichte van een bestemmingsplan. Men streeft er namelijk naar om voor 1 juli
2013 alle bestemmingsplannen actueel te hebben. Dit mede in verband met de sanctie,
zoals opgenomen in de Wro dat op basis van niet actuele plannen legesheffing niet mogelijk is. Door gebruik te maken van het instrument beheersverordening voor in eerste instantie het buitengebied is deze streefdatum haalbaar.
Aangezien ‘Buitengebied’ een gebied is waar op planologisch vlak weinig veranderingen
zullen plaatsvinden, zou voor dit gebied ook een conserverend bestemmingsplan kunnen
worden opgesteld. De keuze van de gemeente Papendrecht is om bovengenoemde redenen echter gevallen op een beheersverordening.
1.4.3 Juridische status
De beheersverordening hoort tot de wettelijke categorie der verordeningen. Verordeningen
zijn wetgeving in materiële zin, maar niet afkomstig van de formele wetgever. De beheersverordening wordt dan ook niet vastgesteld door de formele wetgever, maar door de gemeenteraad. De bevoegdheid hiertoe wordt gegeven in artikel 3.38, eerste lid Wro. De
gemeenteraad heeft (veel, maar) geen volledige vrijheid over hoe de beheersverordening
er uitziet. Het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) schrijft namelijk in artikel 1.2.3 voor
dat de beheersverordening langs elektronische weg wordt vastgelegd en vastgesteld. De
verplichting hiertoe geldt vanaf 1 januari 2010. Tevens moet er een volledige verbeelding
op papier zijn, zij het dat de elektronische versie juridisch gezien beslissend is. Ten behoeve van de digitalisering bepaalt artikel 1.2.1, tweede lid Bro ook dat een beheersverordening digitaal beschikbaar moet worden gesteld en volledig, toegankelijk en begrijpelijk
moet worden verbeeld. Deze vereisten komen overeen met de vereisten die gelden voor
een bestemmingsplan. Afgezien van deze wettelijke vereisten heeft de gemeenteraad de
vrijheid om de inhoud van de beheersverordening naar eigen inzicht vast te stellen.
1.4.4 Procedure
In de Wro is geen bijzondere voorbereidingsprocedure voor de beheersverordening opgenomen. De procedure tot vaststelling van een beheersverordening is hierdoor eenvoudiger
en korter dan de vaststelling van een bestemmingsplan. Het bieden van de mogelijkheid
tot inspraak voor belanghebbenden is daardoor niet wettelijk verplicht. Desalniettemin wil
de gemeente Papendrecht de mening van de belanghebbenden ter harte nemen en zal
derhalve mogelijkheid tot inspraak worden geboden.
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1.5

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de beschrijving van het plan, waarbij, mede aan de hand
van de uitgevoerde GIS inventarisatie, de ruimtelijke en functionele structuur van het besluitgebied wordt toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 in het kort het relevante (boven)gemeentelijke beleid behandeld. Hoofdstuk 4 gaat daarna in op de diverse sectorale
aspecten zoals externe veiligheid, water en flora en fauna. In hoofdstuk 5 komt de juridische beschrijving van de beheersverordening aan bod, waarbij de gehanteerde systematiek wordt toegelicht. Hoofdstuk 6 gaat in op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het plan, waarna in hoofdstuk 7 tenslotte de procedure wordt belicht.

6

toelichting

impressie besluitgebied

2

Planbeschrijving

2.1

Ontstaansgeschiedenis

impressie besluitgebied

Papendrecht is ontstaan als een typisch dijkdorp aan de Merwede, waarschijnlijk rond het
jaar 1000. Papendrecht wordt echter voor het eerst officieel genoemd in een document uit
1105. Na 1277, toen een dijk werd aangelegd rondom de waard, ontstond een echt dorp.
Tot 1816 was Papendrecht een heerlijkheid en in het bezit van adellijke families. Pas
daarna kreeg het dorp een eigen gemeentebestuur. Behalve Papendrecht zijn er binnen
de gemeente geen andere kernen gelegen.
Aan het dorpse karakter van Papendrecht kwam in de tweede helft van de 20e eeuw een
einde, toen begonnen werd met de aanleg van grootschalige nieuwbouwwijken. Het overgrote deel van de landelijke gebieden werd volgebouwd. Het besluitgebied is het laatste
grote open gebied dat resteert binnen de gemeente en betreft in feite een zuidelijke uitloper van het Groene Hart. Voor dit gebied bestaan geen ontwikkelingsplannen, de huidige
situatie wordt geconsolideerd.
De bestaande situatie van het buitengebied dient derhalve als basis voor de onderhavige
beheersverordening. Het besluitgebied van de beheersverordening omvat echter niet het
hele buitengebied. Het plan voor de aansluiting van de N3/N214 op de A15 betreft een
nieuwe ontwikkeling, deze wordt om die reden buiten het besluitgebied gelaten.

beheersverordening Buitengebied

7

2.2

GIS inventarisatie

2.2.1 Inleiding
Zoals eerder is vermeld, kan een beheersverordening zowel het bestaande feitelijke gebruik vastleggen als het vigerende planologische gebruik. In de casus ‘Buitengebied’ gaat
de voorkeur uit naar het vastleggen van het bestaande feitelijke gebruik. Voor het overgrote deel zal dit echter identiek zijn aan het vigerende planologische gebruik. In gevallen
waarvoor dat niet geldt zullen per geval nadere keuzes gemaakt dienen te worden. Hiervoor is het noodzakelijk om een goed beeld te hebben van de huidige situatie in het besluitgebied; een goede inventarisatie is dan ook het vertrekpunt.
Inventarisaties zijn niet nieuw en worden ook gebruikt bij bestemmingsplannen. Inventariseren gebeurt vaak door middel van veldinventarisaties, maar bij deze beheersverordening
is mede gebruik gemaakt van GIS-inventarisatie.
2.2.2 Werkwijze
Om de bestaande situatie goed inzichtelijk te krijgen is de volgende werkwijze gehanteerd.
In eerste instantie zijn de gegevens van de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG) digitaal vergeleken met de bestemmingen van de moederplannen. De
vigerende enkelbestemmingen zijn ten behoeve daarvan digitaal aangeleverd door de gemeente. Ook is een vergelijking gemaakt met de gegevens van de Kamer van Koophandel
(bedrijvenlijst) en met een lijst van verleende horecavergunningen. Vervolgens zijn door
middel van een GIS analyse de afwijkingen inzichtelijk gemaakt. Blijkt uit de gegevens van
de BAG bijvoorbeeld dat het een woonlocatie betreft, maar bepaalt het vigerende bestemmingsplan dat de locatie een bedrijfsbestemming heeft, dan is sprake van een afwijking.
Voor deze afwijkingen is nagekeken of in het verleden voor deze locatie een vrijstelling,
ontheffing of herziening is geweest. Is dit niet het geval geweest dan is deze locatie in het
veld nader geïnventariseerd. Ook voor nog bestaande discrepanties zal een veldinventarisatie uitkomst bieden.
2.2.3 Inventarisatiekaarten
De resultaten en conclusies van deze GIS inventarisatie zijn verbeeld in twee afzonderlijke
kaarten. Het betreft:


een analysekaart met vigerende bestemmingen, BAG gegevens en opmerkingen uit
de inventarisatie (vergezeld van een lijst met discrepanties);



een inventarisatiekaart met toegedachte toekomstige bestemmingen. Deze kaart
vormt uiteindelijk de aanzet tot de bij de verordening behorende verbeelding.

Deze kaarten vormen de basis en uitgangspunt voor de beheersverordening. De analysekaart met vigerende bestemmingen en BAG gegevens is als bijlage 1 opgenomen. De lijst
met discrepanties is als bijlage 2 bijgevoegd. De inventarisatiekaart tenslotte is als bijlage
3 opgenomen bij de toelichting van deze beheersverordening.
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analysekaart met vigerende bestemmingen en BAG discrepanties

Naast de inventarisatie van de feitelijke situatie zoals hiervoor beschreven, zijn de vigerende bestemmingsplannen inhoudelijk nader bezien op gebruiks- en bouwmogelijkheden
en beschreven. Op basis van de ruimtelijke en functionele situatie alsmede (deels) het
planologische regime is de bestaande situatie vastgelegd in onderhavige beheersverordening.
2.3

Ruimtelijke structuur

De bestaande ruimtelijke structuur van het besluitgebied is globaal in vier gebieden op te
delen. Het grootste gedeelte bestaat uit agrarische gronden, in de vorm van langgerekte
percelen die overwegend loodrecht staan op de spoorlijn en de snelweg. Deze infrastructuur vormt een tweede te onderscheiden deelgebied. Een derde in ruimtelijke opzicht duidelijk herkenbaar deelgebied bestaat uit de bospercelen aan de noord- en westzijde van
het besluitgebied (het Alblasserbos). Tenslotte is als vierde deelgebied het cluster van bebouwing aan de Matenasche Scheidkade aan te wijzen.
Deze bebouwing ligt open in het landschap en wordt, uitgezonderd een enkele situatie,
over het algemeen niet door middel van beplanting afgeschermd van de omgeving. De gebouwen betreffen (agrarische bedrijfs)woningen en daarbij behorende stallen en loodsen.
Behalve de geclusterde bebouwing aan de Matenasche Scheidkade komt elders in het besluitgebied nog verspreide bebouwing voor, waaronder een agrarisch bedrijf in de uiterste
noordoosthoek en een educatief centrum en enkele zomerhuisjes in het bosgebied. Ter
plaatse van de agrarische percelen staan op sommige plaatse schuilhutten. In ruimtelijk
opzicht tevens relevante bouwwerken bestaan tenslotte uit de diverse hoogspanningsmasten in het besluitgebied.

beheersverordening Buitengebied
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2.4

Functionele structuur

De agrarische functie en natuur zijn de overheersende functies binnen het besluitgebied.
Dit is ook verklaarbaar gelet op het beheersmatige karakter van het instrument beheersverordening. Gebieden met een grote diversiteit aan functies zijn vaak dynamisch en kennen veel functiewisselingen. In het besluitgebied is dit duidelijk niet het geval. Hier worden
weinig tot geen functionele en ruimtelijke veranderingen voorzien in de komende 10 jaar.
De agrarische functie is op te delen naar agrarische gronden (weilanden) en agrarische
bedrijven. De laatstgenoemde komen met name voor als fruitteeltbedrijven. De natuurfunctie concentreert zich overwegend in de bospercelen van het Alblasserbos, welke merendeels deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), maar ook de waterrijke
agrarische gebieden hebben uiteraard een functie voor de flora en fauna.
Het Alblasserbos heeft naast een natuurfunctie ook een recreatieve functie. Hier zijn wandel- en fietsroutes aanwezig, staat een educatief centrum en ligt een tweetal zomerhuisjes.
In deze zomerhuisjes wordt niet permanent gewoond, dit is wel het geval bij de burgerwoningen die aan de Matenasche Scheidkade liggen en de bedrijfswoningen bij de agrarische bedrijven. De woonfunctie is daarmee in beperkte mate tevens aanwezig binnen het
besluitgebied.
Een laatste belangrijke functie binnen het besluitgebied betreft de verkeersfunctie, die met
name geconcentreerd is aan de zuidzijde. Hier ligt de (Betuwe)spoorlijn, tezamen met de
daarbij bijbehorende infrastructurele werken en nutsvoorzieningen. Het betreft een gedeelte van een belangrijke oost-west gerichte regionale en nationale verkeersas. Op het punt
waar de N3 op de A15 aansluit, wordt deze aansluiting aangepast om te zorgen voor een
betere doorstroming. Deze ontwikkeling vindt plaats buiten het besluitgebied en maakt
derhalve geen deel uit van de beheersverordening.
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2.5

Juridisch-planologische situatie

2.5.1 Inleiding
Het begrip ‘bestaand gebruik’ kan op twee manieren worden gedefinieerd. Gebruik in enge
zin is het gebruik dat feitelijk bestaand is op het moment van vaststellen van de beheersverordening. Gebruik in ruime zin gaat uit van het vigerende bestemmingsplan. Al het in
het vigerende bestemmingsplan rechtstreeks toegelaten gebruik en al de op basis van het
bestemmingsplan rechtstreeks toegestane bouwwerken worden in deze uitleg als bestaand beschouwd. Naast de functionele en ruimtelijke situatie kan dus ook de planologisch c.q. juridische situatie op basis van vigerende bestemmingsplannen als bestaand
worden aangemerkt.
Eerder is al aangegeven dat ervoor gekozen is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het
bestaande feitelijke gebruik. Voor het grootste deel van het besluitgebied zal dit tevens
neerkomen op het vastleggen van het vigerende planologische gebruik. In het buitengebied verandert wat betreft gebruik immers niet veel in pakweg 10 jaar tijd.
2.5.2 Afwijkende bestemmingen en leegstand
Uit de inventarisatie is gebleken dat het vigerende planologische gebruik overeenkomt met
het feitelijke gebruik van de gronden. Afwijkende bestemmingen zijn in dat opzicht niet
aanwezig binnen het besluitgebied. De in de beheersverordening toegekende bestemmingen komen derhalve (na afstemming op de SVBP2008, zie ook paragraaf 2.5.3 en 2.5.4)
overeen met de bestemmingen uit de vigerende bestemmingsplannen. Vrijstellingen, ontheffingen of omgevingsvergunningen welke hebben geleid tot een ten opzichte van de vigerende bestemmingsplannen afwijkend gebruik zijn niet verleend. Leegstaande panden
zijn binnen het besluitgebied niet aanwezig. Het toekennen van afwijkende bestemmingen
voor dergelijke panden is derhalve niet aan de orde in het besluitgebied.
2.5.3 Aansluiting bij SVBP2008
De gemeente Papendrecht beschikt niet over een handboek met standaard regels voor
ruimtelijke plannen. Derhalve is ervoor gekozen voor wat betreft de inhoud van de regels
aan te sluiten bij de vigerende bestemmingsplannen en voor wat betreft de opzet bij de
SVBP2008. Alhoewel voor het instrument beheersverordening feitelijk geen strikt voorgeschreven richtlijnen gelden zoals dat bij bestemmingsplannen wel het geval is, zal met het
oog op eenduidigheid en herkenbaarheid toch bij de systematiek van de SVBP2008 worden aangesloten.
Aangezien het vigerende bestemmingsplan Landelijk gebied 1997 en de eerste herziening
daarvan (logischerwijs) niet aan de hand van de SVBP2008 is opgesteld, komt de naamgeving van de bestemmingen zoals gebruikt in het vigerende bestemmingsplan niet in alle
gevallen overeen met de naamgeving van de bestemmingen in deze beheersverordening.
Bij het bestemmingsplan Matenasche Scheidkade 2 is dat wel het geval. Hier kan dezelfde
naamgeving worden gebruikt.

beheersverordening Buitengebied
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In geval van het bestemmingsplan Landelijk gebied 1997 komt alleen de naamgeving van
de bestemmingen 'Tuin', 'Verkeer' en 'Water' overeen met de naamgeving zoals gehanteerd conform de SVBP2008. De naamgeving van de bestemmingen 'Spoorwegdoeleinden', 'Agrarische doeleinden', 'Bedrijven' en 'Bosgebied' wordt in de beheersverordening
respectievelijk 'Verkeer - Railverkeer', 'Agrarisch', 'Bedrijf - Nutsvoorziening' en 'Bos'. Inhoudelijk worden de betreffende bestemmingen alleen voor zover noodzakelijk in lijn gebracht met de SVBP2008, verder betreft het puur een naamsverandering.
In het vigerende bestemmingsplan komt ook de tijdelijke bestemming 'Werkterrein en depot' voor. Deze bestemming is destijds specifiek toegekend ten behoeve van de aanleg
van de (spoor)weg, maar sinds het gereedkomen van deze infrastructuur niet meer actueel. Deze tijdelijke bestemming komt dan ook als zodanig niet terug in de beheersverordening. De betreffende gronden krijgen de definitieve bestemmingen zoals aangegeven in
het vigerende bestemmingsplan, te weten 'Bos' en 'Verkeer'.
2.5.4 Uitsplitsen van bestemmingen
Voor een drietal bestemmingen die in het vigerende bestemmingsplan zijn opgenomen,
geldt dat deze worden uitgesplitst naar een aantal andere bestemmingen. Het betreft de
bestemmingen 'Woondoeleinden', 'Verkeer' en 'Groenvoorzieningen'. De bestemming
'Woondoeleinden' wordt in de beheersverordening uitgesplitst naar de bestemmingen
'Wonen - 2' (alle burgerwoningen) en 'Recreatie' (ter plaatse van de zomerhuisjes). Aangezien zomerhuisjes conform de systematiek van de SVBP2008 onder de recreatiebestemming dienen te worden gebracht (de woonbestemming is alleen voor burgerwoningen), is in dit geval de uitsplitsing van de bestemming 'Woondoeleinden' nodig. Inhoudelijk
wordt echter geen afbreuk gedaan aan de inhoud van de vigerende regeling. Gekozen is
voor de naamgeving 'Wonen - 2' teneinde aan te sluiten bij de systematiek voor de woongebieden. Daar wordt de bestemming 'Wonen - 2' gegeven aan woningen met grotere erven (lintbebouwing), hetgeen vergelijkbaar is met de woningen in het besluitgebied
De bestemming 'Verkeer' is in de vigerende regeling opgenomen voor alle wegen (uitgezonderd de spoorwegen). In de beheersverordening wordt dit uitgesplitst naar enerzijds
'Verkeer' voor de hoofdwegen en anderzijds 'Verkeer - Verblijfsgebied' voor de overige
wegen en openbare ruimte. Dit is een keuze van de gemeente die zij wenst door te voeren
in alle nieuwe ruimtelijke plannen. Inhoudelijk is door de uitsplitsing feitelijk geen sprake
van een verruimde regeling ten opzicht van de vigerende verkeersbestemming.
De bestemming 'Groenvoorzieningen' is de laatste vigerende bestemming die wordt uitgesplitst, dan wel feitelijk in twee andere bestemmingen wordt geïntegreerd. In de vigerende
regeling is een specifieke regeling opgenomen voor bermgroen. Conform de huidige systematiek zoals de gemeente Papendrecht die hanteert bij (hoofd)wegen, wordt het bermgroen binnen de verkeersbestemming geregeld. Een aparte bestemming is daarvoor niet
noodzakelijk. Om die reden is de regeling voor de groenvoorzieningen in de beheersverordening geïntegreerd in de bestemmingen 'Verkeer', 'Verkeer - Railverkeer' en 'Verkeer Verblijfsgebied'. Er is geen sprake van een verruimde regeling.
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2.5.5 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
In de vigerende bestemmingsplannen is tevens de bestemming 'Leidingen' opgenomen,
welke dient ter bescherming van de aanwezige boven- en ondergrondse leidingen. Daarnaast is een aanduiding aanwezig in de vorm van een geluidscontour. De bestemming
wordt in aangepaste vorm overgenomen in de beheersverordening, conform de SVBP2008
gebeurt dat als de dubbelbestemming 'Leiding'. Doordat sommige leidingen (deels) zijn
verlegd, zal dat niet in alle gevallen op exact dezelfde plaats zijn als in het vigerende plan.
Er is echter geen sprake van een verruimde regeling.
De in het vigerende bestemmingsplan opgenomen geluidscontour reikt niet langer tot binnen het besluitgebied en wordt om die reden niet overgenomen in de beheersverordening.
Wat betreft de overige aanduidingen die in de beheersverordening worden opgenomen
(functieaanduidingen, bouwaanduidingen en maatvoeringsaanduidingen), geldt dat daarbij
tevens wordt aangesloten bij de systematiek van de SVBP2008. Hierdoor ontstaan verschillen in de benamingen van de aanduidingen in vergelijking met het vigerende bestemmingsplan. Inhoudelijk treden er echter weinig tot geen wijzigingen op in de vigerende regeling. De bestaande bouwhoogtes en bebouwingstypen worden opnieuw vastgelegd,
evenals het bestaande gebruik.
2.5.6 Tot slot
Ondanks dat de planologische regeling zoals opgenomen in de beheersverordening op
een aantal punten afwijkt van de regeling uit het vigerende bestemmingsplan voor het buitengebied, is toch sprake van een conserverende regeling. De punten waarop de nieuwe
regeling afwijkt van de oude, zijn in de voorgaande paragrafen beargumenteerd. De beheersverordening maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, waarmee kan worden geconcludeerd dat de bestaande situatie opnieuw wordt vastgelegd, met in achtneming van
een afstemming van de regeling op actuele wetgeving en inzichten en op de gemeentelijke
voorkeuren.

beheersverordening Buitengebied
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functiekaart provinciale structuurvisie

3

Beleidskader

3.1

Bovengemeentelijk beleid

kwaliteitskaart provinciale structuurvisie

Gemeenten zijn niet geheel vrij in het voeren van hun eigen beleid. Rijk en provincies geven met het door hen gevoerde en vastgelegde beleid de kaders aan waarbinnen gemeenten kunnen opereren. Deze beheersverordening richt zich echter primair op het vastleggen
van de bestaande situatie. Het nationale ruimtelijke beleid is met name verwoord in de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte SVIR) en de juridische vertaling daarvan in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit beleid is overwegend van toepassing
op nieuwe ontwikkelingen en daardoor slechts zeer beperkt dan wel niet relevant in de onderhavige situatie.
Het ruimtelijke beleid van de provincie Zuid-Holland is vervat in de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte en verbeeld op de functiekaart en de kwaliteitskaart. De
functiekaart geeft de gewenste verdeling van ruimtelijke functies weer. Het gaat hierbij om
functies die in de structuurvisie zijn geordend, begrensd en vastgelegd als ruimtelijk beleid
tot 2020. De kwaliteitskaart geeft weer waar welke kwaliteit wenselijk is. Op de kaart zijn
bestaande en gewenste kwaliteiten benoemd op een globale, regionale schaal. Op beide
kaarten is ten aanzien van het besluitgebied feitelijk de bestaande situatie bestendigd. Ook
de beheersverordening gaat uit van het vastleggen van de bestaande situatie in het besluitgebied en maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Wel is binnen de regeling van
de beheersverordening de ruimte aanwezig voor het verder doorvertalen van de in de provinciale doelstellingen opgenomen kwaliteitsverbetering van de aanwezige natuurlijke en
landschappelijke waarden.
Gelet op het voorgaande wordt op het Rijks- en provinciale beleid in het kader van deze
beheersverordening niet nader ingegaan. Het gemeentelijke beleid en in mindere mate het
regionale beleid (Drechtsteden) zijn richtinggevend.
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uitsnede gemeentelijke structuurvisiekaart

3.2

Gemeentelijk beleid

3.2.1 Structuurvisie Papendrecht
In de gemeentelijke 'Structuurvisie Papendrecht 2020, Een venster naar de toekomst' staat
de doelstelling 'de kwaliteit van leven behouden en versterken' centraal. Om goed te kunnen wonen, leven, werken en recreëren in Papendrecht is een 'optimaal en efficiënt ruimtegebruik' van alle gebieden en onderdelen van de gemeente noodzakelijk. Behoud en
versterking van de eigenheid van de gemeente is daarbij het vertrekpunt.
Op de bij de gemeentelijke structuurvisie horende structuurvisiekaart is het besluitgebied
geheel aangeduid als 'Agrarisch en natuur'. De kwaliteiten en belevingswaarden van de
natuur en het landschap in het buitengebied hebben naast de agrarische en natuurlijke
functie echter ook een belangrijke recreatieve waarde voor Papendrecht. Voor de kwaliteiten van het buitengebied is het van belang dat natuurgebieden en recreatief landschap, en
dan met name het Groene Hart, beter bereikbaar worden. De kwaliteiten van groen, water
en natuur moeten niet alleen veiliggesteld en versterkt worden, maar ook van betekenis
zijn voor de inwoners van Papendrecht en omgeving. Daar waar de kwaliteiten het toestaan moeten er in beginsel ook mogelijkheden zijn voor toeristisch-recreatief gebruik en
ruimte voor daarbij behorende ontwikkelingen.
De regeling in de beheersverordening legt primair de bestaande situatie vast. Binnen de
kaders van de verordening zijn ruimtelijke ontwikkelingen niet toegestaan. Dit betekent
echter niet dat de doelstellingen uit de structuurvisie niet kunnen worden verwezenlijkt. De
beheersverordening biedt voldoende ruimte om het beleid ten aanzien van natuur en recreatie te kunnen doorvertalen naar de praktijk.

beheersverordening Buitengebied
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3.2.2 Overige gemeentelijk beleid
Het grootste deel van het overige beleid van de gemeente Papendrecht is gericht op de
woonkern en het centrum van het dorp. Ten aanzien van het buitengebied dient met name
de hiervoor behandelde gemeentelijke structuurvisie als leidraad en worden derhalve verder geen gemeentelijke beleidsstukken aangehaald.
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4

Sectorale Aspecten

4.1

Milieuhygiëne

Milieubeleid wordt steeds meer geïncorporeerd in andere beleidsvelden. Verbreding van
milieubeleid naar andere beleidsterreinen is dan ook een belangrijk uitgangspunt. Ook in
de ruimtelijke planvorming is structureel aandacht voor milieudoelstellingen nodig. De milieudoelstellingen worden daartoe integraal en vanaf een zo vroeg mogelijk stadium in het
planvormingsproces meegewogen. Een duurzame ontwikkeling van de gemeente is een
belangrijk beleidsuitgangspunt dat zijn doorwerking heeft in meerdere beleidsterreinen.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal van deze beleidsterreinen. Gelet op het beheersmatige karakter van deze beheersverordening wordt niet bij alle aspecten even uitgebreid stilgestaan. Aspecten zoals bodemkwaliteit, geluidhinder en luchtkwaliteit worden
zelfs geheel niet behandeld. Dit betreft aspecten die alleen relevant zijn in het kader van
nieuwe ontwikkelingen. In onderhavig geval is daarvan geen sprake.
4.2

Milieuzonering bedrijven en geurhinder

Binnen het besluitgebied zijn in totaal drie agrarische bedrijven en twee nutsvoorzieningen
aanwezig. Bedrijven en instellingen welke een zonering conform de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' kennen en waarvoor een regeling in de beheersverordening dient te
worden opgenomen, zijn niet aanwezig. De aanwezige nutsvoorzieningen zijn bestemd
voor de distributie van elektriciteit. De agrarische bedrijven bestaan uit een melkveehouderij en enkele fruitteeltbedrijven.
Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. In deze
wet zijn normen opgenomen die moeten worden gehanteerd bij de verlening van een milieuvergunning aan een agrarisch bedrijf waarin vee wordt gehouden. Echter ook in de omgekeerde situatie, waarbij in de omgeving van agrarische bedrijven een nieuw geurgevoelig object wordt gesitueerd of uitgebreid, dient aan de wet te worden getoetst (de zogenoemde ‘omgekeerde werking’).
Aan de Matenasche Scheidkade 5 is een melkveehouderij aanwezig. De in de beheersverordening opgenomen regeling betreft een bestendiging van de huidige situatie. Er is
geen sprake van de inpassing van nieuwe geurgevoelige objecten binnen de geurcontouren van de melkveehouderij. Het uitvoeren van een geuronderzoek om te achterhalen of
de melkveehouderij voor wat betreft het aspect geur een belemmering vormt voor de omliggende (bestaande) woningen is derhalve niet noodzakelijk.
Met betrekking tot de aanwezige bedrijven en instellingen wordt in de huidige situatie geen
(grootschalige) overlast ervaren. Gelet op de aard en omvang van de functies zal dit ook in
de toekomst niet het geval zijn.
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4.3

Waterparagraaf

4.3.1 Watertoets
Het doel van de watertoets is te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante plannen en besluiten. De watertoets is in het leven geroepen omdat met
name het waterbeleid een wezenlijk andere oriëntatie heeft gekregen: van reageren naar
anticiperen. Water heeft een aantal specifieke kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen
waar de ruimtelijke ordening rekening mee moet houden. Een watertoets maakt de voor de
waterhuishouding van belang zijnde invloeden van de herontwikkeling van het projectgebied inzichtelijk. Tevens geeft de watertoets oplossingsrichtingen aan waarmee mogelijke
optredende negatieve invloeden beperkt of ongedaan gemaakt kunnen worden.
4.3.2 Waterschapsbeleid
Het besluitgebied valt onder het beheer van waterschap Rivierenland. Het beleid van het
waterschap is vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010-2015. Het plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap, te
weten waterkering, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Het Waterbeheerplan
2010-2015 heeft een integraal en strategisch karakter. Het waterschapsbeleid is gebaseerd op Europese, nationale en provinciale regelgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water
(KRW). Het Waterbeheerplan bevat het pakket aan maatregelen dat nodig is om de doelen
van de KRW te halen en voldoet aan de landelijk gemaakte afspraken.
Papendrecht is gelegen in het deelgebied Alblasserwaard, waar door inklinking sprake is
van bodemdaling. Dit kan op de langere termijn gevolgen hebben voor de huidige gebruiksfuncties in het gebied, zoals de melkveehouderij. Om de melkveehouderij op langere
termijn perspectief te blijven bieden, is het nodig het proces van bodemdaling structureel te
vertragen. Wat verder voorop staat is het waarborgen van de veiligheid van het binnen de
dijkring gelegen besluitgebied. Het voorkomen van overstromingen is daarbij de belangrijkste taak.
In het Waterbeheerplan is op de leggerkaart te zien dat binnen het besluitgebied een veelheid aan watergangen aanwezig. Daarvan is slechts een klein gedeelte aangeduid als Awatergang. Deze A-watergangen worden in de beheersverordening opgenomen onder de
bestemming Water en voorzien van een beschermende regeling.
4.3.3 Waterhuishoudkundige situatie
Behoudens de genoemde watergangen, welke dienen ter afwatering van de binnen het
besluitgebied aanwezige gronden, zijn geen andere grotere wateroppervlakten binnen het
besluitgebied aanwezig.
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uitsnede Risicokaart IPO

Bij de omgang met het afstromende hemelwater wordt gestreefd naar het scheiden van het
hemelwater en het vuile rioolwater. Binnen de diverse in deze beheersverordening onderscheiden bestemmingen zijn waterhuishoudkundige voorzieningen toegestaan. Daarmee
biedt de beheersverordening voldoende mogelijkheden om het waterschapsbeleid in de
praktijk tot uitvoering te kunnen brengen binnen de geschepte planologische kaders. Aangezien de beheersverordening niet voorziet in nieuwe ontwikkelingen, is geen sprake van
mogelijke negatieve gevolgen voor de waterhuishoudkundige situatie binnen het besluitgebied.
4.3.4 Wateradvies
Deze beheersverordening zal ten behoeve van de inspraak worden toegezonden het waterschap Rivierenland, waarna eventuele reacties (als zijnde het wateradvies) van het waterschap in de beheersverordening worden verwerkt.
4.4

Externe veiligheid

4.4.1 Algemeen
Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet bij
de activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen
en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport. Het gaat daarbij
om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke
stoffen of omstandigheden. Daarbij gaat het om de risico’s verbonden aan ‘risicovolle inrichtingen’, waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, opgeslagen of gebruikt, om het
‘vervoer van gevaarlijke stoffen’ via wegen, spoorwegen, waterwegen en buisleidingen en
om natuurrampen.
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4.4.2 Risicovolle inrichtingen
De huidige situatie met betrekking tot externe veiligheid wijzigt niet als gevolg van de beheersverordening, aangezien geen nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. In en rond het
besluitgebied zijn wel enkele risicovolle inrichtingen aanwezig, de Risicokaart van het Interprovinciaal Overleg (IPO) bevestigt dit. Op de Risicokaart staat dat bij een tweetal woningen en één agrarisch bedrijf aan de Matenasche Scheidkade bovengrondse propaantanks aanwezig zijn.
De opslag van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik is gereguleerd in de circulaire opslag
ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. Hierin worden veiligheidsafstanden gegeven ten
opzichte van inrichtingen waar dergelijke stoffen opgeslagen worden. De gemeente is verplicht deze afstanden binnen het bestemmingsplan aan te houden. Voor de betreffende inrichtingen wordt uitgegaan van de bestaande situatie met bijbehorende risicoafstanden.
Deze reiken niet tot de in de omgeving aanwezige (bedrijfs)woningen.
Binnen het besluitgebied bevindt zich ook een aantal niet risicovolle (agrarische) bedrijven.
In de huidige situatie is geen sprake van buiten de wettelijke grenzen vallende overlast van
deze bedrijven. De bedrijfsactiviteiten zijn door middel van de milieuregelgeving en de verstrekte milieuvergunningen afgestemd op de milieugevoelige functies in de omgeving.
Daar het plan niet rechtstreeks voorziet in nieuwe ontwikkelingen is onderzoek naar hinder
door de aanwezige bedrijvigheid niet uitgevoerd.
4.4.3 Buisleidingen
Door het besluitgebied lopen in totaal drie gastransportleidingen van de Nederlandse Gasunie. Binnen het invloedsgebied van de leiding binnen het besluitgebied worden met de
voorliggende beheersverordening geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt, er is dus
geen sprake van toename van het groepsrisico. Ten tijde van de aanleg van de leidingen
zijn reeds de veiligheidsaspecten uitvoerig onderzocht. Alle percelen binnen het invloedsgebied zijn goed bereikbaar en er zijn geen groepen verminderd zelfredzame personen
binnen het invloedsgebied aanwezig.
Op grond van artikel 19 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) moet op 1
januari 2016 voorzien zijn in een planologische regeling in een bestemmingsplan waarin –
voor zover hier van toepassing- de hoge druk gastransportleiding wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van het Bevb. Het gaat hierbij met name om het bepaalde in artikel
14 over de wijze waarop de leiding wordt geregeld. Aan de bepalingen ingevolge het Bevb
over de grens- en richtwaarden en het toelaten van kwetsbare objecten wordt immers al
voldaan omdat nieuwe kwetsbare objecten niet worden toegelaten. Overigens gelden deze
bepalingen strikt formeel ook niet voor de vaststelling van een beheersverordening (die
immers niet als zodanig wordt benoemd), maar aangenomen mag worden dat ook bij een
beheersverordening hieraan voldoen moet worden. Omdat de beheersverordening geen
ruimtelijke ontwikkelingen toelaat, wordt daar snel aan voldaan.
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Artikel 14 Bevb houdt in dat de ligging van de leiding wordt aangegeven alsmede de daarbij behorende belemmeringenstrook. Er mogen geen nieuwe bestemmingen worden opgenomen die het oprichten van bouwwerken binnen die belemmeringenstrook toestaan en er
moet een vergunningenstelsel voor het verrichten van werken en werkzaamheden die van
invloed kunnen zijn op integriteit en werking van de leiding, worden opgenomen. In afwijkingsbepalingen moeten voorwaarden worden opgenomen over onder andere de veiligheid van de leiding.
In de beheersverordening, dat ingevolge de Wro een volwaardig alternatief vormt voor het
bestemmingsplan als het gaat om het voorzien in een planologische regime met toetsingskader voor bouwen en gebruik, kunnen deze zaken even goed worden geregeld als in een
bestemmingsplan. Deze zijn in onderhavige beheersverordening dan ook geregeld. Daarmee is in materiële zin voldaan aan het bepaalde in het Bevb en bestaat geen noodzaak
meer voor het vaststellen van een bestemmingsplan voor de leiding.
4.4.4 Transport gevaarlijke stoffen
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’. Ten zuiden van het besluitgebied is de A15 gelegen en ten noordwesten
de N214. Over beide wegen vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Voor deze we-6

gen zijn echter geen plaatsgebonden risicocontouren 10 opgenomen. De A15 en N214
zijn ook geen aandachtspunt in het kader van het groepsrisico. Aangezien in het kader van
de beheersverordening geen nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen is derhalve geen
sprake van een toename van het groepsrisico. Er zijn dan ook geen knelpunten met betrekking tot het plaatsgebonden en het groepsrisico ten aanzien van deze wegen.
Verder komen in (de nabijheid van) het besluitgebied geen rail- , weg- en vaartransportroutes voor uit de lijsten met aandachtspunten of knelpunten voor het plaatsgebonden risico
(PR) en groepsrisico (GR). De spoorlijn is op de Risicokaart niet aangeduid als een route
waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. In deze situatie zijn evenmin veranderingen voorzien.
4.5

Overige zoneringen

Voor de aardgasleidingen in het besluitgebied is planologische bescherming vereist. Hiervoor wordt een belemmeringenstrook opgenomen van 4 meter aan weerszijde van het hart
van de leiding. Ook de aanwezige hoogspanningsleidingen (zowel boven- als ondergronds) beschikken over een belemmeringenstrook. Deze varieert in breedte van 3 meter
aan weerszijde van het hart van de ondergrondse leiding tot een totale breedte van 35 dan
wel 76 meter voor respectievelijk de meest oostelijke en meest westelijke bovengrondse
hoogspanningsleiding. De belemmeringenstroken betreffen een bebouwingsvrije zone.
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4.6

Flora en fauna

4.6.1 Gebiedsbescherming
Ten aanzien van flora en fauna dient in eerste instantie rekening gehouden te worden met
gebiedsbescherming. Deze bescherming geschiedt op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Sinds 2005 zijn hierin ook alle Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijn-gebieden opgenomen als Natura 2000-gebieden.
In de wijdere omgeving van het besluitgebied liggen diverse Natura 2000-gebieden. Op
iets meer dan 2 kilometer in zuidelijke richting ligt het Natura 2000-gebied 'Biesbosch', op
circa 4 kilometer in noordelijke richting 'Donkse Laagten' en op ongeveer 5 kilometer richting het noordwesten 'Boezems Kinderdijk'. Daarnaast komen in en rond het besluitgebied
verschillende gebieden voor die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Binnen het besluitgebied betreft het de bospercelen van het Alblasserbos. Aangezien in de
beheersverordening geen nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen, oefent deze geen nadelige invloed uit op deze gebieden. Het Alblasserbos wordt voorzien van een specifieke
bosbestemming met een beschermende regeling voor de aanwezige natuurwaarden.
4.6.2 Soortenbescherming
Naast gebiedsbescherming is de soortenbescherming van belang. De soortbeschermingsregeling uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is geïmplementeerd in de Flora- en faunawet. In verband met de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen dient rekening te worden
gehouden met soortbescherming en dan met name de aanwezigheid van beschermde
soorten in het besluitgebied. In ruimtelijke plannen mogen geen mogelijkheden worden
geboden voor ruimtelijke ontwikkelingen waarvan op voorhand redelijkerwijs kan worden
ingezien dat in het kader van de Flora- en faunawet geen ontheffing zal worden verleend.
De beheersverordening is een ruimtelijk plan met een uitermate beheersmatig karakter.
Nieuwe ontwikkelingen worden hierdoor niet mogelijk gemaakt. Hierdoor komen beschermde flora en fauna niet in het geding.
4.6.3 Milieueffectrapportage
Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een milieueffectrapportage (m.e.r.) is verplicht voor besluiten van de overheid over initiatieven van
particulieren of marktpartijen, zoals bij de bouw van woonwijken de aanleg van auto(snel)wegen, spoorwegen, vliegvelden, pijpleidingen voor gas of olie en (stuw)dammen.
Een m.e.r. kan ook verplicht zijn voor plannen van de overheid, zoals een bestemmingsplan of beheersverordening. Ingevolge het Besluit milieueffectrapportage (verder: Besluit
m.e.r.) wordt getoetst of de beheersverordening voorziet in, of een kader vormt voor, activiteiten die (mogelijk) belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu.
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uitsnede archeologische verwachtingskaart

uitsnede archeologische beleidsadvieskaart

Hiervoor zijn in de bijlage bij het Besluit m.e.r. lijsten opgenomen waarin activiteiten zijn
aangewezen die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu (lijst C) of
ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (lijst D). In de lijsten zijn (indicatieve) drempelwaarden opgenomen.
In het buitengebied van Papendrecht is een melkveehouderij aanwezig (lijst D activiteit).
De mogelijkheden die dit bedrijf thans nog heeft en welke in de beheersverordening worden overgenomen, liggen beneden de genoemde drempelwaarde van 340 melkkoeien.
Ook gelet op het beheersmatige karakter van de beheersverordening, waarin nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen niet mogelijk zijn, kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is
van significante effecten, die een m.e.r.(beoordelings)plicht noodzakelijk maken.
4.7

Archeologie en cultuurhistorie

4.7.1 Archeologische waarden
Bij de opstelling en de uitvoering van ruimtelijke plannen moet rekening gehouden worden
met bekende archeologische waarden. De gemeente Papendrecht heeft een eigen Archeologische Verwachtingskaart en een Archeologische Beleidsadvieskaart in voorbereiding. Op de Verwachtingskaart staat aangegeven wat de archeologische verwachting is
voor de in geologisch opzicht verschillende gebieden in het besluitgebied. Het grootste
deel van het besluitgebied bestaat uit komgebieden, waarvoor een middelhoge verwachting bestaat. Conform de Beleidsadvieskaart is hier archeologisch onderzoek noodzakelijk
in geval van bodemingrepen dieper dan 30 cm beneden maaiveld bij ontwikkelingen groter
dan 500 m².
Het resterende gedeelte van het besluitgebied bestaat uit stroomruggen van diverse ouderdom. Hiervoor geldt een hoge archeologische verwachting, hetgeen betekent dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is in geval van bodemingrepen dieper dan 30 cm beneden maaiveld bij ontwikkelingen groter dan 250 m².
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In de beheersverordening wordt de bestaande situatie vastgelegd en zijn geen nieuwe
ontwikkelingen voorzien die tot bodemingrepen leiden. De eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het besluitgebied komen dan ook niet in het geding. Ter bescherming van de eventueel aanwezige archeologische waarden, wordt aan de gebieden met
een hoge verwachtingswaarde de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' toegekend.
4.7.2 Cultuurhistorische waarden
Binnen het besluitgebied zijn geen rijks- of gemeentelijke monumenten aanwezig. De
N214 aan de noordwestzijde van het besluitgebied is op de provinciale Cultuur historische
atlas aangeduid als een historisch landschappelijke lijn met een redelijk hoge waarde.
Verder zijn binnen het besluitgebied geen relevante cultuurhistorische waarden aanwijsbaar.
Aangezien de beheersverordening nieuwe ontwikkeling, waaronder mede begrepen het
oprichten van gebouwen, niet mogelijk maakt, komen de aanwezige cultuurhistorische
waarden niet in het geding.

24

toelichting

5

Juridische Beschrijving

5.1

Gehanteerde systematiek

5.1.1 Inleiding
Voor de opzet en inrichting van de regels en de verbeelding van de beheersverordening
‘Buitengebied’ is aangesloten bij:


De Wet ruimtelijke ordening d.d. 1 juli 2008, Besluit ruimtelijke ordening d.d. 1 juli
2008 en de RO-standaarden 2008 verplicht vanaf 1 januari 2010;



Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) d.d. 1 oktober 2010;



De Woningwet d.d. 1 januari 2003;



De kadastrale ondergrond en de Grootschalige Basiskaart (GBK);



Luchtfoto’s, de feitelijke situatie (GIS-inventarisatie).

Daarnaast wordt inhoudelijk aangesloten bij de regelingen uit de vigerende bestemmingsplannen.
De structuur van de beheersverordening is zodanig dat de verbeelding de primaire informatie geeft over de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Bij het raadplegen van de beheersverordening dient dan ook eerst naar de verbeelding gekeken te worden.
Vervolgens kan men in de regels teruglezen welk gebruik en welke bouwmogelijkheden
zijn toegestaan. De ordening van de regels is daartoe zodanig opgezet dat bij iedere bestemming een nagenoeg compleet beeld van de bepalingen voor die bestemming is gegeven. Desondanks blijven aanvullend inleidende regels en algemene regels nodig. Tot slot
wordt dit aangevuld met het overgangsrecht en de slotregel.
5.1.2 De verbeelding
Op de verbeelding zijn aangegeven:


de grens van het besluitgebied;



besluitvlakken;



bouwvlakken;



besluitsubvlakken.

De bestemming en beheer van de gronden gelegen binnen de grens van het besluitgebied
is geregeld binnen de beheersverordening. Het besluitgebied is dan ook niets anders dan
het plangebied bij een bestemmingsplan. Het besluitvlak is de in een beheersverordening
gebezigde term voor een bestemming. Het bouwvlak geeft de begrenzing weer waarbinnen de voornaamste gebouwen opgericht mogen worden. In het bouwvlak moet het
hoofdgebouw gesitueerd worden en mogen tevens bijgebouwen gebouwd worden. De
kleur op de verbeelding geeft aan om welke bestemming het gaat.
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Binnen de bouwvlakken en/of bestemmingsvlakken bij de bestemmingen wordt met een
aanduiding bepaald wat de maximaal toegestane goot- en/of bouwhoogte is. Wat in een
bestemmingsplan wordt opgenomen met een aanduiding, wordt in een beheersverordening opgenomen met een besluitsubvlak.
De bestaande situatie is de situatie ten tijde van inwerkingtreding van de beheersverordening. Specifieke bouwregels zijn in de regels opgenomen.
5.1.3 Opbouw van de regels
De regels zijn als volgt opgebouwd:


inleidende regels;



bestemmingsregels;



algemene regels;



overgangs- en slotregels.

Eerst zijn de inleidende bepalingen opgenomen: een omschrijving van de in de regels gebruikte begrippen die om een nadere omschrijving vragen en de bepalingen omtrent de
wijze van meten. Vervolgens zijn artikelen van de afzonderlijke bestemmingen opgenomen. Deze bevatten de specifieke voorschriften voor de betreffende bestemming. Daarna
volgen de algemene regels. Dit is een aantal regels van een algemeen karakter, welke onontbeerlijk zijn voor een beheersverordening. Het betreft de anti-dubbeltelbepaling, algemene gebruiks- en aanduidingsregels en een algemene bevoegdheid tot afwijken. In het
laatste hoofdstuk zijn het van toepassing zijnde overgangsrecht en de slotbepaling opgenomen.
Bij de aanwijzing van de afzonderlijke (dubbel)bestemmingen geldt dezelfde structuur, en
wel de volgende:


bestemmingsomschrijving: nadere regels over het gebruik van de gronden;



bouwregels: regels voor het bouwen, onderscheiden naar bouwvlak en overige regels;



afwijken van de bouwregels: de mogelijkheid om af te wijken van de bouwregels;



specifieke gebruiksregels: regeling ter voorkoming van strijdig gebruik van de gronden
en de bebouwing;



afwijken van de gebruiksregels: de mogelijkheid om af te wijken van de gebruiksregels;


5.2

omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden.
Toelichting op de bestemmingen

5.2.1 Algemeen
Bij het opnemen van de bestemmingen is (zoveel mogelijk) aangesloten bij de feitelijke
bestaande situatie. Deze komt zogezegd voor het grootste deel overeen met de vigerende
planlogische situatie. Voor enkele specifieke situaties zijn afwijkende keuzes gemaakt,
welke in paragraaf 2.5 zijn onderbouwd.
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5.2.2 Agrarisch
Het grootste gedeelte van het besluitgebied bestaat uit agrarische gronden. Deze worden
met name gebruikt als weidegrond bij ondermeer de eveneens binnen het besluitgebied
liggende agrarische bedrijven. De bestemming is dan ook nadrukkelijk afgestemd op het
regelen van de huidige agrarische bedrijfsvoering.
5.2.3 Bedrijf - Nutsvoorziening
Kleinschalige nutsvoorzieningen zijn toegestaan binnen diverse bestemmingen zoals ‘Verkeer’. Voor de aanwezige twee grotere nutsvoorzieningen is deze bestemming opgenomen.
5.2.4 Bos
Na de agrarische bestemming is dit de meest voorkomende bestemming binnen het besluitgebied. De regeling is er enerzijds op gericht de aanwezige natuurwaarden te beschermen en anderzijds op het faciliteren van recreatieve voorzieningen en houtproductie.
5.2.5 Recreatie
De gronden aangewezen voor Recreatie zijn specifiek bestemd ten behoeve van de twee
aanwezige zomerhuisjes. Aangezien deze huisjes niet bedoeld zijn voor permanente bewoning en gelet op de nagestreefde aansluiting bij de SVBP2008, verdient de recreatiebestemming de voorkeur boven een woonbestemming met aanduiding.
5.2.6 Tuin
De tuinbestemming is toegekend aan die gedeeltes van de woonpercelen waar het oprichten van gebouwen niet is toegestaan. Dit met het oog op het open houden van het buitengebied.
5.2.7 Verkeer
Deze bestemming wordt toegekend aan de binnen het besluitgebied voorkomende hoofdwegen. Dit betreft alleen het meest westelijke deel van het besluitgebied, ter hoogte van
de oprit van de oude SW36 naar de A15.
5.2.8 Verkeer - Railverkeer
De bestemming 'Verkeer - Railverkeer' is specifiek opgenomen ten behoeve van de spoorlijn aan de zuidzijde van het besluitgebied. Hiervoor gelden andere regels dan voor de reguliere wegen.
5.2.9 Verkeer - Verblijfsgebied
De overige wegen en het openbare gebied krijgt deze bestemming. Dit betreft in het besluitgebied de landbouwwegen waaraan de aanwezige (bedrijfs)woningen en agrarische
bedrijven liggen.
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5.2.10

Water

Deze bestemming is toegekend aan de aan de randen van het besluitgebied gelegen watergangen. Het water is als zodanig bestemd en betreft overwegend de legger waterlopen
van het waterschap.
5.2.11

Wonen - 2

Deze gronden zijn bestemd voor wonen in de vorm van vrijstaande woningen. Hier zijn
hoofd- en bijgebouwen toegestaan binnen het bouwvlak en bijgebouwen tevens buiten het
bouwvlak. Onder voorwaarden is de uitoefening van aan huis gebonden beroepen, bedrijfsmatige activiteiten en webshops toegestaan. Voor de uitoefening van een bed &
breakfast is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen.
5.2.12

Leiding

Deze dubbelbestemming betreft de beschermingszone van de binnen het besluitgebied
aanwezige (hoofdtransport)leidingen. De (hoofdtransport)leidingen zijn overeenkomstig
hun bestaande situatie bestemd en als zodanig beschermd. Het betreft hier aardgastransportleidingen en hoogspanningsleidingen.
5.2.13

Waarde - Archeologie

Ter bescherming van de eventueel aanwezige archeologische waarden in het besluitgebied wordt deze dubbelbestemming toegekend aan de gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde.
5.3

Overige bepalingen

5.3.1 Algemene regels
De algemene regels van de beheersverordening gelden voor het gehele besluitgebied.
Hier zijn ondermeer de algemene gebruiks- en afwijkingsmogelijkheden opgenomen. Ook
is hier de veiligheidszone ten behoeve van de aan de oostzijde van het besluitgebied gelegen gasleiding geregeld.
5.3.2 Overgangs- en slotregels
De overgangsbepalingen hebben als doel tijdens de overgang naar een nieuwe beheersverordening de rechtstoestand vast te leggen van bouwwerken die op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening zijn gebouwd of nog gebouwd kunnen worden.
Tevens is geregeld hoe moet worden omgegaan met afwijkend gebruik ten tijde van inwerkingtreding van de beheersverordening. De slotbepaling geeft aan onder welke naam de
regels van de beheersverordening moeten worden aangehaald: ‘Regels van de beheersverordening Buitengebied’.
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6

Maatschappelijke En Economische Uitvoerbaarheid

6.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1.1 Vooroverleg
Het voeren van vooroverleg met de provincie Zuid-Holland, het waterschap Rivierenland,
de betrokken ministeries en eventueel overige instanties is ten behoeve van het opstellen
van een beheersverordening niet wettelijk verplicht. Dit wordt gelet op het sterke beheersmatige karakter van de verordening ook niet noodzakelijk geacht. Derhalve legt de gemeente Papendrecht de beheersverordening niet ter beoordeling voor aan de betreffende
instanties.
6.1.2 Inspraak
Het bieden van de mogelijkheid tot inspraak voor de inwoners van Papendrecht is evenmin
wettelijk verplicht. De beheersverordening voorziet, gelet op het karakter van dit instrument, ook niet in grote of ingrijpende veranderingen, waarbij particuliere belangen geschaad zouden kunnen worden. Desalniettemin wil de gemeente Papendrecht de mening
van belanghebbenden ter harte nemen en zal derhalve mogelijkheid tot inspraak worden
geboden.
6.2

Economische uitvoerbaarheid

De beheersverordening voorziet in een actuele regeling voor de bestaande situatie in het
besluitgebied ‘Buitengebied’ De beheersverordening voorziet niet in de realisering van
nieuwe zaken van gemeentewege. Voor de gemeente Papendrecht zijn aan het planvoornemen dan ook geen noemenswaardige kosten verbonden. De economische uitvoerbaarheid is niet in het geding.
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7

Procedure

7.1

Te volgen procedure

De beheersverordening doorloopt de volgende procedure:
a.

b.

voorbereiding:


GIS-inventarisatie van de bestaande situatie;



inspraak.

vaststelling:


vaststelling door de gemeenteraad.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing. Ten aanzien van de ontwerp-verordening
kunnen geen zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Ook staat na vaststelling door de gemeenteraad geen beroep open tegen dat besluit bij de rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wel wordt zoals hiervoor aangegeven inspraak geboden.
Terzake een omgevingsvergunning die wordt verleend (of geweigerd) op grond van het
bepaalde in de beheersverordening -zoals een omgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen, aanleggen of ‘binnenplans’ afwijken- staat wel bezwaar en beroep open.
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Aansluiting A15/N3: Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

Plan:
Status:
Plantype:
IMROidn:

Aansluiting A15/N3
vastgesteld
bestemmingsplan
NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01

1.1 Aanleiding en doel
Ter hoogte van Papendrecht sluit de A15 aan met de N3 en de N214. In de spitsperioden is regelmatig sprake van
bereikbaarheidsproblemen. Het verkeer vanuit Gorinchem over de N3 naar Papendrecht/Dordrecht kruist het verkeer vanuit
de richting Papendrecht/Dordrecht over de A15 naar Rotterdam. Via de aansluiting N214 wordt het verkeer richting de
gemeente Molenwaard geleidt. Rijkswaterstaat heeft zich voorgenomen om deze aansluiting aan te passen. De aansluiting
wordt aangepast om een verbetering van de doorstroming van het verkeer te bewerkstelligen. Dit bestemmingsplan voorziet
in de planologischjuridische verankering van de aanpassing van de aansluiting van de A15 op de N3/N214.
Het plangebied betreft enkel de aansluiting A15/N3/N214. Het verkeer wordt op dit moment met een ongelijkvloerse kruising
(A15/N3) met verkeerslichten geregeld. Ten noorden van deze kruising wordt het verkeer via een rotonde naar de
provinciale weg N214 geleidt.
De doelstelling van dit bestemmingsplan is:
een bijdrage leveren aan de vergroting van de verkeerscapaciteit van de aansluiting van de N3 op de A15;
goede verkeersafwikkeling vanuit Papendrecht, Dordrecht en de N214 bewerkstelligen;
de doorstroming op de A15 verbeteren.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Figuur 1.1: Globale ligging van het plangebied (Bron: Google).

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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In de provincie ZuidHolland sluiten de A15 en N3/N214 op elkaar aan ter hoogte van Papendrecht. Dit punt verbindt een
Rijksweg met een provinciale weg. Het plangebied ligt deels in de gemeente Molenwaard, ten noordwesten van het
knooppunt, en deels in de gemeente Papendrecht, ten zuidoosten van het knooppunt.

1.3 Vigerende plannen
Bestemmingsplan 'Landelijk gebied 1997' van de gemeente Papendrecht en 'Buitengebied Graafstroom' van de gemeente
Molenwaard zijn hier van toepassing. Bestemmingsplan 'Landelijk gebied 1997' is op 23 februari 1999 vastgesteld.
Bestemmingsplan 'Buitengebied Graafstroom' is op 25 januari 2010 vastgesteld. De provincie ZuidHolland heeft hierop een
reactieve aanwijzing gegeven. De aanwijzing heeft geen gevolgen voor dit bestemmingsplan. De aanwijzing heeft
betrekking op de planregels van de bestemming Bedrijf, deze bestemming komt niet in dit plangebied voor.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van de toelichting wordt de huidige situatie in het plangebied beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3
het beleidskader van het Rijk, de provincie en betrokken gemeenten uiteen gezet. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de
doelstelling en uitgangspunten. Hoofdstuk 5 gaat over de omgevingsaspecten die voor dit plangebied relevant zijn.
Hoofdstuk 6 beschrijft de juridische opzet waarbij de plankaart en planregels worden besproken. Tot slot volgt in de
hoofdstukken 7 een beschrijving van de uitvoerbaarheid van het plan en de resultaten van de inspraak en overleg.

Hoofdstuk 2 Huidige situatie
2.1 Ruimtelijke structuur

Figuur 2.1: Plangebied met wegnummers en straatnamen (bron: maps.google.nl)
De A15 en de Betuwelijn vormen een duidelijke grens tussen het stedelijk gebied en het buitengebied, dat zich vanaf het
waterfront van de Merwede uitstrekt. Het gebied kenmerkt zich enerzijds met het Papendrechtse Bos dat ten noordoosten
van de N214 ligt. Het Papendrechtse Bos maakt deel uit de Ecologische Hoofdstructuur. Anderzijds, ten westen van de
N214 bevindt zich een polderlandschap dat een belangrijk weidevogel gebied is.
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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De rijksweg A15 ligt direct ten noorden van de bebouwde kom van Papendrecht. Deze snelweg vormt een directe route van
het havengebied van Rotterdam naar het oosten van Nederland en Duitsland. In de huidige situatie ontstaat in de
spitsperioden met grote regelmaat congestie die een negatieve invloed heeft op de (externe) bereikbaarheid van
Papendrecht.
Betuweroute
Door het plangebied loopt de Betuweroute. De Betuweroute is een belangrijke goederenspoorverbinding tussen de
Rotterdamse haven en het Europese achterland. Dit spoor loopt van west naar oost en daarmee loopt de lijn van de
Maasvlakte naar de Duitse grens. De spoorwegverbinding loopt onder andere langs de volgende plaatsen: Rozenburg,
Barendrecht, Zwijndrecht, Papendrecht Gorinchem, Tiel, Valburg, Bemmel en Zevenaar. Dit bestemmingsplan zal geen
nieuwe bepalingen bevatten. Het planologisch regime voor de Betuwelijn wordt voortgezet.

2.2 Functionele inrichting
De A15 is een belangrijke achterlandverbinding tussen de Rotterdamse haven en industriegebied en het Duitse
Ruhrgebied. Deze weg speelt een grote rol in het Europese goederenvervoer en kent daarom een hoog percentage
vrachtverkeer.
De N3 wordt samen met de A15 en de N214 aangemerkt als route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De aansluiting
met de N3 en de provinciale weg N214 begint bij de A15. De N3 is grotendeels uitgevoerd als autoweg met ongelijkvloerse
kruisingen. Op deze verbinding ontstaan vaak files.
Het stedelijk gebied, ten zuiden van de A15, vormt het deel van de ring rondom het Groene Hart. Het Groene Hart wordt
gezien als het open en landelijk middengebied van de Randstad. Dit gebied bestaat voornamelijk uit weide en verder uit
duinen en bosgebieden.

Hoofdstuk 3 Beleidskader
3.1 Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en milieu
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 13 maart 2012 de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
vastgesteld. De structuurvisie bevat een concrete, bondige actualisatie van het mobiliteits en ruimtelijke ordeningsbeleid
van het Rijk. Het vervangt de Nota Mobiliteit, de Nota Ruimte en de Structuurvisie Randstad 2040 . De structuurvisie heeft
betrekking op:
rijksverantwoordelijkheden voor basisnormen op het gebied van milieu, leefomgeving, (water)veiligheid en het
beschermen van unieke ruimtelijke waarden;
rijksbelangen m.b.t. (inter)nationale hoofdnetten voor mobiliteit en energie;
rijksbeleid voor ruimtelijke voorwaarden die bijdragen aan versterking van de economische structuur.
Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, eenvoudige
regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. Zo laat het Rijk de verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen
verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal over aan provincies. Daarmee wordt bijvoorbeeld het aantal regimes
in het landschaps en natuurdomein fors ingeperkt.
Daarnaast wordt (boven)lokale afstemming en uitvoering van verstedelijking overgelaten aan (samenwerkende) gemeenten
binnen provinciale kaders. Alleen in de stedelijke regio's rond de mainports (Amsterdam c.a. en Rotterdam c.a.) zal het Rijk
afspraken maken met decentrale overheden over de programmering van verstedelijking. Overige sturing op verstedelijking
zoals afspraken over percentages voor binnenstedelijk bouwen, Rijksbufferzones en doelstellingen voor herstructurering
laat het Rijk los. Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen neemt het Rijk enkel nog een 'ladder' voor duurzame
verstedelijking op (gebaseerd op de 'SERladder'). Hierdoor neemt de bestuurlijke drukte af en ontstaat er ruimte voor
regionaal maatwerk.
Het Rijk geeft vanuit het verlengde Infrastructuurfonds na 2020 prioriteit aan het oplossen van bereikbaarheidsknelpunten
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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voor de main, brain en greenports (inclusief achterlandverbindingen). Indien stedelijke regio's buiten de mainports,
brainport en greenports zich economisch dusdanig doorontwikkelen dat het cruciaal is voor de concurrentiekracht van de
Nederlandse economie om te investeren in aantoonbare ruimtelijke of mobiliteitsknelpunten, dan zal het Rijk in het kader
van het MIRT met de regio overleggen of investeringen noodzakelijk en mogelijk zijn. Het stimuleren van
gebiedsontwikkelingen van nationaal belang (zoals Zuidas, RijkRegioprogramma AmsterdamAlmereMarkermeer
(RRAAM), Brainport Avenue rond Eindhoven, RotterdamZuid/Stadshavens) zet het Rijk door.
Een fysieke scheiding op plaatsen waar dat nuttig en haalbaar is, kunnen zogenaamde supersnelwegen ontstaan, met
minder afslagen en een vlottere doorstroming. Veel wegverbindingen in de Randstad worden of zijn al uitgebreid naar een
capaciteit van 2x4 rijstroken of meer en de grootste bottlenecks worden aangepakt. Op hoofdverbindingen buiten de
Randstad (voornamelijk op de dominante multimodale, (inter)nationale verbindingen) wil het Rijk 2x3 rijstroken de
standaard laten zijn, tenzij wordt aangetoond dat 2x2 rijstroken ook op de lange termijn voldoende is.

Figuur 3.1: Kaart Nationale belangen (Bron: Structuurvisie Infra en Ruimte)
Nabij het plangebied liggen enkele Nationale Belangen. Op de bovenstaande afbeelding is te zien dat het plangebied nabij
de EHS lig. In paragraaf 5.10 wordt hier verder op ingegaan.
Zuidvleugel/ZuidHolland
De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan. Om de
samenhang tussen de verschillende nationale opgaven inzichtelijk te maken, zijn de rijksopgaven in deze structuurvisie per
MIRTregio beschreven.
De MIRTregio Zuidvleugel omvat de provincie ZuidHolland, Groene Hart en (een deel van) de Zuidwestelijke Delta. Het
verbeteren van Den Haag internationale stad, de stad/Mainport Rotterdam en de Greenports Westland Oostland, Boskoop
en Duin en Bollenstreek door het optimaal benutten en waar nodig verbeteren van de bereikbaarheid, het faciliteren van de
woningbouwopgave, het uitvoeren van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en het Bereikbaarheidspakket
Zuidvleugel, het oppakken van het nationale programma RotterdamZuid en het opstellen van de Rijksstructuurvisies
Nieuwe Westelijke Oeververbinding en Haaglanden.
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
De doorwerking van het ruimtelijk beleid wordt geregeld met een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Met de
inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in 2008 zijn de beleidsuitgangspunten in de diverse planologische
kernbeslissingen (pkb) in principe alleen bindend voor het Rijk. In de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid staat
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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een overzicht van de nationale ruimtelijke belangen in de vigerende pkb's. Ook is aangegeven waarvoor de bevoegdheid
voor het stellen van regels per AMvB wordt ingezet.
De inwerkingtreding van de AMvB vindt gefaseerd plaats. Zowel in 2009 als medio 2011 is een ontwerpbesluit
gepubliceerd. De onderdelen uit 2009 met de nationale belangen uit de bestaande beleidskaders zijn inmiddels
vastgesteld. De regels zijn bedoeld om op lokaal niveau in bestemmingsplannen te worden verwerkt. Het betreft een
beperkt aantal van de beslissingen van wezenlijk belang (en evt. concrete beleidsbeslissingen) uit de Nota Ruimte,
alsmede uit de PKB Ruimte voor de Rivier, de PKB Derde Nota Waddenzee, de PKB Structuurschema Militaire Terreinen
(SMT2) en de PKB Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR).
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
Het MIRT is met de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte een samenhangend investeringsprogramma in een
beleidsprogramma gezet. Het MIRT wordt gezien als een investeringsprogramma ten behoeve van een concurrerend,
bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het MIRT is verlengt van 2020 naar 2028. Hierop zijn een aantal kleine
aanpassingen doorgevoerd. Zo is op projectniveau zichtbaar waar taakstellingen uit het Regeerakkoord worden
doorgevoerd en wat hier de omvang van is.
De aan te passen aansluiting van de N3/N214 op de A15 valt onder het Programma Aansluitingen
Hoofdwegennet/Onderliggend wegennet en is een onderdeel van het MIRT. De aan te passen aansluiting voorkomt
filevorming op de A15. De doorstroming van het verkeer zal verbeteren en de verkeersveiligheid zal toenemen.

3.2 Provinciaal beleid
Visie ruimte en mobiliteit
De provincie Zuid Holland stuurt op (boven)regionaal niveau op de inrichting van de ruimte in ZuidHolland. De Visie ruimte
en mobiliteit (VRM), vastgesteld op 9 juli 2014, geeft op hoofdlijnen sturing aan de ruimtelijke ordening en maatregelen op
het gebied van verkeer en vervoer. De VRM bestaat uit: de Visie ruimte en mobiliteit, de Verordening ruimte 2014, het
Programma ruimte en het Programma mobiliteit.
Hoofddoel van de VRM is het scheppen van voorwaarden voor een economisch krachtige regio. Dat betekent: ruimte
bieden om te ondernemen, het mobiliteitsnetwerk op orde en zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. De VRM bevat
een nieuwe sturingsfilosofie. De kern daarvan is:
1.
2.
3.
4.

Ruimte bieden aan ontwikkelingen.
Aansluiten bij de maatschappelijke vraag naar woningen, bedrijfsterreinen, kantoren, winkels en mobiliteit.
Allianties aangaan met maatschappelijke partners.
Minder toetsen op regels en meer sturen op doelen.

Beter benutten en opwaarderen
De provincie ZuidHolland wil de groei van de bevolking, de mobiliteit en de economische activiteit hoofdzakelijk opvangen
in de bestaande netwerken en bebouwde gebieden. De infrastructuur biedt, hoewel druk bereden, nog veel kansen. Het
betere gebruik van de capaciteit gaat samen met een opwaardering: een hoge ruimtelijke kwaliteit op ontwikkelingslocaties
en maatregelen die de doorstroming en verkeersveiligheid op het infrastructuurnetwerk verbeteren.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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Figuur 3.2: Ruimtelijke hoofdstuctuur "Visie ruimte en Mobiliteit'
Figuur 3.2 laat de kaart ruimtelijke hoofdstructuur zien uit de 'visie ruimte en mobiliteit'. In de onderstaande figuur staan de
wijzigingen op de functiekaart aangegeven. Het plangebied staat aangegeven met een rode cirkel. Hier is te zien dat de
actualisatie geen gevolgen heeft voor het plangebied.
Conclusie
De provincie wil de kansen om ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer en vervoersontwikkelingen te koppelen beter
benutten. De internationale en regionale bereikbaarheid moeten sterk verbeterd worden door meer afstemming tussen de
ruimtelijke kwaliteit op ontwikkelingslocaties en de doorstromingen en verkeersveiligheid op het infrastructurele netwerk. De
ontwikkeling van de aansluiting op de A15 is daarmee in lijn met de Visie Ruimte en Mobiliteit.
Verordening Ruimte 2014
Om het provinciaal ruimtelijk beleid uit te voeren heeft de provincie verschillende instrumenten, waarvan een verordening er
één is. De Verordening ruimte 2014 stelt regels aan gemeentelijke bestemmingsplannen. Niet alle onderwerpen zijn
geschikt voor opname in een verordening. In het algemeen lenen vooral onderwerpen met heldere criteria en/of spelregels
en een zwaarwegend provinciaal belang zich hiervoor. De provincie heeft in de Verordening ruimte 2014 daarom onder
meer regels opgenomen over kantoren, bedrijven, detailhandel, glastuinbouw, boom en sierteelt, bollenteelt, ruimtelijke
kwaliteit, agrarische bedrijven, waterkeringen, provinciale vaarwegen, recreatieve vaarwegen, windenergie, archeologie en
molen  en landgoedbiotopen.
Daarnaast is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening ('AMvB Ruimte') van het Rijk van belang. Hierin zijn regels
opgenomen waaraan provinciale verordeningen moeten voldoen. Enkele onderwerpen in de verordening van de provincie
ZuidHolland vloeien rechtstreeks voort uit de AMvB Ruimte, zoals regels over de Ecologische Hoofdstructuur en de
Romeinse Limes.
In de verordening Ruimte zijn geen relevante regels opgenomen voor het plangebied. De ontwikkeling omvat een
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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reconstructie van de bestaande situatie. De nieuwe aansluiting is van belang voor de vekeersveiligheid en een goede
doorstroming van het verkeer. Het veranderen van dit knooppunt is daarmee van groot maatschappelijk belang. De
ontwikkeling is niet in strijd met de verordening.
Programma Mobiliteit
Het Programma mobiliteit operationaliseert de strategische doelstellingen voor mobiliteit en beschrijft concrete maatregelen.
Het Programma Ruimte operationaliseert parallel aan dit programma de strategische doelen voor ruimte. Voor mobiliteit
heeft de provincie de volgende drie strategische doelen:
1. Op orde brengen van het mobiliteitsnetwerk, zodat mensen en goederen doelmatig de juiste plaats kunnen bereiken.
2. Verbeteren van de balans tussen mobiliteit en de kwaliteit van de omgeving, zodat mobiliteit veilig is, de omgeving
leefbaar is en bijgedragen wordt aan energietransitie en ruimtelijke kwaliteit.
3. Beter aansluiten van het aanbod van openbaar vervoer bij de maatschappelijke vraag.
Het plangebied is gelegen binnen deelgebied Drechtsteden. De Drechtsteden vormen de grens van het stedelijk gebied
van de zuidelijke Randstad en het landelijk gebied van de Waarden, de Biesbosch en het noordelijk deel van Noord
Brabant. De waterwegen in het gebied zijn van groot belang voor de regionale economie (maritieme maakindustrie) en
vormen tegelijkertijd een barrière. Vervoer van personen en goederen over water helpt om die gedeeltelijk te slechten.
De rijks en spoorwegen in het gebied, in combinatie met de rijksweg N3, worden gebruikt om de regionale verplaatsingen
te verwerken. De aansluitingen A15/N3 en A16/N3 worden verbeterd. Op termijn zijn er capaciteitsproblemen op de A15
PapendrechtGorinchem. De provincie probeert hierover tot afspraken te komen met het Rijk om dit op te lossen. De
aanpassing van de aansluiting A15/N3 is benoemd als concrete actie is dit deelgebied.
Conclusie
Dit bestemmingsplan voorziet in aanpassing van de aansluiting A15/N3.
Structuurvisie Visie op ZuidHolland  Actualisering 2011
Gedeputeerde Staten hebben op 2 februari 2012 de herziening van de provinciale Structuurvisie vastgesteld. In de Visie op
ZuidHolland  Actualisatie 2011 beschrijft de provincie haar doelstellingen en provinciale belangen. De Structuurvisie geeft
de visie voor 2020 én een doorkijk naar 2040 met bijbehorende uitvoeringsstrategie.
In deze visie staat weergegeven hoe de provincie in samenwerking met andere overheden en maatschappelijke actoren wil
omgaan met de beschikbare ruimte. Met de structuurvisie streeft de provincie naar een vitaal ZuidHolland, met meer
samenhang en verbinding tussen stad en land. Hierdoor komt volgens de Structuurvisie goed wonen, werken en recreëren
voor iedereen in ZuidHolland binnen handbereik.
De provincie onderscheidt vijf hoofdopgaven om de vitaliteit en de ruimtelijke verbinding en samenhang in de provincie te
vergroten. Deze vijf hoofdopgaven zijn:
4.
5.
6.
7.
8.

Aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel;
Duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie;
Divers en samenhangend stedelijk netwerk;
Vitaal, divers en aantrekkelijk landschap;
Stad en land verbonden.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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Figuur 3.2: Functiekaart Structuurvisie "Visie op ZuidHolland" 2010 (Bron: Structuurvisie Zuid Holland)
Figuur 3.2 laat de functiekaart zien uit Structuurvisie Visie op ZuidHolland 2010. In de onderstaande figuur staan de
wijzigingen op de functiekaart aangegeven. Het plangebied staat aangegeven met een rode cirkel. Hier is te zien dat de
actualisatie geen gevolgen heeft voor het plangebied.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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Figuur 3.3: Wijzigingen functiekaart  Actualisering 2011
De provincie wil de kansen om ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer en vervoersontwikkelingen te koppelen beter
benutten. De internationale en regionale bereikbaarheid moeten sterk verbeterd worden door meer afstemming tussen
vervoerswaarde van netwerken en functiewaarde van locaties.
De ontwikkeling van de aansluiting op de A15 is daarmee in lijn met de beleidskaders van de Structuurvisie Visie op Zuid
Holland  Actualisering 2011.
Verordening Ruimte Actualisering 2011
De provinciale Verordening Ruimte Actualisering 2011 schrijft voor waaraan de inhoud van (gemeentelijke)
bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen moeten voldoen. In de verordening zijn regels
opgenomen voor onderwerpen met heldere criteria, weinig gemeentelijke beleidsvrijheid en een zwaarwegend provinciaal
belang. Het gaat daarbij om regels over bebouwingscontouren, agrarische bedrijven, kantoren, bedrijventerreinen,
detailhandel, waterkeringen, milieuzoneringen, lucht en helihavens, molen  en landgoedbiotopen.
Volgens de Verordening Ruimte dienen bestemmingsplannen alleen ontwikkelingen mogelijk te maken die de
kernkwaliteiten van deze gebieden behouden of versterken. In de toelichting van het bestemmingsplan dient te worden
onderbouwd op welke wijze of met welke maatregelen de kernkwaliteiten kunnen worden behouden of versterkt.
Het plangebied ligt in het Nationale landschap en bevat een reconstructie van de bestaande situatie. Daardoor wordt het
landschap (nagenoeg) niet verder aangetast dat nu reeds het geval is. De nieuwe aansluiting is van belang voor de
vekeersveiligheid en een goede doorstroming van het verkeer. Het veranderen van dit knooppunt is daarmee van groot
maatschappelijk belang.

Figuur 3.4: Wijzigingenkaart Actualisatie 2011 Provinciale Verordening Ruimte
Ecologische Hoofdstructuur

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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Op de bovenstaande figuur is te zien dat in de Verordening Ruimte Actualisering 2011 het plangebied deels is aangewezen
als onderdeel van de EHS. In de onderstaande figuur is hierop ingezoomd. De Herziening Verordening Ruimte 2011 laat
zien dat EHS gewijzigd is ten opzichte van de Verordening Ruimte 2010. Het rode gedeelte (de berm en het fietspad) is
geschrapt uit de EHS.
De herziening van de begrenzingen van de EHS hebben betrekking op het herstellen van fouten op de kaart. Voor een
groot deel gaat het om het ten onrechte begrenzen of niet begrenzen van de EHS. De correcties hebben betrekking op de
bestaande situatie.

Figuur 3.5: Ligging EHS in het plangebied (Bron: Herziening Verordening Ruimte ZuidHolland).
Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op het behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en
waarden van een gebied. De bescherming van deze waarden vindt plaats door toepassing van een specifiek
afwegingskader: het zogenaamde 'nee, tenzij'regime. Dat betekent dat nieuwe plannen en projecten niet zijn toegestaan
als deze een significant negatief effect hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied, tenzij daarmee
een groot openbaar belang gediend is en er geen reële alternatieven voorhanden zijn.
Zoals reeds in de inleiding al is aangegeven zorgt de huidige situatie voor filevorming en daarmee een
bereikbaarheidsprobleem. Het nieuwe wegontwerp wat de problemen gaan oplossen gaan daarmee voor een klein
gedeelte door EHS. Dit is vanuit het provinciaal beleid gezien niet wenselijk. Echter ontwerp en kostentechnisch is het niet
mogelijk de aansluiting op een andere wijze te realiseren, waardoor er een kleine hoeveelheid EHS verloren gaat. Echter
het openbaar belang van de verandering van de aansluiting is te motiveren vanwege de verkeersveiligheid die verbeterd,
de filevorming die afneemt en de bereikbaarheid die toeneemt. Het is mogelijk om de EHS te wijzigen. Er zal daarom in het
compensatieplan ingegaan worden op de wijze waarop de verloren natuur gecompenseerd wordt.

3.3 Regionaal beleid
Drechtsteden Op één kompas varen
De Drechtsteden liggen aan een knooppunt van autosnelwegen. Zij streven naar een goede bereikbare, vitale en sterke
regio. De regio wil het hoofdwegennet auto optimaal benutten. Het gemotoriseerd verkeer heeft prioriteit voor de
doorstroming op het hoofdwegennet en de directe aansluitingen op het onderliggend wegennet. Door de aanwezigheid de
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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rijkswegen A15, A16 en N3 is de bereikbaarheid van en binnen de regio in potentie een sterk punt. Door het toenemende
autogebruik neemt de drukte op de omringende rijkswegen toe. Door de toenemende drukte ontstaan knelpunten op
diverse wegvakken en aansluitingen van het hoofdwegennet binnen de regio. De regionale bereikbaarheid over de weg
neemt hierdoor af, met gevolgen voor de verkeersafwikkeling binnen de Drechtsteden.
Het Rijk heeft verschillende investeringsafspraken met de regio gemaakt. De belangrijkste bovenregionale investeringen
zijn de aansluitingen A15 / N3, A16 / N3, A16 / Mijlweg, A16 / Dordtse Kil 4 en A15 / Grote Beer.

3.4 Gemeentelijk beleid
Het gehele plan ligt twee gemeenten te weten, de gemeente Papendrecht en de gemeente Molenwaard.

3.4.1 Gemeente Papendrecht
Structuurvisie Papendrecht 2020 Een venster naar de toekomst
De structuurvisie heeft als kerndoelstelling: 'de kwaliteit van leven behouden en versterken', zodat het in Papendrecht ook in
de toekomst goed wonen, leven, werken en recreëren is. Om goed te kunnen wonen, leven, werken en recreëren in
Papendrecht is een 'optimaal en efficiënt ruimtegebruik' van alle gebieden en onderdelen van de gemeente noodzakelijk.
Behoud en versterking van de eigenheid van de gemeente is daarbij het vertrekpunt.
De identiteit van Papendrecht wordt ook bepaald door haar positie in de regio. Door de A15, de N3 en de interne
wegenstructuur ligt het in Papendrecht primair voor de hand om voor de grotere verplaatsingen de auto te kiezen. Het is van
belang om de externe bereikbaarheid van en naar het hoofdwegennet op peil te houden en het liefst te verbeteren. De
hoofdwegen A15 en de N3 kampen met capaciteitsproblemen waardoor op het hoofdwegennet regelmatig filevorming
ontstaat.
Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP) Papendrecht 20102020
De doelstelling van het GVVP is: 'Het behouden, en waar mogelijk versterken, van de leefkwaliteit door het creëren van een
duurzaam verkeers en vervoerssysteem met voldoende gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.'
Papendrecht vormt geen eiland. Inkomende en uitgaande verkeers en vervoerbewegingen zijn essentieel voor het
functioneren van Papendrecht als woon en werkgemeente. Door de nabijheid van de rijkswegen A15, N3 en de provinciale
weg N214 heeft Papendrecht een goede verbinding met het landelijke hoofdwegennet. Het huidige landelijke
hoofdwegennet heeft echter te kampen met overbelasting, zodat tijdens de spitsperioden files ontstaan, de externe
bereikbaarheid onder druk komt te staan en de kans op ongewenst doorgaand verkeer over het interne wegennet toeneemt.
Vanuit verschillende perspectieven heeft Papendrecht belang bij een goede doorstroming op de rijkswegen A15, de N3 en
de aansluitende lokale hoofdwegen. Een goede doorstroming op de A15 en de N3 voorkomt ongewenst doorgaand verkeer
over bijvoorbeeld de Burgemeester Keijzerweg en zorgt voor een goede bereikbaarheid vanuit de gemeente naar
bestemmingen buiten de gemeente en vice versa (externe bereikbaarheid). Bundeling van het doorgaande autoverkeer op
het landelijke hoofdwegennet biedt kansen om de oversteekbaarheid van gemeentelijke wegen voor fietsers en
voetgangers te verbeteren. Ook de leefkwaliteit in de aanliggende woonwijken is gebaat bij minder doorgaand autoverkeer.

3.4.2 Gemeente Molenwaard
De gemeente Graafstroom is gefuseerd waardoor dit nu gemeente Molenwaard heet. Het beleid van de toenmalige
gemeente Graafstroom is nog wel van toepassing.
Structuurvisie Graafstroom
De gemeente Graafstroom beoogt met de opstelling van de Structuurvisie meerdere inhoudelijke en procesmatige doelen te
bereiken:
Integrale visievorming voor de lange termijn;
Bijeenbrengen en afwegen van belangen (inhoudelijk en procesmatig);
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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Toetsings en inspiratiekader voor ruimtelijke beslissingen:
1. 'bottomup' voor regionale en provinciale planvorming;
2. 'topdown' voor ruimtelijke initiatieven;
Basis voor uitwerking in sectoraal beleid en in juridischplanologische kaders (zoals bestemmingsplannen);
Basis voor uitvoering: stellen locatieeisen, verhalen bovenplanse kosten, vestigen voorkeursrecht.
De structuurvisie van de gemeente Graafstroom is vooral gericht op het behoud van het bestaande karakteristieke
landschap, de cultuurhistorisch waardevolle elementen en het relatief grote voorzieningenaanbod. Dat zo kenmerkend is
voor de gemeente en de dynamiek in de kernen en linten. De bestaande kwaliteiten vormen het uitgangspunt voor
veranderingen. Dit dient te gebeuren door de aanwezige kansen te benutten.
Gemeente Graafstroom streeft naar een goede bereikbaarheid. Situaties waar het noodzakelijk is om nieuwe infrastructuur
toe te voegen doet zich voor op plekken waar maatregelen nodig zijn om de ontsluiting van de kernen te verbeteren. Het in
stand houden van de hoofdverbindingen is van essentieel belang voor de bereikbaarheid van de kernen.
De congestie op de snelwegen de A27 en A15 is de laatste jaren enorm toegenomen. Dit leidt tot een toename van het
sluipverkeer over de provinciale en ruilverkavelingswegen in het gebied en door de kernen en linten. Een vermindering van
het sluipverkeer door de gemeente is gewenst. Door het zo veel mogelijk weren van sluipverkeer en het aanpakken van de
congestie op de rijkswegen kunnen tevens de congestieproblemen op de provinciale wegen in het gebied worden opgelost.

3.5 Conclusie
Het voorgenomen initiatief past binnen de kaders van zowel het rijks provinciaal en gemeentelijk beleid. Er dient wel
aandacht te zijn voor ecologie. Voor de EHS die verloren gaat wordt een compensatieplan opgesteld en zal de natuur
gecompenseerd worden.

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving
4.1 Doelstellingen en uitgangspunten
De verkeerskundige doelstelling van het project is:
een bijdrage leveren aan de vergroting van de verkeerscapaciteit van de aansluiting van de N3 op de A15;
goede verkeersafwikkeling vanuit Papendrecht, Dordrecht en de N214 bewerkstelligen;
de doorstroming op de A15 verbeteren.
De uitgangspunten die met betrekking tot verkeerslichtenregeling gebruikt zijn:
De huidige regeling is als basis genomen voor de nieuw te ontwikkelen regeling. De diverse tijdsinstellingen en de
detectorconfiguraties zijn overgenomen uit deze regeling.
Bij een gewijzigde vormgeving is een schatting gemaakt van gewijzigde of toegevoegde ontruimingstijden.
Fietsverkeer bij de afrit A15 wordt conform de huidige situatie gelijkvloers afgewikkeld.
Busprioriteit is in de modelregeling opgenomen.
Er zijn geen deelconflicten toegepast.
In de modelregeling is geen filedetectie opgenomen.
Een blokkade van een kruising door terugslag van een vorige kruiding dient te worden voorkomen. Daartoe zijn de
drukste richtingen N3 richting A15 west en A15 oost richting N# voorzien van een harde koppeling.
De fasen volgorde is gebaseerd op een minimale verliestijd rekening houdend met de vast gekoppelde richtingen.
De gemiddelde cyclustijd van de regelingen moet onder de 120 seconden blijven.

4.2 Ontwikkelingen
Vooraf aan het ontwerp is een variantenstudie uitgevoerd. Hierbij zijn zes varianten bestudeerd. Er zijn twee varianten te
weten, de oostelijke en de westelijke variant uitgewerkt. Deze varianten functioneren verkeerskundig goed en zijn
uitgewerkt tot het schetsontwerp. Omdat de beide varianten verkeerskundig niet te onderscheiden waren, is een afweging
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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gemaakt op omgevingsaspecten en kosten. Op basis van deze studie is door Rijkswaterstaat, met akkoord van het
Mobiliteits Overleg Zuidvleugel, het besluit genomen de westelijke variant uit te werken. Op de onderstaande afbeelding is
de ontwerptekening opgenomen.

Afbeelding 4.1 Wegontwerp
Het ontwerp van de horizontale en verticale alignementen is gebaseerd op de huidige ligging van de N214 en N3. Hiermee
blijven de hoogteverschillen tussen nieuwe en oude situatie beperkt.
Ten gevolge van de verplaatsing van de aansluiting van de Veerweg en de Parallelweg op de N214 dienen ook de beide
wegen voor een gedeelte aangepast te worden. Het kruispunt is dusdanig gepositioneerd dat de uitbuiging van de Veerweg
slechts over twee particuliere percelen loopt. De nieuwe locatie van de Veerweg en de Parallelweg is op onderstaande
afbeelding nader uitgewerkt.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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Figuur 4.2: Indicatieve weergave aanpassing ongelijkvloerse kruising
De huidige drie carpoolplaatsen worden gebundeld tot één carpoolplaats. Hier komt een capaciteit van 159 auto's. Op de
onderstaande afbeelding is een uitsnede van de plankaart opgenomen met het ontwerp. Hierop is de carpoolplaats tussen
de N214 en de Parallelweg opgenomen.

Afbeelding 4.3 Ligging carpoolplaats
Fietsverbinding
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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Op de kruising van de N214 met de Veerweg is een nieuwe verkeerslichten installatie gekomen. Het fietsverkeer is
opgenomen in de verkeerslichtenregeling in plaats van dat de fietser zelf een hiaat moeten vinden bij het passeren van de
kruising. Verder zal dit fietsverkeer iets moeten omrijden door het verleggen van het kruispunt. In totaal zullen de rijtijden
voor de fietser vanaf de Veerweg richting Papendrecht in de nieuwe situatie iets toenemen ten opzichte van de huidige
situatie.
Groenstructuur
Het is op dit moment nog niet volledig duidelijk op welke wijze het groen ingevuld gaat worden. Er wordt een apart
inrichtingsplan opgesteld voor de te ontwikkelen groenstructuur.

Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten
5.1 Algemene beoordeling milieueffecten (m.e.r.)
Wettelijk kader
Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is het noodzakelijk
om ten behoeve van een bestemmingsplan dat kaderstellend is voor projecten met grote milieugevolgen een planm.e.r. op
te stellen. Onderdeel C van de bijlage Besluit m.e.r. geeft de omvang van dergelijke projecten. Van andere projecten moet
het bevoegd gezag beoordelen of deze projecten belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Deze
projecten staan in onderdeel D van de bijlage Besluit m.e.r. Hierbij geldt sinds de aanpassing van het Besluit m.e.r. per 1
april 2011 de omvang als richtwaarde en niet als absolute drempelwaarde. Daarom is altijd een toets noodzakelijk of sprake
is van een project met grote milieugevolgen. Deze toets dient plaats te vinden aan de hand van de criteria van Bijlage III,
van de EUrichtlijn m.e.r. De hoofdcriteria waaraan moet worden getoetst zijn: kenmerken van de projecten, plaats van de
projecten en kenmerken van het potentiële effect. Het mag duidelijk zijn dat wanneer een project ruim beneden de omvang
uit de bijlage van het Besluit m.e.r. blijft, deze beoordeling beknopt kan zijn.
Situatie plangebied
Dit project valt volgens het Besluit milieueffectrapportage onder categorie D 1.1 De wijziging of uitbreiding van een
autosnelweg en autoweg. In geval het gaat om een tracelengte van 5 kilometer of meer. Het plangebied heeft een lengte
van ongeveer 1800 meter. Hiermee wordt ruim onder de grenswaarde van 5 km gebleven. Voor dit project voldoet een
vormvrije m.e.r. In bijlage III van de EUrichtlijn m.e.r. staat aangegeven dat de volgende drie punten kort aangehaald
dienen te worden in deze vormvrije m.e.r.
Kenmerken van het project
Het project betreft het verleggen van de aansluiting van de rijksweg A15 op respectievelijk de N3 en de N214. Het
plangebied heeft langs de A15 een lengte van ruim 1 kilometer. De lengte van de aansluitende weg op de N3 heeft een
lengte van ongeveer 750 m. Voor de overige milieuaspecten wordt verwezen naar de overige paragrafen in dit hoofdstuk.
Plaats van het project
Het projectgebied bevindt zich in de gemeenten Molenwaard en Papendrecht. Op figuur 1.1 is het plangebied globaal
weergegeven. In figuur 4.1 is een nadere detaillering van het ontwerp opgenomen.
Op dit moment is er reeds een afrit richting de N3 gesitueerd. In de nieuwe situatie zal ook een klein gedeelte van het
nabijgelegen akker nodig zijn voor de nieuwe afrit. Daarnaast zal een minimaal stukje bos gekapt moeten worden om de
carpoolplaats mogelijk te maken.
Conclusie
De potentiële effecten op het milieu dragen niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van het milieu. In de
verschillende milieuparagrafen wordt nader ingegaan op de effecten en eventuele maatregelen die het plan met zich mee
brengt.

5.2 Bedrijven en milieuzonering
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In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan hinder door bedrijven in algemene zin. Bedrijfsactiviteiten kunnen hinder
veroorzaken door onaangename geuren, lawaai, stof, trillingen of drukke verkeersbewegingen. Het is daarom wenselijk als
bedrijfsactiviteiten of andere milieubelastende functies op een zekere afstand van woningen en andere hindergevoelige
functies zijn gesitueerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor een handreiking opgesteld: de
publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (2009).
In dit bestemmingsplannen zijn geen bedrijven aanwezig, daarnaast liggen er ook in de nabijheid geen bedrijven die van
enige invloed op dit project zijn. Bedrijven en milieuzonering is dan ook verder niet van toepassing op dit bestemmingsplan
en zorgt niet voor knelpunten.

5.3 Verkeer, luchtkwaliteit en wegverkeerslawaai
Inleiding
In deze paragraaf wordt uiteengezet welke verkeersgegevens voor respectievelijk het geluid en luchtkwaliteitsonderzoek
gebruikt zijn.
Gehanteerde verkeerscijfers
Voor de studie A15/N3 aansluiting Papendrecht zijn de verkeerscijfers uit het NRM geconverteerd en verrijkt naar bruikbare
cijfers voor lucht en geluidberekeningen. Hierbij is gebruik gemaakt van de applicatie Lucht en geluid (versie 3.02).
De intensiteiten uit het NRM betreffen het basisjaar 2004 en de prognose 2030 (autonoom).
Voor het hoofdwegennet en de N3 zijn alle wegvakken van het NRM voor het studiegebied gekoppeld aan het meest
relevante nabijgelegen telpunt.
Voor het onderliggende wegennet is voor de berekeningen van de weekdagwerkdagverhouding het percentage
vracht en de aandelen van de dagdelen gebruik gemaakt van tellingen op de N3:
1. Voor de weekdagwerkdagverhouding is conform de Visuele telling Rijksweg N3 een factor van 0,93
aangehouden;
2. Voor de verhouding tussen dag, avond en nacht geldt voor zowel personenauto's als vracht de volgende
onderverdeling:
a. Dag: 70 %
b. Avond: 20 %
c. Nacht: 10 %
Voor de N214 (noordelijk van de A15) en de Veerweg zijn de verkeerscijfers uit het NRM gecorrigeerd, omdat hier
de intensiteiten uit het RVMK zijn gehanteerd. De wegvakbelasting uit het NRM is voor de Veerweg daarom met 4 %
verlaagd (geldt voor basisjaar en prognosejaar). Voor de N214 is de intensiteit uit het NRM met 3 % verlaagd. Omdat
de Parallelweg niet in het NRM is opgenomen, is de intensiteit voor dit wegvak bepaald op basis van het RVMK (en
een inschatting van regionale wegbeheerders). De etmaalbelasting bedraagt 3080 mvt, voor zowel basis als
prognosejaar (2030). Van dit verkeer is het percentage vracht 3 %. De verdeling over de dagdelen is hetzelfde als bij
het eerder genoemde OWN. Voor het vrachtverkeer is een onderverdeling naar 88 % licht, 3 % middelzwaar en 10 %
zwaar vrachtverkeer gehanteerd.
Voor het projectalternatief wordt de aansluiting van de noordbaan van de A15 (vanuit het oosten) met de N3 (richting
het zuiden) verlegd. De hoeveelheid verkeer die hierover rijdt is bepaald aan de hand van een selectedlinkanalyse
van de afrit voor de autonome situatie 2030. Aangenomen is dat de totale hoeveelheid verkeer bij het
projectalternatief niet zal veranderen ten opzichte van autonoom.
In het onderzoek lucht zijn verkeerscijfers voor de volgende jaren bepaald:
Lucht:
2011 Huidige situatie;
2015 Plan en autonoom;
2020 Plan en autonoom.

5.3.1 Luchtkwaliteit
In deze paragraaf is een korte samenvatting van het onderzoek opgenomen. Het volledige onderzoek is opgenomen in
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html

16/43

2812016

Aansluiting A15/N3: Toelichting

Bijlage 1 van de toelichting.
Wettelijk kader
Het wettelijke stelsel voor luchtkwaliteitseisen is opgenomen in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Dit wettelijk
stelsel is van kracht sinds november 2007 en wordt ook wel de ‘Wet luchtkwaliteit’ (verder aangeduid als Wlk) genoemd.
In de Wet milieubeheer zijn de EUkaderrichtlijn luchtkwaliteit en de daarbij behorende EUdochterrichtlijnen in de
Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen voor onder
andere de luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb), benzeen
(C6H6), koolmonoxide (CO) en stikstofoxiden (NOx).
Onderzoek
In dit onderzoek zijn de effecten van de geplande maatregelen op de luchtkwaliteit onderzocht. De beschouwde zichtjaren
betreffen de jaren 2011, 2015 en 2020. Voor deze jaren zijn de emissies en de concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn
stof (PM10) voor de autonome ontwikkeling en de plansituatie berekend.
Conclusie
Uit het onderzoek blijkt het volgende:
Wanneer de autonome situatie en de plansituatie met elkaar worden vergeleken, blijkt dat de verkeersintensiteit
toeneemt. De daarbij behorende emissies nemen ook toe. Deze toename bedraagt tussen de 1,5 en 2 % voor zowel
NOx en PM10. De toename in emissies is gelijk aan de toename in verkeersintensiteit.
In geen enkele situatie (autonoom en plan) in geen enkel toetsjaar (2011, 2015 en 2020) is er sprake van een
overschrijding van de jaargemiddelde concentratie NO2, de jaargemiddelde concentratie PM10, de uurgemiddelde
concentratie NO2 en de 24uurgemiddelde concentratie PM10.
In geen enkele situatie en in geen enkel toetsjaar worden mensen blootgesteld aan concentraties boven de
grenswaarden van NO2 en PM10.
Dit betekent dat vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit er geen belemmeringen bestaan voor de realisatie van het plan.

5.3.2 Wegverkeerslawaai
In deze paragraaf is een korte samenvatting van het onderzoek opgenomen. Het volledige onderzoek wordt opgenomen in
Bijlage 2 van de toelichting.
Wettelijk kader
Op 1 juli 2012 is een deel van de Wet geluidhinder vervangen door de Wet milieubeheer, hoofdstuk 11. Voor rijkswegen
dient niet meer naar de Wet geluidhinder gekeken te worden, maar naar hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. In
samenhang met het Besluit geluid milieubeheer (Bgm) en de Regeling geluid milieubeheer (Rgm). Deze verschuiving van
wetten brengt een nieuwe rekenmethode met zich mee. Daar waar voorheen gekeken werd naar de geluidbelasting op de
gevel wordt nu gewerkt met geluidproductieplafonds.
Het geluidproductieplafond (GPP) is de toegestane geluidproductie van een weg of spoorweg op een referentiepunt op ca
50 meter vanaf de weg. Geluidproductieplafonds zijn van toepassing op de wegen en de hoofdspoorwegen die staan
aangegeven op de geluidplafondkaart. Deze wegen en hoofdspoorwegen zijn in beheer bij het Rijk en bij Prorail. Op de
geluidplafondkaart kunnen door de minister bovendien andere, al dan niet nog aan te leggen, wegen en spoorwegen
worden aangegeven waarop geluidproductieplafonds eveneens van toepassing zijn.
Geluidproductieplafonds zijn door de minister vastgesteld bij de inwerkingtreding van de wet. De hoogte van het
geluidproductieplafond is gelijk aan de heersende geluidproductie zoals deze was in 2008, vermeerderd met een
'werkruimte' van 1,5 dB. Of daar waar sprake is van recente besluiten is de 2008 informatie vervangen voor de informatie uit
deze besluiten, waarbij de werkruimte is verdisconteerd in de gehanteerde verkeersprognoses. Door deze werkruimte is het
voor de beheerder van de weg of spoorweg mogelijk om in een situatie met structurele groei tijdig geluidbeperkende
maatregelen te kunnen voorbereiden, voordat een plafond wordt overschreden. Daarnaast is deze 'werkruimte' noodzakelijk
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om normale fluctuaties die van jaar tot jaar optreden toe te laten. Voor wegen, aangegeven in bijlage 2 bij het Bgm, is voor
de vaststelling van het geluidproductieplafond uitgegaan van de gegevens (inclusief de daarin gehanteerde prognose) van
een in het verleden genomen besluit.
Onderzoek
Bij de wijziging van een bestaande rijksweg geldt een standstilldoelstelling. Er moet naar gestreefd worden om de
geldende geluidproductieplafonds niet te overschrijden en daarmee ook de geluidsbelasting op basis van het geldende
geluidproductieplafond op geluidsgevoelige objecten niet te laten toenemen. Wanneer de standstilldoelstelling niet
gehaald kan worden, moet worden onderzocht of die met bronmaatregelen wel kan worden bereikt. Via de reguliere
jaarlijkse monitoring wordt bewaakt of de geluidproductie na uitvoering van het project niet te dicht in de buurt van het
plafond komt.
Voor een onderzoek langs een te wijzigen rijksweg worden onderstaande stappen gevolgd.
Stap 0. Kunnen in de situatie na wijziging van de weg de referentiepunten blijven liggen op de huidige plek. Indien een
gedeelte van de referentiepunten verschoven dient te worden omdat de ligging niet meer representatief is, wordt op die
locatie een nader akoestisch onderzoek op woningniveau uitgevoerd waarbij de geluidbelasting bij volledige opvulling van
het huidige geluidproductieplafond als toetswaarde dient. Als dit niet het geval is, wordt de waarde van het nieuwe
geluidproductieplafond op het nieuwe (verschoven) referentiepunt bepaald. Bij overschrijding van de toetswaarde bij
geluidgevoelige objecten is een nader onderzoek nodig om te bepalen of, en zo ja welke, geluidmaatregelen doelmatig zijn.
Bij gebleken doelmatigheid wordt het nieuwe geluidproductieplafond op basis van deze maatregel bepaald.
Stap 1. Kan zonder maatregelen aan de geluidproductieplafonds worden voldaan?
Stap 2. Kan met bronmaatregelen aan de geluidproductieplafonds worden voldaan?
Stap 3. Indien het zonder maatregelen (stap 1) of met bronmaatregelen (stap 2) niet mogelijk is om aan de geldende
geluidproductieplafonds te voldoen, wordt een nader akoestisch onderzoek op woningniveau uitgevoerd om te bepalen met
welke andere (doelmatige) maatregelen het mogelijk is de geluidbelasting op geluidgevoelige objecten langs de weg
zoveel mogelijk terug te dringen tot de toetswaarde of  indien van toepassing  de saneringsdoelstelling voor deze
objecten.
Het onderzoek op referentiepunten is door Rijkswaterstaat uitgevoerd met het landelijke geluidsmodel op basis van het
Reken en meetvoorschrift geluid 2012, Bijlage V met behulp van het geluidrekenmodel Silence 3, versie 3.6. De
brongegevens die de basis vormen voor de berekening zijn conform de op dit moment geldende registerdataset zoals dat is
gewijzigd bij besluit van 17 juli 2014. In dit model zijn de nieuwe brongegevens verwerkt die de uitvoering van het project
met zich mee zal brengen. De brongegevens die zijn opgenomen in het model zijn:
ligging rijlijnen;
toekomstige verkeersintensiteiten (prognosejaar 2017) en snelheden;
wegdekverharding;
afmetingen en locaties van geluidswallen en schermen.
De geluidproductie die als gevolg van de nieuwe brongegevens in de referentiepunten zou komen te heersen is berekend,
en vergeleken met de geldende geluidproductieplafonds. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of de geplande
wijzigingen al dan niet passen binnen de bestaande geluidruimte voor de rijksweg. Indien dat niet het geval is, wordt het
effect van bronmaatregelen onderzocht. Mocht daaruit blijken dat niet voldaan kan worden aan de geldende
geluidproductieplafonds, wordt het effect en de doelmatigheid van (overdrachts)maatregelen nagegaan in een akoestisch
onderzoek op woningniveau, wat echter buiten de scope van dit onderzoek valt.
Conclusie
Uit dit onderzoek is gebleken dat 4 referentiepunten moeten worden verplaatst als gevolg van de wijzigingen aan de weg.
Bij de meeste andere referentiepunten kan worden voldaan aan de geluidproductieplafonds door de in deze plafonds
opgenomen groeimogelijkheid te beperken. Dit leidt er toe dat op 1 referentiepunt de waarde van het
geluidproductieplafond moet worden verhoogd. Voor 11 referentiepunten wordt de waarde van het geluidproductieplafond
verlaagd. Omdat de verplaatsingen en overschrijdingen van de geluidproductieplafonds zich alleen voordoen aan de
noordzijde van de A15, waar zich geen woningen bevinden, is een akoestisch onderzoek op woningniveau niet
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noodzakelijk en zijn er geen bezwaren om de referentiepunten te verplaatsen en de geluidproductieplafonds te wijzigen.
In tabel 8 zijn de referentiepunten aangegeven waarop het geluidproductieplafond zal worden gewijzigd en in tabel 9 de
nieuwe referentiepunten met de vast te stellen geluidproductieplafonds.

5.4 Externe veiligheid
In deze paragraaf is een korte samenvatting van het onderzoek opgenomen. Het volledige onderzoek is opgenomen in
Bijlage 3 van de toelichting.
Wettelijk kader
Het algemene rijksbeleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van
risico’s voor de omgeving vanwege:
het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);
het transport van gevaarlijke stoffen (openbare wegen, water en spoorwegen, buisleidingen);
het gebruik van luchthavens.
Externe veiligheid heeft betrekking op de veiligheid van degenen die niet bij de risicovolle activiteit
zelf zijn betrokken, maar als gevolg van die activiteit wel risico’s kunnen lopen, zoals omwonenden.
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats (langs een
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transportroute of een buisleiding) verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen.
Bij het beoordelen van gevaarlijke locaties gaat het rijk uit van een basisnorm: het risico om te overlijden aan een ongeluk
met een gevaarlijke stof mag voor omwonenden niet hoger zijn dan 1 op de miljoen. Dat betekent dat op een bepaalde plek
een omwonende geen grotere kans op zo'n ongeluk mag hebben, dan ééns per miljoen jaar.
De omvang van het risico is een functie van de afstand waarbij meestal geldt: hoe groter de afstand, des te kleiner het risico.
De diverse niveaus van het plaatsgebonden risico worden geografisch weergegeven door zogenaamde isorisicocontouren
(lijnen) om de activiteit (infrastructuur of buisleiding). Daarbij verbindt elke lijn plaatsen in de omgeving van een transportas
met even hoog plaatsgebonden risico.
Voor kwetsbare objecten geldt een grenswaarde van PR 106. Voor beperk kwetsbare objecten geldt een richtwaarde van
PR 106. De grenswaarden moeten bij de uitoefening van een aangewezen wettelijke bevoegdheid in acht worden
genomen, terwijl met richtwaarden zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden.
Afwijking van een richtwaarde is bij alle beperkt kwetsbare objecten mogelijk vanwege zwaarwegende belangen op het
gebied van vervoer, ruimtelijke ordening en economie (verder te noemen: gewichtige redenen). Afwijking is tevens
toegestaan bij het opvullen van kleine open gaten in het bestaand stedelijk gebied of vervangende nieuwbouw in het kader
van de herstructurering van stedelijk gebied.
Afwijking is primair een verantwoordelijkheid van het ter zake van een besluit aangewezen bevoegd gezag. Daarbij dient
voorafgaand overleg met alle betrokken bestuursorganen plaats te vinden. In de motivering bij het betrokken besluit moet
worden aangegeven waarom wordt afgeweken van de norm.
Groepsrisico
Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep van 10 of meer personen in de omgeving van de transportroute of
buisleiding, in één keer het (dodelijk) slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen.
Het groepsrisico geeft de aandachtspunten op een transportroute (ook bij buisleidingen) aan waar zich mogelijk een ramp
met veel slachtoffers kan voordoen en houdt daarmee rekening met de aard en dichtheid van de bebouwing in de nabijheid
van de risicobron.
Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek waarin op de verticale as de cumulatieve kans op het aantal doden per
jaar en op de horizontale het aantal doden logaritmisch is weergegeven.
De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is per transportsegment
(geldt ook voor buisleidingen) gemeten per kilometer en per jaar:
104 voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers;
106 voor een ongeval met ten minste 100 dodelijke slachtoffers;
108 voor een ongeval met ten minste 1000 dodelijke slachtoffers;
Enz. (een lijn door deze punten bepaalt de oriëntatiewaarde).
Bij de toetsing moet worden bezien of de kans per kilometer route of tracé op een bepaald aantal slachtoffers groter is dan
bovengenoemde oriëntatiewaarden. Deze oriëntatiewaarden gelden in alle situaties.
Vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen
Voor vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen geldt: Over elke overschrijding van de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico of toename van het groepsrisico moet verantwoording worden afgelegd.
Buisleidingen
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Voor buisleidingen geldt:
Over elke negatieve verandering van het groepsrisico (boven de 0,1 maal de oriëntatiewaarde of een procentuele groei van
het groepsrisico met meer dan 10%) moet volledige verantwoording worden afgelegd.
Onderzoek
Met behulp van RBM II is het plaatsgebonden risico berekend voor de A15, de N3 en de N214. Het groepsrisico is niet
kwantitatief bepaald maar kwalitatief benaderd. Dit omdat het hoofdwegennet niet wordt aangepast.
Uit gegevens van Rijkswaterstaat blijkt dat over de A15, N3 en N214 vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.
Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de betreffende snelwegen vormt een risicobron voor de aanwezigen in de
omgeving van het gebied. Door de infrastructurele verandering verandert de externe veiligheidssituatie en is onderzocht of
de externe veiligheidssituatie verandert voor de aanwezigen personen in de omgeving van het plangebied.
De gegevens met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de snelweg A15 en de wegen N3 en N214 zijn
verkregen van Rijkswaterstaat en zijn gebaseerd op tellingen uit 2006.
Conclusie
Vervoer van gevaarlijke stoffen
De huidige situatie verandert niet ten opzicht van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor de reconstructie van de
aansluiting op de A15 hoeven geen maatregelen genomen te worden.
Plaatsgebonden risico
De volgende conclusies zijn getrokken over het plaatsgebonden risico:
Het plaatsgebonden risico verandert niet in 2021, vergeleken met 2011. De toename van het transport van
gevaarlijke stoffen heeft geen invloed op het plaatgebonden risico.
Er wordt een PR 106contour berekend, hierbinnen liggen echter geen kwetsbare objecten.
Dit betekent dat het plaatsgebonden risico geen belemmering vormt voor deze ontwikkeling.
Groepsrisico
De volgende conclusies zijn getrokken over het groepsrisico:
Ter hoogte van de ongelijkvloerse kruising zijn geen knelpunten van het groepsrisico.
Het groepsrisico verandert door de infrastructurele aanpassing niet, ten opzichte van de nulsituatie.
De juiste bestrijdingsmiddelen, blusmiddelen en bluswatervoorzieningen dienen beschikbaar te zijn.
Deze middelen dienen goed bereikbaar te zijn.
Het getroffen gebied dient goed bereikbaar te zijn.
Adequate risicocommunicatie dient ingezet te worden ter bevordering van het zelfreddende gedrag.
De verkeerskundige doelstelling van het project is het vergroten van de verkeerscapaciteit, het bewerkstelligen van
een goede verkeersafwikkeling en het bevorderen van de doorstroming. Bijkomend positief effect is dat het voor
hulpdiensten dan automatisch gemakkelijker wordt het getroffen gebied te bereiken.
Indirect heeft de verkeerskundige doelstelling een positief effect op het groepsrisico.
Maatregelen zijn niet te treffen vanwege verkeerde jurisdictie of vanwege de hoge kosten.
Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid heeft een risicoanalyse uitgevoerd waarbij ook het GR is bepaald. Het GR is relatief
laag (<0,2) en zal niet toenemen door de aanpassing van de kruising. Een uitgebreide verantwoording acht de
Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid niet noodzakelijk.
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De externe veiligheid vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. De infrastructurele aanpassing zorgt niet voor een
extra negatief effect, eerder voor een licht positief effect.
Kabels en leidingen
In het kader van het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van ondergrondse
planologisch relevante leidingen. Indien daartoe aanleiding bestaat dient rondom de leiding een zone te worden
aangegeven waarbinnen mogelijke beperkingen gelden.
In het plangebied bevindt zich een gasleiding die als dubbelbestemming op de verbeelding en in de regels is opgenomen.
Ook zijn er diverse nietplanologisch relevante leidingen (rioolleidingen, leidingen nutsvoorzieningen, drainageleidingen)
aanwezig. Deze kabels en leidingen zijn veelal aangelegd langs / in combinatie met aanwezige weginfrastructuur. Bij
graafwerkzaamheden op het terrein dient hiermee rekening te worden gehouden.

5.4.1 QRA ten behoeve van gasleiding
In de QRA wordt een risicoanalyse gepresenteerd waarin plaatsgebonden (PR) en groepsrisicoberekeningen (GR) zijn
uitgevoerd voor de gastransportleiding W53001 van N.V. Nederlandse Gasunie. Deze risicoanalyse is uitgevoerd in
verband met verlegging (door middel van een boring) in de omgeving van de wegen A15 en N3. Deze wijzigingen doen
zich voor ter hoogte van Papendrecht. Het volledige rapport is opgenomen in van de toelichting.
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen voor het uitvoeren van
risicoanalyses aan ondergronds gelegen hogedruk aardgastransportleidingen [1, 2, 3]. De analyse is uitgevoerd met het
pakket CAROLA. CAROLA is een softwarepakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter
bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen.
Uit de berekeningen wordt het volgende geconcludeerd:
Plaatsgebonden risico W53001
Het plaatsgebonden risico van gastransportleiding W53001 voldoet in het beschouwde gebied aan de door de
Nederlandse overheid in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen en de bijbehorende Regeling externe veiligheid
buisleidingen gestelde voorwaarde dat het PR van de verlegging van deze leiding, die een ontwerpdruk van 40 bar heeft,
op een afstand van vier meter gemeten uit het hart van de leiding niet hoger is dan 106 per jaar. Het niveau van 106 per
jaar wordt niet bereikt en dus wordt tevens voldaan aan de voorwaarde dat er zich geen kwetsbare objecten binnen deze
contour bevinden.
Groepsrisico W53001
Zowel voor als na verlegging van de gastransportleiding W53001 bestaat er geen scenario met 10 of meer slachtoffers.
Hierdoor is er in het kader van het Besluit externe veiligheid buisleidingen in beide situaties geen sprake van groepsrisico.

5.5 Bodemkwaliteit
In deze paragraaf is een korte samenvatting van het onderzoek opgenomen. Het volledige onderzoek is opgenomen in
Bijlage 6 van de toelichting.
Wettelijk kader/inleiding
In verband met de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan dient onderzoek verricht te worden naar de (te verwachten)
bodemkwaliteit in het plangebied door het raadplegen van beschikbare bodemgegevens. Een nieuwe bestemming mag pas
worden toegekend als is aangetoond dat de bodem geschikt is (of geschikt te maken is) voor de nieuwe of aangepaste
bestemming. Daar waar sprake is van herbestemmen van bestaande situaties kan een diepgaand inzicht in de
bodemsituatie vooraf achterwege blijven.
Bij bouwactiviteiten is ook in het kader van de omgevingsvergunning onderzoek naar de kwaliteit van de bodem benodigd.
Bouw kan pas plaatsvinden als de bodem geschikt is (of geschikt is gemaakt) voor het beoogde doel. Daarom dient bij
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iedere nieuwe bouwactiviteit de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te worden gebracht. De
bodemonderzoeken voor eventuele nieuwe (vervangende) bouwactiviteiten mogen niet te oud zijn en moeten een
vastgestelde informatiekwaliteit bieden. Indien aan die voorwaarden niet kan worden voldaan, dient aanvullend onderzoek
plaats te vinden. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde doel, dient vóór aanvang
van de bouwwerkzaamheden een bodemsanering te worden uitgevoerd om de bodem wel geschikt te maken, of dient de
omgevingsvergunning te worden geweigerd.
Onderzoek
Voor het bodemonderzoek zijn boor en bemonsteringswerkzaamheden uitgevoerd in de periode van 26 mei 2011 tot en
met 30 mei 2011.
Onderdeel
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Figuur 5.1: Overzicht wijzigingen in onderzoeksstrategie
Resultaten
Bodem

Op basis van het veld en laboratoriumonderzoek kan worden geconcludeerd dat de bodem van het plangebied van de
aansluiting A15N3 niet noemenswaardig is verontreinigd. Zowel de boven als ondergrond is maximaal licht verontreinigd
met zware metalen en/of PAK. Daarnaast is in mengmonster M08_bg(z) van de bovengrond een lichte verhoging aan
somparameter PCB(7) aangetroffen. In het sterk puinhoudende grondsmonster M3 van de bovengrond blijkt dat de bodem
slechts licht is verontreinigd met somparameter PAK(10)m, zink en minerale olie.
Op basis van de bodemsaneringsbeleid van de provincie ZuidHolland geven de gemeten tussenwaardeoverschrijdingen
aan barium in het grondwater geen aanleiding tot het instellen van een grond voldoet aan de klasse 'wonen' op basis van
somparameter PAK(10). De overige grond kan worden toegepast/hergebruikt als bodemkwaliteitsklasse 'vrij toepasbaar'.
Waterbodem
Alle vrijkomende waterbodem binnen het plangebied is verspreidbaar op aangrenzend perceel. Voor het toepassen van de
baggerspecie als landbodem komt het traject 3 niet in aanmerking. voor de baggerspecie van de overige trajecten is
maximaal geclassificeerd als 'industrie'. Wanneer de baggerspecie wordt toegepast in oppervlaktewater dan voldoet de
baggerspecie van traject 3 aan klasse 'B'. De specie van de overige trajecten voldoet maximaal aan klasse 'A'.
Lozingsparameters
Voor het lozen van het grondwater op oppervlaktewater dient rekening te worden gehouden met de gemeten verhoogde
ijzer en opgeloste bestanddelen waarden. Door toepassing van een strobakfilter en beluchttingsfilter zal aan de eis kunnen
worden voldaan.
Aanvullend onderzoek
In augustus 2012 heeft Royal HaskoningDHV in opdracht van Rijkswaterstaat een aanvullend verkennend
bodemonderzoek (9X2751 verkennend onderzoek aansluiting A15N3, 3 september 2012) uitgevoerd ter plaatse van de
aansluiting A15N3 ter hoogte van Papendrecht. Het volledige onderzoek is opgenomen in Bijlage 6 van de toelichting.
Dit onderzoek vormt een aanvulling op het bodemonderzoek dat binnen het plangebied reeds is uitgevoerd: Verkennend
water(bodem)onderzoek project B190014 'HWN/OWN aansluiting A15N3' nabij Papendrecht, kenmerk NC11260121/01,
RPS, 14 juli 2011. Tijdens dit onderzoek zijn de ontbrekende delen van het definitieve plangebied onderzocht.
Aanleiding en doel
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Aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen aanpassingen van de aansluiting A15N3. De
voorgenomen aanpassingen zijn het gevolg van bereikbaarheids en verkeersveiligheidsproblemen van dit onsluitingspunt
tijdens spitsperioden. Voor dit project dienen een aantal percelen van eigenaar te wisselen en zullen diverse
grondwerkzaamheden worden verricht.
Het doel van dit bodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem en het freatische
grondwater op de locatie. Middels dit onderzoek is aan dit doel invulling gegeven.
Conclusies
Op basis van de onderzoeksresultaten kan het volgende worden geconcludeerd.
Veldwerkzaamheden
De onderzoekslocaties zijn momenteel in gebruik als landbouw en natuurgebied en bevatten diverse watergangen.
De bodem bestaat tot circa 0,5 tot 1,0 mmv uit klei met daaronder tot de maximaal geboorde diepte van 2,2 mmv uit
veen.
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in het opgeboorde materialen geen bodemvreemde materialen of andere
verontreinigingskenmerken waargenomen. Er zijn geen asbestverdachte materialen in of op de bodem aangetroffen.
De grondwaterstand is tijdens het onderzoek ingemeten op 0,55 mmv ten noorden van de N214 (peilbuis B1).
Als gevolg van de sterke begroeiing in de watergangen ten zuiden van de N214 zijn de veldwerkzaamheden niet
uitgevoerd. Voor een indicatie van de kwaliteit van de waterbodem worden de resultaten van het onderzoek van
RPS op de nabij gelegen watergangen (traject 7 genaamd) representatief geacht.
Analyseresultaten en toetsing
Uit de analyseresultaten blijkt dat de boven en ondergrond licht verontreinigd zijn met zware metalen (kwik, nikkel
en/of molybdeen).
Het grondwater is licht verontreinigd met barium en xylenen.
De vrijkomende grond voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse AW2000 en kan derhalve binnen de geldende
bodemkwaliteitskaart vrij worden toegepast/hergebruikt.
De onderzochte waterbodem is vrij toepasbaar in oppervlaktewater en op landbodem en tevens verspreidbaar op
aangrenzende percelen.
De hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende materialen zijn middels dit verkennend bodemonderzoek
indicatief bepaald. Wanneer grond of baggerspecie van de locatie of buiten de geldende bodemkwaliteitszone
worden afgevoerd dient de grond worden gecertificeerd, dit kan door middel van een partijkeuring (AP04).
De kwaliteit van de onderzochte bodem en waterbodem vormt milieuhygiënisch gezien geen belemmeringen voor de
voorgenomen aanpassingen aan de infrastructuur of voor perceelsoverdracht.

5.6 Water
Wettelijk kader / inleiding
In Nederland heeft water een eigen plaats gekregen in de ruimtelijke besluitvorming via de watertoets. De watertoets houdt
in dat bij het maken van ruimtelijke plannen al in een vroeg stadium bekeken moet worden wat de gevolgen zijn voor water
en de ruimtelijke ordening. De watertoets is een proces waarbij overleg wordt gevoerd met de waterbeheerder. De
waterbeheerder stelt in dit proces de kaders vast en geeft een wateradvies voor verschillende waterhuishoudkundige
aspecten. De watertoets resulteert uiteindelijk in een waterparagraaf, die in de toelichting van het ruimtelijke plan wordt
opgenomen.
Onderzoek
Voor dit bestemmingsplan is een watertoets opgesteld en is meerdere malen overleg gevoerd met het waterschap. De
volledige watertoets en het verslag van overleg met het waterschap is toegevoegd in Bijlage 7. Hieronder worden de
belangrijkste conclusies beschreven.
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Huidige situatie
Binnen het plangebied ligt een aantal watergangen. Direct langs verschillende wegen zijn een aantal watergangen met een
Astatus aanwezig zijn. Naast de betunneling van de Betuweroute liggen ook watergangen met een Astatus. Het merendeel
van de sloten welke ontwateren in noordzuidrichting hebben een B en C status. Er liggen direct in en rondom het
plangebied geen waterkeringen.
De maaiveldhoogte in het plangebied varieert tussen de NAP +5 m ter hoogte van de flyover van de A15 en NAP 1,4 m ter
hoogte van de Elzenweg. De bodemhoogte aan de randen ter hoogte van de watergangen ligt op een hoogte van ca. NAP
1,8 m.
In het plangebied ligt geen riolering dat is aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Papendrecht.
Het hemelwater stroomt rechtstreeks af via de berm en via kolken in het oppervlaktewater. In de huidige situatie zijn geen
voorzieningen aanwezig, zoals lamellenfilters.
Toekomstige situatie
Verharding
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de toename aan verharding per peilvak door de aanleg van de nieuwe
aansluiting van A15 met de N3 en N214.
Tabel 5.1 Overzicht toename verharding en hoeveelheid te compenseren
Te compenseren verharding

Peilvak 1

Peilvak 3

Oude verharding in m2

14.198

23.730

17.341

31.211

3.143

7.481

685

1.631

Nieuwe verharding in m
Extra verharding in m

2

2

Te compenseren (21,8%) in m

2

Watercompensatie
Naast de benodigde compensatie voor de toegenomen verharding in het plangebied, is ook compensatie nodig als gevolg
van het dempen van watergangen.
In de toekomstige situatie zal de ligging van de polders niet veranderen. Om de realisatie van de nieuwe aansluitingen
mogelijk te maken is het noodzakelijk een aantal bestaande watergangen en sloten te dempen. Waterschap Rivierenland
heeft als regel dat het oppervlak van watergangen dat gedempt wordt één op één moet worden gecompenseerd, liefst
binnen hetzelfde peilgebied. Ter compensatie van de gedempte watergangen zal nieuw water worden gegraven.
In tabel 5.2 is een overzicht gegeven van hoeveelheid oppervlaktewater dat wordt gedempt en hoeveelheid
oppervlaktewater dat wordt gecompenseerd binnen het plan.
Tabel 2 Hoeveelheid te compenseren oppervlaktewater
Te compenseren wateroppervlak

Peilvak 1

Peilvak 3

Te dempen sloten in m2 (100% compensatie)

1.796

5.254

2.537

8.254

+741

+3000

Te graven sloten in m

2

Toename/afname wateroppervlak in m

2

In tabel 5.3 toont de netto balans aan oppervlaktewater dat binnen het plan wordt gerealiseerd. Uit tabel 5.3 blijkt dat de
compensatie in beide peilvakken gehaald wordt, er ontstaat geen tekort. In peilvak 3 wordt meer dan voldoende water
aangebracht. De totale balans komt op een overschot van 1.425 m2.
Tabel 3 Waterbalans
Waterbalans

Peilvak 1
2

Peilvak 3

Te compenseren (21,8%) in m
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Te compenseren (21,8%) in m

2

Toename/afname wateroppervlak in m
Balans in m

2

2

685

1.631

741

3.000

+56

+ 1.369

Oppervlaktewater
De waterstructuur in peilgebied 1 is op dusdanige wijze ingevuld dat de doorstroming en voldoende afvoercapaciteit zijn
gegarandeerd, mede door de realisatie van nieuwe bredere watergangen (watercompensatie) of verbreding van bestaande
watergangen. Bovendien ligt dit deel achter in het peilgebied, waardoor afvoer uit het achterliggende gebied hier minimaal
is. Ten zuiden van de Betuwelijn wordt een sloot verlegd en wordt met een duiker met een afmeting van rond 600 mm
verbonden aan een reeds bestaande duiker van 600 mm en daarmee aan het watersysteem. De verlegde sloot is kleiner
dan de huidige en daarmee wordt aangenomen dat een duiker van 600 mm voldoende is voor waarborging van de
afwatering. De overige nieuw aan te leggen duikers hebben een afmeting van rond 1000 mm en voldoen daarmee aan de
beleidsregels.
In peilgebied 2 wordt geen watergang gedempt, verlegd of aangebracht.
In peilgebied 3 wordt de aan en afvoersituatie zo aangepast dat voldoende doorstroming gegarandeerd wordt aan de
noordzijde van het plangebied, langs de landbouwpercelen. Daarnaast zijn de waterbergingslocaties ontsloten door
duikerverbindingen met het peilgebied. De westelijk gelegen waterbergingslocatie dient tevens als bluswatervoorziening
voor Prorail en heeft daarom een verbinding met het hoofdwatersysteem van rond 1000 mm.
De zaksloten in de 'oksels' van de toe en afritten in peilgebied 3 zijn via duikerverbinding van 600 mm aangesloten op het
oppervlaktewatersysteem. Hiermee is de afvoer van dit gebied geborgd.
Bluswatervoorziening
De aanvoerende kunstwerken en watergangen dienen voor de bluswatervoorziening van de Betuweroute minimaal 6000
liter per minuut gedurende 4 uur te kunnen leveren. Dit komt neer op 6 m3/min ofwel 0,1 m3/sec. De toevoer naar de
'blusvijver' vindt plaats via een duikerverbinding van rond 1000 mm van ca. 40 m. Hydraulische toetsing van deze duiker
levert bij deze aanvoercapaciteit een opstuwing op van enkele mm's en een stroomsnelheid van ca. 0,15 m/sec. Dit is ruim
voldoende om voldoende water aan te trekken.
Waterkwaliteit
Afstromend hemelwater stroomt door middel van de kanteling in de weg naar de bermen en taluds. Hier vindt infiltratie
plaats. Indien onvoldoende bergingscapaciteit aanwezig is om afstromend hemelwater volledig te infiltreren zal in ieder
geval een gedeelte oppervlakkig afstromen richting oppervlaktewater.
Door het afstromend wegwater zoveel mogelijk te laten infiltreren in de naastliggende bermen worden eventuele
verontreinigingen middels bodeminfiltratie afgevangen. In het ontwerp zijn geen bijzondere waterafvoerende constructies
toegepast. Bij het ontwerp van bermen en taluds is rekening gehouden met de gestelde normen conform het Handboek
Ontwerpcriteria Wegen, versie 3.0 van de Provincie ZuidHolland.

Maaiveldhoogte
De nieuwe toe en afritten naar en vanaf de A15 worden aangesloten op de N3 en N214. De nieuw te realiseren wegdelen
in het centrumdeel van het plan monden uit in de N3 en kruisen met de A15 en de tunnelbak van de Betuweroute. Voor
deze delen ligt de maaiveldhoogte op ca. NAP +5,5 m. De spooroverkluizing ter hoogte van Veerweg ligt op ca. NAP +2,5 m.

a. Grondwater
De nieuwe infrastructuur zal geringe invloed hebben op de grondwatersituatie. De aanleg van grotere oppervlaktes aan
waterberging in peilgebied 3 kan drainerend op de omgeving werken.
Overleg
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Er zijn verschillende overlegmomenten met het waterschap Rivierenland geweest over de waterhuishouding in het
plangebied:
Overleg 20052011 over uitgangspunten en randvoorwaarden.
Overleg 27102011 over opstellen waterhuishoudkundig plan.
Overleg 19062012 aanpassing waterhuishouding tbv ontwerp met bijbehorende tekeningen van 06062012
(Grontmij).
Op 8 oktober 2012 heeft overleg plaats gevonden tussen RWS, WSRL en Royal HaskoningDHV. Een vervolg overleg heeft
op 23 oktober 2012 plaatsgevonden tussen Grontmij, Royal HaskoningDHV en RWS.
Conclusie
Op grond van de uitgevoerde watertoets en het overleg met het waterschap blijkt de aanpassing van de aansluiting A15/N3
geen belemmering vormt voor de waterbelangen.

5.7 Ecologie
In deze paragraaf is een korte samenvatting van het onderzoek opgenomen. Het volledige onderzoek is opgenomen in
Bijlage 8 van de toelichting.
Wettelijk kader
De bescherming van natuur in Nederland is vastgelegd in Europese en nationale wet en regelgeving, waarin een
onderscheid wordt gemaakt tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. De soortenbescherming is in Nederland
geregeld in de Flora en faunawet en de gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet 1998.
Soortenbescherming
Het doel van de Flora en faunawet is het instandhouden en beschermen van in het wild voorkomende planten en
diersoorten. De Flora en faunawet kent zowel een zorgplicht als verbodsbepalingen. De zorgplicht geldt te allen tijde voor
alle in het wild levende dieren en planten en hun leefomgeving. De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het 'nee, tenzij'
principe. Alle schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde planten en diersoorten zijn in principe verboden, maar
er kan worden afgeweken van de verbodsbepalingen middels ontheffingen. Er bestaan drie beschermingsregimes voor drie
verschillende groepen van beschermde soorten. Voor de algemeen beschermde soorten (tabel 1) geldt een algemene
ontheffing voor ruimtelijke ingrepen. Ook voor de overige beschermde soorten (tabel 2) is ontheffing mogelijk, mits wordt
gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. Voor strikt beschermde soorten (tabel 3) kan enkel afgeweken worden
na een uitgebreide toetsing.
Gebiedsbescherming
Door middel van gebiedsbescherming wordt een beschermingskader geboden voor de flora en fauna binnen aangewezen
beschermde gebieden. Hieronder vallen de speciale beschermingszones volgens de Europese Vogel en Habitatrichtlijn,
gebieden die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), beschermde natuurmonumenten en
staatsnatuurmonumenten. Een belangrijk onderdeel van de Natuurbeschermingswet is dat er geen vergunning gegeven
mag worden voor handelingen of projecten die schadelijk kunnen zijn voor de kwaliteit van de habitats van soorten,
waarvoor een gebied is aangewezen. Wanneer niet op voorhand uitgesloten kan worden dat er schadelijke effecten kunnen
optreden, dan dient de initiatiefnemer een 'passende beoordeling' te maken. Dat betekent een onderzoek naar alle
aspecten van het project en welke gevolgen die kunnen hebben voor datgene wat bescherming geniet.
Onderzoek

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html

27/43

2812016

Aansluiting A15/N3: Toelichting

Figuur 5.2: Begrenzing ecologie onderzoeksgebied (rode lijn)
Het onderzoeksgebied bestaat met name uit de betreffende wegen (A15 en N3) met hun op en afritten, de daar tussen en
naastgelegen bermen, sloten en bomenrijen en een carpoolplaats. Ook de spoorlijn (Betuwelijn) loopt aan de noordzijde
van en parallel aan de A15 door het plangebied. De bermen bestaan met name uit gras, afgewisseld met bomen, bosjes en
sloten. Aan de noordzijde van de A15, bij het spoor, is een bredere watergang met rietvegetatie aanwezig. Langs de
oostzijde van de N3 ligt een bosrand die behoort tot het sportpark Oostpolder (Papendrecht). Tenslotte valt een deel van het
Alblasserbos binnen de contouren van het plangebied.
Bestaande faunapassage
Onder de Betuwelijn is in het verleden een faunapassage aangelegd. Deze faunapassage zal niet wijzigen als gevolg van
de ontwikkelingen in dit bestemmingsplan. De faunapassage zal in gebruik blijven gedurende de werkzaamheden en ook
daarna blijft de faunapassage ongewijzigd.
Conclusie
Vaatplanten
In het plangebied zijn geen beschermde soorten vaatplanten aangetroffen. Hiervoor is een ontheffing voor het overtreden
van verbodsbepalingen uit de Flora en faunawet niet nodig.
Ongewervelden
In het plangebied zijn geen beschermde ongewervelden aangetroffen. Hiervoor is een ontheffing voor het overtreden van
verbodsbepalingen uit de Flora en faunawet niet nodig.
Vissen
In het plangebied is de kleine modderkruiper (een soort van tabel 2) aangetroffen. De betreffende watergang functioneert
als leefgebied voor de kleine modderkruiper. Als deze watergang gedempt of anderzijds nadelig beïnvloed wordt, komt het
leefgebied van individuen van de kleine modderkruiper (tabel 2) in het geding. Er zijn echter geen grote nadelige effecten te
verwachten. Er is nog voldoende biotoop in de nabije omgeving aanwezig.
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Voor tabel 2soorten hoeft er bij ruimtelijke ingrepen geen ontheffing van de Flora en faunawet aangevraagd te worden,
mits er een goedgekeurde gedragscode van toepassing is (zie hieronder) en/of er maatregelen genomen worden die de
functionaliteit van de vaste rust en/of verblijfplaats garanderen. Om er zeker van te zijn dat eventuele mitigerende
maatregelen voldoende zijn, kan een ontheffing aangevraagd worden om de maatregelen (goed) te laten keuren.
Er kan gewerkt worden met de goedgekeurde gedragscode Flora en faunawet voor waterschappen. Met betrekking tot het
afdammen, dempen en vergraven van wateren staan in deze gedragscode de volgende voorzorgsmaatregelen bij
aanwezigheid van juridisch zwaarder beschermde vissoorten zoals de kleine modderkruiper:
De mitigerende maatregelen dienen tussen 15 juli en 1 november uitgevoerd te worden, dat wil zeggen na de
voortplantingsperiode en voor de winterrust van vissen, amfibieën en reptielen;
De kleine modderkruiper dient voorafgaand aan het dempen van de sloot te worden weggevangen en vervolgens
teruggeplaatst te worden in een geschikt biotoop in de omgeving;
Bij het dempen van een watergang wordt het water één richting uitgedreven naar een naastliggende sloot, opdat
aanwezige vissen en amfibieën kunnen ontsnappen;
Bij leegpompen van een watergang worden overige vissen en amfibieën tijdig weggevangen en elders uitgezet.
Verder geldt dat de gevolgde werkwijze in een ecologisch werkprotocol dient te worden vastgelegd en door (of onder
begeleiding van) een ecologisch deskundige dient te worden uitgevoerd.
Amfibieën
Tussen de kikker en paddenlarven zijn geen larven van de heikikker of rugstreeppad aangetroffen. Uit
verspreidingsgegevens (uit de database van het NWC) blijkt echter dat deze soorten wel in deze omgeving voorkomen.
Ook op het land zijn geen adulte of juvenile exemplaren van de genoemde soorten aangetroffen. Mogelijk zitten er wel
heikikkers en/of rugstreeppadden in het veenweidegebied buiten het plangebied. Voor wat betreft de herpetofauna is
daarom een ontheffing voor het overtreden van verbodsbepalingen uit de Flora en faunawet niet nodig. Mochten de
betreffende soorten er toch voorkomen (marginaal) dan zal er voldoende biotoop in de omgeving beschikbaar blijven.
Broedvogels
In het plangebied zijn oude en actieve kraaiennesten waargenomen. Oude kraaiennesten zijn eventueel geschikt als vaste
verblijfplaats voor roofvogels en uilen. Voor de bescherming van vogelnesten geldt artikel 11 van de Flora en faunawet,
welke luidt:
"Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings of vaste rust of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een
beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren".
De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest, of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten
voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen (grofweg half maarthalf juli) onder de bescherming van artikel
11 van de Flora en faunawet. Een (beperkt) aantal soorten maakt elk jaar gebruik van hetzelfde nest (nestplaats).
Verblijfplaatsen van deze vogelsoorten zijn jaarrond beschermd indien ze nog in functie zijn.
Kraaiennesten zijn dus jaarrond beschermd vanwege hun functie voor in bomen broedende roofvogelsoorten. Deze soorten
zijn niet in staat een geheel eigen nest te bouwen en maken gebruik van oude kraaiennesten of nesten waar zij eerder
gebroed hebben.
Aanbevolen wordt om de bomen waarin de oude kraaiennesten zitten (als ze verwijderd moeten worden) onder ecologische
begeleiding te laten rooien. Dit dient buiten het broedseizoen plaats te vinden. Hiertoe worden de bomen tijdens het
broedseizoen eerst geïnspecteerd op vogels met een vaste verblijfplaats voor de werkzaamheden plaats zullen vinden.
Daarna zal vlak voor de kap nog een schouw verricht worden om te kijken of er dan geen gebruik van de betreffende bomen
wordt gemaakt door vogels met een vaste verblijfplaats.
Tijdens het veldonderzoek is geen gebruik van deze kraaiennesten door roofvogelsoorten vastgesteld. Bovendien resteren
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in de omgeving van het plangebied voldoende bomen waar roofvogelsoorten nestgelegenheid kunnen vinden. Derhalve
worden door de voorgenomen werkzaamheden (kap van bomen) geen verbodsbepalingen overtreden. Een ontheffing voor
de buizerd is op dit moment niet aan de orde. Indien de buizerd wel in de aanwezige nesten gaat broeden en deze boom
wordt gekapt is er wel sprake van overtreding van verbodsbepalingen en is een ontheffing in het kader van de Flora en
faunawet (in de vorm van een positieve afwijzing) nodig.
Grondgebonden zoogdieren
In het plangebied zijn geen (sporen van) zwaarder beschermde grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Voor
grondgebonden zoogdieren gelden daarom geen verplichtingen anders dan de algemene zorgplicht.
Vleermuizen
De locatie is als vliegroute voor vleermuizen ongeschikt. Verder zijn er geen mogelijke verblijfplaatsen aangetroffen en als
foerageergebied is de locatie hoogstens marginaal geschikt. Er blijft voldoende geschikt foerageergebied in de omgeving
beschikbaar. Een ontheffing voor het overtreden van verbodsbepalingen uit de Flora en faunawet is daarom niet nodig.
Tenslotte geldt de in artikel 2 voorgeschreven zorgplicht: deze houdt in dat alle mogelijke nadelige gevolgen voor (alle)
planten en dieren zoveel mogelijk vermeden moeten worden (voor zover redelijk), bijvoorbeeld door een egel, die zich op
een werkterrein bevindt, te verplaatsen voordat gestart wordt met bepaalde werkzaamheden (hiervoor is eerst een inspectie
te voet van het werkterrein nodig).
Overzicht te nemen maatregelen
Voor wat betreft vogels dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen. Dit valt grofweg van half maart tot half juli.
Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de kleine modderkruiper. Werkzaamheden dienen plaats te vinden
tussen de voortplantingsperiode en de winterrust. Dit is ongeveer tussen 15 juli en 1 november.
Verder dienen de bomen met kraaiennesten in het broedseizoen, vooraf aan de werkzaamheden, gecontroleerd te worden
op in gebruik zijnde kraaiennesten door roofvogelsoorten.
Op basis van de hiervoor genoemde resultaten en de geplande werkzaamheden kan gesteld worden dat, er met
uitzondering van de groepen broedvogels en vissen, geen (negatieve) effecten te verwachten zijn op (populaties van)
beschermde planten en diersoorten.
Aanvullend onderzoek Heikikker en aanvullende ecologische quickscan
Na uitvoering van het natuuronderzoek zijn de plannen voor de aansluiting licht gewijzigd. Het plangebied is daarmee iets
uitgebreid. Omdat er aanwijzingen zijn (Sanders, 2011) dat in de omgeving van het plangebied de heikikker voorkomt en de
uitbreiding van het plangebied plaatsvindt in geschikt leefgebied voor deze soort heeft aanvullend onderzoek
plaatsgevonden naar het voorkomen van de heikikker. In afbeelding 5.3 is het plangebied weergegeven met in het geel de
locaties waar uitbreiding van het plangebied plaatsvindt.
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Afbeelding 5.3 Globale begrenzing aanvullend onderzoek
Naast onderzoek naar het voorkomen van de heikikker is de strook in het bos onderzocht op algemene natuurwaarden en
habitatgeschiktheid voor overige beschermde soorten.
Resultaten vervolgonderzoek
Voor de heikikker is op twee avonden geluisterd naar de roep van mannetjes van de soort, aanvullend is met een schepnet
onderzocht of kikkerdril van de heikikker aanwezig was. De onderzoeken zijn uitgevoerd op 16 maart en 12 april 2012. Uit
de gegevens van amfibieënwerkgroepen blijkt dat beide dagen geschikte dagen waren voor het aantreffen van de heikikker
(afbeelding 5.4). Vanaf eind februari was de soort actief. Activiteit van heikikker vindt op zandgronden in ZuidNederland
altijd een week of twee eerder plaats dan op veen en klei gronden rond de rivieren. Er is daarom gekozen om het onderzoek
vanaf half maart uit te voeren.

Afbeelding 5.4 Waarneming heikikker tijdens amfibieentrek
Tijdens beide onderzoeken zijn geen waarnemingen gedaan van de heikikker. Wel zijn eieren van de bruine kikker en
volwassen van de kleine watersalamander aangetroffen.
Tijdens het bezoek op 12 april 2012 is naast onderzoek naar de heikikker ook gekeken naar de natuurwaarden in het
bosgebied ten oosten van het plangebied (gele lijn uit afbeelding 5.3). Op basis van habitatgeschiktheid is gekeken welke
beschermde soorten mogelijk voorkomen in dit gebied.
Het gebied bestaat uit een ondiepe sloot met op de westoever een grasberm en aansluitend populierenbos. Op de
oostoever is een meer gevarieerde begroeiing aanwezig van appelbomen, zwarte elzen en vlier. De berm en de ondergroei
in het bos is erg voedselrijk en ruig met soorten als smeerwortel, fluitenkruid, brandnetel, kweek, paardenbloem etc. In de
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volgende alinea's wordt per soortgroep aangegeven of streng beschermde soorten (tabel 2 en 3 Ffwet) voorkomen of
verwacht mogen worden op basis van het aanwezige habitat.
Vaatplanten
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde vaatplanten aangetroffen, deze worden ook niet verwacht op basis van de
aanwezige habitat.
Ongewervelden
Beschermde ongewervelden zijn niet aangetroffen en worden op basis van de aangetroffen habitat ook niet verwacht.
Zoogdieren
Er zijn geen streng beschermde grondgebonden zoogdieren aangetroffen, deze worden ook niet verwacht op basis van de
aangetroffen habitat.
Het gebied is in potentie geschikt als foerageergebied voor vleermuizen (alle vleermuissoorten in Nederland zijn streng
beschermd). In het plangebied zijn geen bomen aangetroffen die in potentie geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen.
Er zijn in het plangebied geen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig.
Vissen
Er zijn geen vissen aangetroffen in de aanwezige watergang.
Amfibieën
Er zijn geen streng beschermde amfibieën aangetroffen in de watergang, wel zijn eitjes aangetroffen van de bruine kikker
(tabel 1 Ffwet).
Reptielen
Er komen geen reptielen voor in de omgeving van het plangebied
Vogels
Tijdens het veldbezoek zijn de volgende soorten aangetroffen: gaai, zwartkop, koolmees, pimpelmees, tjiftjaf, winterkoning,
houtduif, vink, groenling, grote bonte specht en buizerd. Vogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn, zijn niet
aangetroffen in het plangebied.
Conclusie vervolgonderzoek
De eisen die voortvloeien uit de Flora en faunawet vormen geen beletsel voor de uitvoering van het project.
De heikikker komt niet voor in het plangebied.
In het bosgebied (gele lijn, figuur 5.3) broeden verschillende algemene vogelsoorten die tijdens het broedseizoen
streng beschermd zijn. Daarnaast vormt het bosgebied mogelijk foerageergebied voor diverse vleermuissoorten.
Overige streng beschermde soorten zijn niet aanwezig in het plangebied.
Wanneer werkzaamheden uitgevoerd worden buiten het broedseizoen (globaal 15 maart  15 juli), vindt ten aanzien van
vogels geen overtreding plaats van verbodsbepalingen uit de Flora en faunawet.
Om verstoring van foeragerende vleermuizen tijdens de uitvoering van werkzaamheden te voorkomen dienen
werkzaamheden overdag uitgevoerd te worden of uitstraling van licht naar de omgeving voorkomen te worden. Op die
manier worden overtredingen van verbodsbepalingen uit de Flora en faunawet voorkomen. Het bosgebied blijft in de
toekomstige situatie geschikt als (potentieel) foerageergebied.
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Voor de overige niet of licht beschermde soorten geldt een vrijstelling of kan gewerkt worden volgens de goedgekeurde
gedragscode van Rijkswaterstaat. Te allen tijde dient de zorgplicht nageleefd te worden.

5.7.1 Compensatieplan EHS
Als gevolg van de aanpassing van de aansluiting N3/N214/A15 is sprake van ruimtebeslag in de EHS en belangrijk
weidevogelgebied. Er gaat in totaal een oppervlak van 3.677 m² EHS en 6.435 m² belangrijk weidevogelgebied verloren.
De EHS die verloren gaat heeft in de huidige situatie de bestemming bos. Het betreft vochtig bos met productie, volgens
natuurbeheertype N16.02. De aanwezige bomen zijn echter (vrij) recentelijk gekapt, zodat compensatie in het kader van de
boswet niet (meer) van toepassing is (er vanuit gaande dat dit reeds gedaan is).
Om de bovenstaande redenen dient er gecompenseerd te worden voor het verlies aan EHS en weidevogelgebied. In het
compensatieplan is opgenomen waar en hoeveel gecompenseerd moet worden en welke mitigerende maatregelen
genomen moeten gaan worden. Het compensatieplan is opgenomen in Bijlage 9 van de toelichting. Dit compensatieplan is
opgesteld in overleg met de provincie ZuidHolland.
De ontheffing voor het uitvoeren van werkzaamheden in EHS gebied is op 30 september 2014 behandeld door
Gedeputeerde Staten. De ontheffing is op 30 september verleend en toegevoegd in Bijlage 10 van de toelichting.

5.8 Archeologie en cultuurhistorie
In deze paragraaf is een korte samenvatting van het onderzoek opgenomen. Het volledige onderzoek is opgenomen in
Bijlage 11 van de toelichting.
Wettelijk kader
Wet op de Archeologische Monumentenzorg
Ter implementatie van het Verdrag van Malta is op 1 september 2007 de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in
werking getreden. In deze wet is vastgelegd dat gemeenten in het kader van ruimtelijke ordening ook rekening dienen te
houden met het archeologisch erfgoed. In dat kader dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan inventariserend
archeologisch onderzoek te worden gedaan, zodat in het plan  indien nodig  een passende regeling kan worden getroffen
om aanwezige archeologische waarden te beschermen. In het kader van de modernisering van de Monumentenwet is in het
Besluit ruimtelijke ordening opgenomen dat in een bestemmingsplan niet alleen een beschrijving moet staan op welke wijze
rekening gehouden wordt met aanwezige of te verwachten monumenten in de grond (archeologie), maar ook met de
aanwezige cultuurhistorische waarden.
Beleidsnota Archeologie gemeente Molenwaard
De acht gemeenten in de AlblasserwaardVijfheerenlanden hebben een regionaal archeologiebeleid geformuleerd. Deze
beleidsnota is onderdeel van een drieluik, dat verder bestaat uit een archeologische verwachtings, een beleidsadvieskaart
en een beleidsadvies, opgesteld door het adviesbureau BAAC.
In de nota worden de uitgangspunten en principes van het Verdrag van Malta onderschreven. Behoud van het cultureel
erfgoed in situ (op locatie en veiliggesteld in de bodem) en het beginsel 'de verstoorder betaalt' zijn de belangrijkste
uitgangspunten van het regionaal en gemeentelijk archeologiebeleid. Dat beleid krijgt vooral gestalte door de bescherming
van archeologische waarden en verwachtingen via de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan vormt hierin het
centrale instrument.
Als het voornemen bestaat om een bodemverstorende activiteit uit te voeren op een plaats waar archeologische waarden
aanwezig zijn of verwacht worden, zal door de gemeente worden getoetst of aan die activiteit specifieke voorwaarden
verbonden moeten worden. Dit geschiedt aan de hand van de zogenaamde Archeologische Monumentenzorgcyclus. Dit is
een onderzoekscyclus die er op is gericht om kennis te verzamelen om vervolgens een afgewogen besluit te kunnen nemen
over het al dan niet of onder voorwaarden toestaan van die bodemverstorende activiteit. Bij de verlening van
omgevingsvergunningen kunnen dan voorwaarden worden opgenomen over (bijvoorbeeld) aanpassingen van het
bouwplan, archeologievriendelijk heien of het beperken van bodemingrepen.
Onderzoek
In opdracht van de provincie ZuidHolland heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in juni 2011 een bureauonderzoek
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uitgevoerd in verband met voorgenomen werkzaamheden ten behoeve van de verbetering van de aansluiting A15N3 in de
gemeenten Papendrecht en Molenwaard.

Figuur 5.3: Ligging van het plangebied (zwarte lijn) met ARCHISwaarnemingen (rood) en AMKterreinen (blauw) op de
Cultuurhistorische Hoofdstructuur; inzet: ligging in Nederland (ster). De zwarte lijn betreft de grens van het
onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied is groter dan het daadwerkelijke bestemmingsplangebied.
Archeologische verwachtingswaarden
Volgens de IKAW geldt voor de stroomgordels in het plangebied een hoge kans op het aantreffen van archeologische
waarden. Voor het komgebied rondom de stroomgordels geldt een middel hoge trefkans, waarbij aan het komgebied in het
oosten een lage trefkans is toegekend. Deze trefkans is gebaseerd op de bodemgesteldheid in het plangebied (Deeben,
2008; zie www.cultureelerfgoed.nl). Volgens de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie ZuidHolland
(www.chs.nl) en de regionale verwachtingskaart (Boshoven e.a., 2009) geldt het zelfde: hoge archeologische verwachting
voor de stroomgordels en een lage verwachting voor het komgebied.
Bekende archeologische waarden
In ARCHIS staat één archeologische vindplaats geregistreerd uit het plangebied. Het betreft een AMKterrein van hoge
archeologische waarde (CMAcode 38C034; Monumentnummer 6445) dat zich aan de noordelijke rand van het
plangebied bevindt en zich verder in noordoostelijke richting uitstrekt. Het terrein valt geheel binnen de gemeente
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Molenwaard. De in het plangebied geregistreerde ARCHISwaarnemingsnummers 44123, 30119, 24977, 127613 en 24978
komen voort uit de onderzoeken die zijn gerelateerd aan de vindplaats ‘Papendrechtse Stroomrug’. Op het terrein zijn
sporen uit de Ijzertijd en Romeinse tijd aangetroffen. Deze vindplaats met toponiem Papendrechtse Stroomrug is in het
kader van de Betuweroute gedeeltelijk opgegraven (Dijkstra e.a., 1999). Na de opgraving en de aanleg van de spoorlijn is
het AMKterrein verkleind tot de huidige omvang. Oorspronkelijk strekte het terrein zich in zuidelijke richting uit tot aan de
A15. Het resterende deel van de vindplaats heeft de status van hoge archeologische waarde behouden. De begrenzing van
het AMKterrein is gebaseerd op de spreiding van de vondstconcentraties en de aanwezigheid van de stroomrug en is dan
ook niet hard.
Resultaten
In het plangebied bevinden zich vastgestelde archeologische waarden ter plaatse van het AMKterrein en geldt voor zones
buiten het AMKterrein een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen (archeologische resten) uit de Ijzertijd en
Romeinse tijd. Vindplaats Papendrechtse Stroomrug.
In het plangebied bevindt zich een archeologisch monument van hoge waarde (CMAcode 38C34/Monumentnummer
6445). Op dit monument zijn archeologische resten van brandplaatsen uit de Midden en Late Ijzertijd aangetroffen alsmede
nederzettingsafval en enkele kuilen uit de Romeinse tijd in een verlande restgeul. Deze vindplaats ‘Papendrechtse
Stroomrug’ is gedeeltelijk opgegraven ter hoogte van twee vondstlocaties. Het complextype van de vindplaatsen is hierbij
niet geheel duidelijk geworden.
Geconcludeerd is dat de aangetroffen sporen uit de Ijzertijd niet wijzen op een nederzetting, maar op kortstondige,
specifieke activiteiten op de oeverwal van de Papendrecht stroomgordel. Deze stroomgordel was actief gedurende de
Ijzertijd tot ongeveer 250 na Chr. Tijdens eerder onderzoek zijn meerdere vondstlocaties met houtskool aangetroffen die niet
verder zijn onder zocht. Deze locaties liggen direct ten noorden van (dus buiten) onderhavig plangebied. De sporen uit de
Romeinse tijd bestonden uit nederzettingsafval in de restgeul en enkele kuilen en palen in de noordelijke oeverwal van de
Papendrecht stroomgordel.
Verwachte waarden
Direct ten oosten van het AMKterrein kunnen crevasseafzettingen (en mogelijk nog oeverafzettingen) van de
Papendrechtstroomgordel aanwezig zijn in het plangebied. De boordichtheid van het booronderzoek dat is uitgevoerd
tijdens de opgraving in het kader van de Betuweroute was zodanig dat kleine vondstconcentraties en/of crevasseafzettingen
gemist kunnen zijn. Gezien de geringe omvang en lokaliteit van de aangetroffen vindplaatsen bestaat de mogelijkheid dat er
nog meer vindplaatsen aanwezig zijn op de oeverwallen en/of crevasseafzettingen in het plangebied. Het kan gaan om
(resten van) brandplaatsen en/of gebruiksvoorwerpen uit de Midden en Late Ijzertijd. Indien deze resten daadwerkelijk
aanwezig zijn, bevinden dergelijke archeologische resten zich in de top van de stroomgordel en/of crevasseafzettingen,
naar verwachting direct onder de bouw voor op circa 0,4 tot 0,8 m Mv.
Op de zuidelijke oeverwal kunnen zich mogelijk sporen van akkerbouw, wegen en/of resten van aanlegsteigers, duikers en
dergelijke uit de Romeinse tijd bevinden. De resten worden eveneens direct onder de bouw voor verwacht op de oeverwal
of overgang naar de (rest)geul of op crevasseafzettingen. In de restgeul kan nederzettingsafval aanwezig zijn en mogelijk
(resten van) vaartuigen. Deze laatste categorie betreft echter toevalsvondsten.
In het zuidoosten van het plangebied bevindt zich in de ondergrond de Schoonrewoerd stroomgordel waarop vindplaatsen
(archeologische resten) uit het Neolithicum en de Bronstijd kunnen voorkomen. Deze stroomgordel ligt volledig onder de in
het plangebied aanwezige infrastructuur.
Overige zones
Op de locaties van de opgraving in het kader van de Betuweroute is het archeologisch onder zoek in het plangebied
afgerond. Ter plaatse van de A15, de Betuweroute spoorlijn en de huidige provinciale wegen worden geen archeologische
resten meer verwacht.
Conclusie en aanbevelingen
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Figuur 5.4: Advieskaart vervolgonderzoek (NB: het gebied met de zwarte stippellijn betreft het onderzoeksgebied van dit
onderzoek. Het plangebied van het bestemmingsplan is kleiner dan het onderzoeksgebied dat op bovenstaande afbeelding
is weergegeven.
AMKterrein
Het hiervoor beschreven AMK terrein ligt buiten het plangebied. Hier hoeft dan ook geen nader onderzoek uitgevoerd te
worden.
Overige zones
In de overgangszone van de oever van de Papendrechtstroomgordel naar het komgebied, direct ten oosten van het AMK
terrein, kunnen mogelijk crevasseafzettingen aanwezig zijn. Indien er daadwerkelijk archeologische resten aanwezig zijn,
bevinden deze zich in de top van de stroomgordel en/ of crevasseafzettingen, naar verwachting direct onder de bouwvoor
op circa 0,4 tot 0,8 m Mv. Voor deze zone wordt dan ook aanbevolen om aanvullend archeologisch onderzoek te laten
verrichten in de vorm van een verkennend booronderzoek (figuur 5.4: gele zone) indien de verstorende werkzaamheden
dieper reiken gaan dan circa 30 cm Mv. Inmiddels is duidelijk dat de werkzaamheden dieper zullen gaan reiken dan 30 cm
 Mv. Een booronderzoek wordt daarmee noodzakelijk. Het booronderzoek heeft in eerste instantie primair als doel het
landschap te verkennen om de archeologisch kansrijke landschappelijke eenheden in kaart te brengen. Het verkennend
booronderzoek dient uitgevoerd te zijn alvorens de grondwerkzaamheden uitgevoerd worden. In het kader van het
bestemmingsplan hoeft dit niet nader onderzocht te worden. Ter bescherming van de eventuele archeologische waarden is
de dubbelbestemming WaardeArcheologie opgenomen. Het booronderzoek dient uitgevoerd te zijn alvorens de gemeente
de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of van werkzaamheden kan verlenen.
De omgevingsvergunning dient verleend te zijn alvorens de grondwerkzaamheden ten behoeve van de wijziging van de
aansluiting gaan starten.
In het overige deel van het plangebied wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch
vervolgonderzoek aangeraden (figuur 5.6: groene zone). Het zuidwestelijk deel van het AMKterrein is reeds afdoende
archeologisch onderzocht middels een opgraving. Ter plaatse van de A15, de Betuweroute spoorlijn en de provinciale
wegen worden geen archeologische resten meer verwacht. Het deel van de Schoonrewoerdstroomgordel dat in het
plangebied aanwezig is, bevindt zich onder de provinciale wegen in het oosten van het plangebied. Hier worden geen
archeologische resten meer verwacht. Voor het komgebied buiten het AMKterrein wordt geen vervolgonderzoek
aanbevolen. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden aangetroffen,
dan is dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende
vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht
(vondstmelding via ARCHIS).

5.9 Niet gesprongen explosieven
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5.9 Niet gesprongen explosieven
In deze paragraaf is een korte samenvatting van het onderzoek opgenomen. Het volledige onderzoek is opgenomen in
Bijlage 12 van de toelichting.
Inleiding
Volgens de Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele Explosieven (BRLOCE, d.d. 8 februari 2007) dienen
plangebieden onderzocht te worden of er niet gesprongen explosieven te vinden zijn.
De richtlijn is opgesteld onder verantwoording van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en heeft medio
2006 een wettelijk karakter gekregen door een directe koppeling binnen de Arbowet. Binnen de Vereniging voor
Explosieven Opsporing (VEO) is gewerkt aan het verscherpen van de richtlijnen die in de BRLOCE worden gesteld aan het
Vooronderzoek. Het resultaat is een gereviseerde normtekst, die vanaf 1 juli 2010 in gebruik is genomen. De gereviseerde
normtekst wordt opgenomen in de BRLOCE.
Uit het bronnenmateriaal is een aantal relevante gebeurtenissen aantroffen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de
omgeving van het onderzoeksgebied hebben plaatsgevonden.

Op 20 juli 1944 is een geallieerde bommenwerper neergestort in de Oostpolder te Papendrecht.
Op 9 september 1944 is een geallieerde luchtaanval geweest op Duitse militaire voertuigen op de rijksweg 15 (de
huidige A15).
Op 13 september 1944 is een bombardement geweest op de Noordhoek te Papendrecht.
Onderzoek/resultaten
Beoordeling en evaluatie crash bommenwerper
Uit de literatuur Papendrecht in oorlogstijd is gebleken dat op 20 juli 1944 een geallieerde bommenwerper (Lancaster)
neerstort in de Oostpolder te Papendrecht, zie de roze cirkel in figuur 5.5.
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Figuur 5.5: Crashlocatie geallieerde vliegtuig 20 juli 1944 (bron: uitsnede 38C Alblasserdam).
De bommenwerper was op de terugweg na een bombardement in Duitsland. Tussen Nijmegen en Gorinchem wordt het
vliegtuig geraakt door Duits luchtafweergeschut en stort het uiteindelijk neer in de Oostpolder. Het neergestorte vliegtuig laat
een diepe krater achter in het landschap. Op de luchtfoto van 19 september 1944 is echter geen krater waar te nemen in het
onderzoeksgebied.
De bommenwerper is zonder bommenlast neergestort buiten het onderzoeksgebied. Daarom wordt niet verwacht naar
aanleiding van deze gebeurtenis CE aan te treffen in het onderzoeksgebied.
Beoordeling en evaluatie geallieerde luchtaanval Rijksweg nr 15
Een procesverbaal van 9 september 1944 van de luchtbeschermingsdienst Papendrecht meldt dat er een geallieerde
luchtaanval is geweest. Om 09:24 uur voeren vier geallieerde vliegtuigen een luchtaanval uit op een colonne rijdende auto's
op de Rijksweg nr. 15 te Papendrecht, rijdende naar de richting Gorinchem. Vier auto's worden getroffen.
Het is niet mogelijk om vast te stellen waar de luchtaanval heeft plaatsgevonden. De luchtaanval is uitgevoerd met
boordwapens (mitrailleurs en/of 20 mm geschut). De schade veroorzaakt met deze explosieven is niet waar te nemen op
luchtfoto’s van 19 september 1944.
Op basis van de vage locatieomschrijving kan de luchtaanval niet specifiek naar het onderzoeksgebied Papendrecht
aansluiting A15N3 worden herleid. Er wordt niet verwacht CE aan te treffen.
Beoordeling en evaluatie geallieerd Bombardement 13 september 1944
Een procesverbaal van 13 september 1944 van de luchtbeschermingsdienst Papendrecht meldt een geallieerd
duikbombardement boven de weggedeelten Noordhoek en Tweede Boezemsingel te Papendrecht. Het bombardement
vindt plaats om 17.41 uur en wordt uitgevoerd door vermoedelijk zes vliegtuigen en twintig bommen van 25 kg.
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De literatuur Papendrecht in oorlogstijd en De Waard in oorlogstijd melden dat een aantal afgemeerde rijnaken, ter hoogte
van de Noordhoek geladen met steenkool, door de geallieerden werden gezien als schepen beladen met munitie. Eén
voltreffer raakt een huis op de Noordhoek. Tevens richten de projectielen schade aan in de Tweede Boezemsingel. Het
bombardement heeft plaatsgevonden op ongeveer 2 kilometer ten westen van het onderzoeksgebied, zie de paarse cirkel
in figuur 5.6. Op de luchtfoto’s van 19 september 1944 is geen duidelijke oorlogsschade waar te nemen. De luchtfoto dekt
ook maar gedeeltelijk het gebombardeerde gebied, zie figuur 5.6.

Figuur 5.5: Locatie bombardement 13 september 1944 (bron: uitsnede 38C Alblasserdam).

Figuur 5.6:Uitsnede luchtfoto 19 september 1944 (bron: WAGEUR).
Er wordt niet verwacht CE aan te treffen in het onderzoeksgebied.
Leemten in kennis
Uit dit vooronderzoek is gebleken dat er een aantal leemten in kennis is, namelijk:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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Het is onvoldoende bekend of er gedurende de periode mei 1945 tot en met 1970 blindgangers en/of resten van
vliegtuigbommen (en/of andere soorten CE) aangetroffen dan wel verwijderd zijn binnen het onderzoeksgebied.
Het is niet bekend waar de geallieerde luchtaanval van 9 september 1944 heeft plaatsgevonden.
Twee MORA’s zijn niet aangeleverd door de EODD (nummer 19900070 en 19961501) en daarom niet ingezien.
Het vaststellen en afbakenen van het verdachte gebied
Op basis van de literatuur, archief en bombardementgegevens, luchtfoto’s en defensiearchieven wordt vooralsnog niet
verwacht in het onderzoeksgebied CE aan te treffen.
Dat betekent dat er geen sprake is van een verdacht gebied. De soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoede
CE hoeft om deze reden niet te worden uitgewerkt.
Conclusie
De crash van de bommenwerper op 20 juli 1944, de beschieting van 9 september 1944 en het bombardement van 13
september 1944 hebben niet plaatsgevonden in het onderzoeksgebied.
Daarom wordt, op basis van de literatuur, archief en bombardementgegevens, niet verwacht in het onderzoeksgebied CE
aan te treffen.

Hoofdstuk 6 Juridische planopzet
6.1 Algemeen
Het bestemmingsplan is een ruimtelijk besluit, waarin de regels voor het gebruik en het bebouwen van gronden worden
vastgelegd. In een bestemmingsplan wordt door middel van bestemmingen en aanvullende aanduidingen aangegeven op
welke gronden welke functies toegestaan zijn en hoe deze gronden bebouwd mogen worden.
Het bestemmingsplan is een digitaal bestand in gmlformaat, waarin geometrisch bepaalde planobjecten zijn vastgelegd.
Technisch gezien is een bestemmingsplan zodoende een verzameling objecten (zoals bestemmingsvlakken), waaraan
informatie (zoals ligging en naam) is gekoppeld. Om het plan te kunnen raadplegen zijn in feite drie onderdelen van belang:
een digitale en analoge verbeelding van de geometrisch bepaalde planobjecten (plankaart);
de juridisch bindende regels van het bestemmingsplan (planregels);
een bijbehorende toelichting (plantoelichting).
Het bestemmingsplan kan geraadpleegd worden door middel van computersoftware; in ieder geval via de internetpagina
www.ruimtelijkeplannen.nl. Met de software kunnen verschillende kaarten van het bestemmingsplan opgeroepen worden
door het aan of uitvinken van planobjecten. Door interactie met het kaartbeeld worden de regels van de betreffende
bestemmingen weergegeven. Ook kan de toelichting worden opgeroepen.
Om de vergelijkbaarheid te bevorderen bestaat er een landelijke standaard voor de verbeelding van bestemmingsplannen
(SVBP2012). De toepassing van de SVBP2012 is verplicht. Hiermee wordt geborgd dat alle bestemmingsplannen
overeenkomen voor wat betreft kleurgebruik, naamgeving, gebruik van arceringen en dergelijke.
Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de koppeling tussen de regels en de kaart. In de volgende paragraaf staat uitgelegd
welke systematiek voor dit bestemmingsplan gehanteerd is en hoe de eigenschappen van het plangebied zich hebben
vertaald in de toegekende bestemmingen. De paragraaf daarna geeft een korte toelichting per artikel van de planregels. In
de laatste paragraaf wordt ingegaan op de handhaving van het bestemmingsplan.

6.2 Plansystematiek
Het voorliggende bestemmingsplan is qua kaartbeeld redelijk gedetailleerd. Middels de verschillende bestemmingen is
zichtbaar gemaakt welke hoofdfuncties hier toegestaan zijn. Om echter enige flexibiliteit in het bestemmingsplan te houden
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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is bijvoorbeeld binnen de groenbestemming ook water toegestaan. Ook zijn geluidwerende voorzieningen in meer
bestemmingen dan alleen de verkeersbestemming toegestaan. Op deze manier worden alle noodzakelijk eisen verankerd
in de kaart en de planregels, maar enkele kleine wijzigingen zijn binnen de regels van dit plan toegestaan.

6.3 Indeling regels
Het bestemmingsplan is opgesteld conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012). Hierin zijn
regels opgenomen over onder andere de indeling van de planregels en de naamgeving van bestemmingen. De planregels
kennen standaard vier hoofdstukken.
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
In dit artikel is een aantal begrippen verklaard die genoemd worden in de planregels. Dit artikel voorkomt dat er bij de
uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van bepaalde regelingen.
Artikel 2 Wijze van meten
In dit artikel is bepaald hoe de voorgeschreven maatvoering in het plan gemeten moeten worden. Evenals de
begripsbepalingen voorkomen de bepalingen inzake de wijze van meten interpretatieverschillen bij de toepassing van de
planregels.
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 4 Groen
De groenvoorzieningen, waar in dit plan in voorzien is, hebben de bestemming groen gekregen. Naast groen is in deze
bestemming ook water mogelijk. Ook is ten behoeve van de Betuweroute de mogelijkheid opgenomen om maximaal een
gebouw met een maximale grondoppervlakte van 200 m2 te bouwen. Dit gebouw dient ten dienste van de spoorlijn te staan
en is gebouw met een elektrotechnisch systeem. Hierbij valt te denken aan schakelkasten of relaishuizen. Naast de
maximale oppervlakte is ook de bouwhoogte van 5 meter vastgelegd in de regels. Daarnaast is binnen de
groenbestemming ook een calamiteitenontsluiting en geluidwerende voorzieningen toegestaan.
Artikel 5 Verkeer
De verkeersbestemming is de belangrijkste bestemming van het plangebied. Binnen deze bestemming is ruimte voor de
ontwikkeling van de aansluiting van de A15 op de N3/N214. Binnen deze bestemming zijn stroomwegen en
gebiedsontsluitingswegen toegestaan. Daarnaast zijn ook geluidwerende voorzieningen, bruggen, groenvoorzieningen en
water en waterhuishoudkundige voorzieningen binnen deze bestemming toegestaan.
Artikel 6 Water
De open wateren die in het plangebied gerealiseerd gaan worden hebben de bestemming water gekregen. Tevens is het
toegestaan in deze bestemming om bruggen, duikers en andere waterhuishoudkundige voorzieningen te realiseren.
Artikel 7 Leiding  Gas
Ten behoeve van de aanwezige gasleiding is de dubbelbestemming Leiding  Gas opgenomen. In deze bestemming staat
de bescherming van de gasleiding centraal. Bouwen op grond van de onderliggende enkelbestemming is alleen
toegestaan indien na overleg met de leidingbeheerder is gebleken dat de belangen van de leiding niet worden of kunnen
worden geschaad. Daarnaast is in deze bestemming een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de dubbelbestemming te
verwijderen indien de leiding verlegd wordt.
Artikel 8 Waarde  Archeologie
Ten behoeve van de archeologische verwachtingswaarde die in het plangebied is een bescherming opgenomen via de
dubbelbestemming Waarde  Archeologie. Binnen deze bestemming is een bouwverbod opgenomen en dient een
omgevingsvergunning aangevraagd te worden indien er werken en werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 9 Antidubbeltelregel
De antidubbeltelregel voorkomt dat dezelfde gronden meermaals in aanmerking mogen worden genomen bij het verlenen
van (verschillende) vergunningen, waardoor bebouwingsmogelijkheden onbedoeld kunnen worden verruimd. Het opnemen
van deze regel is verplicht op grond van de Wro.
Artikel 10 Algemene bouwregels
In de algemene bouwregels is opgenomen dat het niet toegestaan is om een terrein of bouwperceel dusdanig te bebouwen
dat daardoor op een aangrenzend terrein een toestand zou ontstaan die niet meer in overeenstemming met de planregels
is. Mocht er reeds een dergelijke situatie bestaan, dan mag deze situatie voortgezet worden, maar mag de afwijking niet
worden vergroot.
Artikel 11 Algemene gebruiksregels
In dit artikel is bepaald welke specifieke gebruiken strijdig zijn met de bestemming. Het gaat zowel om strijdig gebruik als het
strijdig laten gebruiken van gronden en of bouwwerken.
Artikel 12 Algemene afwijkingsregels
In de algemene afwijkingsregels zijn enkele regels opgenomen waardoor er enige flexibiliteit in het bestemmingsplan
mogelijk is. Hier zit onder andere een afwijking in voor het bouwen van nutsvoorzieningen en het (in geringe mate)afwijken
van de in het plan weergegeven maten.
Artikel 13 Algemene wijzigingsregels
Indien bij uitmeting van het plan blijkt dat de grenzen van het bestemmingsplan dan wel de bestemmingsgrenzen in geringe
mate afwijken (maximaal 3,5 m) dan kan middels deze wijzigingsbevoegdheid het plan hierop aangepast worden.
Artikel 14 Overige regels
In de overige regels zijn twee regels opgenomen. De eerste regel geeft aan dat als in dit bestemmingsplan wordt verwezen
naar andere wet en regelgeving, er gekeken dient te worden naar deze wet en regelgeving zoals deze luidt op het moment
dat het bestemmingsplan als ontwerp ter visie is gelegd. De tweede regel van dit artikel geeft aan dat handelen in strijd met
de in dit plan genoemde omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden gezien moet worden als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische
delicten.
Hoofdstuk 4 Overgangs en slotregels
Artikel 15 Overgangsrecht
In dit artikel is het overgangsrecht zoals dat is opgenomen in het Bro overgenomen.
Artikel 16 Slotregel
In dit laatste artikel van het bestemmingsplan is de officiële naam van het bestemmingsplan opgenomen.

Hoofdstuk 7 Uitvoerbaarheid
7.1 Economische uitvoerbaarheid
In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat inzicht gegeven moet worden over de
uitvoerbaarheid van het plan. De ontwikkelingen die concreet mogelijk gemaakt worden binnen het bestemmingsplan
moeten (economisch) uitvoerbaar zijn en gerealiseerd kunnen worden.
De ontwikkeling in dit bestemmingsplan wordt gefinancierd door het rijk en de provincie. Beide partijen nemen de helft van
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01/t_NL.IMRO.1927.BPA15N3N214ABSVG01.html
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de kosten voor hun rekening. In de provinciale en rijksbegroting is rekening gehouden met deze kosten. Vrijwel alle
gronden in het plangebied zijn reeds in eigendom van Rijkswaterstaat.
In de plantoelichting van dit bestemmingsplan wordt aangetoond dat aanpassing van de aansluiting van de A15 op de N3
vanuit het publiek belang en het verkeersveiligheidsbelang noodzakelijk is.
Voor de gronden die (nog) niet in eigendom zijn van Rijkswaterstaat geldt het volgende. Momenteel vindt overleg met de
eigenaren plaats in het kader van de minnelijke verwerving. Mocht dit niet tot een resultaat leiden, dan zal toepassing
worden gegeven aan het instrument onteigening (artikel 72a Onteigeningswet, onteigening voor aanleg en verbetering van
wegen).
Het bestemmingsplan is financieel en economisch uitvoerbaar.

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Het bestemmingsplan heeft van 6 juli tot en met 16 augustus 2012 als voorontwerp ter inzage gelegen. Gedurende deze
periode is er één inspraakreactie en twee overlegreacties binnengekomen. De beantwoording van deze reacties is
opgenomen in Bijlage 13 van deze toelichting.
Het bestemmingsplan heeft van 28 november 2014 tot en met 8 januari 2015 ter visie gelegen als
ontwerpbestemmingsplan. Gedurende deze periode zijn twee zienswijzen binnengekomen. De beantwoording van de
beide zienswijzen is opgenomen in de zienswijzennota in Bijlage 14 van deze toelichting.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding en doel bestemmingsplan
Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is de wens om de bestaande bedrijfsloods aan
de Matenasche Scheidkade 2 uit te breiden. Deze uitbreiding is noodzakelijk voor een goede
bedrijfsvoering van het ter plaatse gevestigde fruitteeltbedrijf.
Op het perceel is de beheersverordening Buitengebied van toepassing. In deze beheersverordening is
voor het perceel een bouwvlak opgenomen. De beoogde uitbreiding van de bedrijfsloods valt echter
buiten dit bouwvlak. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten aan de uitbreiding
medewerking te verlenen onder de voorwaarde dat de bestaande onbenutte bouwmogelijkheden op het
perceel worden verschoven. Om deze reden is voorliggend bestemmingsplan noodzakelijk, zodat de
omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend.
1.2 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de huidige situatie en de beoogde ontwikkeling in het
plangebied. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 een toetsing aan het planologisch beleidskader aan de
orde. In hoofdstuk 4 wordt een toelichting gegeven op de gekozen planvorm en de juridische regeling,
zoals deze op de verbeelding en in de regels is opgenomen. In hoofdstuk 5 worden de relevante
milieuaspecten en de overige onderzoeken beschreven. Hoofdstuk 6 gaat tenslotte in op de
economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.

Hoofdstuk 2 Huidige situatie en beoogde ontwikkeling
Huidige situatie
Het plangebied ligt in de noordoosthoek van de gemeente Papendrecht, ten noorden van de rijksweg
A15 en de Betuweroute en ten oosten van de N3. De percelen van het betreffende bedrijf worden
gebruikt ten behoeve van de fruitteelt.
Het buitengebied van Papendrecht heeft een agrarisch karakter. De bebouwing in het gebied wordt
ook overwegend als zodanig gebruikt. het gebied kenmerkt zich door openheid met weinig
bebouwing. De aanwezige bebouwing ligt aan weerszijden van de Matenasche Scheidkade. Ook is
enige bebouwing aanwezig aan de Matenaweg.
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Figuur 2.1 Ligging perceel Matenasche Scheidkade 2 te Papendrecht.
De bestaande bebouwing in de directe omgeving van het plangebied bestaat uit woningen, met de
daarbij behorende garages en bergingen alsmede bedrijfsbebouwing. De bedrijfsbebouwing heeft een
voornamelijk agrarisch karakter en wordt ook overwegend als zodanig gebruikt.
De dichtstbijzijnde woningen liggen op circa 65 m respectievelijk 80 m afstand, beide aan de
Matenasche Scheidkade. Andere bebouwing bevindt zich verderop in dezelfde straat. Aan de
zuidzijde bevinden zich de meest dichtstbijzijnde woningen aan de overzijde van de rijksweg A15.
Het perceel wordt ontsloten door de Matenasche Scheidkade. Dit zal niet veranderen met de beoogde
uitbreiding van de bedrijfsbebouwing.
Toekomstige situatie
De beoogde ontwikkeling bestaat uit de uitbreiding van de bestaande loods richting het oosten. De
loods dieper worden, waarmee in totaal maximaal 1.095 m2 vloeroppervlakte aan de bestaande loods
zal worden toegevoegd. De aanbouw zal qua vorm aansluiten bij de bestaande loods.
Om de uitbreiding mogelijk te kunnen maken zal, in ruil voor de vergroting van het bouwvlak in
westelijke richting, een deel (1.095 m2) van het bestaande bouwvlak worden verwijderd. Dezelfde
oppervlakte zal aan de westelijke zijde van de bestaande loods aan het bouwvlak worden toegevoegd.
Figuur 2.2 geeft een weergave van de verplaatsing van het bouwvlak.
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Figuur 2.2 weergave verplaatsing bouwvlak
Hierbij geldt dat het rood gearceerde deel van het bouwvlak komt te vervallen en het blauw
omkaderde deel aan het bouwvlak zal worden toegevoegd.

Hoofdstuk 3 Planologisch kader
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het voor het plangebied relevante vigerende
beleidskader. Paragraaf 3.2 besteedt aandacht aan het rijksbeleid. Het provinciaal en regionaal beleid
wordt weergegeven in paragraaf 3.3 In paragraaf 3.4 wordt het gemeentelijk beleid behandeld, waarna
in paragraaf 3.5 conclusies ten aanzien van het beleidskader voor het plangebied worden gegeven.
3.2 Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (13 maart 2012)
Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op 13 nationale belangen. Voor de gemeente
Papendrecht relevante belangen zijn:
een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke regio's met een
concentratie van topsectoren;
een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste
stedelijke regio's inclusief de achterlandverbindingen;
het in stand houden van de hoofdnetwerken van weg, spoor en vaarwegen om het functioneren
van de netwerken te waarborgen;
betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem van weg, spoor en
vaarwegen;
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001/t_NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001.html
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ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen;
verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast
en externe veiligheidsrisico's;
ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige
stedelijke (her)ontwikkeling;
ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke
kwaliteiten;
zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen.
Deze belangen zijn vertaald in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Het Barro (voorheen AMvB Ruimte) bevat inhoudelijke regels van de rijksoverheid waaraan
bestemmingsplannen, provinciale inpassingsplannen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen,
beheersverordeningen en omgevingsvergunningen met ruimtelijke onderbouwing moeten voldoen.
Het Barro bevat regels over Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Maasvlakte II),
Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en Waddengebied, Defensie (militaire terreinen, munitie,
militaire luchtvaart), Erfgoed (Unesco). Het Barro is niet van invloed op dit bestemmingsplan.
3.3 Provinciaal beleid
Structuurvisie ZuidHolland (inclusief herzieningen)
In de Visie op ZuidHolland beschrijft de provincie haar doelstellingen en provinciale belangen. In de
grote landschappelijke eenheden zet ZuidHolland zich in voor behoud van leefbaarheid en
economische vitaliteit van het landelijk gebied en realisering van een robuust natuur en
watersysteem. De provincie wil het landschap in ZuidHolland met alle kernkwaliteiten
gebiedsgericht versterken. De kernkwaliteiten in algemene zin zijn diversiteit, openheid, rust en stilte.
De provincie benoemt de volgende provinciale belangen om een vitaal, divers en aantrekkelijk
landschap te realiseren:
Ontwikkelen en behouden van vitale en waardevolle landschappen.
Cultuurhistorische Hoofdstructuur behouden.
Verbetering belevingswaarde en vermindering verrommeling van het landschap.
Realiseren van een complete Ecologische Hoofdstructuur.
Specifiek voor de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden benoemt de provincie de volgende
gebiedsopgaven:
Een perspectief bieden voor de landbouw als drager van het veenweidekarakter, perspectief
bieden voor de fruitteeltconcentraties als kenmerk van de overgang naar het rivierenlandschap,
bodemdaling afremmen, een robuust watersysteem realiseren en de Groene Ruggengraat
aanleggen.
In de Merwedezone, gelegen op de grens van het Groene Hart en de Zuidvleugel van de
Randstad, de Betuweroute en de A15, vindt de komende jaren herstructurering en transformatie
plaats. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de gemeenten en de provincie, die zijn
vastgelegd in de Transformatievisie Merwedezone. De provincie wil in dit gebied stedelijke
ontwikkelingen begeleiden en daarbij een goede overgang tussen stad en land realiseren. Het
gezamenlijke toekomstbeeld voor de Merwedezone omvat een waterrijk groengebied ten
noorden van de Betuweroute (op kaart aangegeven als zoeklocatie regiopark), herstructureren
van bedrijventerreinen en intensiveren van bebouwing bij de bestaande en nieuwe haltes van de
MerwedeLingelijn. Er zijn ook gebieden (het Oog en Papland) benoemd waar mogelijk na
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001/t_NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001.html
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2015 verstedelijking kan plaatsvinden, als daar tegen die tijd behoefte aan is en er geen ruimte
meer is binnen de kernen. Deze zijn als transformatiegebieden op de kaart aangegeven. Dit
vergt wel nadere onderbouwing en afstemming op regionaal niveau.
Verder is afgesproken dat er in het gebied 40 MW duurzame energie wordt opgewekt, te
realiseren in de vorm van windenergie of andere vormen van duurzame energie en passend
binnen de plaatsingsvisie windenergie.
Functiekaart
De functiekaart bevat in verschillende kleuren de aanduidingen voor de gewenste en mogelijke
ruimtelijke functies voor het stedelijk en landelijk gebied in de provincie tot 2020. De functies
waarvan de locatie en begrenzing vastliggen, zijn in kleur en vlakdekkend aangegeven. Veelal is
sprake van één hoofdfunctie, in sommige gevallen is sprake van een combinatie van functies in
hetzelfde gebied.
Op de functiekaart van de structuurvisie is het plangebied aangewezen als 'Agrarisch landschap 
inspelen op bodemdaling' (zie figuur 3.1).

Figuur 3.1 Uitsnede functiekaart (plangebied rood omcirkeld)
Agrarisch landschap  inspelen op bodemdaling
Om bodemdaling af te remmen geldt als vertrekpunt: 'Substantieel afremmen van de bodemdaling
binnen een robuust en klimaatbestendig watersysteem, zodanig dat het op lange termijn goed
betaalbaar en beheersbaar is en dat rekening wordt gehouden met behoud en ontwikkeling van de
landschappelijke kernkwaliteiten'. Door vernatting, mogelijk in combinatie met innovaties als
onderwaterdrainage kan gewerkt worden aan het verminderen van bodemdaling.
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Van belang blijft het behouden van het unieke Hollandse landschap van openheid, slagenverkaveling
met lange kavels en vele sloten. Beheerdiensten, gericht op weidevogels, botanisch interessante
slootkanten en waterberging leveren opbrengsten op. Verbreding van de bedrijfsvoering door
(verblijfs)recreatie, streekeigen producten, educatie en zorg kan daar ook aan bijdragen. In de
landbouwgebieden met veengronden die kwetsbaar zijn voor oxidatie bij bodembewerking, is de
mogelijkheid van ruwvoerteelten (bijvoorbeeld maïsteelt) beperkt.
De provinciale structuurvisie staat de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg.
Verordening Ruimte (inclusief herzieningen)
In samenhang met de structuurvisie is ook de Verordening Ruimte opgesteld. De regels in deze
verordening zijn bindend en werken door in gemeentelijke bestemmingsplannen. De volgende
bepalingen zijn relevant voor het bestemmingsplan.
Regels voor het gebied buiten bebouwingscontouren
Bebouwing ten behoeve van stedelijke functies buiten bebouwingscontouren is niet toegestaan,
uitzonderingen hierop zijn onder andere:
ruimtevoorruimte;
nieuwe landgoederen;
nietagrarische functies in vrijkomende agrarische bebouwing;
woningen in bebouwingslinten na sloop bestaande bebouwing;
uitbreiding bestaande nietagrarische functies.
Agrarische bedrijven
In de verordening zijn specifieke regels opgenomen waarmee in bestemmingsplannen rekening moet
worden gehouden:
agrarische bebouwing wordt geconcentreerd binnen het bouwperceel dat een maximale omvang
heeft van 2 ha;
nieuwe bebouwing is alleen mogelijk als deze noodzakelijk en doelmatig is voor de
bedrijfsvoering van volwaardige agrarische bedrijfsvoering;
voor een volwaardig agrarisch bedrijf is maximaal een bedrijfswoning toegestaan of het aantal
dat reeds is vergund;
nieuwe intensieve veehouderijen zijn uitgesloten;
nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven is buiten de concentratiegebieden niet toegestaan;
bij bestaande volwaardige glastuinbouwbedrijven is een oppervlak van 2 ha aan kassen
toegestaan;
nieuwvestiging van boom en sierteeltbedrijven is buiten de concentratiegebieden niet
toegestaan;
bij bestaande volwaardige boom en sierteeltbedrijven is een oppervlak van 300 m² aan kassen
toegestaan;
nevenfuncties zoals zorg, minicampings en overige agrogerelateerde voorzieningen zijn onder
voorwaarden bij agrarische bedrijven toegestaan.
Ecologische Hoofdstructuur
bestemmingsplannen dienen de bestaande natuurgebieden te beschermen tegen significante
aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden;
bestemmingsplannen voor de gronden die zijn aangewezen als zoekgebied wijzen geen
bestemmingen aan die de instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en
waarden van deze gebieden significant beperken.
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Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van een bestaande loods en in een afname
van de oppervlakte aan bouwvlakken. De bouwmogelijkheden zullen hiermee worden beperkt. De
Verordening Ruimte staat hiermee de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg.
3.4 Gemeentelijk beleid
Structuurvisie Papendrecht
In de gemeentelijke 'Structuurvisie Papendrecht 2020, een venster naar de toekomst' staat de
doelstelling 'de kwaliteit van leven behouden en versterken' centraal. Om goed te kunnen wonen,
leven, werken en recreëren in Papendrecht is ene optimaal en efficiënt ruimtegebruik' van alle
gebieden en onderdelen van de gemeente noodzakelijk. Behoud en versterking van de eigenheid van
de gemeente is daarbij het vertrekpunt.
Op de bij de gemeentelijke structuurvisie horende structuurvisiekaart is het plangebied aangeduid als
'Agrarisch en natuur'. De kwaliteiten en belevingswaarden van de natuur en het landschap in het
buitengebied hebben naast de agrarische en natuurlijke functie echter ook een belangrijke recreatieve
waarde voor Papendrecht. Voor de kwaliteiten van het buitengebied is het van belang dat
natuurgebieden en recreatief landschap, en dan met name het Groene Hart, beter bereikbaar worden,
maar ook van betekenis zijn voor de inwoners van Papendrecht en omgeving.
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van een bestaande loods en in een afname
van de oppervlakte aan bouwvlakken. De bouwmogelijkheden zullen hiermee worden beperkt. De
structuurvisie Papendrecht staat hiermee de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg.
Beheersverordening Buitengebied
Ter plaatse van het plangebied vigeert momenteel beheersverordening Buitengebied welke op 24
januari 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. In deze beheersverordening is voor het plangebied
het besluitvlak 'Agrarisch' opgenomen, met de nadere subvlakken ten behoeve van 'fruitteelt',
'bouwvlak', 'maximum bebouwingspercentage 80%', 'maximale goothoogte 6 m en maximale
bouwhoogte 9 m'. Uitsluitend ter plaatse van de bestaande bedrijfswoning is het bijbehorende subvlak
'bedrijfswoning' toegekend. In figuur 3.2 is een uitsnede van de verbeelding behorende bij de
beheersverordening opgenomen.
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Figuur 3.2 Uitsnede verbeelding beheersverordening Buitengebied (plangebied rood omkaderd)
Op basis van de bijbehorende bestemmingsregels is de gewenste uitbreiding buiten het aangegeven
bouwvlak niet mogelijk. In hoofdstuk 2 van dit bestemmingsplan is nader op de benodigde aanpassing
van het bouwvlak ingegaan.
3.5 Conclusie
De uitbreiding van de bestaande loods is strijdig met de ter plaatse vigerende beheersverordening
Buitengebied. De relevante rijks en provinciale beleidsnota's staan de beoogde ontwikkeling echter
niet in de weg.

Hoofdstuk 4 Juridische plantoelichting
In dit hoofdstuk is uiteengezet welke gedachten aan de juridische regeling ten grondslag hebben
gelegen en hoe deze is vormgegeven.
4.1 Verantwoording planvorm
Dit bestemmingsplan vormt het juridische kader voor het plangebied. Op basis van dit
bestemmingsplan zal het beoogde plan zonder verdere uitwerking van de bestemmingen of andere
planologischjuridische procedures kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast vervult het plan, na
realisatie van de bouw, een belangrijke beheer en gebruiksfunctie. Iedere functie in het plangebied is
voorzien van een daarop toegesneden bestemmingsregeling. Deze planvorm biedt de mogelijkheid
voor de beoogde nieuwbouw en biedt tegelijkertijd rechtszekerheid voor de gebruikers van de
aangrenzende gebieden.
Ingevolge de Wro, het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de daarbij behorende ministeriële
Regeling standaarden ruimtelijke ordening (Rsro) dienen bestemmingsplannen op vergelijkbare wijze
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001/t_NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001.html
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opgebouwd en gepresenteerd te worden en tevens digitaal uitwisselbaar gemaakt te worden. Er is een
aantal standaarden door het Rijk ontwikkeld, waaronder de Standaard Vergelijkbare
Bestemmingsplannen (SVBP2012), de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen (PRBP2012). In dit
bestemmingsplan is van deze standaarden voor zover van toepassing gebruikgemaakt. Hiermee wordt
de rechtsgelijkheid en de uniformiteit binnen de gemeentelijke c.q. landelijke bestemmingsplannen
gediend. Het bestemmingsplan is tevens afgestemd op de terminologie en regelgeving zoals
opgenomen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
4.2 Opbouw regels
De juridische regeling bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de definities van
begrippen, die voor het algemene begrip, de leesbaarheid en uitleg van het plan van belang zijn en de
wijze van meten. In hoofdstuk 2 wordt op de bestemmingen en hun gebruik ingegaan. Het derde
hoofdstuk gaat in op de algemene regels. De overgangs en slotregel maken onderdeel uit van het
vierde hoofdstuk.
4.3 De bestemming
Agrarisch
De hoofdbestemming in het plangebied is Agrarisch. Het enige agrarische bedrijf in het plangebied,
waar de beoogde ontwikkeling betrekking op heeft, is een fruitteeltbedrijf. Het bedrijf is van een
passende bestemming voorzien conform de vigerende beheersverordening Buitengebied. Aangezien
de eigenaar van het fruitteeltbedrijf een vergunning heeft voor beperkte detailhandel, is verkoop aan
huis van fruit binnen deze bestemming toegestaan.
De beoogde uitbreiding van de loods is mogelijk gemaakt doordat het bouwvlak ten opzichte van de
beheersverordening Buitengebied is aangepast. Hierdoor kan de nieuwe bebouwing binnen het
bouwvlak gerealiseerd kan worden. Binnen dit bouwvlak dienen alle bedrijfsgebouwen, de
bedrijfswoning en bijbehorende voorzieningen te worden gebouwd.

Hoofdstuk 5 Sectorale aspecten
5.1 Inleiding
Op grond van de wet en jurisprudentie dient de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan te worden
aangetoond en moet worden onderbouwd dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In dit
hoofdstuk zijn de sectorale aspecten beschreven die voor dit bestemmingsplan relevant zijn. De
resultaten en conclusies van de onderzoeken zijn per aspect opgenomen in de betreffende paragraaf.
5.2 Milieueffectrapportage
Toetsingskader
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader
van het omgevingsvergunning planmerplichtig, projectmerplichtig of merbeoordelingsplichtig zijn.
Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het
bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen,
na te gaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de
omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEGrichtlijn milieueffectbeoordeling. Deze
omstandigheden betreffen:
de kenmerken van de projecten;
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001/t_NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001.html
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de plaats van de projecten;
de kenmerken van de potentiële effecten.
Onderzoek en conclusie
In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een
industrieterrein merbeoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een
oppervlakte van 75 hectare of meer (Besluit milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.3). De
beoogde ontwikkeling beslaat een oppervlak van circa 900 m2 met de uitbreiding van een bestaande
loods. De beoogde ontwikkeling blijft daarmee ruim onder de drempelwaarde.
Opgemerkt dient te worden dat voor activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden
voldoen, toch dient te worden nagegaan of er sprake kan zijn van belangrijke gevolgen voor het
milieu. Gelet op de kenmerken van de ontwikkelingen in het plangebied (zoals het kleinschalige
karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.), de plaats van de
ontwikkelingen en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke negatieve
milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillende milieuaspecten zoals
deze in de volgende paragrafen zijn opgenomen. Voor het voorliggende bestemmingsplan is dan ook
geen merprocedure of merbeoordelingsprocedure noodzakelijk conform het Besluit m.e.r.
5.3 Water
Waterbeheer en watertoets
De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over een
ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn
met duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap
Rivierenland, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits en waterkwaliteitsbeheer. De watertoets
voor dit plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl).
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de
waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze
paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het
waterschap nader wordt behandeld.
Europa:
Kaderrichtlijn Water (KRW)
Nationaal:
Nationaal Waterplan (NW)
Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21)
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
Waterwet
Provinciaal:
Provinciaal Waterplan
Provinciale Structuurvisie
Verordening Ruimte
Waterschapsbeleid
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Het Waterbeheerplan 20102015 (2009) heeft een integraal en strategisch karakter. De koers voor de
komende zes jaren wordt hierin vastgelegd. In de planperiode staan de volgende aspecten centraal:
het bieden van veiligheid tegen overstromingen;
het realiseren van de kwantitatieve wateropgave (NBW1);
het realiseren van de waterkwaliteits en ecologische doelstellingen (KRW2);
het samen met de gemeenten realiseren van de kwantitatieve wateropgave in het stedelijk
gebied en het verbeteren van de waterkwaliteit in stedelijke wateren;
het invulling geven aan de samenwerking in de afvalwaterketen.
Het Waterbeheerplan 20102015 borduurt voort op de verschillende beleidsplannen die in de
afgelopen jaren zijn vastgesteld. Er is dus geen sprake van een breuk in het waterbeleid maar wel van
een verdere intensivering. Het is het eerste volledig integrale waterbeheerplan van het waterschap.
Alle beleidsaspecten van waterkeringen, watersysteem en afvalwaterketen zijn in dit plan verwoord.
Ook zijn voor het eerst de nationale, de provinciale en waterschapsplannen tegelijkertijd opgesteld.
Omdat deze verschillende plannen elkaar beïnvloeden is er veel geïnvesteerd in een goede
afstemming tussen de verschillende overheden.
In de Beleidsregels van het waterschap is vuistregel opgenomen voor de compensatie van toename
aan verhard oppervlak. Deze vuistregel houdt in dat voor elke hectare nieuw verhard oppervlak er 436
m3 waterberging gerealiseerd moet worden (gebaseerd op de T=10+10% bui). Daarbij mag het
waterpeil niet meer dan 20 cm stijgen in de Alblasserwaard. In het stedelijk gebied is de toename voor
de eerste 500 m2 verhard oppervlak vrijgesteld van watercompensatie en voor het landelijk gebied is
dit 1.500 m2.
Huidige situatie
Bodem en grondwater
Volgens de Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem ter plaatse uit zeekleigrond. Er is sprake van
grondwatertrap II. Dat wil zeggen dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand op minder dan 0,4 m
benden maaiveld ligt en dat de gemiddelde laagste grondwaterstand varieert tussen 0,5 en 0,8 m
benden maaiveld. De maaiveldhoogte ter plaatse bedraagt circa NAP 1,2 m.
Waterkwantiteit
Ten noorden en ten westen van het plangebied ligt een Bwatergang. Bwateren zijn van secundair
belang voor het waterbeheer en dienen door de aangrenzende eigenaren te worden onderhouden. Ten
zuiden en ten oosten van het plangebied is een Cwatergang gelegen. Cwateren zijn van tertiair
belang voor het waterbeheer waarvoor geen jaarlijkse onderhoudsplicht geldt.
Rondom de Bwatergangen is sprake van een beschermingszone waarbinnen beperkingen gelden voor
bouwen en aanleggen om onderhoud aan de watergang mogelijk te houden.
Watersysteemkwaliteit en ecologie
De aanwezige watergangen behoren niet tot de Kader Richtlijn Water (KRW)lichamen.
Veiligheid en waterkeringen
Het plangebied is niet gelegen binnen de kern/beschermingszone van een waterkering.
Afvalwaterketen en riolering
Het plangebied is aangesloten op een gemengd rioolstelsel.
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Toekomstige situatie
Waterkwantiteit
Bij een toename in verharding dient deze toename te worden gecompenseerd door de aanleg van
functioneel open water. Volgens de eis van het waterschap dient bij een toename van meer dan 1.500
m2 in het landelijk gebied water gecompenseerd te worden. De ontwikkeling bestaat uit de uitbreiding
van een bestaande loods met circa 900 m2 (= maximaal 80% van 1.095 m2 bouwvlak). Dit blijft ruim
onder de grens. Watercompensatie is voor voorliggende bestemmingsplan dan ook niet noodzakelijk.
Watersysteemkwaliteit en ecologie
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem geldt een verbod op het toepassen
van zink, lood, koper en PAK'shoudende bouwmaterialen.
Veiligheid en waterkeringen
De beoogde ontwikkeling is niet van invloed op de waterveiligheid in het gebied.
Afvalwaterketen en riolering
Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw gewenst een
gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een
rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke
riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden:
hemelwater vasthouden voor benutting,
(in) filtratie van afstromend hemelwater,
afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater,
afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI.
Watervergunning
Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het waterschap vergunning te worden
aangevraagd op grond van de "Keur". Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe
watergangen, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het oppervlaktewater.
In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen en waterkeringen in acht
dient te worden genomen. Dit betekent dat binnen de beschermingszone niet zonder watervergunning
gebouwd, geplant of opgeslagen mag worden. De genoemde bepaling beoogt te voorkomen dat de
stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan of afvoer en/of berging van water
wordt gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen
uit de "Keur". Het onderhoud en de toestand van de (hoofd)watergangen worden tijdens de jaarlijkse
schouw gecontroleerd en gehandhaafd.
Omdat niet wordt gebouwd binnen de beschermingszone van de watergangen is geen vergunning op
basis van de Keur noodzakelijk.
Conclusie
De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse.
Het waterschap adviseert positief over voorliggende plan.
5.4 Verkeer en parkeren
Het plangebied wordt ontsloten vanaf de Matenasche Scheidkade. Aangezien de ontwikkeling de
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001/t_NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001.html
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uitbreiding van een bestaande loods betreft, zal zeer beperkt sprake zijn van een toename van het
aantal verkeersbewegingen op de Matenasche Scheidkade. Het gaat hier met name om een (beperkte)
toename van het aantal vrachtwagens. Daarnaast is aangegeven dat de loods eenmaal per jaar zal
worden gevuld en eenmaal per jaar zal worden geleegd.
Qua verkeerscapaciteit kan de Matenasche Scheidkade deze zeer beperkte toename van het aantal
verkeersbewegingen aan. Aandachtspunt is de verkeersveiligheid: door de beperkte breedte van de
rijbaan en het ontbreken van goede uitwijkmogelijkheden kan er sprake zijn van een negatieve invloed
op de verkeersveiligheid. Gezien de zeer lage verkeersintensiteit van de Matenasche Scheidkade en de
zeer geringe toename van het verkeer op jaarbasis, wordt de ontwikkeling acceptabel geacht.
Op het betreffende perceel is voldoende ruimte aanwezig om te voorzien in parkeergelegenheid.
5.5 Luchtkwaliteit
Beleid en Normstelling
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de
luchtkwaliteit.
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet
milieubeheer (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). Dit onderdeel van de Wet milieubeheer
(Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood,
koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de
grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar en daggemiddelde) van belang.
De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in de volgende tabel weergegeven.
Tabel 5.1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wm
stof
stikstofdioxide
(NO2)

fijn stof (PM10)

toetsing van
jaargemiddelde
concentratie
jaargemiddelde
concentratie
jaargemiddelde
concentratie
24uurgemiddelde
concentratie

Grenswaarde
60 µg/m³
40 µg/m³
40 µg/m³

geldig
2010 tot en met
2014
vanaf 2015
vanaf 11 juni 2011

max. 35 keer p.j. meer dan
50 µg/m³

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen
hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet
leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht.
NIBM
In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen
voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties
onderscheiden:
een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en
PM10 (= 1,2 µg/m³);
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001/t_NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001.html
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een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze
categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen.
Onderzoek en conclusie
Omdat de ontwikkeling bestaat uit de uitbreiding van een bestaande loods zal slechts zeer beperkt
sprake zijn van een toename van het aantal verkeersbewegingen. Het effect op de luchtkwaliteit
bedraagt in geen geval meer dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarden voor PM10 en NO2. Op het
plan is daarom het besluit nibm van toepassing. Een toetsing aan de grenswaarden kan achterwege
blijven.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van
het plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de monitoringstool (www.nslmonitoring.nl)
die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. Hieruit blijkt dat in 2012 de
jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof direct langs de A15 (als maatgevende
doorgaande weg langs het plangebied) onder de grenswaarden uit de Wet milieubeheer zijn gelegen.
Omdat direct langs deze weg aan de grenswaarden wordt voldaan, zal dit ook ter plaatse van het
plangebied het geval zijn. Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate een
locatie verder van de weg ligt. Daarom is ter plaatse van het hele plangebied sprake van een
aanvaardbaar woon en leefklimaat.
5.6 Bedrijven en milieuhinder
Beleid en Normstelling
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van
bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen:
ter plaatse van de woningen een goed woon en leefmilieu kan worden gegarandeerd;
rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven.
Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen in
voldoende mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNGpublicatie Bedrijven en
milieuzonering (editie 2009).
Onderzoek en conclusies
Met dit bestemmingsplan wordt de uitbreiding van de bestaande loods van het fruitteeltbedrijf
mogelijk gemaakt. Voor bedrijfsgebouwen van fruitteeltbedrijven geldt op basis van de VNG
publicatie een richtafstand van 30 m tot een rustige woonwijk (10 m tot gemengd gebied) in verband
met het aspect geluid (SBIcode 2008: 011, 012, 013). De dichtstbijzijnde woningen liggen op een
afstand van circa 65 m. Er wordt dan ook voldaan aan de richtafstand. Daarnaast komt de
bedrijfsbestemming door de uitbreiding van de loods niet dichterbij de woningen te liggen. Er zal ter
plaatse van de woningen dan ook sprake zijn van een aanvaardbaar woon en leefklimaat. Het aspect
bedrijven en milieuhinder staat de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg.
5.7 Externe veiligheid
Beleid en normstelling
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden
gekeken, namelijk:
bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid;
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001/t_NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001.html
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vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen.
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten
het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon
dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per
dag gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt
weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans
per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een
ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. het
bevoegd gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde
overschrijdt.
Risicovolle inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het
externe veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR
rondom een risicovolle inrichting een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor
beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 106 per jaar. Bij een ruimtelijke
ontwikkeling moet aan deze normen worden voldaan.
Het Bevi bevat geen grenswaarde voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een
verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in het invloedsgebied rondom de inrichting. De in het
externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde. Deze
verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als in nieuwe situaties.
Vervoer van gevaarlijke stoffen
In de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RVGS) is het externe veiligheidsbeleid
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water en (spoor)wegen opgenomen. Op basis van de
circulaire is voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare en beperkt
kwetsbare objecten 105 per jaar en de streefwaarde 106 per jaar. In nieuwe situaties is de
grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare objecten 106 per jaar; voor beperkt kwetsbare
objecten in nieuwe situaties geldt een richtwaarde van 106 per jaar. Op basis van de circulaire geldt
bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR een
verantwoordingsplicht. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als in nieuwe situaties.
De circulaire vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen
hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. Wel kan de verantwoordingsplicht voor het GR nog
buiten deze 200 m strekken.
Vooruitlopend op de vaststelling van het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid is de circulaire
per 1 januari 2010 gewijzigd. Met deze wijziging zijn de veiligheidsafstanden en
plasbrandaandachtsgebieden uit het Basisnet Wegen en Basisnet Water opgenomen in de circulaire.
Besluit externe veiligheid buisleidingen
Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden. In dat besluit
wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat
ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op advies van de minister wordt bij de
toetsing van externe veiligheidsrisico's van buisleidingen al enkele jaren rekening gehouden met deze
risicobenadering.
Onderzoek
Ter plaatse van het plangebied vindt opslag van propaan plaats. Rondom de tank is sprake van een PR
106 contour van 9 m. De uitbreiding van de loods vindt buiten deze contour plaats. de aanwezigheid
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001/t_NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001.html
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van de propaantank vormt dan ook geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.
Ten zuiden van het plangebied vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de Rijksweg A15 en
de Betuweroute. Beide risicobronnen vormen echter geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling
omdat het plangebied op een afstand van meer dan 200 m van deze bronnen is gelegen.
Tevens vindt ten zuiden van het plangebied vervoer van gevaarlijke stoffen plaats door de
aardgasleiding 119630. Deze leiding heeft een uitwendige diameter van 12,76 inch en een maximale
werkdruk van 40 bar. Het invloedsgebied van de leiding is circa 180 m. Het plangebied ligt op circa
80 m van de leiding, dit is binnen het invloedsgebied. Gezien de personendichtheid in het gebied
rondom de leiding zal geen sprake zijn van een overschrijding van 0,1 maal de oriënterende waarde
van het groepsrisico. Door de uitbreiding van de bestaande loods zal daarnaast de personendichtheid
en daarmee het groepsrisico nauwelijks toenemen. De aanwezigheid van de A15, de Betuweroute en
de aardgasleiding vormen dan ook geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.
Conclusie
Geconcludeerd wordt dat het plan voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien van externe
veiligheid. Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het plan niet in de weg.
5.8 Ecologie
Toetsingskader
Vogel en Habitatrichtlijn
De natuurbescherming is onderverdeeld in gebiedsbescherming en soortbescherming. De
gebiedsbescherming vindt plaats via de Vogel en Habitatrichtlijn, richtlijnen voor Natura 2000. Deze
richtlijnen zijn uitgewerkt in nationale wetgeving en niet rechtstreeks van toepassing.
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet (1998) regelt de bescherming van gebieden die in het kader van de
Vogelen Habitatrichtlijn beschermd moeten worden. Alleen binnen die gebieden is de wet van
toepassing.
Flora en faunawet
De Flora en faunawet (Ffw) regelt de Europese Vogel en Habitatrichtlijnen die voorzien in een
bescherming van vogel, planten en diersoorten en hun leefomgeving. De planten en dieren kunnen
op drie manieren beschermd worden: de soort beschermen, de leefomgeving beschermen en
schadelijke handelingen verbieden.
De Ffw beschermt in beginsel alle flora en fauna. De in de Ffw opgenomen dier en plantensoorten
zijn (middels de AMvB, Regeling vrijstelling beschermde dier en plantensoorten behorende bij de
Ffw) onderverdeeld in drie categorieën. Voor de soorten uit tabel 1 is geen ontheffing nodig bij
ruimtelijke ingrepen of bestendig beheer. Wel blijft voor deze soorten de zorgplicht uit de Ffw van
kracht. Voor de soorten uit tabel 2 kan een vrijstelling tot ontheffingsaanvraag gelden als de
initiatiefnemer van ruimtelijke ontwikkelingen en beheer over een goedgekeurde gedragscode
beschikt. Dit geldt ook voor de soorten uit tabel 3, als er sprake is van bestendig beheer en onderhoud.
Voor andere ontwikkelingen bij soorten uit tabel 3 blijft een ontheffingsaanvraag verplicht.
Onderzoek en conclusie
Gebiedsbescherming
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Het plangebied maakt geen onderdeel uit van en ligt niet in de omgeving van beschermde
natuurgebieden. De Natuurbeschermingswet staat de beoogde ontwikkeling dan ook niet in de weg.
De ontwikkeling ligt op ruime afstand van Natura 2000gebieden en leidt naar verwachting niet of
nauwelijks tot een toename van de verkeersintensiteiten, zodat significant negatieve effecten als
gevolg van stikstofdepositie kunnen worden uitgesloten.
Soortenbescherming
Er worden geen beschermde soorten aangetast door de beoogde ontwikkeling, gelet op het karakter
van het gebied (intensief beheerd landbouwgrond) en het ontbreken van vestigingsmogelijkheden in
de bestaande bebouwing. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht. Dat betekent dat iedereen
voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en hun
leefomgeving.
Gelet hierop wordt geconcludeerd dat de Ffw de beoogde ontwikkeling niet in de weg staat.
5.9 Bodem
Beleid en normstelling
Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden
gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken
of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is
van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende
bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden
gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor
een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen (voor 1987), dat
niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. Nieuwe bestemmingen dienen
bij voorkeur te worden gerealiseerd op bodem die geschikt is voor het beoogde gebruik.
Onderzoek en conclusie
Ter plaatse van het plangebied vindt geen functiewijziging plaats, de functie is en blijft agrarische
bedrijvigheid. Er vindt dus geen feitelijke functieverandering plaats waarbij rekening moet worden
gehouden met de bodemkwaliteit. Hierdoor is geen nader bodemonderzoek noodzakelijk.
Er wordt geconcludeerd dat het aspect bodem de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg
staat.
5.10 Archeologie en cultuurhistorie
5.10.1 Archeologische waarden

Bij de opstelling en de uitvoering van ruimtelijke plannen moet rekening gehouden worden met
bekende archeologische waarden. De gemeente Papendrecht heeft een eigen Archeologische
Verwachtingskaart en een Archeologische Beleidsadvieskaart
Op de Verwachtingskaart staat aangegeven wat de archeologische verwachting is voor de in
geologisch opzicht verschillende gebieden. Conform de Beleidsadvieskaart is ter plaatse van het
plangebied geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. De Archeologische waarden staan de
vaststelling van het bestemminsplan dan ook niet in de weg.
5.10.2 Cultuurhistorische waarden
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In de nabijheid van het plangebied zijn geen rijks of gemeentelijke monumenten aanwezig. De N214
aan de noordwestzijde van het plangebied is op de provinciale Cultuur historische atlas aangeduid als
een historisch landschappelijke lijn met een redelijk hoge waarde. Verder zijn in de omgeving van het
plangebied geen relevante cultuurhistorische waarden aanwijsbaar. De cultuurhistorische waarden
vormden dan ook geen belemmering voor de uitbreiding van de bedrijfsloods.

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid
6.1 Economische uitvoerbaarheid
Alle kosten voor de realisatie van het project zijn voor rekening van de initiatiefnemer. De financieel
economische uitvoerbaarheid is daarmee gewaarborgd, zodat het plan kan worden gerealiseerd.
6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Vooroverleg
In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro is het voorontwerpbestemmingsplan verstuurd naar
de wettelijke overlegpartners. Daarnaast heeft het voorontwerpbestemmingsplan voor eenieder ter
inzage gelegen. Op het voorontwerpbestemmingsplan zijn geen inspraak en vooroverlegreacties
ingediend.
Zienswijzen
De gemeente Papendrecht heeft het ontwerpbestemmingsplan 'Matenasche Scheidkade 2' gedurende
een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Een ieder heeft gedurende deze periode zienswijzen
kunnen indienen. Van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen is geen gebruik gemaakt.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001/t_NL.IMRO.0590.bp06scheidkade3001.html

19/19

237

Bijlage 6 Cultuurhistorisch landschapspark de Tiendzone

Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021
ontwerp, 16 maart 2021

het

Cultuurhistorisch Landschapspark
“De Tiendzone” Spreekt tot de verbeelding

Tiendzone
TAG
Advies Groep

Inhoudsopgave

6

Dieren ........................................................................ 14

7

Functies .................................................................... 15

1

Inleiding ...................................................................... 1

7.1

Recreatie-1 ....................................................... 15

2

Gebiedsomschrijving ................................................ 2

7.2

Wonen en Tuin-1 .............................................. 15

2.1
2.2

Begrenzing ......................................................... 2
Gebied................................................................ 2

7.3

Water ................................................................ 15

2.3

Historie ............................................................... 3

8

Beeld van het verleden bewaard voor het heden. . 16

Water .......................................................................... 4

9

Verantwoording ........................................................ 17

3

4

5

3.1
3.2

Ontwateringssloten ............................................. 4
Vaarsloten .......................................................... 5

3.3

Historische kreek ................................................ 6

3.4

De Wetering ....................................................... 6

3.5
3.6

Kwelwatergreppel ............................................... 7
Drainage ............................................................. 7

Wegen en paden ........................................................ 8
4.1

Nieuwe wegen: ................................................... 8

4.2
4.3

Bestaande wegen: .............................................. 8
Bestaande paden ............................................. 11

4.4

Nieuwe paden .................................................. 11

4.5

Duikers en bruggen .......................................... 11

Groen ........................................................................ 13
5.1 Kerkakkers ....................................................... 13
5.2

Veenweide........................................................ 13

Datum
Projec
Betreft

2 december 2017
Tiendzone………
Toelichting beheersverordening

1 Inleiding

Contactpersonen

Cultuurhistorisch landschapspark “De Tiendzone” maakt deel
uit van het plangebied van de beheersverordening van
Papendrecht.
De ruimtelijke uitwerking van dit
landschapspark is voortgekomen uit de maatschappelijke
bewustwording dat we een deel van het oorspronkelijke
landschap waaruit Papendrecht is voortgekomen moesten veiligstellen voor de huidige en toekomstige
plaatselijke gemeenschap.
Over een periode van meer dan 20 jaar is er toegewerkt naar
een stuk belevingsruimte waar de historie kan worden beleefd
hoe het vroeger ongeveer moet zijn geweest. Dit park spreekt
tot de verbeelding………… van het verleden. Maar ook tot de
in de beheersverordening opgenomen verbeelding, dat op een
dergelijke ondergrond heel de gemeente Papendrecht haar
huidige vorm heeft gekregen.
Binnen het kader van de verordeningsmatige verbeelding zou
je kunnen zeggen “De verbeelding spreekt tot de verbeelding:
Hier zijn jullie uit voortgekomen. Middels dit document willen
we het historisch landschapsplan nader duiden in haar
historische context. Zo dat voor de toekomst is vastgelegd
waarom dit gebied haar specifieke inbedding heeft gekregen
binnen het geheel van de beheersverordening.
Het document heeft daarin de status van toelichting.

Onze referentie
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Datum
Projec
Betreft

2 december 2017
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2 Gebiedsomschrijving
2.1

Begrenzing
In het Landschapsplan voor de Tiendzone is gekozen voor een
scherpe grens tussen woonwijk en parkzone. Die grens wordt
gevormd door een zogenaamde ‘ring’: een pad voor langzaam
verkeer geflankeerd door een doorgaande rij bomen. Deze
ring volgt in het landschapsplan de zuidkil en de zuidkant van
de weteringen, sluit in het oosten aan op het land van matena,
begrensd door de Matenasche scheidkade en in het westen
op de Tiendweg Oost. (Tekst overgenomen uit: Tiendzone
uitgewerkt okt 2001 blz. 7 middelste kolom)

2.2

(Tekst overgenomen uit: Tiendzone uitgewerkt okt 2001 blz. 9
bovenste deel)

Gebied
De oorspronkelijke sloten en de daar tussenliggende velden
vormen de landschappelijke basis van de Tiendzone. Er zijn
enkele nieuwe dwars-sloten gegraven waardoor er nieuwe
eilanden zijn ontstaan. Over deze ondergrond is een stelsel
van voornamelijk voetpaden aangelegd, en er zijn houtwallen
en rietkragen aangeplant. Hieronder worden de diverse
elementen nader geduid. Bij de ontwerpbeslissingen hebben
de eigendomssituaties een belangrijke rol gespeeld. De
ingrepen in het gebied hebben voor het grootste deel
plaatsgevonden op gemeente - grond, of zijn daar speciaal
voor aangekocht.
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Tiendweg oost De zuidelijke begrenzing van het gebied.
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Historie
Het gehele landschap van de Alblasserwaard bestond uit
veengronden met wilde vegetatie. Een oer-landschap door de
natuur gevormd. Bij diepe ontgravingen zijn er o.a elzen
berken en veeneiken gevonden die in dit landschap
thuishoorden. Door dit gebied liepen stromen en kreken. In
de 11e eeuw is men begonnen met het ontginnen van deze
veengebieden. De oorspronkelijke gebieden lagen veel
hoger. Voor de ontginning moest al het opslag worden
verwijderd en moest het gebied worden ontwaterd. Dit deed
men door het graven van sloten en greppels, waardoor het
tussenliggende land droger werd en bebouwd kon worden.
De eerste eeuw was het goede landbouwgrond, maar door
het inklinken (door verdroging) van de ondergrond werd het
gebied steeds natter en daardoor minder geschikt voor
landbouw en meer geschikt voor veeteelt. Ook werden de
percelen gebruikt als hakgriend voor wilgen en elzen en
productiepercelen voor gerief- en gebruiks-hout.
Waarschijnlijk hebben er ook hennep akkers gelegen. Later is
het gebied meer een eenheid gaan vormen met de huidige
lint bebouwing en is het gebruik van de gronden nog
kleinschaliger geworden.
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Weide perceel.
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3 Water
De sloten markeren het historische beeld
slagenlandschap en hadden meerdere functies.

Alle bestaande sloten zijn in tact gebleven. Om twee redenen
zijn er een aantal extra gegraven. Vanwege een betere
doorstroming en vanwege het maken van een natuurlijke
begrenzing: tussen pad en volkstuin, tussen openbaar groen
en woning, tussen woningen onderling e.d. Zo worden
schuttingen en hoge hekwerken overbodig.
De oevers van de groengebieden zijn niet beschoeid.
De oevers van de woningkavels zijn of worden voorzien van
een beschoeiing die 10-15 cm boven de waterlijn uitsteekt.
Om een goede doorstroming te waarborgen en om de sloot
langs de ring duidelijk uit de verf te laten komen zijn of worden
er bruggen toegepast om de woonkavels te kunnen bereiken.

3.1

(Tekst overgenomen uit: Tiendzone uitgewerkt okt 2001 blz. 9
Onze referentie
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van

het

Ontwateringssloten
De functie was en is nog steeds naast het ontwateren van het
gebied, juist ook het vasthouden van het water in het gebied
om bodemdaling vanwege de veenachtige ondergrond te
voorkomen. De slotenstructuur is ontstaan toen men het
gebied en daarmee de gehele Alblasserwaard is gaan
ontginnen. Het oorspronkelijke veengebied met veen-bos
vegetatie werd kaal gemaakt en ontwaterd door middel van het
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aanleggen van een slotenstructuur. Tussen de sloten op de
percelen lagen vaak ook nog greppels, dit zijn ondiepere
watergangen, met eenzelfde doel. De breedte van de percelen
was afgestemd op de effectiviteit van de ontwatering.
Ontwateren deed men in eerste instantie rechtstreeks op de
rivier. Door de ontwatering heeft er in de loop der jaren echter
een enorme bodemdaling plaats - gevonden, waardoor er een
intern polder waterbeheersysteem is ontstaan, met molens en
later gemalen. Het systeem van de watergangen werd en
wordt gebruikt voor waterpeil beheer, om de waterhuishouding van het gebied te reguleren. Zo is er bijvoorbeeld
sprake van een zomer- en een winterpeil.

3.2

Vaarsloten
De bredere sloten werden gebruikt als vaarsloten voor het
transport van groenten, hooi en melkbussen. Dit ging vroeger
beter doordat er nauwelijks wegen door de polder liepen die
de percelen bereikbaar maakten via land.
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Historische kreek
Naast de rechte structuur van de sloten is er sprake van een
uitzondering. Aan het einde van het gemeentelijke deel van het
landschapspark bevindt zich een gekromde watergang. Dit
kan een relict zijn van een historische kreek, de van oorsprong
door de natuur gevormde waterloop die uitmondde op de
Beneden merwede. Dit stroomprofiel is in de uitleg van het
landschapsplan bewaard gebleven. Door grondophoging
tijdens de realisatie van het park is het scherper afgetekend
dan in de oorspronkelijke toestand.
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3.4

De Wetering
Deze watergang die met de Tiendweg Oost de zuid zijde van
het park begrenst heeft als functie de ontwatering van het
gebied voor alle sloten die er op uitkomen. Deze wetering
sluit aan op een groter gebied dat werd bemalen door
molens, stoomgemalen en tegenwoordig door modernere
gemalen. Voor de opvang en afvoer van kwelwater onder
het dijklichaam was er aan de andere zijde van de Tiendweg
een greppel gegraven. Deze lag deels op particuliere erven,
maar maakte ook deel uit van de historische context van het
waterbeheer.
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Kwelwatergreppel
Aan de rechterzijde van de Tiendweg Oost is er een relict
zichtbaar van een kwelwatergreppel. Deze zijn nagenoeg uit
het beeld verdwenen doordat er andere, modernere
technieken zijn toegepast. Ook heeft de aanleg van
Industrieterrein Oosteind deze greppels deels overbodig
gemaakt en zijn er hagen en bestrating over aangelegd.
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3.6

Drainage
Een van deze technieken is ondergrondse drainage. Op de
foto is zichtbaar dat het kwelwater van het drainage systeem
uit de buis loopt die onder de Tiendweg Oost door is
aangebracht.
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4 Wegen en paden
De wegen vormen de markeringen van het gebied en ook de
toegankelijkheid van het gebied en worden hieronder
beschreven.

4.1
4.1.1

Nieuwe wegen:
De ringweg
Deze vormt de begrenzing van het gebied aan de noordzijde
van het landschapspark. Vanuit deze ring zijn er verbindingen
gemaakt met bestaande en nieuwe paden in het gebied.
Deze weg heeft verschillende profielen gekregen en kent
geen historische relevantie.

4.2

4.2.1

Bestaande wegen:

Tiendweg oost
De Tiendweg Oost heeft deel uitgemaakt van een veel langer
tracé door de Papendrechtse polder. De Lange Tiendweg
dankt daar haar naamgeving aan en is min of meer over deze
oude route geprojecteerd. Van oorsprong was het een
ophoging in het landschap dat met vrijkomend materiaal uit de
ontgravingen van de weteringen tot stand kwam. Dit
“dijkje”vormde een buffer tegen het kwelwater van het
dijklichaam dat aan de andere kant van het dijkje in de
kwelwatergreppels werd opgevangen.
Tiend kan staan voor teen of twijg. Het kan een historische
duiding zijn naar de griend en elzencultuur (ook binnendijks)
waarmee gerief en gebruikshout werd geproduceerd.
Van tienden in de zin van tolheffing, zijn geen duidelijke
historische bronnen.

Doorsnede ringweg
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een houten klepduiker. Dit maakte deel uit van een van de
eerste waterbeheersystemen.
De scheidkade markeert de grens van de Papendrechtse
polder en geeft ook de grens aan van het waterpeilgebied
tussen de Papendrechtse en Sliedrechtse polder.

Beeld van wetering, Tiendweg en kwelwatersloot.
(de kwelwatersloot bevond zich direct naast de rechterberm van de weg)

4.2.2

Matenasche scheidkade

De oorspronkelijke structuur vastgelegd in de dwarsdoorsnede

De Matenasche Scheidkade maakte deel uit van de binnen
bedijking van het middengebied van de Alblasserwaard in
1277.Papendrecht Alblasserdam en Nw. Lekkerland bleven
nog een aantal jaren buiten deze dijk. De omringdijk om de
gehele Alblasserwaard was voor 1320 voltooid. De
Scheidkade is oorspronkelijk een zijdewende, een dwarskade
om het overstromende water van de oostelijke nog niet
ontgonnen veenwildernis te weren.
Via een duiker onder de Merwededijk door werd het
overtollige water afgevoerd naar de rivier door middel van
Onze referentie
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De dwarsdoornede van de smalle dijk en weg is helaas
gewijzigd in een breder wegprofiel met laarzen pad ernaast
om te kunnen voldoen aan het nieuwe gebruik van deze weg.
Verkeersdruk en gebruik zijn toegenomen doordat het deel
uitmaakt van de gebiedsontsluiting van woonwijk Oostpolder.
De Matenasche scheidkade maakt deel uit van de
cultuurhistorische wandelroute “Het Florispad”
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Ook is de scheidkade opgenomen in het landelijke
fietsnetwerk. Iets korter dan route 66 deze route 99.
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Bestaande paden

4.4

In het gebied is een dwars pad aangelegd waarmee het hele
belevingsgebied toegankelijk is gemaakt. Het is voorzien van
halfverharding. Dit pad maakt geen deel uit van de
historische context.

Steegten
In het gebied bevinden zich meerdere steegten.
Steegten of stegen zijn smalle toegangspaden tot particuliere
landjes / percelen. De akkertjes, maar ook weilanden konden
ermee worden bereikt.
De steegten werden vaak gemarkeerd met kopstoven (hoge
knotwilgen)

De oorspronkelijke steegten in het gebied hebben op het
begaanbare gedeelte een beloopbaar kruiwagen of
karrenpad.
De steegten die van belang zijn voor de gebiedsontsluiting
zijn voorzien van asfalt of halfverharding.
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Nieuwe paden

4.5

Duikers en bruggen
Onder deze paden zijn duikers aangelegd t.b.v. de
doorstroming van de sloten. Deze verstoren het
landschappelijke karakter nauwelijks.

De bruggen hebben een bescheiden profiel, waardoor deze
zo min mogelijk in het gebied aanwezig zijn.
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Ook de oorspronkelijke bruggen hadden een bescheiden
profiel.
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5 Groen
5.2
In het groenbeheerplan Tiendzone Oostpolder is de
groenstructuur van het landschapspark door de gemeente
uitgewerkt. Dit plan is in 2013 vastgesteld. Het geeft een
nadere invulling van het landschapspark, met als uitgangspunt
dat de historische context zoveel mogelijk wordt versterkt, en
behouden blijft.
Twee elementen in het gebied zijn zeer kenmerkend.

5.1

Veenweide
Veenweide gebieden zijn kenmerkend voor de Alblasser- en
Krimpenerwaard.
Doordat deze gebieden deel uitmaakten van het
rivierenlandschap, liepen de veengebieden veelvuldig onder
water, waardoor er laagjes kleiafzetting in het veen kwamen.
Het gebruik van veen als brandstof was hierdoor niet
rendabel.
Als weide gebied echter wel.

Kerkakkers
Er bevinden zich in het gebied veel volkstuinen. Een deel
daarvan maakte deel uit van gronden die in eigendom waren
van de(diaconie van de) hervormde kerk. Deze landjes
werden verpacht aan particulieren.

Bloemrijke veenweide
Onze referentie
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6 Dieren
Dieren nemen een belangrijke plaats in in het gebied.
Door de oorspronkelijke verkaveling en gebruik van het gebied
te behouden is er plaats voor het op beperkte schaal houden
van(klein) vee en paarden.
Doordat het park ook gebruikers kent behoudt het een
bepaalde levendigheid, die uniek is.
Door de historische context is er veel ruimte voor de
oorspronkelijke (flora en ) fauna.
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7 Functies
De gronden gelegen tussen het Oosteind en de woonwijk
Oostpolder maken deel uit van de beheersverordening. In de
beheersverordening ligt voor de openbare gronden de
bestemming vast voor recreatief gebruik. De functies van het
gebied liggen ook vast door middel van aanduidingen. In de
Tiendzone zijn verschillende bestemmingen vastgelegd.

7.1

beeld van de Tiendzone behouden blijft onder meer door niet
alle gronden te verhuren. En ook door toe te zien op een
goede balans tussen weide percelen en volkstuinen.
De inrichtingsvoorstellen uit de publicatie “De Tiendzone
uitgewerkt”vormen hierbij de leidraad.

7.2

De (particuliere) gronden gelegen tussen Oosteind en
Tiendweg-Oost en enkele percelen tussen Tiendweg-Oost en
de woonwijk Oostpolder hebben de woonbestemming
gekregen. Rondom de woningen geldt de bestemming Tuin.
De huidige bouw- en gebruiksrechten van de woningen en
tuinen zijn geconsolideerd. De bedoeling van de bestemming
Tuin-1 is om de hoeveelheid bebouwing in de Tiendzone
beperkt te houden.
Het groen begrenst het gebruik van de weide percelen en zijn
geduid als groen 1. Door het beperkte gebruik blijft het beeld
van de historische context zoveel mogelijk in tact.

Recreatie-1
Er liggen een aantal woonpercelen in het gebied. Deze zijn
toegevoegd. Voor de bebouwing zijn voorschriften
opgenomen die recht doen aan het karakter van het gebied
De openbare gronden gelegen tussen de Tiendweg-Oost en
woonwijk Oostpolder hebben de bestemming `Recreatie-1`.
Binnen de bestemming Recreatie-1 zijn de gronden met
name bestemd voor extensieve recreatie, dierenweiden en
volkstuinen. Enkele bijzondere vormen van gebruik, zoals
een paar speelvoorzieningen zijn specifiek aangeduid. De
bedoeling van de bestemming is om met zo min mogelijk
bebouwing het gebied een openbare functie te geven.

Volkstuinen en dierenweiden
Binnen de bestemming Recreatie -1 zijn volkstuinen en
dierenweiden mogelijk. Het betreft hier gronden die in
eigendom van de gemeente zijn en die gehuurd kunnen
worden. De gemeente ziet er op toe dat het oorspronkelijke
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Wonen en Tuin-1

7.3

Water
De bestaande karakteristieke watergangen vormen in wezen
de hoofdbestemming van de Tiendzone aangezien deze het
dragende netwerk vormt van het gebied. Door deze
bestemming vast te leggen op de huidige situatie wordt
gegarandeerd dat bestaande watergangen niet gedempt dan
wel gewijzigd kunnen worden. De bestaande herkenbare
structuur wordt zo gehandhaafd.
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8 Beeld van het verleden bewaard voor het
heden.
Historisch landschapspark “De Tiendzone spreekt tot de
verbeelding.

Het roept herinneringen op. Het geeft je het gevoel hoe het
vroeger was. Een landschap waar de tand des tijds geen vat
op heeft gekregen. Maar waar nog wel wordt gewerkt en
geleefd.
De fysieke aanwezigheid van dit deel van het historische
Papendrecht spreekt a.h.w. tot de verbeelding van de
beheersverordening: ‘Dit landschap is prijsgegeven aan de
Onze referentie
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ontwikkeling van Papendrecht. Op deze ondergrond zijn
wijken wegen voorzieningen en parken aangelegd.

Dit stukje willen we graag voor het nageslacht behouden als
aandenken en verbeelding aan het verleden. Daarom hebben
we er een (denkbeeldig) hek om geplaatst.
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9 Verantwoording
In samenwerking met de gemeente Papendrecht is over een
reeks van jaren gewerkt aan de totstandkoming van het
historische landschapspark “De Tiendzone”
Daar zijn veel (externe) partijen bij betrokken geweest.
Het sluitstuk van dit proces is het borgen van het
eindresultaat van dit proces in de beheersverordening.
Deze toelichting is speciaal daarvoor geschreven.
Om voor de toekomst vast te leggen waarom dit
landschapspark haar plaats heeft behouden en gekregen in
de inrichting van Papendrecht. Het behoort tot het historisch
bewustzijn van de inwoners van Papendreht.
De TAG (Tiendzone Advies Groep) was samengesteld uit
betrokken inwoners die elk op hun eigen discipline een
bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit
landschapspark.
Met de gemeente Papendrecht en de partijen waar deze mee
heeft samengewerkt hebben zij aan de basis gestaan van de
totstandkoming van dit Historisch landschapspark.
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Met dank aan allen die een bijdrage aan dit 25 jarige proces
hebben geleverd.
Met dit park hebben we iets kunnen laten voortbestaan uit het
verleden in het heden en hopelijk nog een lange toekomst
daarna.

December 2017
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Bijlage 7 Nota van inspraak

Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021
ontwerp, 16 maart 2021

Nota beantwoording inspraakreacties Beheersverordening Papendrecht, d.d. 30
januari 2018

Inleiding
Met ingang van 2 november 2017 heeft de ontwerp Beheersverordening Papendrecht voor de
duur van vier weken ter inzage gelegen. De ter inzage legging is bekend gemaakt in het
Papendrechts Nieuwsblad en op de gemeentelijke website www.papendrecht.nl. De
beheersverordening kon worden ingezien in het gemeentehuis van Papendrecht en op de
gemeentelijke site.
Tijdens deze periode kon een ieder op basis van de inspraakverordening een inspraakreactie
indienen over ontwerp beheersverordening. Er is één inspraakreactie ingediend. Deze
inspraakreactie is op 1 december 2017 (en later aangevuld op 12 december 2017) ontvangen.
Formeel is de reactie buiten de inspraaktermijn binnen gekomen. Echter, in goed overleg is
besloten de inspraakreactie in behandeling te nemen.
In deze nota is de inspraakreactie kort samengevat en van een beantwoording voorzien. Aan
het einde van dit document is een Nota van wijzigingen opgenomen. Hierin staan de
wijzigingen die zijn doorgevoerd ten gevolge van de ontvangen inspraakreactie.
In de Nota van wijzigingen staan ook de ambtshalve wijzigingen.

Inspraakreactie
Reactie
De Tiendzone Advies Groep (TAG) heeft per brieven van 1 december 2017 en 12 december
2017 een reactie gegeven op de ontwerp beheersverordening.
De inspraakreactie richt zich op de volgende onderwerpen.
1. Proces
Indiener geeft aan tijdens de procedure van de beheersverordening niet tijdig geïnformeerd te
zijn over de procedure en dat er geen gehoor is gegeven aan het verzoek om nader overleg.
2. Landschapsplan Tiendzone
Op 30 november 2017 heeft een gesprek plaats gevonden tussen TAG en de gemeente. Naar
aanleiding van dit gesprek geeft TAG aan de beheersverordening ten aanzien van de
Tiendzone goed in elkaar steekt en dat de belangen in voldoende mate zijn gewaarborgd.
Wel is de TAG van mening dat het in de beheersverordening toegelichte beleidsnota "De
Tiendzone uitgewerkt" gedateerd is en in onvoldoende mate de karakteristieken van het
gebied beschrijft. TAG verzoekt om deze waarden beter naar voren te laten komen in de
toelichting van de beheersverordening. TAG vraagt zich af in hoeverre een juridische borging
van de cultuurhistorische waarden in de beheersverordening opgenomen kan worden.
Hiertoe heeft TAG zelf een rapport opgesteld, getiteld 'Cultuurhistorisch landschapspark "De
Tiendzone" spreekt tot de verbeelding" (ontvangen op 12 december 2017 en aangevuld naar
aanleiding van gemeentelijke opmerkingen op 9 januari 2018). Het verzoek is om dit rapport
een plaats te geven in de beheersverordening. De beleidsnota "De Tiendzone uitgewerkt" kan
blijven bestaan.
Verder wordt verzocht dezelfde waarden voor het Land van Matena op te nemen.
Beantwoording
1. Proces
Op 7 maart 2017 heeft overleg plaatsgevonden met een lid van TAG om de
beheersverordening nader toe te lichten. Tijdens het overleg is toegelicht hoe de Tiendzone
een plek heeft gekregen in de beheersverordening en op welke manier cultuurhistorische
waarden zijn gewaarborgd. Van dit overleg is een verslag gemaakt en op 10 maart 2017
toegestuurd naar TAG. Ter informatie zijn toen ook de concept verbeelding en regels van de
beheersverordening opgestuurd.
Tijdens het overleg en latere mailwisselingen is gebleken dat er overeenstemming is over de
uitgangspunten ten aanzien van de Tiendzone: behoud van het landschapspark.
Per mail van 19 juli 2017 heeft TAG aangegeven een nader gesprek te willen.
Aangezien de gemeente van mening is dat de wensen van TAG in overeenstemming zijn met
de regeling in de beheersverordening heeft de gemeente gemeend dat het overleg plaats kan
vinden in het kader van de inspraak.
Per mail van 1 november 2017 zijn twee leden van TAG op de hoogte gesteld van de ter
inzage legging van de ontwerp beheersverordening. In dezelfde mail is een aantal
datavoorstellen gedaan om een gesprek te hebben over het ontwerp. Naar aanleiding van
deze mail is niet tot een overlegdatum gekomen aangezien één van de leden geen reactie
heeft gegeven op de datavoorstellen.
Desondanks heeft op 30 november een overleg plaatsgevonden tussen TAG en de gemeente.
Tijdens dit overleg is de beheersverordening nogmaals toegelicht.
2. Landschapsplan Tiendzone
De landschappelijke waarden van de Tiendzone worden volgens de gemeente in voldoende
mate beschermd in de beheersverordening. De hoofdstructuur van de watergangen (zoals
weteringen en steegten) en groen is op de verbeelding aangegeven en zodoende vastgelegd.
De gronden hebben de bestemming Recreatie-1 meegekregen. Binnen deze bestemming is
het volgende gebruik toegestaan: extensieve recreatie, openbaar groen, grasland, volkstuinen
en dierenweiden en waterhuishoudkundige voorzieningen. Door opname van het
landschapsplan "De Tiendzone uitgewerkt" in de toelichting van de beheersverordening wordt

het belang van de landschapskenmerken benadrukt. Dit landschapsplan is een belangrijk
toetsingsdocument is voor nieuwe ontwikkelingen.
Met de TAG deelt de gemeente de mening dat het landschapsplan enigszins gedateerd is. De
gemeente waardeert het dan ook dat de TAG het document 'Cultuurhistorisch Landschapspark
"De Tiendzone"' heeft opgesteld. Het betreft een waardevolle aanvulling van de omschrijving
van de landschappelijke kenmerken van het gebied. Het rapport is de gemeente toegezonden.
Na het doorvoeren van enkele aanvullingen en verbeteringen is het definitieve rapport op 9
januari 2018 ontvangen.
De gemeente zal het rapport opnemen in de bijlage van de toelichting van de
beheersverordening. In paragraaf 4.1 (Archeologie en Cultuurhistorie) van de
beheersverordening wordt melding gemaakt van het rapport en er naar verwezen.
Ten aanzien van de wens om dezelfde waarden voor het Land van Matena te laten gelden kan
in het kader van de beheersverordening geen uitspaken worden gedaan aangezien dit gebied
geen deel uit maakt van het plangebied van de beheersverordening.
Wijzigingen naar aanleiding van inspraakreactie:
De beheersverordening wordt deels aangepast naar aanleiding van deze reactie. Aan de
bijlage van de toelichting van de beheersverordening wordt het document 'Cultuurhistorisch
Landschapspark "De Tiendzone"' zoals ontvangen op 9 januari 2018 toegevoegd. In paragraaf
4.1 (Archeologie en Cultuurhistorie) van de beheersverordening wordt melding gemaakt van
het rapport en er naar verwezen. Op deze manier wordt een waardevolle nadere toelichting
gegeven van de waarden van het landschap in de Tiendzone.
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Wijzigingen naar aanleiding van de inspraakreactie:
Toelichting
In paragraaf 4.1 (Archeologie en Cultuurhistorie) wordt melding gemaakt van het rapport
'Cultuurhistorisch Landschapspark "De Tiendzone"'. Het rapport zelf wordt aan de bijlage van
toelichting toegevoegd.

Ambtshalve wijzigingen
Toelichting
-

-

-

In hoofdstuk 3 (Gebiedsvisie en uitgangspunten) worden de daarin beschreven
beleidsstukken kernachtiger beschreven zonder dat nog verwijzingen naar bestaande
bestemmingsplannen/ beheersverordeningen plaats vinden;
De hoofdstukken 4 t/m 6 worden samengevoegd tot één hoofdstuk 4. De onderwerpen
worden kernachtiger beschreven zonder dat nog verwijzingen naar bestaande
bestemmingsplannen/ beheersverordeningen plaats vinden;
Paragraaf 8.2 wordt aangevuld met de inspraakprocedure waarbij de nota inspraak als bijlage
wordt toegevoegd.

Regels
-

-

In artikel 1.38 wordt het begrip 'dienstverlening' gewijzigd naar: "het bedrijfsmatig verlenen
van diensten, waarbij het publiek (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en
geholpen, waaronder tevens belwinkel en internetcafé"
artikel 1.56 wordt gewijzigd in: " een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor
gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, al
dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte
vermaaksfunctie.
De horecabedrijven zijn in drie categorieën te onderscheiden:
Categorie 1: lichte horeca
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en ’s avonds behoeven te zijn geopend ( vooral
verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor
omwonenden veroorzaken. Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën
onderscheiden:
Horeca-categorie 1a Aan de detailhandelfunctie verwante horeca, zoals een ijssalon,
cafetaria, koffiehuis, tearoom, automatiek, lunchroom, afhaalcentrum en dergelijke.
1b: Overige lichte horeca, zoals een restaurant, kleinschalig buurtcafé, hotel of bistro.
Horeca-categorie 1c: Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking,
waaronder de bedrijven onder a en b met een bedrijfsvloeroppervlak van meer dan 250 m2,
zoals een McDrive, grotere restaurants en hotels en dergelijke.
Horeca-categorie 2: Onder middelzware horeca vallen in beginsel die bedrijven, die normaal
gesproken tot 01.00 uur (reguliere sluitingstijd) geopend zijn en die door hun aard en schaal
hinder kunnen veroorzaken voor omwonenden. Hierbij kan gedacht worden aan een bar,
café, biljartcentrum, bierlokaal en zaalverhuur zonder regulier gebruik ten behoeve van
feesten en muziek- of dansevenementen.

-

-

Horeca-categorie 3: Onder zware horeca worden die bedrijven verstaan, die voor een goed
functioneren ook ’s nachts geopend moeten zijn en door hun aard of schaal grote aantallen
bezoekers trekken, waardoor zij voor de omgeving aanzienlijke hinder kunnen veroorzaken.
Gedacht kan worden aan een discotheek, bar-dancing, nachtclub of partycentrum met een
regulier gebruik van feesten en muziek- of dansevenementen. Veelal dienen deze bedrijven
ook over een afzonderlijke vergunning op grond van de Wet milieubeheer te beschikken.
Deze bedrijven zijn alleen toelaatbaar in specifiek voor dergelijke bedrijven aangewezen
gebieden. Deze bedrijven zijn over het algemeen alleen toelaatbaar in weinig gevoelige
gebieden, zoals gebieden met primair een functie voor detailhandel en voorzieningen.
In de artikelen 7.1.1, 8.1.1, 17.1.1 en 24.1.1 wordt de passage "ter plaatse van de aanduiding
'terras'" verwijderd ten gevolge van het nieuwe terrassenbeleid;
Artikel 11.2.1 wordt gewijzigd in: "Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen geen
gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van de
bestemming en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', met dien verstande dat
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - loopbrug' tevens een overdekte
loopbrug is toegestaan";
In artikel 15.2.2 onder c worden enkele hoogtematen aangepast zodat gebouwtjes zijn
toegestaan tot 2,5 m hoog in plaats van 2 m. Er geldt geen goothoogte meer;
Artikel 15.2.3. onder 1 wordt aangepast naar " erf- en perceelsafscheidingen, waarvan de
bouwhoogte maximaal 1 m bedraagt";
In artikel 17.1.1 onder a wordt de passage 'ter plaatse van de aanduiding 'sportveld''
verwijderd;
artikel 17.1.1 onder h wordt verwijderd aangezien deze voorziening binnen een andere
bestemming valt;
In artikel 42.3.1 wordt de naamgeving van de aanduiding 'overige zone – ecologische
verbindingszone' gewijzigd in 'overige zone – nationaal natuurnetwerk';
Aan artikel 44 wordt een nieuw lid 44.3 opgenomen welke verwijst naar de onlangs
vastgestelde bomenverordening;
Aan artikel 44 wordt een nieuw lid 44.4 opgenomen welke verwijst naar het nieuwe
terrassenbeleid.

Verbeelding

-

De laatste vier cijfers van de IDN van de verbeelding worden gewijzigd in 3001, de datum
wordt gewijzigd naar 30 januari 2018;
Overbodige aanduidingen in de bestemmingen 'Groen' en 'Sport' wordt verwijderd;
Ter plaatse van het terras van Il Mercato wordt de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding –
vaste bouwwerken' toegevoegd;
De goothoogtes van de bestaande woningen aan de Lage Molen worden gewijzigd van 3m
naar 6 m;
de naamgeving van de aanduiding 'overige zone – ecologische verbindingszone' gewijzigd in
'overige zone – nationaal natuurnetwerk'
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Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels

Begrippen

beheersverordening:

de beheersverordening 'Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021' van de gemeente Papendrecht
met identificatienummer NL.IMRO.0590.BV00002-, met de bijbehorende regels en bijlagen.
1.2

aanbouw:

een gebouw dat is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat en dat in
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan dat hoofdgebouw, maar er functioneel onderdeel van
uitmaakt. Een aanbouw wordt aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk.
1.3

aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
1.4

aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.5

aan huis gebonden beroep of bedrijf:

het door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, dan wel het verlenen van
diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee
gelijk te stellen gebied, waarvoor geen melding- of vergunningplicht op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht geldt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in
overeenstemming is.
1.6

achtererfgebied:

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig
loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te
doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.
1.7

achterpad:

het pad aan de achterzijde van een woning dat bij de oorspronkelijke bouw bij de woning aanwezig was.
1.8

agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen
en/of het houden van dieren waarbij ondergeschikte detailhandel in zelfvoortgebrachte producten en
niet-agrarische activiteiten op kleinschalig niveau, welke ondergeschikt zijn aan de agrarische
bedrijfsvoering, worden geacht tot de agrarische bedrijfsvoering te behoren.
1.9

ander bouwwerk:

bouwwerk geen gebouw zijnde. Een ander bouwwerk met dak wordt aangemerkt als een bijbehorend
bouwwerk.
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1.10

archeologisch onderzoek:

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning op grond
van de Monumentenwet 1988 dan wel op grond van de Erfgoedwet beschikt.
1.11

archeologische waarde:

vindplaats of vondst met een oudheidkundige waarde, met name archeologische relicten in hun
oorspronkelijke ruimtelijke context;
1.12

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
1.13

bebouwingspercentage:

het oppervlak dat maximaal mag worden bebouwd met bouwwerken, uitgedrukt in procenten van de
oppervlakte van het perceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de regels
nader aan te duiden gedeelte van die bestemming.
1.14

Bed & Breakfast:

een aan de woning ondergeschikte toeristisch-recreatieve voorziening gericht op het bieden van de
mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt, echter zonder dat anderszins sprake is van
horeca. Onder Bed & Breakfast vallen in ieder geval niet overnachting noodzakelijk in verband met het
verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur.
1.15

bedrijf:

een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren of inzamelen van
goederen, alsmede verhuur, opslag en distributie van goederen.
1.16

bedrijfsgebouw:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf.
1.17

bedrijfsvloeroppervlak:

het vloeroppervlak van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten.
1.18

bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van)
een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bedrijfsvoering noodzakelijk is.
1.19

beeldbepalend pand:

(deel van een) pand dat een kenmerkend onderdeel van het historisch aanzicht van Papendrecht vormt.
1.20

begane grond:

de onderste bouwlaag van een gebouw, niet zijnde een kelder.
1.21

Beleidsregels standplaatsen ambulante handel Papendrecht:

De beleidsregels standplaatsen ambulante handel Papendrecht zoals vastgesteld door burgemeester en
wethouders op 17 mei 2011 en openbaar bekend gemaakt op 25 mei 2011, dan wel de opvolger(s)
daarvan.
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1.22

bestaand:

feitelijk (duurzaam) aanwezig op het moment van inwerkingtreding van de beheersverordening.
1.23

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.
1.24

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.25

bevoegd gezag:

het bevoegd gezag in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Als hoofdregel is dit het
college van burgemeester en wethouders van Papendrecht.
1.26

bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.
1.27

boomgeleidingsconstructie:

een bouwwerk ten dienste van de geleiding van de groeirichting van bomen.
1.28

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.
1.29

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.
1.30

bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende
vloeren is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van een kelder en de
ruimte(n) in de kap, met een hoogte van minimaal 2.40 meter.
1.31

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
1.32

bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
1.33

dakkapel:

een in een schuin dakvlak geplaatste en daaraan ondergeschikte uitbreiding, die aan alle zijden is
omringd door het dakvlak.
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1.34

dakopbouw:

uitbreiding van de woning waarbij een (gedeeltelijke) verdieping bovenop de woning wordt aangebracht,
waarmee een nieuwe ruimte wordt gecreëerd of een bestaande ruimte wordt vergroot. Dit resulteert in
een wijziging van de vorm en het profiel van het dak, waarbij de bestaande bouw- of goothoogte meestal
wordt verhoogd.

Verschillende vormen van dakopbouw
1.35

detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van
goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders dan in de uitoefening van een
beroeps- of bedrijfsactiviteit. Onder detailhandel moet ook verstaan worden commerciële dienstverlening
zoals schoenmakers en vergelijkbare bedrijven.
1.36

dienstverlening:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek (al dan niet via een balie) te woord wordt
gestaan en geholpen.
1.37

dierenverblijf:

gebouw voor het niet bedrijfsmatig houden van dieren waarbij geen andere functies in het gebouw zijn
ondergebracht.
1.38

elektrotechnisch systeem:

het geheel aan technische voorzieningen dat zorg draagt voor de energievoorziening van de spoorbaan,
de beheersing en beveiliging van het treinverkeer en de benodigde telecommunicatie.
1.39

erf:

al dan niet bebouwd perceel exclusief hoofdgebouw, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij
een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, voor
zover de beheersverordening die inrichting niet verbiedt.
1.40

erfafscheiding:

bouwwerk ten behoeve van de afbakening van een erf.
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1.41

erftoegangsweg:

een weg met een verblijfsfunctie, bestemd voor het toegankelijk maken van percelen en die gekenmerkt
wordt door het ontbreken van rijbaanscheiding en een scheiding van snel- en langzaam verkeer.
1.42

erker:

ondergeschikte toevoeging van maximaal één bouwlaag aan de gevel van een gebouw. Een erker wordt
aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk.
1.43

evenement:

elke voor publiek toegankelijke georganiseerde activiteit in de openlucht danwel in al dan niet tijdelijke
tenten of paviljoens, gericht op het bereiken van een algemeen of besloten publiek voor informerende,
educatieve, toeristisch-recreatieve, commerciële, sociale, culturele en/of levensbeschouwelijke
doeleinden, waaronder ook worden begrepen optredens, markten en braderieën, met uitzondering van de
kortdurende evenementen.
1.44

extensieve recreatie:

vormen van recreatie welke in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en landschapsbeleving, zoals wandelen
en fietsen.
1.45

fruitteelt:

een agrarische bedrijfsactiviteit, gericht op het voortbrengen van (fruit)producten door middel van het
telen van fruitgewassen waarbij gebruik wordt gemaakt van open grond.
1.46

fruitteeltbedrijf:

een bedrijf dat overwegend of uitsluitend gericht is op het telen van fruit.
1.47

garage(box):

een stallingsruimte hoofdzakelijk bedoeld voor het stallen van een auto, motor of ander vervoermiddel op
het maaiveld (niet onder de grond), alsmede een berg- en/of bewaarplaats voor niet bedrijfsmatige
opslag van particuliere goederen.
1.48

gebiedsontsluitingsweg:

een weg die zowel doorstroming als uitwisseling tot doel heeft en gekenmerkt wordt door scheiding van
snel- en langzaamverkeer (parallelle fietspaden) en gelijkvloerse kruisingen.
1.49

gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt.
1.50

geluidzoneringsplichtige inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging, in een
bestemmingsplan of beheersverordening een geluidzone moet worden vastgesteld.
1.51

gezondheidscentrum:

centrum waarin diverse zorgverlenende instanties gehuisvest zijn zoals huisartsenzorg, apotheker, fysioen overige therapeuten, verlos- en verpleegkundigen, ziekenverzorging, maatschappelijk werk en
wijkverpleging.
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1.52

golvend dak:

een dakvorm bestaande uit een samenstelling van op elkaar aansluitende convex en concaaf gebogen
dakvlakken.
1.53

huishouden

een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding
voeren of willen gaan voeren.
1.54

hoofdgebouw:

een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bestemming van
een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het
belangrijkst is. Het hoofdgebouw bij de woonbestemmingen is aangegeven door middel van een
bouwvlak.
1.55

horeca(bedrijf):

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of
waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met
uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie.
De horecabedrijven zijn in drie categorieën te onderscheiden:
Horeca-categorie 1: lichte horeca
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend ( vooral verstrekking van
etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken. Binnen
deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden:
Horeca-categorie 1a: Aan de detailhandelfunctie verwante horeca, zoals een ijssalon, cafetaria,
koffiehuis, tearoom, automatiek, lunchroom, afhaalcentrum en dergelijke.
Horeca-categorie 1b: Overige lichte horeca, zoals een restaurant, kleinschalig buurtcafé, hotel of bistro.
Horeca-categorie 1c: Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking, waaronder de
bedrijven onder a en b met een bedrijfsvloeroppervlak van meer dan 250 m², zoals een McDrive, grotere
restaurants en hotels en dergelijke.
Horeca-categorie 2: middelzware horeca
Onder middelzware horeca vallen in beginsel die bedrijven, die normaal gesproken tot 01.00 uur
(reguliere sluitingstijd) geopend zijn en die door hun aard en schaal hinder kunnen veroorzaken voor
omwonenden. Hierbij kan gedacht worden aan een bar, café, biljartcentrum, bierlokaal en zaalverhuur
zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek- of dansevenementen.
Horeca-categorie 3: zware horeca
Onder zware horeca worden die bedrijven verstaan, die voor een goed functioneren ook 's nachts
geopend moeten zijn en door hun aard of schaal grote aantallen bezoekers trekken, waardoor zij voor de
omgeving aanzienlijke hinder kunnen veroorzaken. Gedacht kan worden aan een discotheek,
bar-dancing, nachtclub of partycentrum met een regulier gebruik van feesten en muziek- of
dansevenementen. Veelal dienen deze bedrijven ook over een afzonderlijke vergunning op grond van de
Wet milieubeheer te beschikken. Deze bedrijven zijn alleen toelaatbaar in specifiek voor dergelijke
bedrijven aangewezen gebieden. Deze bedrijven zijn over het algemeen alleen toelaatbaar in weinig
gevoelige gebieden, zoals gebieden met primair een functie voor detailhandel en voorzieningen.
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1.56

kampeermiddel:

a. een tent, tentwagen, kampeerauto of caravan;
b. enig ander onderkomen en enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelten daarvan, voor zover
geen bouwwerk zijnde,
een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of
opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.
1.57

kantoor:

een ruimte die of gebouw dat door haar aard, indeling en inrichting is bedoeld voor het verrichten van
werkzaamheden van hoofdzakelijke administratieve aard ten behoeve van derden, zonder baliefunctie.
1.58

kelder:

een gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of vrijwel gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen
wordt begrensd en dat geheel of grotendeels onder het peil is gelegen.
1.59

kunstwerk:

een dragende bouwconstructie in weg, spoorlijn of watergang, waaronder begrepen zijn viaducten,
bruggen, tunnels, duikers, alsmede hiermee vergelijkbare bouwwerken.
1.60

luifel:

een niet zelfstandig dragende horizontale overbouwing, welke slechts bestaat uit een constructie tegen
weersinvloeden tegen de muur van een gebouw aangebracht meestal boven een deur, raampartij of
gehele pui. Een luifel wordt aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk.
1.61

maatschappelijke voorzieningen:

(niet commerciële) educatieve, sociaal-medische, levensbeschouwelijke, voorzieningen en voorzieningen
ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste
van deze voorzieningen.
1.62

nokverhoging:

vergroting van de ruimte onder een zadeldak, waarbij het voordakvlak wordt verlengd en de nok hoger en
verder naar achter komt te liggen. Aan de achterkant wordt een nieuwe goot gecreëerd, met tussen die
goot en het dakvlak een kozijn.
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Nokverhoging
1.63

nutsvoorzieningen:

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en elektriciteitsdistributie,
alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen
transformatorhuisjes, bemalingsinstallaties, gemalen, bluswatervoorzieningen en zendmasten.
1.64

ondergeschikte detailhandel:

detailhandel als activiteit die in ruimtelijk, functioneel en inkomenswervend opzicht duidelijk
ondergeschikt is aan de volgens de beheersverordening toegestane hoofdfunctie. De
detailhandelsactiviteit is van zulke beperkte bedrijfsmatige en/of ruimtelijke omvang dat de functie
waaraan zij wordt toegevoegd qua aard, omvang en verschijningsvorm, overwegend of nagenoeg geheel
als hoofdfunctie duidelijk herkenbaar blijft.
1.65

openbaar toegankelijk gebied:

een weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen,
parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk
is.
1.66

onzelfstandige woonruimte:

woonruimte die geen eigen toegang heeft en die niet door een huishouden kan worden bewoond, zonder
dat dit huishouden daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte.
1.67

overkapping:

een op de grond staand bouwwerk geen gebouw zijnde van één bouwlaag, voorzien van een gesloten
dak zonder wanden. Een overkapping wordt aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk.
1.68

peil:

a. voor gebouwen waarvan de voorgevel direct grenst aan een weg of een dijk, waarbij een afstand van
maximaal 10 meter uit de as van de dijk is inbegrepen: de door de gemeenteraad of burgemeester
en wethouders vastgestelde hoogte van de weg of dijk ter plaatse van de voorgevel;
b. voor gebouwen waarvan de voorgevel op meer dan 10 meter uit de as van de dijk grenst: de hoogte
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van het aansluitende afgewerkte maaiveld ter plaatse van de voorgevel bij voltooiing van de bouw;
c. voor gebouwen waarvan de voorgevel niet direct aan een weg grenst: de hoogte van het aansluitende
afgewerkte maaiveld ter plaatse van de voorgevel bij voltooiing van de bouw;
d. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.
1.69

perceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten.
1.70

perceelsgrens:

een grens van een perceel.
1.71

risicovolle inrichting:

een bedrijf of inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde,
richtwaarde voor het risico c.q. risicoafstand moet worden aangehouden bij het planologisch toelaten
van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten.
1.72

schuilgelegenheid:

een niet voor bewoning, al dan niet in het kader van een agrarisch bedrijf bestemd gebouw, dat dient
voor het onderbrengen van vee tegen weersinvloeden.
1.73

seksinrichting:

een gebouw of een gedeelte van een gebouw waarin bedrijfsmatig handelingen plaatsvinden van
erotische en/of pornografische aard. Hieronder worden tevens begrepen:
een seksbioscoop: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin filmvoorstellingen
van erotische en/of pornografische aard worden gegeven;
een seksautomatenhal: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin door middel
van automaten filmvoorstellingen en liveshows van erotische en/of pornografische aard worden
gegeven;
een sekswinkel: een ruimte voor het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen
uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van seksartikelen.
1.74

speeltuin:

niet openbaar toegankelijke recreatieve voorziening waar al dan niet tegen betaling gebruik kan worden
gemaakt van speeltoestellen en daarmee vergelijkbare voorzieningen.
1.75

speelvoorziening:

openbaar toegankelijke voorziening bestaande uit een of meer speeltoestellen en daarmee vergelijkbare
bouwwerken, met de daarbij behorende voorzieningen.
1.76

straatmeubilair:

de op of bij de weg behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals: verkeerstekens,
wegbebakeningen, bewegwijzeringen, verlichting, halte-aanduidingen, parkeerregulerende constructies,
roadbarriers, afvalinzamelsystemen, brandkranen, informatie- en reclameobjecten, rijwielstandaards,
papier- en plantenbakken, zitbanken, communicatievoorzieningen, beeldende kunst, gedenktekens,
speelvoorzieningen, abri's e.d..
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1.77

stroomweg:

een weg met een primaire verkeersfunctie, bedoeld voor een zo veel mogelijk conflictvrije afwikkeling van
gemotoriseerd verkeer, die gekenmerkt wordt door een fysieke rijbaan-scheiding en ongelijkvloerse
kruisingen.
1.78

terras:

min of meer afgescheiden plek in de buitenlucht behorende bij een naast- of nabijgelegen horecabedrijf
waar eten en drinken kan worden genuttigd.
1.79

tuin:

gedeelte van het erf dat geheel of gedeeltelijk is ingericht met gazons, planten en/of bomen.
1.80

veehouderij op open grond:

het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel met gebruikmaking van de open gronden.
1.81

verblijfsgebied:

gedeelte van de openbare ruimte dat hoofdzakelijk is bestemd en is ingericht voor langzaam verkeer,
doch in ondergeschikte mate tevens fungerend als erftoegangsweg.
1.82

verblijfsmiddel:

voor verblijf geschikte -al dan niet aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken- voer- en vaartuigen,
arken, caravans, woonwagens en andere soortgelijke verblijfsmiddelen, alsmede tenten, één en ander
voor zover geen bouwwerken en/of kampeermiddelen zijnde.
1.83

verkoopvloeroppervlakte:

het vloeroppervlak van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor het uitstallen van
producten ten verkoop en die toegankelijk zijn voor publiek.
1.84

volkstuin:

een perceel grond - dat onderdeel uitmaakt van een volkstuinencomplex - en zich niet in de
onmiddellijke nabijheid van de woning van de gebruiker bevindt, waarop de gebruiker gewassen teelt voor
eigen gebruik.
1.85

volumineuze detailhandel:

detailhandel in volumineuze goederen c.q. goederen die ruimtelijk bezien niet in een centrumgebied
thuishoren (zoals auto's of auto-onderdelen, tenten, caravans, meubels, keukens, bouwmaterialen,
doe-het-zelf-artikelen, woninginrichting e.d.) en/of detailhandel met een verkoopvloeroppervlak van meer
dan 1.500 m².
1.86

voorerfgebied:

erf dat geen onderdeel uitmaakt van het achtererfgebied.
1.87

voorgevel:

gevel van een gebouw die is gelegen aan de zijde van de weg (danwel evenwijdig aan de dijk) en die in
ruimtelijk opzicht de voorkant van het gebouw vormt. De voorgevel van patio-/kwadrantwoningen is de
gevel ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn'.
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1.88

voorgevelrooilijn:

een denkbeeldige lijn ter plaatse van de voorgevel van een gebouw, zoals dat blijkens de verbeelding
aanwezig is, en het verlengde daarvan (tot aan de zijdelingse perceelsgrenzen).
1.89

voorkant:

die zijde van een hoofdgebouw waar zich de voorgevel bevindt.
1.90

waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede water aan- en/of afvoer, waterberging en
waterkwaliteit.
1.91

webshops:

verkoop van goederen zonder dat sprake is van uitstalling ten verkoop en een baliefunctie of anderszins
een publieksaantrekkende werking, waarbij uitsluitend contact wordt gelegd via internet en het enkel
verzending van goederen vanuit de woning betreft.
1.92

winkelverkoopvloeroppervlak:

de (inpandige) voor het publiek zichtbare en toegankelijke verkoopvloeroppervlakte, inclusief die van
eventueel voorkomende etalage, vitrine, tochtsluis, toonbank- en kassaruimte alsmede de oppervlakte
ten behoeve van schappen, paskamers, winkelwagens en lege dozen.
1.93

weg:

alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende
bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.
1.94

werk:

een werk, geen gebouw of bouwwerk zijnde.
1.95

wonen:

het gehuisvest zijn in een woonruimte.
1.96

woning:

een (gedeelte van een) gebouw, dat een zelfstandige woonruimte is of een samenstel is van
onzelfstandige woonruimten.
1.97

woonruimte:

a. besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is
voor bewoning door een huishouden, en
b. woonwagen.
1.98

woonwagen:

voor bewoning bestemd gebouw dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst en dat op een
daartoe bestemd perceel is geplaatst.
1.99

zelfstandige woonruimte:

woonruimte die geschikt is voor zelfstandige bewoning door een huishouden en beschikt over een eigen
toegang en een eigen woon(slaap)kamer, keuken en toilet.
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1.100

zomerhuis:

een gebouw dat dient als recreatief woonverblijf en waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders
hebben.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:

tussen de zijdelingse grenzen van een perceel en enig punt van het op dat perceel voorkomend
(hoofd-)gebouw, waar die afstand het kortst is.
2.2

de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een ander bouwwerk, met uitzondering
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te
stellen bouwonderdelen.
2.3

het bruto-vloeroppervlak:

de vloeroppervlakte van de ruimte(n) van een gebouw gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van
de (buitenste) opgaande scheidingsconstructie en/of het hart van de gemeenschappelijke
scheidingsconstructie, die de desbetreffende ruimte(n) omhullen.
2.4

de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.5

de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel. Indien zich op enige zijde van een gebouw één of meer dakkapellen of
dakopbouwen bevinden waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 70% van de breedte van de
achtergevel of meer dan 50% van de breedte van de overige gevels, is de goot, de druiplijn of het
boeiboord van die dakkapel of dakopbouw maatgevend voor het bepalen van de goothoogte.
2.6

de hoogte van een windturbine:

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.
2.7

de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of) het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.8

de lengte, breedte en diepte van een bouwwerk:

de buitenwerks tussen de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de scheidingsmuren gemeten
grootste afstand.
2.9

de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
2.10

de bovenkant spoorstaaf:

de hoogte van de bovenkant van de laagste spoorstaaf ten opzichte van N.A.P.
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2.11

hoogtematen:

de in deze regels genoemde maximaal toelaatbare goot- en bouwhoogtes van gebouwen mogen worden
overschreden door hellende dakvlakken, topgevels, dakkapellen, trappen-huizen, liftkokers,
schoorstenen en ander aan het bouwwerk ondergeschikte bouwdelen.
2.12

ondergeschikte bouwdelen:

bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden bij overschrijding van bouw-, c.q.
bestemmingsgrenzen ondergeschikte bouwdelen, zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen,
ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten
beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 0,5 m bedraagt.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3

Bestemmingsregels

Agrarisch

3.1

Bestemmingsomschrijving

3.1.1

Doeleinden

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf in de vorm van een veehouderij op open grond, met
inachtneming van de kenmerkende openheid van het gebied;
b. tevens de bedrijfsvoering van een fruitteeltbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'fruitteelt';
c. tevens schuilgelegenheden, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch schuilgelegenheid';
d. tevens een bedrijfsgebouw, ter plaaste van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch bedrijfsgebouw';
e. tevens een sleufsilo, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - sleufsilo';
f. wonen in zelfstandige woonruimte, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning';
met daaraan ondergeschikt:
g.
h.
i.
j.
k.

groenvoorzieningen;
waterhuishoudkundige voorzieningen;
nutsvoorzieningen;
parkeervoorzieningen;
laad- en losvoorzieningen.

3.1.2

Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
3.2

Bouwregels

3.2.1

Algemeen

Op de voor 'Agrarisch' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a.
b.
c.
d.

bedrijfsgebouwen;
bedrijfswoningen;
bijbehorende bouwwerken, waaronder schuilgelegenheden en melkstalletjes;
andere bouwwerken (zonder dak).

3.2.2

Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:
a. bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
1. het bouwvlak tot maximaal het ter plaatse van de aanduiding 'maximaal bebouwingspercentage'
aangegeven percentage mag worden bebouwd;
2. de onderlinge afstand tussen bedrijfsgebouwen en tussen bedrijfsgebouwen en overige
bouwwerken minimaal 1 meter dient te bedragen;
b. de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen niet meer mag bedragen dan aangegeven ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goot- en bouwhoogte';
c. de bedrijfsgebouwen noodzakelijk dienen te zijn in verband met een doelmatige bedrijfsvoering.
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3.2.3

Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
a. bedrijfswoningen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ worden gebouwd,
met dien verstande dat per agrarisch bedrijf maximaal 1 bedrijfswoning is toegestaan;
b. de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt maximaal 850 m³;
c. de afstand van de voorgevel van de bedrijfswoning tot de as van de Matenasche Scheidkade
bedraagt minimaal 25 meter en maximaal 35 meter.
3.2.4

Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
a. de gezamenlijk te bebouwen oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken mag ten hoogste 50% van
het bij de bedrijfswoning behorende zij- en/of achtererf bedragen met een maximum van 100 m²;
b. aanbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van minimaal 1 meter achter (het verlengde van)
de voorgevel van de bedrijfswoning te worden gebouwd;
c. de diepte van aanbouwen mag niet meer bedragen dan 3 meter uit de achtergevel van de
bedrijfswoning;
d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 meter;
f. aanbouwen die worden voorzien van een kap met dezelfde nokrichting als de bedrijfswoning, dienen
dezelfde dakhelling te hebben;
g. de afstand van een vrijstaand bijgebouw tot de bedrijfswoning mag maximaal 25 meter bedragen;
h. uitbreidingen aan de voorgevel zijn niet toegestaan.
3.2.5

Schuilgelegenheden en melkstalletjes

Voor het bouwen van schuilgelegenheden en melkstalletjes gelden de volgende regels:
a. schuilgelegenheden en melkstalletjes zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van agrarisch - schuilgelegenheid', met dien verstande dat per agrarisch bedrijf
maximaal 1 schuilgelegenheid of melkstalletje is toegestaan;
b. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m²;
c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter.
3.2.6

Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:
a. windturbines en voedersilo's mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, met dien
verstande dat per agrarisch bedrijf maximaal 1 windturbine en 1 voedersilo zijn toegestaan;
b. mestsilo's mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
1. de inhoud niet meer mag bedragen dan 2.500 m³;
2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 25 meter;
3. de doorsnede niet meer mag bedragen dan 25 meter.
c. de bouwhoogte van windturbines, voedersilo's en hooibergen en overige andere bouwwerken binnen
het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 12 meter.
3.2.7

Andere bouwwerken zonder dak

Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:
a. andere bouwwerken zonder dak zijn binnen en buiten het bouwvlak toegestaan;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt maximaal 1 meter en achter
de voorgevelrooilijn maximaal 2 meter;
c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 6 meter.
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3.3

Afwijken van de bouwregels

3.3.1

Groter aantal voedersilo's

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
3.2.6 onder a. en meer dan 1 voedersilo per agrarisch bedrijf binnen het bouwvlak toestaan indien en
voor zover zulks noodzakelijk is voor een meer rendabele bedrijfsvoering en overwegingen van
landschapsbelang zich daartegen niet verzetten.
3.3.2

Hogere bouwhoogte van voedersilo's

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
3.2.6 onder c. en een hogere bouwhoogte voor voedersilo's toestaan indien en voor zover zulks
noodzakelijk is voor een meer rendabele bedrijfsvoering en overwegingen van landschapsbelang zich
daartegen niet verzetten, met dien verstande dat de de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 25
meter.
3.4

Specifieke gebruiksregels

3.4.1

Verkoop aan huis van groente en fruit

De verkoop aan huis van groente en fruit is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding
'fruitteelt'.
3.4.2

Kamperen

Het innemen van een staanplaats met kampeermiddelen is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak,
waarbij het aantal kampeermiddelen niet meer mag bedragen dan 10.
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Artikel 4

Bedrijf

4.1

Bestemmingsomschrijving

4.1.1

Doeleinden

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven van categorie 1 en 2, die zijn opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten die als Bijlage
1 bij deze regels is gevoegd, met inbegrip van bedrijfsgebonden kantoren en met uitzondering van:
1. geluidzoneringsplichtige inrichtingen en
2. risicovolle inrichtingen;
b. tevens zelfstandige kantoren en/of dienstverlening ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' met
inachtname van het bepaalde in artikel 4.3.2;
c. tevens volumineuze detailhandel ter plaatse van de aanduiding 'bestaand gebruik' en
overeenkomstig de Lijst bestaand gebruik die als Bijlage 2 bij de regels is gevoegd;
d. tevens verkooppunten motorbrandstoffen met lpg (met de daarbij behorende detailhandel in de vorm
van een tankshop) ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg';
e. tevens verkooppunten moterbrandstoffen zonder lpg (met de daarbij behorende detailhandel in de
vorm van een tankshop) ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';
f. tevens een transportbedrijf in categorie 4.1 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf
- transportbedrijf';
g. tevens een (straat)reinigingsbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf reinigingsbedrijf';
h. tevens een brandweerkazerne en politiebureau ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
maatschappelijk - brandweerkazerne en politiebureau';
i. tevens een kerk ter plaatse van de aanduiding 'religie';
j. parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies;
k. tevens ondergrondse spoorwegen met de daarbij behorende voorzieningen ter plaatse van de
aanduiding 'railverkeer';
l. een verkooppunt voor vuurwerk ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt vuurwerk'.
4.1.2

Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
4.2

Bouwregels

4.2.1

Algemeen

Op de voor 'Bedrijf' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a.
b.
c.
d.

bedrijfsgebouwen ten behoeve van de in artikel 4.1 genoemde bestemming;
één bedrijfswoning uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
bijbehorende bouwwerken;
andere bouwwerken zonder dak.

4.2.2

Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:
a. binnen het bouwvlak mogen de bedrijfsgebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere bouwwerken
zonder dak worden gebouwd;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding
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'maximum bebouwingspercentage' het aangeduide maximale bebouwingspercentage geldt;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' mag de goothoogte maximaal de aangeduide
hoogte bedragen;
d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag de bouwhoogte maximaal de aangeduide
hoogte bedragen.
4.2.3

Regels buiten de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen buiten de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:
a. buiten het bouwvlak mogen uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd;
b. buiten het bouwvlak mag een overkapping uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding
'specifieke bouwaanduiding – overkapping';
c. de bouwhoogte van de overkapping of luifel mag maximaal 6 meter bedragen.
4.2.4

Andere bouwwerken zonder dak

Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:
a. deze mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte mag maximaal 6 meter bedragen, met uitzondering van:
1. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter en achter
de voorgevelrooilijn maximaal 2 meter mag bedragen;
2. lichtmasten, waarvan de bouwhoogte maximaal 9 meter mag bedragen.
4.3

Specifieke gebruiksregels

4.3.1

Verboden gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met de beheersverordening wordt in ieder geval
verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken:
a. voor buitenopslag hoger dan twee meter boven peil;
b. als zelfstandig kantoor anders dan ter plaatse van de aanduiding 'kantoor'.
4.3.2

Zelfstandige kantoren

Ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' zijn zelfstandige kantoren toegestaan tot een maximum van 500
m² bedrijfsvloeroppervlak per vestiging en mits een openbaarvervoerontsluiting (opstapplaats (water)bus)
aanwezig is binnen een afstand van maximaal 800 meter, gemeten over het openbaar toegankelijke
gebied.
4.3.3

Opslag

Ter plaatse van de aanduiding 'opslag' is in afwijking van het bepaalde in artikel 4.1.1 onder a uitsluitend
(bedrijfsmatige) opslag toegestaan.
4.4

Afwijken van de gebruiksregels

4.4.1

Staat van bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
4.1.1 ten behoeve van bedrijven die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen, voor zover
die bedrijven naar aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot of gelijk kunnen
worden gesteld met bedrijven uit categorie 1 of 2.

Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021
ontwerp, 16 maart 2021

286

4.4.2

Volumineuze detailhandel

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
4.1.1 ten behoeve van volumineuze detailhandel anders dan overeenkomstig de Lijst bestaand gebruik
die als Bijlage 2 bij de regels is gevoegd mits:
a. het detailhandel betreft die vanwege de aard van de verkochte goederen niet in een centrumgebied
thuishoort;
b. op eigen terrein of in de directe omgeving daarvan voldoende parkeergelegenheid aanwezig is;
c. er geen overwegende bezwaren zijn vanuit verkeerskundig oogpunt (doorstroming, bereikbaarheid en
veiligheid).
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Artikel 5

Bedrijf - Nutsvoorziening

5.1

Bestemmingsomschrijving

5.1.1

Doeleinden

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor nutsvoorzieningen, met de
daarbij behorende voorzieningen.
5.1.2

Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
5.2

Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende bouwregels:
a. het bestemmingsvlak mag volledig worden bebouwd, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding
'bouwvlak' waar het bouwvlak volledig mag worden bebouwd;
b. de goothoogte van gebouwen en andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 4 meter, dan wel
de goothoogte zoals aangegeven op de verbeelding, met dien verstande dat de hoogte van
hoogspanningsmasten niet meer mag bedragen dan 60 meter;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag de bouwhoogte maximaal de aangeduide
hoogte bedragen.
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Artikel 6

Bos

6.1

Bestemmingsomschrijving

6.1.1

Doeleinden

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

behoud en/of herstel van de aanwezige landschappelijke waarden;
de bescherming van natuurwaarden;
bossen en houtopstanden;
extensieve recreatie;
houtproductie;
tevens een educatief centrum met heemtuin, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
maatschappelijk - educatief centrum';
g. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
6.1.2

Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
6.2

Bouwregels

6.2.1

Algemeen

Op de voor 'Bos' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. een gebouw ten dienste van beheer en onderhoud;
b. een educatief centrum;
c. andere bouwwerken zonder dak.
6.2.2

Gebouw ten dienste van beheer en onderhoud

Voor het bouwen van een gebouw ten dienste van beheer en onderhoud gelden de volgende regels:
a. maximaal één gebouw ten dienste van beheer en onderhoud is toegestaan;
b. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 25 m²;
c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter.
6.2.3

Bouwen ten dienste van het educatief centrum

Voor het bouwen van een educatief centrum gelden de volgende regels:
a. het educatief centrum mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. het maximum bebouwingspercentage van het bouwvlak bedraagt 50%;
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter.
6.2.4

Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter;
b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 meter.
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6.3

Specifieke gebruiksregels

6.3.1

Herstellen aanwezige waarden

Het behouden en/of herstellen van de aanwezige landschappelijke waarden, zoals het aanleggen van
een heemtuin, mag niet in onevenredige mate leiden tot het beperken van het bestaande gebruik van de
gronden, zoals wandelen en de recreatie in en langs het water.
6.3.2

Educatief centrum

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - educatief centrum' gelden de
volgende gebruiksregels:
a. in afwijking van het bepaalde onder artikel 41.3 geldt voor het educatief centrum de volgende
specifieke parkeernorm: voor iedere 100 m² bebouwing van het educatief centrum dient te worden
voorzien in 5 parkeerplaatsen;
b. het educatief centrum dient te allen tijde landschappelijk te zijn ingepast door middel van
(bestaande) beplanting;
c. ondergeschikte horeca is toegestaan.
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Artikel 7

Centrum

7.1

Bestemmingsomschrijving

7.1.1

Doeleinden

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.

detailhandel;
dienstverlening;
horeca van categorie 1a, 1b en 2;
zelfstandige kantoren;
wonen in zelfstandige woonruimte, uitsluitend op de verdiepingen, met aan huis gebonden beroep of
bedrijf, met dien verstande dat:
1. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan gebonden beroep of bedrijf ten hoogste 25% van
de vloeroppervlakte van de betrokken woning met inbegrip van bijbehorende bouwwerken
bedraagt;
2. ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' gebruik voor woondoeleinden c.q. gebruik als
zelfstandige woning niet is toegestaan;
3. wonen in onzelfstandige woonruimte is toegestaan, wanneer de onzelfstandige woonruimte
wordt bewoond door maximaal 2 personen, ook in gevallen waarin de eigenaar al dan niet met
zijn gezin tevens woonachtig is in de betreffende woning;
f. een onderdoorgang, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';
g. tevens branchering overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.3 ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van detailhandel - branchering';
h. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, laad- en losruimte, nutsvoorzieningen,
parkeervoorzieningen en bergingen.
7.1.2

Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
7.2

Bouwregels

7.2.1

Algemeen

Op de voor 'Centrum' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 7.1 genoemde bestemming;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. andere bouwwerken zonder dak.
7.2.2

Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:
a. binnen het bouwvlak mogen gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere bouwwerken zonder
dak worden gebouwd;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' mag de goothoogte maximaal de aangeduide
hoogte bedragen.
d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag de bouwhoogte maximaal de aangeduide
hoogte bedragen.
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7.2.3

Regels buiten de aanduiding 'bouwvlak'

Buiten het bouwvlak mogen uitsluitend andere bouwwerken zonder dak worden gebouwd.
7.2.4

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 meter.
7.2.5

Andere bouwwerken zonder dak

Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:
a. deze mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte mag maximaal 6 meter bedragen, met uitzondering van:
1. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter en achter
de voorgevelrooilijn maximaal 2 meter mag bedragen;
2. reclamezuilen, waarvan de bouwhoogte maximaal 10 meter mag bedragen.
7.3

Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - branchering' gelden voor de begane
grond en de eerste verdieping de volgende regels:
a. een supermarkt is niet toegestaan;
b. maximaal 50% van de verkoopvloepoppervlakte mag worden ingevuld door detailhandel in de
branches mode en kleding.
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Artikel 8

Detailhandel

8.1

Bestemmingsomschrijving

8.1.1

Doeleinden

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
b. horeca van de aangeduide categorie uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie
1a' en 'horeca van categorie 1c';
c. wonen in zelfstandige woonruimte, uitsluitend op de verdiepingen, met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'wonen', wonen ook op de begane grond is toegestaan;
2. het bestaande aantal woningen niet mag toenemen;
3. wonen in onzelfstandige woonruimte is toegestaan, wanneer de onzelfstandige woonruimte
wordt bewoond door maximaal 2 personen, ook in gevallen waarin de eigenaar al dan niet met
zijn gezin tevens woonachtig is in de betreffende woning;
d. dienstverlening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening';
e. parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies.
8.1.2

Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
8.2

Bouwregels

8.2.1

Algemeen

Op de voor 'Detailhandel' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 8.1 genoemde bestemming;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. andere bouwwerken zonder dak.
8.2.2

Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:
a. binnen het bouwvlak mogen gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere bouwwerken zonder
dak worden gebouwd;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding
'maximum bebouwingspercentage' het aangeduide maximale bebouwingspercentage geldt;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' mag de goothoogte maximaal de aangeduide
hoogte bedragen;
d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag de bouwhoogte maximaal de aangeduide
hoogte bedragen.
8.2.3

Regels buiten de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen buiten de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:
a. buiten het bouwvlak mogen uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd;
b. buiten het bouwvlak mag een overkapping uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding
'specifieke bouwaanduiding – overkapping';
c. de bouwhoogte van de overkapping of luifel mag maximaal 5 meter bedragen.
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8.2.4

Andere bouwwerken zonder dak

Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:
a. deze mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte mag maximaal 6 meter bedragen, met uitzondering van:
1. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter en achter
de voorgevelrooilijn maximaal 2 meter mag bedragen;
2. reclamezuilen, waarvan de bouwhoogte maximaal 10 meter mag bedragen.
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Artikel 9

Dienstverlening

9.1

Bestemmingsomschrijving

9.1.1

Doeleinden

De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
b. wonen in zelfstandige woonruimte, uitsluitend op de verdiepingen, met dien verstande dat:
1. het bestaande aantal woningen niet mag toenemen;
2. wonen in onzelfstandige woonruimte is toegestaan, wanneer de onzelfstandige woonruimte
wordt bewoond door maximaal 2 personen, ook in gevallen waarin de eigenaar al dan niet met
zijn gezin tevens woonachtig is in de betreffende woning;
c. detailhandel uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' en uitsluitend op de begane grond,
met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum vloeroppervlakte' voor detailhandel
een maximum winkelverkoopvloeroppervlakte van 200 m² geldt;
d. kantoren uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' en uitsluitend op de begane grond;
e. horeca ondergeschikt aan en ten dienste van de dienstverlenende functies;
f. parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies.
9.1.2

Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
9.2

Bouwregels

9.2.1

Algemeen

Op de voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 9.1 genoemde bestemming;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. andere bouwwerken zonder dak.
9.2.2

Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:
a. binnen het bouwvlak mogen gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere bouwwerken zonder
dak worden gebouwd;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding
'maximum bebouwingspercentage' het aangeduide maximale bebouwingspercentage geldt;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' mag de goothoogte maximaal de aangeduide
hoogte bedragen.
d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag de bouwhoogte maximaal de aangeduide
hoogte bedragen.
9.2.3

Regels buiten de aanduiding 'bouwvlak'

Buiten het bouwvlak mogen uitsluitend andere bouwwerken zonder dak worden gebouwd.
9.2.4

Andere bouwwerken zonder dak

Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:
a. deze mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd;
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b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag maximaal 6 meter bedragen, met uitzondering van:
1. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter en achter
de voorgevelrooilijn maximaal 2 meter mag bedragen;
2. reclamezuilen, waarvan de bouwhoogte maximaal 10 meter mag bedragen.
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Artikel 10
10.1

Gemengd

Bestemmingsomschrijving

10.1.1 Doeleinden
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.

horeca, bestaande uit een restaurant en zalenverhuur;
sportvoorzieningen;
bowlingbaan;
parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies;

met daaraan ondergeschikt:
e. groenvoorzieningen;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
10.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
10.2

Bouwregels

10.2.1 Algemeen
Op de voor 'Gemengd' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 10.1 genoemde bestemming, uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding 'bouwvlak';
b. andere bouwwerken, zoals erfafscheidingen.
10.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'
Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:
a. binnen het bouwvlak mogen gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere bouwwerken zonder
dak worden gebouwd;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de bouwhoogte maximaal de aangeduide
hoogte bedragen.
10.2.3 Regels buiten de aanduiding 'bouwvlak'
Buiten de aanduiding 'bouwvlak' geldt dat buiten het bouwvlak uitsluitend andere bouwwerken mogen
worden gebouwd.
10.2.4 Andere bouwwerken zonder dak
Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak geldt dat de bouwhoogte maximaal 6 meter mag
bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 3 meter mag
bedragen.
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Artikel 11
11.1

Groen

Bestemmingsomschrijving

11.1.1 Doeleinden
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen, zoals trapvelden, plantsoenen, waterpartijen met de daarbij behorende voet- en
fietspaden en andere voorzieningen (waaronder de bestaande individuele perceelsontsluitingen);
b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
c. openbare nutsvoorzieningen;
d. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling;
e. calamiteitenontsluiting;
f. geluidwerende voorzieningen;
g. speelvoorzieningen;
h. tevens een bergbezinkbassin ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water bergbezinkbassin';
i. tevens ondergrondse spoorwegen met de daarbij behorende voorzieningen ter plaatse van de
aanduiding 'railverkeer';
j. tevens een voetgangersbrug ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding voetgangersbrug';
k. tevens een natuurijsbaan ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan';
l. tevens een jongeren ontmoetingsplek ter plaatse van de aanduiding 'jongeren ontmoetingsplek'.
11.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
11.2

Bouwregels

11.2.1 Gebouwen
Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van
gebouwen ten behoeve van de bestemming en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', met
dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - loopbrug' tevens een
overdekte loopbrug is toegestaan met een maximale bouwhoogte van 6 m.
11.2.2 Andere bouwwerken
Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere bouwwerken ten
behoeve van of in de vorm van:
a.
b.
c.
d.

de regeling van het verkeer;
de verlichting van wegen, rijwiel- en voetpaden;
het openbaar nut;
recreatieve voorzieningen, zoals recreatieve bewegwijzering, informatieborden en kleinschalige
uitzicht- en rustpunten;
e. straatmeubilair, kleinschalige speelvoorzieningen, culturele kunstwerken en daarmee gelijk te
stellen bouwwerken;
f. geluidwerende wallen en/of schermen.
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11.2.3 Overige regels
De bouwhoogte van andere bouwwerken mag maximaal 5 meter bedragen, met uitzondering van:
a. voorzieningen voor verlichting en het verkeer, waarvan de bouwhoogte maximaal 9 meter mag
bedragen;
b. geluidwerende voorzieningen, waarvan de bouwhoogte maximaal 7 meter mag bedragen;
c. culturele kunstwerken, waarvan de bouwhoogte maximaal 10 meter mag bedragen;
d. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen;
e. een afscheiding ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - muur', gelegen aan de
Aalscholver, waarvan de bouwhoogte maximaal 3,5 meter mag bedragen.
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Artikel 12
12.1

Horeca

Bestemmingsomschrijving

12.1.1 Doeleinden
De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. horeca van categorie 1 en 2, met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1a', uitsluitend horeca van de aangeduide
categorie is toegestaan;
2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - partycentrum' tevens een
partycentrum is toegestaan;
b. parkeervoorzieningen ten behoeve van de horecafuncties.
12.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
12.2

Bouwregels

12.2.1 Algemeen
Op de voor 'Horeca' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 12.1 genoemde bestemming;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. andere bouwwerken zonder dak.
12.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'
Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:
a. binnen het bouwvlak mogen gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere bouwwerken zonder
dak worden gebouwd;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' mag de goothoogte maximaal de aangeduide
hoogte bedragen;
d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de bouwhoogte maximaal de aangeduide
hoogte bedragen.
12.2.3 Regels buiten de aanduiding 'bouwvlak'
Buiten het bouwvlak mogen uitsluitend andere bouwwerken zonder dak worden gebouwd.
12.2.4 Andere bouwwerken zonder dak
Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:
a. deze mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte mag maximaal 6 meter bedragen, met uitzondering van:
1. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter en achter
de voorgevelrooilijn maximaal 2 meter mag bedragen;
2. reclamezuilen, waarvan de bouwhoogte maximaal 10 meter mag bedragen.
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Artikel 13
13.1

Kantoor

Bestemmingsomschrijving

13.1.1 Doeleinden
De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kantoren en praktijkruimten;
b. dienstverlening;
c. beeldbepalende panden ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' en overeenkomstig lijst
Beeldbepalende panden Centrumgebied die als Bijlage 6 bij de regels is gevoegd;
d. parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies.
13.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
13.2

Bouwregels

13.2.1 Algemeen
Op de voor 'Kantoor' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 13.1 genoemde bestemming;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. andere bouwwerken zonder dak.
13.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'
Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:
a. binnen het bouwvlak mogen gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere bouwwerken zonder
dak worden gebouwd;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' mag de goothoogte maximaal de aangeduide
hoogte bedragen;
d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de bouwhoogte maximaal de aangeduide
hoogte bedragen.
13.2.3 Regels buiten de aanduiding 'bouwvlak'
Buiten het bouwvlak mogen uitsluitend andere bouwwerken zonder dak worden gebouwd.
13.2.4 Andere bouwwerken zonder dak
Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:
a. deze mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte mag maximaal 6 meter bedragen, met uitzondering van:
1. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter en achter
de voorgevelrooilijn maximaal 2 meter mag bedragen;
2. reclamezuilen, waarvan de bouwhoogte maximaal 10 meter mag bedragen.
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13.3

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

13.3.1 Vergunningplicht
Ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' is het verboden zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de op de gronden aanwezige cultuurhistorisch waardevolle
en/of karakteristieke bebouwing (beeldbepalende panden) geheel of gedeeltelijk te slopen.
13.3.2 Uitzonderingen
Het bepaalde in artikel 13.3.1 is niet van toepassing op:
a. normale onderhoudswerkzaamheden;
b. sloopwerkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
c. sloopwerkzaamheden gericht op de instandhouding van gebouwen en terreinen met
cultuurhistorische waarden;
d. sloopwerkzaamheden, die op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening in
uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende (omgevings)vergunning/ontheffing of
anderszins mogen worden uitgevoerd.
13.3.3 Toelaatbaarheid
Voor de beslissing omtrent de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 13.3.1 geldt het
toetsingskader ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
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Artikel 14
14.1

Maatschappelijk

Bestemmingsomschrijving

14.1.1 Doeleinden
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. openbaar bestuur, dienstverlening van overheidswege, sociale en culturele doeleinden (incl.
sportvoorzieningen), godsdienstuitoefening, onderwijs en medische doeleinden, daaronder tevens
begrepen bijzondere woonvormen zoals bejaardentehuizen en woonzorgcomplexen;
b. tevens horeca van de aangeduide categorie ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
c. tevens een woning gerelateerd aan de maatschappelijke functie ter plaatse van de aanduiding
'wonen';
d. horeca ondergeschikt aan en ten dienste van de toegelaten functies;
e. kantoren ten behoeve van de toegelaten functies;
f. tevens een voetgangersbrug ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding voetgangersbrug';
g. parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies;

met daaraan ondergeschikt:
h. groenvoorzieningen;
i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
14.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
14.2

Bouwregels

14.2.1 Algemeen
Op de voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 14.1 genoemde bestemming;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. andere bouwwerken zonder dak.
14.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'
Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:
a. binnen het bouwvlak mogen gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere bouwwerken zonder
dak worden gebouwd;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding
'maximum bebouwingspercentage' het aangeduide maximale bebouwingspercentage voor het hele
bestemmingsvlak geldt;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' mag de goothoogte maximaal de aangeduide
hoogte bedragen.
14.2.3 Regels buiten de aanduiding 'bouwvlak'
Buiten het bouwvlak mogen uitsluitend andere bouwwerken zonder dak worden gebouwd, met
uitzondering van:
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a. de gronden ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage', waar tevens gebouwen
en bijbehorende bouwwerken mogen worden gebouwd tot maximaal het aangeduide percentage,
geldende voor het hele bestemmingsvlak;
b. de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - loopbrug', waar tevens een
overdekte verbinding, in de vorm van een loopbrug, met gebouwen in andere bestemmingsvlakken is
toegestaan.
14.2.4 Andere bouwwerken zonder dak
Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:
a. deze mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte mag maximaal 6 meter bedragen, met uitzondering van:
1. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter en achter
de voorgevelrooilijn maximaal 2 meter mag bedragen;
2. lichtmasten waarvan de bouwhoogte maximaal 9 meter mag bedragen;
3. culturele kunstwerken, waarvan de bouwhoogte maximaal 10 meter mag bedragen.
14.3

Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding 'terras uitgesloten' zijn terrassen niet toegestaan.
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Artikel 15
15.1

Recreatie - 1

Bestemmingsomschrijving

15.1.1 Doeleinden
De voor 'Recreatie - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

recreatie;
openbaar groen;
grasland;
water;
bruggen;
volkstuinen en dierenweiden;
waterhuishoudkundige voorzieningen;
tevens speelvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening';
tevens speeltuin ter plaatse van de aanduiding 'speeltuin';
tevens een groendepot ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - groendepot';
horeca ondergeschikt aan en ten dienste van de toegelaten functies;
parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals wandel- en fietspaden, nutsvoorzieningen en
voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
n. tevens een hondenvereniging ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie hondenvereniging'.
15.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
15.2

Bouwregels

15.2.1 Algemeen
Op de voor 'Recreatie - 1' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 15.1 genoemde bestemming;
b. andere bouwwerken, zoals culturele kunstwerken en erfafscheidingen.
15.2.2 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag de bouwhoogte maximaal de aangeduide
hoogte bedragen;
c. in afwijking van het bepaalde in sub a. wordt voor het bouwen buiten het bouwvlak voor volkstuinen
en dierenweiden de navolgende tabel toegepast:

Kas
Volkstuin
Dierenweide

Bergingen en schuilgelegenheden

Dierenverblijf

Bouwhoogte

10 m² 5 m²

6 m²

2,5 m

5 m²

6 m²

2,5 m
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Ter plaatse van de 15 m²
aanduiding 'maximum
oppervlakte'

6 m²

35 m²

2,5 m

3m

d. met dien verstande dat het maximum bebouwingspercentage per volkstuin / dierenweide niet hoger
mag zijn dan 25%.
e. buiten het bouwvlak mag een overkapping uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding
'specifieke bouwaanduiding – overkapping';
f. de bouwhoogte van de overkapping of luifel mag maximaal 5 meter bedragen.
15.2.3 Andere bouwwerken zonder dak
Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 6 meter bedragen, met uitzondering van:
1. erf- en perceelsafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 1 m bedraagt, met dien
verstande dat de bouwhoogte van de erfafscheiding ter plaatse van de 'specifieke
bouwaanduiding - 2' maximaal 2 m mag bedragen;
2. lichtmasten, waarvan de bouwhoogte maximaal 9 meter mag bedragen;
3. culturele kunstwerken, waarvan de bouwhoogte maximaal 10 meter mag bedragen.
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Artikel 16
16.1

Recreatie - 2

Bestemmingsomschrijving

16.1.1 Doeleinden
De voor 'Recreatie - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor recreëren in zomerhuizen, met de daarbij
behorende voorzieningen.
16.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
16.2

Bouwregels

16.2.1 Algemeen
Op de voor 'Recreatie - 2' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. zomerhuizen;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. andere bouwwerken (zonder dak).
16.2.2 Zomerhuizen
Voor het bouwen van een zomerhuis gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mag maximaal 1 zomerhuis worden gebouwd;
b. de inhoud mag niet meer bedragen dan 250 m³, met dien verstande dat de inhoud van een bestaand
zomerhuis die groter is dan 250 m³ ten hoogste gelijk mag zijn aan de bestaande inhoud;
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 meter.
16.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. per zomerhuis mag maximaal 1 vrijstaand bijbehorend bouwwerk worden gebouwd;
b. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 6 m², met dien verstande dat de oppervlakte van een
bestaand bijbehorend bouwwerk dat groter is dan 6 m² ten hoogste gelijk mag zijn aan de
bestaande oppervlakte;
c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 2,5 meter, met dien verstande dat de hoogte van een
bestaand bijbehorend bouwwerk dat groter is dan 2,5 meter ten hoogste gelijk mag zijn aan de
bestaande bouwhoogte.
16.2.4 Andere bouwwerken zonder dak
Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter;
b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 meter.
16.3

Specifieke gebruiksregels

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met de beheersverordening wordt in ieder geval
verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor permanente bewoning.
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Artikel 17
17.1

Sport

Bestemmingsomschrijving

17.1.1 Doeleinden
De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. sportvelden of een sportpark ten behoeve van de (al dan niet recreatieve) uitoefening van diverse
veldsporten en overige sporten met bijbehorende voorzieningen en accommodaties, alsmede voor
(sport)verenigingen, een en ander met de daarbij behorende horeca uitsluitend voor zover deze
ondergeschikt is aan en ten dienste staat van de toegelaten functies;
b. horeca ondergeschikt aan en ten dienste van de toegelaten functies;
c. horeca van de aangeduide categorie uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie
1b';
d. parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies;
e. tevens dienstverlening ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening';
f. tevens voor opslag ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
g. tevens een jongeren ontmoetingsplek ter plaatse van de aanduiding 'jongeren ontmoetingsplek';
h. tevens een manege ter plaatse van de aanduiding 'manege'.
17.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
17.2

Bouwregels

17.2.1 Algemeen
Op de voor 'Sport' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 17.1 genoemde bestemming, uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding 'bouwvlak';
b. andere bouwwerken, zoals voorzieningen ten behoeve van de sportbeoefening, culturele
kunstwerken en erfafscheidingen.
17.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'
Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:
a. binnen het bouwvlak mogen gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere bouwwerken zonder
dak worden gebouwd;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' mag de goothoogte maximaal de aangeduide
hoogte bedragen.
17.2.3 Regels buiten de aanduiding 'bouwvlak'
Buiten de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:
a. buiten het bouwvlak mogen uitsluitend andere bouwwerken en tribunes ten behoeve van sportvelden
worden gebouwd;
b. in afwijking van het bepaalde onder a. en het bepaalde in artikel 17.2.1 mogen ter plaatse van de
aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak' gebouwen worden gebouwd anders dan ter plaatse van
de aanduiding 'bouwvlak', tot maximaal de aangeduide bebouwde oppervlakte;
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c. de bouwhoogte van de tribunes, overkapping of luifel mag maximaal 5 meter bedragen.
17.2.4 Andere bouwwerken zonder dak
Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 6 meter bedragen, met uitzondering van:
b. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen;
c. lichtmasten, waarvan de bouwhoogte bij sportvelden maximaal 15 meter en voor het overige
maximaal 9 meter mag bedragen;
d. culturele kunstwerken, waarvan de bouwhoogte maximaal 10 meter mag bedragen.
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Artikel 18
18.1

Tuin - 1

Bestemmingsomschrijving

18.1.1 Doeleinden
De voor 'Tuin - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor (volks)tuinen.
18.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de
desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 44.1.
18.2

Bouwregels

18.2.1 Algemeen
Op de voor 'Tuin - 1' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 2 meter mag bedragen;
b. overige andere bouwwerken die passen binnen de aard van de bestemming en waarvan de
bouwhoogte maximaal 2 meter mag bedragen;
c. bijbehorende bouwwerken in de vorm van bijgebouwen bij woningen op de naastgelegen
bestemming Wonen - 2 alsmede de overige bestaande bouwwerken, uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding 'bijgebouwen' en ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', met dien verstande dat:
1. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter;
2. de bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' niet mogen worden uitgebreid en
niet mogen worden vervangen door nieuwe bouwwerken.
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Artikel 19
19.1

Tuin - 2

Bestemmingsomschrijving

19.1.1 Doeleinden
De voor 'Tuin - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de woonwagenwoningen
en patiowoningen aan de Amberdreef.
19.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de
desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 44.1.
19.2

Bouwregels

19.2.1 Algemeen
Op de voor 'Tuin - 2' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. de erfafscheidingen zoals aangeduid op de Tekening hekwerken Amberdreef die als Bijlage 7 bij
deze regels is gevoegd, uitsluitend overeenkomstig de op deze tekening aangegeven locatie en
maximumhoogte;
b. de bestaande afvalcontainers incl. afscherming in de vorm van schermen, met een maximum
bouwhoogte van 1,20 meter;
c. bergingen ten behoeve van de nabijgelegen woningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
'bijgebouwen' met een maximum bouwhoogte van 2,60 meter.
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Artikel 20
20.1

Tuin - 4

Bestemmingsomschrijving

20.1.1 Doeleinden
De voor 'Tuin - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen bij (recreatie)woningen, met de daarbij
behorende voorzieningen.
20.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
20.2

Bouwregels

20.2.1 Algemeen
Op de voor 'Tuin - 4' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. hobbykassen, volières en koven;
b. andere bouwwerken zonder dak.
20.2.2 Hobbykassen, volières en koven
Voor het bouwen van hobbykassen, volières en koven gelden de volgende regels:
a. hobbykassen, volières en koven mogen alleen worden opgericht achter de voorgevelrooilijn van de
(recreatie)woning;
b. de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10 m² per (recreatie)woning;
c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 2,2 meter.
20.2.3 Andere bouwwerken zonder dak
De bouwhoogte van andere bouwwerken zonder dak mag niet meer bedragen dan 2 meter.
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Artikel 21
21.1

Verkeer

Bestemmingsomschrijving

21.1.1 Doeleinden
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. stroomwegen;
b. gebiedsontsluitingswegen;
c. tevens ondergrondse spoorwegen met de daarbij behorende voorzieningen ter plaatse van de
aanduiding 'railverkeer';
d. tevens een voetgangersbrug ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding voetgangersbrug'.

met daarbij behorende:
e. langzaam-verkeervoorzieningen;
f. geluidwerende voorzieningen;
g. viaducten, bruggen en andere kunstwerken, waaronder kunstwerken voor kruisingen met
wegverkeer;
h. parkeervoorzieningen;
i. groenvoorzieningen, bermen en taluds;
j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder duikers;
k. nutsvoorzieningen;
l. bluswatervoorzieningen;
m. voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer.
21.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
21.2

Bouwregels

21.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. er zijn uitsluitend kleine gebouwtjes toegestaan in de vorm van nutsvoorzieningen, abri's
fietsenhokken e.d.;
b. de maximale oppervlakte per gebouwtje bedraagt 15 m²;
c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter.
21.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
De hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer mag bedragen dan 20 meter.
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Artikel 22
22.1

Verkeer - Carpool

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Carpool' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.

parkeervoorzieningen ten behoeve van een carpoolplaats;
toegangswegen;
verblijfsgebieden;
fietsenstallingen;
langzaamverkeer voorzieningen;

met daarbij behorende:
f.
g.
h.
i.

groenvoorzieningen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
geluidwerende voorzieningen;
nutsvoorzieningen.

22.2

Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve
van de bestemming met inachtneming van de volgende regels.
22.2.1 Gebouwen
Ten aanzien van gebouwen gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte mag maximaal 3 meter bedragen;
b. de oppervlakte mag maximaal 20 m² bedragen.
22.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van:
1. maximaal 7 meter voor palen, masten en geluidwerende voorzieningen;
2. maximaal 3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
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Artikel 23
23.1

Verkeer - Railverkeer

Bestemmingsomschrijving

23.1.1 Doeleinden
De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. railverkeer;
b. bijbehorende voorzieningen zoals brandveiligheidsvoorzieningen, geluidwerende voorzieningen en
kunstwerken,

met daarbij behorende:
c.
d.
e.
f.
g.
h.

langzaam-verkeervoorzieningen;
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen, bermen en taluds;
kunstwerken voor kruisingen met wegverkeer;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder duikers;
nutsvoorzieningen.

23.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
23.2

Bouwregels

23.2.1 Algemeen
Op de voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 23.1 genoemde bestemming;
b. andere bouwwerken.
23.2.2 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen voor elektrotechnische systemen (waaronder schakelstations, onderstations en
relaishuizen) zijn toegestaan tot een maximale oppervlakte van 30 m²;
b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 meter;
c. de afstand van een gebouw tot de dichtstbijzijnde woning dient minimaal 50 meter te bedragen;
d. de afstand van een gebouw tot aan het buitenste spoor dient maximaal 25 meter te bedragen.
23.2.3 Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van de draagconstructie voor de bovenleiding mag maximaal 15 meter bedragen,
gemeten vanaf de bovenkant spoorstaaf;
b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 12 meter bedragen.
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Artikel 24
24.1

Verkeer - Verblijfsgebied

Bestemmingsomschrijving

24.1.1 Doeleinden
De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. erftoegangswegen met de daarbij behorende kunstwerken en voorzieningen (waaronder
parkeervoorzieningen);
b. fietspaden;
c. voetpaden;
d. standplaatsen voor ambulante handel, mits dit past binnen de Beleidsregels standplaatsen
ambulante handel Papendrecht;
e. speelvoorzieningen;
f. openbare nutsvoorzieningen;
g. groenvoorzieningen, bermen en taluds;
h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen en daaraan gerelateerde voorzieningen zoals duikers,
overkluizingen en bruggen;
i. aan het verblijfsgebied in het centrumgebied inherente, kortdurende activiteiten en evenementen,
zoals een weekmarkt, rommelmarkt, antiekmarkt, braderieën en een kermis;
j. tevens een evenemententerrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein'; voor
evenementen zoals een kermis, een kerstmarkt en een ijsbaan;
k. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling;
l. voorzieningen behorend bij en/of passend in de genoemde functies, zoals culturele kunstwerken;
m. tevens een bergbezinkbassin uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water bergbezinkbassin';
n. tevens een fietsenstalling ter plaatse van de aanduiding 'fietsenstalling';
o. voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer.
24.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
24.2

Bouwregels

24.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. er zijn uitsluitend kleine gebouwtjes toegestaan in de vorm van nutsvoorzieningen, abri's
fietsenstallingen e.d.;
b. de maximale oppervlakte per gebouwtje bedraagt 15 m²;
c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter.
24.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – overkapping' is een overkapping
toegestaan;
b. vaste bouwwerken ten behoeve van terrassen zijn niet toegestaan, uitgezonderd ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - vaste bouwwerken';
c. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag maximaal 5 meter bedragen, met uitzondering van:
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1. voorzieningen voor verlichting en het verkeer, waarvan de bouwhoogte maximaal 9 meter mag
bedragen;
2. geluidwerende voorzieningen, waarvan de bouwhoogte maximaal 7 meter mag bedragen;
3. culturele kunstwerken, waarvan de bouwhoogte maximaal 10 meter mag bedragen.
4. vlaggenmasten, waarvan de hoogte maximaal 8 meter mag bedragen;
5. bruggen en vergelijkbare voorzieningen, waarvan de bouwhoogte maximaal 15 meter mag
bedragen.
24.2.3 Fietsenstalling
Voor het bouwen van een fietsenstalling ter plaatse van de aanduiding 'fietsenstalling' gelden de
volgende regels:
a. de maximale bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter.
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Artikel 25
25.1

Water

Bestemmingsomschrijving

25.1.1 Doeleinden
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.

water(lopen) en waterhuishoudkundige voorzieningen;
bermen, taluds en kademuren;
groenvoorzieningen;
bruggen, duikers en andere kunstwerken voor kruisingen met (weg)verkeer, alsmede culturele
kunstwerken en waterornamenten;
e. tevens ondergrondse spoorwegen met de daarbij behorende voorzieningen ter plaatse van de
aanduiding 'railverkeer';
f. tevens een voetgangersbrug ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding voetgangersbrug'.
25.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
25.2

Bouwregels

Op de voor 'Water' aangewezen gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd, met
dien verstande dat:
a. de andere bouwwerken alleen mogen worden gebouwd ten behoeve van de waterbeheersing, de
verbinding van oevers of in de vorm van ornamenten en culturele kunstwerken e.d.;
b. de bouwhoogte van andere bouwwerken maximaal 5 meter mag bedragen, met dien verstande dat
de bouwhoogte van culturele kunstwerken maximaal 10 meter mag bedragen;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - loopbrug' tevens een overdekte
verbinding, in de vorm van een loopbrug, tussen gebouwen in de aangrenzende bestemmingen
'Maatschappelijk' is toegestaan.
25.3

Afwijken van de bouwregels

25.3.1 Andere bouwwerken
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
25.2 onder a. voor de bouw van andere dan de genoemde andere bouwwerken, zoals voederplaatsen en
steigers, mits:
a. deze bouwwerken van ondergeschikte betekenis zijn;
b. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 2 meter.
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Artikel 26
26.1

Wonen - 1

Bestemmingsomschrijving

26.1.1 Doeleinden
De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in zelfstandige woonruimte (in eengezinsrijenwoningen, twee-onder-een-kapwoningen,
vrijstaande woningen en patio-/kwadrantwoningen), met dien verstande dat wonen in onzelfstandige
woonruimte is toegestaan, wanneer de onzelfstandige woonruimte wordt bewoond door maximaal 2
personen, ook in gevallen waarin de eigenaar al dan niet met zijn gezin tevens woonachtig is in de
betreffende woning;
b. beeldbepalende panden ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' en overeenkomstig de lijst
Beeldbepalende panden Woongebied die als Bijlage 5 bij de regels is gevoegd;
c. aan huis gebonden beroep of bedrijf (inclusief webshops);
d. uitsluitend op de begane grond, tevens detailhandel, dienstverlening en kantoren ter plaatse van de
aanduiding 'gemengd' en detailhandel en dienstverlening ter plaatse van respectievelijk de
aanduiding 'detailhandel' en de aanduiding 'dienstverlening';
e. uitsluitend op de begane grond, tevens horeca van de aangeduide categorie ter plaatse van de
aanduiding 'horeca van categorie 1a';
f. het overige bestaande gebruik uitsluitend overeenkomstig de Lijst bestaand gebruik die als Bijlage 2
bij de regels is gevoegd (incl. indien van toepassing de daarin opgenomen maximale oppervlakte en
nadere specificatie) ter plaatse van de aanduiding 'bestaand gebruik';
g. tevens garageboxen ter plaatse van de aanduiding 'garage';
h. erven, tuinen, parkeerplaatsen en overige verhardingen en (al dan niet ondergrondse)
parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies;
i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
26.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
26.2

Bouwregels

26.2.1 Algemeen
Op de voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. woningen (in de vorm van eengezinsrijenwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande
woningen en patio-/kwadrantwoningen);
b. bijbehorende bouwwerken, waarbij ter plaatse van de aanduiding 'garage' bijgebouwen in de vorm
van garageboxen zijn toegestaan;
c. andere bouwwerken zonder dak.
26.2.2 Woningen
Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:
a. het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
b. uitbreiding van het hoofdgebouw is niet toegestaan;
c. per perceel is maximaal 1 woning toegestaan, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding
'maximum aantal woningen' maximaal het aangegeven aantal woningen is toegestaan, waarbij de
voorgevel van de woningen in de voorgevellijn moet worden gebouwd;
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d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum
goothoogte';
e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum
bouwhoogte';
f. nokverhogingen en dakopbouwen zijn niet toegestaan, tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is
verleend op grond van het bepaalde in artikel 26.3.4 respectievelijk artikel 26.3.5;
g. uitsluitend de bestaande legale balkons en dakterrassen zijn toegestaan.
26.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken mogen alleen worden gebouwd op het achtererfgebied, op minimaal 1
meter achter de voorgevelrooilijn, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding - 1', waar ook bijbehorende bouwwerken op het voorerfgebied zijn toegestaan;
b. de totale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 50% van het achtererfgebied
bedragen, tot een maximum van:
1. 50 m² bij percelen met een oppervlakte tot 250 m²;
2. 75 m² bij percelen met een oppervlakte van 250 m² tot 500 m²;
3. 100 m² bij percelen met een oppervlakte groter dan 500 m²;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' mogen bijbehorende bouwwerken ook
op het voorerfgebied worden gerealiseerd, waarbij:
1. de totale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken op het voorerf niet meer dan 50% van het
voorerfgebied mag bedragen (met dien verstande dat erkers die zijn gerealiseerd op grond van
artikel 26.3.3, niet worden meegeteld bij de bepaling van het bebouwingspercentage);
2. de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken op voor- en achtererfgebied, de onder b
genoemde oppervlakte niet mag overschrijden (met dien verstande dat erkers die zijn
gerealiseerd op grond van artikel 26.3.3, niet worden meegeteld bij de bepaling van deze
oppervlakte);
3. de afstand tussen bijbehorende bouwwerken enerzijds en het openbaar gebied anderzijds
minimaal 1 meter bedraagt;
4. de aanwezige parkeergelegenheid behouden dient te blijven;
d. de maximale oppervlakte genoemd onder b mag ter plaatse van de aanduiding 'bestaand gebruik'
worden overschreden door bestaande praktijkruimten overeenkomstig de Lijst bestaand gebruik, en
de daarin opgenomen oppervlakte, die als Bijlage 2 bij de regels is gevoegd;
e. garageboxen mogen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'garage' en tellen niet mee bij
voornoemde maximale oppervlakte;
f. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
g. de bouwhoogte van een overkapping of luifel mag niet meer bedragen dan 3 meter;
h. de diepte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken aan de achtergevel en zijgevel mag niet meer
bedragen dan 3 meter;
i. opbouwen op (aangebouwde) bijbehorende bouwwerken zijn niet toegestaan;
j. het oprichten van dakterrassen en balkons is niet toegestaan.
26.2.4 Andere bouwwerken zonder dak
Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 2
meter;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 1 meter;
c. in afwijking van het bepaalde onder b. mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding - 1', indien het voorerfgebied groter is dan het achtererfgebied en een achterpad
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ontbreekt, de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn niet meer bedragen dan 2
meter;
d. in afwijking van het bepaalde onder b. mag, indien het voorerfgebied groter is dan het
achtererfgebied en het perceel groter is dan 400 m², de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de
voorgevelrooilijn niet meer bedragen dan 2 meter;
e. in afwijking van het bepaalde onder a en of b is de bouw van een afscheiding ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - muur', gelegen aan de Aalscholver, toegestaan, waarvan de
bouwhoogte maximaal 3,5 meter mag bedragen.
f. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zonder dak mag niet meer bedragen dan 3 meter.
26.3

Afwijken van de bouwregels

26.3.1 Eenlaags opbouw op aangebouwd bijbehorend bouwwerk naast de woning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
26.2.3 onder h. ten behoeve van het realiseren van een eenlaags opbouw op een aangebouwd
bijbehorend bouwwerk naast de woning, onder de volgende voorwaarden:
a. na realisatie van een opbouw mag de bouwhoogte van het aangebouwde bijbehorende bouwwerk
niet meer bedragen dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw verminderd met 1 meter;
b. de opbouw past binnen de stedenbouwkundige structuur van de woonbuurt en de typologie van de
bebouwing;
c. de opbouw doet geen afbreuk aan het oorspronkelijke karakter van het hoofdgebouw, zoals dit
bepaald is door hoofdafmetingen en onderlinge maatverhoudingen;
d. aan de zijde van het openbaar gebied steekt in de doorsnede de opbouw niet uit ten opzichte van
het dakvlak van het hoofdgebouw;
e. na realisatie van de opbouw dienen omliggende woningen nog steeds te voldoen aan de door TNO
opgestelde norm van het aantal zonuren zoals opgenomen in Bijlage 3 Bezonningsnorm, waarbij het
verlies aan zonuren niet meer mag bedragen dan 35%;
f. de welstandcommissie dient een positief advies uit te brengen.
26.3.2 Tweelaags opbouw op aangebouwd bijbehorend bouwwerk naast de woning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
26.2.3 onder h. ten behoeve van het realiseren van een tweelaags opbouw op een aangebouwd
bijbehorend bouwwerk naast de woning, onder de voorwaarden zoals genoemd in artikel 26.3.1.
26.3.3 Erkers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
26.2.3 onder a. ten behoeve van het realiseren van een uitbreiding aan de voorzijde van de woning in de
vorm van een erker, onder de volgende voorwaarden:
a.
b.
c.
d.

de breedte van de uitbreiding mag niet meer bedragen dan 4 meter;
de diepte van de uitbreiding mag niet meer bedragen dan 1,5 meter;
de bouwhoogte van de uitbreiding mag niet meer bedragen dan 3 meter;
de uitbreiding mag niet tot gevolg hebben dat de afstand tot de voorerfgrens kleiner wordt dan 2
meter;
e. de aanwezige parkeergelegenheid dient behouden te blijven.
26.3.4 Nokverhogingen
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
26.2.2 onder d, e. en f. ten behoeve van een nokverhoging onder de volgende voorwaarden:
a. de bouwhoogte bedraagt maximaal 10 meter;
b. de afstand van de achtergevel van de woning waarop de nokverhoging wordt gerealiseerd tot het
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hoofdgebouw op het achter de woning gelegen perceel bedraagt minimaal 12 meter;
c. na realisatie van de nokverhoging dienen de omliggende woningen nog steeds te voldoen aan de
door TNO opgestelde norm van het aantal zonuren zoals opgenomen in Bijlage 3 Bezonningsnorm,
waarbij het verlies aan zonuren niet meer mag bedragen dan 35%;
d. de welstandscommissie dient een advies uit te brengen.
26.3.5 Dakopbouwen
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
26.2.2 onder d. tot en met f. ten behoeve van een dakopbouw onder de volgende voorwaarden en/of in de
volgende gevallen:
a. de bouwhoogte bedraagt maximaal 10 meter;
b. een dakopbouw mag slechts uit één bouwlaag bestaan;
c. de afstand van de achtergevel van de woning waarop de dakopbouw wordt gerealiseerd tot het
hoofdgebouw op het achter de woning gelegen perceel bedraagt minimaal 12 meter;
d. na realisatie van de dakopbouw dienen de omliggende woningen nog steeds te voldoen aan aan de
door TNO opgestelde norm van het aantal zonuren zoals opgenomen in Bijlage 3 Bezonningsnorm,
waarbij het verlies aan zonuren niet meer mag bedragen dan 35%;
e. de welstandscommissie dient een advies uit te brengen;
f. de dakopbouw was reeds toegestaan in het voorheen geldende bestemmingsplan;
g. er is reeds vergunning verleend voor een dakopbouw elders in hetzelfde bouwblok;
h. indien elders in hetzelfde bouwblok reeds een vergunning is verleend voor een dakopbouw dan wel
een dakopbouw gerealiseerd is overeenkomstig een verleende vergunning, dan is een identieke
dakopbouw toegestaan;
i. indien elders in hetzelfde bouwblok sprake is van meerdere typen vergunde dakopbouwen die divers
zijn uitgevoerd dan gelden de maximale maten als toelaatbaar;
j. indien een dakopbouw als stedenbouwkundig accent is opgericht in de bestaande bebouwing of het
straatbeeld, is een nieuwe dakopbouw elders binnen het bouwblok en of binnen het straatbeeld niet
toegestaan.
26.3.6 Woningvorming
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
26.2.2 onder c ten behoeve van het verbouwen van een woonruimte tot twee of meer woonruimten, mits:
a. de oppervlakte van de woonruimte/woonruimten die door woningvorming ontstaat/ontstaan niet
kleiner is dan 70 m2 gebruiksoppervlakte per woning;
b. de bestaande en de te vormen woonruimten beschikken over een berging;
c. de bestaande en de te vormen woonruimten beschikken over een buitenruimte.
26.4

Specifieke gebruiksregels

26.4.1 Aan huis gebonden beroep of bedrijf
De uitoefening van een aan huis gebonden beroep en bedrijf is onder de volgende voorwaarden
toegestaan:
a. de wijziging in gebruik betekent geen uitbreiding van het aantal woningen;
b. het gebruik ten behoeve van bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten beslaat niet meer dan 25% van
het bebouwde bruto-vloeroppervlak, tot een maximum van 60 m²;
c. er is niet meer dan één arbeidsplaats;
d. de activiteiten leveren geen ernstige c.q. onevenredige hinder op voor de directe woonomgeving en
doen geen ernstige afbreuk aan het woonkarakter van de buurt en de woning;
e. er is geen sprake van bedrijfsactiviteiten die normaliter in een winkelcentrum of winkelstraat worden
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f.
g.
h.

i.
j.
k.
l.
m.
n.

uitgeoefend;
de woonfunctie blijft als hoofdfunctie gehandhaafd;
degene die de bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent bewoont permanent de woning;
detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd ondergeschikte detailhandel en detailhandel in de
vorm van webshops, onder de voorwaarde dat het enkel verzending vanuit de woning en geen
balieverkoop betreft;
horeca is niet toegestaan;
het onbebouwde deel van het perceel mag niet voor bedrijfs- of beroepsactiviteiten worden gebruikt;
aan de buitenzijde of elders op het perceel mogen slechts reclame-uitingen overeenkomstig het
gemeentelijk reclame- en welstandsbeleid worden opgericht;
de activiteit maakt niet dat er een inrichting ontstaat als genoemd in bijlage I van het Besluit
omgevingsrecht;
er is geen sprake van een duurzame ontwrichting van bestaande distributievoorzieningen en/of
verstoring van de verzorgingsstructuur;
de parkeerdruk en/of de verkeersbelasting in het openbare gebied mag niet onevenredig toenemen.

26.4.2 Detailhandel
Ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' is (per aanduiding) maximaal 1 detailhandelsvestiging
toegestaan.
26.5

Afwijken van de gebruiksregels

26.5.1 Bed & breakfast
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
26.4.1 onder i. ten behoeve van het realiseren van een toeristisch-recreatieve overnachtingsmogelijkheid
in de vorm van een bed & breakfast, onder de volgende voorwaarden:
a. de voorwaarden zoals genoemd in artikel 26.4.1 onder a. tot en met h. en onder j. tot en met m;
b. de bed & breakfast voorziening kan binnen de bestaande woning en in de bijbehorende bouwwerken
worden gerealiseerd;
c. de woning dient door de hoofdgebruiker te worden bewoond en de hoofdgebruiker dient aanwezig te
zijn tijdens het nachtverblijf;
d. het maximaal aantal bedden ten dienste van de bed & breakfast is vier (volwassenen en kinderen);
e. de bed & breakfast mag niet als zelfstandige wooneenheid functioneren;
f. de realisatie van een aparte kookgelegenheid is niet toegestaan;
g. het authentieke uiterlijk of de verschijningsvorm van de woning dient te worden gehandhaafd.
26.6

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

26.6.1 Vergunningplicht
Ter plaatse van de aanduiding 'Karakteristiek' is het verboden zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de op de gronden aanwezige cultuurhistorisch waardevolle
en/of karakteristieke bebouwing (beeldbepalende panden) geheel of gedeeltelijk te slopen.
26.6.2 Uitzonderingen
Het bepaalde in artikel 26.6.1 is niet van toepassing op:
a. normale onderhoudswerkzaamheden;
b. sloopwerkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
c. sloopwerkzaamheden gericht op de instandhouding van gebouwen en terreinen met
cultuurhistorische waarden;
d. sloopwerkzaamheden, die op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening in
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uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende (omgevings)vergunning/ontheffing of
anderszins mogen worden uitgevoerd.
26.6.3 Toelaatbaarheid
Voor de beslissing omtrent de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 26.6.1 geldt het
toetsingskader ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
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Artikel 27
27.1

Wonen - 2

Bestemmingsomschrijving

27.1.1 Doeleinden
De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in zelfstandige woonruimte, met dien verstande dat wonen in onzelfstandige woonruimte is
toegestaan, wanneer de onzelfstandige woonruimte wordt bewoond door maximaal 2 personen, ook
in gevallen waarin de eigenaar al dan niet met zijn gezin tevens woonachtig is in de betreffende
woning;
b. beeldbepalende panden ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' en overeenkomstig de lijst
Beeldbepalende panden Woongebied en de lijst Beeldbepalende panden Centrumgebied die als
Bijlage 5 en Bijlage 6 bij de regels zijn gevoegd;
c. aan huis gebonden beroep of bedrijf (inclusief webshops);
d. tevens kantoren ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
e. erven, tuinen, parkeerplaatsen en overige verhardingen;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
27.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
27.2

Bouwregels

27.2.1 Algemeen
Op de voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. woningen;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. andere bouwwerken zonder dak.
27.2.2 Woningen
Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:
a. het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
b. uitbreiding van het hoofdgebouw is niet toegestaan;
c. per perceel is maximaal 1 woning toegestaan en in bouwvlakken die direct aan elkaar grenzen,
maximaal 2 woningen aaneen;
d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum
goothoogte';
e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum
bouwhoogte';
f. nokverhogingen en dakopbouwen zijn niet toegestaan, tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is
verleend op grond van het bepaalde in artikel 27.3.4 respectievelijk artikel 27.3.5;
g. uitsluitend de bestaande legale balkons en dakterrassen zijn toegestaan.
27.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken mogen alleen worden gebouwd op het achtererfgebied, op minimaal 1
meter achter de voorgevelrooilijn;
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b. de totale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 50% van het achtererfgebied
bedragen, tot een maximum van:
1. 50 m² bij percelen met een oppervlakte tot 250 m²;
2. 75 m² bij percelen met een oppervlakte van 250 m² tot 500 m²;
3. 100 m² bij percelen met een oppervlakte groter dan 500 m²;
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
d. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag, in afwijking van het bepaalde onder b. en c., een
bijbehorend bouwwerk in de vorm van een bijgebouw aanwezig zijn met dien verstande dat:
1. dit bijgebouw niet mag worden uitgebreid;
2. dit bijgebouw niet mag worden vervangen door een nieuw bouwwerk;
3. de bouwhoogte maximaal 2,60 meter bedraagt.
e. de bouwhoogte van een overkapping of luifel mag niet meer bedragen dan 3 meter;
f. de oppervlakte van bijbehorende overkappingen (zonder of met maximaal twee wanden) en daarmee
gelijk te stellen andere bouwwerken, mag niet meer bedragen dan 25 m²;
g. de diepte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken aan de achtergevel en zijgevel mag niet meer
bedragen dan 3 meter;
h. opbouwen op (aangebouwde) bijbehorende bouwwerken zijn niet toegestaan;
i. het oprichten van dakterrassen en balkons is niet toegestaan.
27.2.4 Andere bouwwerken zonder dak
Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 2
meter;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 1 meter;
c. in afwijking van het bepaalde onder b. mag, indien het voorerfgebied groter is dan het
achtererfgebied en het perceel groter is dan 400 m², de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de
voorgevelrooilijn niet meer bedragen dan 2 meter;
d. de bouwhoogte van de mobiele kraan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen bootopslag' bedraagt maximaal 8 meter;
e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zonder dak mag niet meer bedragen dan 3 meter.
27.3

Afwijken van de bouwregels

27.3.1 Eenlaags opbouw op aangebouwd bijbehorend bouwwerk naast de woning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
27.2.3 onder e. ten behoeve van het realiseren van een eenlaags opbouw op een aangebouwd
bijbehorend bouwwerk naast de woning, onder de volgende voorwaarden:
a. na realisatie van een eenlaags opbouw mag de bouwhoogte van de aanbouw na realisatie van de
opbouw op de aanbouw naast de woning niet meer bedragen dan de bouwhoogte van het
hoofdgebouw verminderd met 1 meter;
b. de opbouw op de aanbouw past binnen de stedenbouwkundige structuur van de woonbuurt en de
typologie van de bebouwing;
c. de opbouw op de aanbouw naast de woning doet geen afbreuk aan het oorspronkelijke karakter van
het hoofdgebouw, zoals dit bepaald is door hoofdafmetingen en onderlinge maatverhoudingen;
d. aan de zijde van het openbaar gebied steekt in de doorsnede de opbouw op de aanbouw niet uit ten
opzichte van het dakvlak van het hoofdgebouw;
e. na realisatie van de opbouw dienen omliggende woningen nog steeds te voldoen aan de door TNO
opgestelde norm van het aantal zonuren zoals opgenomen in Bijlage 3 Bezonningsnorm, waarbij het
verlies aan zonuren niet meer mag bedragen dan 35%;
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f.

de welstandcommissie dient een positief advies uit te brengen.

27.3.2 Tweelaags opbouw op aangebouwd bijbehorend bouwwerk naast de woning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
27.2.3 onder e. ten behoeve van het realiseren van een tweelaags opbouw op een aangebouwd
bijbehorend bouwwerk naast de woning, onder de voorwaarden zoals genoemd in artikel 27.3.1.
27.3.3 Erkers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
27.2.3 onder a. ten behoeve van het realiseren van een uitbreiding aan de voorzijde van de woning in de
vorm van een erker, onder de volgende voorwaarden:
a.
b.
c.
d.

de breedte van de uitbreiding mag niet meer bedragen dan 4 meter;
de diepte van de uitbreiding mag niet meer bedragen dan 1,5 meter;
de bouwhoogte van de uitbreiding mag niet meer bedragen dan 3 meter;
de uitbreiding mag niet tot gevolg hebben dat de afstand tot de voorerfgrens kleiner wordt dan 2
meter;
e. de aanwezige parkeergelegenheid dient behouden te blijven.
27.3.4 Nokverhogingen
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
27.2.2 onder b., e. en f. ten behoeve van een nokverhoging onder de volgende voorwaarden:
a. de bouwhoogte bedraagt maximaal 10 meter;
b. de afstand van de achtergevel van de woning tot het hoofdgebouw op het achter de woning gelegen
perceel bedraagt minimaal 12 meter;
c. na realisatie van de nokverhoging dienen de omliggende woningen nog steeds te voldoen aan aan
de door TNO opgestelde norm van het aantal zonuren zoals opgenomen in Bijlage 3
Bezonningsnorm, waarbij het verlies aan zonuren niet meer mag bedragen dan 35%;
d. de welstandscommissie dient een advies uit te brengen.
27.3.5 Dakopbouwen
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
27.2.2 onder d. tot en met f. ten behoeve van een dakopbouw onder de volgende voorwaarden en/of in de
volgende gevallen:
a. de bouwhoogte bedraagt van maximaal 10 meter;
b. een dakopbouw mag slechts uit één bouwlaag bestaan;
c. de afstand van de achtergevel van de woning waarop de dakopbouw wordt gerealiseerd tot het
hoofdgebouw op het achter de woning gelegen perceel bedraagt minimaal 12 meter;
d. na realisatie van de dakopbouw dienen de omliggende woningen nog steeds te voldoen aan aan de
door TNO opgestelde norm van het aantal zonuren zoals opgenomen in Bijlage 3 Bezonningsnorm,
waarbij het verlies aan zonuren niet meer mag bedragen dan 35%;
e. de welstandscommissie dient een advies uit te brengen;
f. de dakopbouw was reeds toegestaan in het voorheen geldende bestemmingsplan;
g. er is reeds vergunning verleend voor een dakopbouw;
h. indien in hetzelfde bouwblok reeds een vergunning is verleend voor een dakopbouw dan wel een
dakopbouw gerealiseerd is overeenkomstig een verleende vergunning, dan is een identieke
dakopbouw toegestaan;
i. indien in hetzelfde bouwblok sprake is van meerdere typen vergunde dakopbouwen die divers zijn
uitgevoerd dan gelden de maximale maten als toelaatbaar;
j. op een identiek bouwblok/type woning zonder dakopbouw(en) wordt een dakopbouw op dezelfde
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wijze gebouwd als eerder uitgevoerd;
k. indien een dakopbouw als stedenbouwkundig accent is opgericht in de bestaande bebouwing of het
straatbeeld, is een nieuwe dakopbouw niet toegestaan.
27.3.6 Woningvorming
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
27.2.2 onder c ten behoeve van het verbouwen van een woonruimte tot twee of meer woonruimten, mits:
a. de oppervlakte van de woonruimte/woonruimten die door woningvorming ontstaat/ontstaan niet
kleiner is dan 70 m2 gebruiksoppervlakte per woning;
b. de bestaande en de te vormen woonruimten beschikken over een berging;
c. de bestaande en de te vormen woonruimten beschikken over een buitenruimte.

27.4

Specifieke gebruiksregels

27.4.1 Aan huis gebonden beroep of bedrijf
De uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf is onder de volgende voorwaarden
toegestaan:
a. de uitoefening van de bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten is uitsluitend toegestaan in het
hoofdgebouw met inbegrip van bijbehorende bouwwerken;
b. de wijziging in gebruik betekent geen uitbreiding van het aantal woningen;
c. het gebruik ten behoeve van bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten beslaat niet meer dan 25% van
het bebouwde bruto-vloeroppervlak, tot een maximum van 60 m²;
d. er is niet meer dan één arbeidsplaats;
e. de activiteiten leveren geen ernstige c.q. onevenredige hinder op voor de directe woonomgeving en
doen geen ernstige afbreuk aan het woonkarakter van de buurt en de woning;
f. er is geen sprake van bedrijfsactiviteiten die normaliter in een winkelcentrum of winkelstraat worden
uitgeoefend;
g. de woonfunctie blijft als hoofdfunctie gehandhaafd;
h. degene die de bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent bewoont permanent de woning;
i. detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd ondergeschikte detailhandel en detailhandel in de
vorm van webshops, onder de voorwaarde dat het enkel verzending vanuit de woning en geen
balieverkoop betreft;
j. horeca is niet toegestaan;
k. het onbebouwde deel van het perceel mag niet voor bedrijfs- of beroepsactiviteiten worden gebruikt;
l. aan de buitenzijde of elders op het perceel mogen slechts reclame-uitingen overeenkomstig het
gemeentelijk reclame- en welstandsbeleid worden opgericht;
m. de activiteit maakt niet dat er een inrichting ontstaat als genoemd in bijlage I van het Besluit
omgevingsrecht;
n. er is geen sprake van een duurzame ontwrichting van bestaande distributievoorzieningen en/of
verstoring van de verzorgingsstructuur;
o. de parkeerdruk en/of de verkeersbelasting in het openbare gebied mag niet onevenredig toenemen.
27.5

Afwijken van de gebruiksregels

27.5.1 Bed & breakfast
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
27.4.1 onder i. ten behoeve van het realiseren van een toeristisch-recreatieve overnachtingsmogelijkheid
in de vorm van een bed & breakfast, onder de volgende voorwaarden:
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a. de voorwaarden zoals genoemd in artikel 27.4.1 onder a. tot en met h. en onder j. tot en met m.;
b. de bed & breakfast voorziening kan binnen de bestaande woning en in de bijbehorende bouwwerken
worden gerealiseerd;
c. de woning dient door de hoofdgebruiker te worden bewoond en de hoofdgebruiker dient aanwezig te
zijn tijdens het nachtverblijf;
d. het maximaal aantal bedden ten dienste van de bed & breakfast is vier (volwassenen en kinderen);
e. de bed & breakfast mag niet als zelfstandige wooneenheid functioneren;
f. de realisatie van een aparte kookgelegenheid is niet toegestaan;
g. het authentieke uiterlijk of de verschijningsvorm van de woning dient te worden gehandhaafd.
27.6

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

27.6.1 Vergunningplicht
Ter plaatse van de aanduiding 'Karakteristiek' is het verboden zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de op de gronden aanwezige cultuurhistorisch waardevolle
en/of karakteristieke bebouwing (beeldbepalende panden) geheel of gedeeltelijk te slopen.
27.6.2 Uitzonderingen
Het bepaalde in artikel 27.6.1 is niet van toepassing op:
a. normale onderhoudswerkzaamheden;
b. sloopwerkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
c. sloopwerkzaamheden gericht op de instandhouding van gebouwen en terreinen met
cultuurhistorische waarden;
d. sloopwerkzaamheden, die op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening in
uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende (omgevings)vergunning/zijn mede of
anderszins mogen worden uitgevoerd.
27.6.3 Toelaatbaarheid
Voor de beslissing omtrent de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 27.6.1 geldt het
toetsingskader ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
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Artikel 28
28.1

Wonen - 3

Bestemmingsomschrijving

28.1.1 Doeleinden
De voor 'Wonen - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in zelfstandige woonruimte (gestapeld), met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' wonen niet is toegestaan op de begane grond;
2. wonen in onzelfstandige woonruimte is toegestaan, wanneer de onzelfstandige woonruimte
wordt bewoond door maximaal 2 personen, ook in gevallen waarin de eigenaar al dan niet met
zijn gezin tevens woonachtig is in de betreffende woning;
b. tevens een zorginstelling ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling';
c. tevens zelfstandige kantoren en praktijken tot een maximum bruto-vloeroppervlak van 100 m² per
vestiging en een gezamenlijk maximum bruto-vloeroppervlak van 500 m², uitsluitend op de eerste en
tweede bouwlaag en bereikbaar vanaf de begane grond, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van wonen - zelfstandige kantoren en praktijken';
d. aan huis gebonden beroep of bedrijf (inclusief webshops);
e. tevens detailhandel, dienstverlening en kantoren uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gemengd'
en detailhandel en dienstverlening ter plaatse van respectievelijk de aanduiding 'detailhandel' en de
aanduiding 'dienstverlening', en alle functies uitsluitend op de begane grond, met dien verstande dat
ter plaatse van de aanduiding 'maximum vloeroppervlakte' voor detailhandel een maximum
winkelverkoopvloeroppervlakte van 200 m² per vestiging geldt;
f. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mogen tot een hoogte van 4 m ten opzichte van het
maaiveld geen gebouwen worden gebouwd en dient de ruimte tussen de pijlers minimaal 5 m te
bedragen in verband met het uitvoeren van onderhoud;
g. tevens horeca van de aangeduide categorie ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1b';
h. tevens maatschappelijke doeleinden ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
i. tevens garageboxen ter plaatse van de aanduiding 'garage';
j. tevens een chiropractor ter plaatse van de aanduiding 'persoonsgebonden overgangsrecht praktijkruimte';
k. het overige bestaande gebruik uitsluitend overeenkomstig de Lijst bestaand gebruik die als Bijlage 2
bij de regels is gevoegd (incl. indien van toepassing de daarin opgenomen maximale oppervlakte en
nadere specificatie) ter plaatse van de aanduiding 'bestaand gebruik';
l. erven, tuinen, parkeerplaatsen en overige verhardingen en (al dan niet ondergrondse)
parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies;
m. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
28.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
28.2

Bouwregels

28.2.1 Algemeen
Op de voor 'Wonen - 3' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. woningen (in de vorm van gestapelde woningen);
b. bijbehorende bouwwerken;
c. andere bouwwerken zonder dak.
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28.2.2 Woningen
Voor het bouwen van de gestapelde woongebouwen gelden de volgende regels:
a.
b.
c.
d.

het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
uitbreiding van het hoofdgebouw is niet toegestaan;
het aantal bestaande woningen mag niet worden vergroot;
de goothoogte mag niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum
goothoogte';
e. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum
bouwhoogte';
f. nokverhogingen en dakopbouwen zijn niet toegestaan;
g. uitsluitend de bestaande legale balkons en dakterrassen zijn toegestaan;
h. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mogen tot een hoogte van 4 meter ten opzichte van
het maaiveld geen gebouwen worden gebouwd en dient de ruimte tussen de pijlers minimaal 5
meter te bedragen in verband met het uitvoeren van onderhoud.
28.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken in de vorm van bijgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de
aanduiding 'bijgebouwen' in de vorm van (niet-inpandige) bergingen en ter plaatse van de aanduiding
'garage' in de vorm van garageboxen;
b. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 meter.
28.2.4 Andere bouwwerken zonder dak
Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 2
meter;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 1 meter;
c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zonder dak mag niet meer bedragen dan 3 meter.
28.3

Afwijken van de bouwregels

28.3.1 Woningvorming
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
28.2.2 onder c ten behoeve van het verbouwen van een woonruimte tot twee of meer woonruimten, mits:
a. de oppervlakte van de woonruimte/woonruimten die door woningvorming ontstaat/ontstaan niet
kleiner is dan 70 m2 gebruiksoppervlakte per woning;
b. de bestaande en de te vormen woonruimten beschikken over een berging;
c. de bestaande en de te vormen woonruimten beschikken over een buitenruimte.

28.4

Specifieke gebruiksregels

28.4.1 Aan huis gebonden beroep of bedrijf
De uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf is onder de volgende voorwaarden
toegestaan:
a. de uitoefening van de bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten is uitsluitend toegestaan in het
hoofdgebouw met inbegrip van bijbehorende bouwwerken;
b. de wijziging in gebruik betekent geen uitbreiding van het aantal woningen;
c. het gebruik ten behoeve van bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten beslaat niet meer dan 25% van
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d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.
o.

het bebouwde bruto-vloeroppervlak, tot een maximum van 60 m²;
er is niet meer dan één arbeidsplaats;
de activiteiten leveren geen ernstige c.q. onevenredige hinder op voor de directe woonomgeving en
doen geen ernstige afbreuk aan het woonkarakter van de buurt en de woning;
er is geen sprake van bedrijfsactiviteiten die normaliter in een winkelcentrum of winkelstraat worden
uitgeoefend;
de woonfunctie blijft als hoofdfunctie gehandhaafd;
degene die de bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent bewoont permanent de woning;
detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd ondergeschikte detailhandel en detailhandel in de
vorm van webshops, onder de voorwaarde dat het enkel verzending vanuit de woning en geen
balieverkoop betreft;
horeca is niet toegestaan;
het onbebouwde deel van het perceel mag niet voor bedrijfs- of beroepsactiviteiten worden gebruikt;
aan de buitenzijde of elders op het perceel mogen slechts reclame-uitingen overeenkomstig het
gemeentelijk reclame- en welstandsbeleid worden opgericht;
de activiteit maakt niet dat er een inrichting ontstaat als genoemd in bijlage I van het Besluit
omgevingsrecht;
er is geen sprake van een duurzame ontwrichting van bestaande distributievoorzieningen en/of
verstoring van de verzorgingsstructuur;
de parkeerdruk en/of de verkeersbelasting in het openbare gebied mag niet onevenredig toenemen.

28.4.2 Detailhandel
Ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' is (per aanduiding) maximaal 1 detailhandelsvestiging
toegestaan.
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Artikel 29
29.1

Wonen - 4

Bestemmingsomschrijving

29.1.1 Doeleinden
De voor 'Wonen - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in zelfstandige woonruimte, met dien verstande dat wonen in onzelfstandige woonruimte is
toegestaan, wanneer de onzelfstandige woonruimte wordt bewoond door maximaal 2 personen, ook
in gevallen waarin de eigenaar al dan niet met zijn gezin tevens woonachtig is in de betreffende
woning;
b. aan huis gebonden beroep of bedrijf (inclusief webshops);
c. erven, tuinen, parkeerplaatsen en overige verhardingen;
d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
29.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
29.2

Bouwregels

29.2.1 Algemeen
Op de voor 'Wonen - 4' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. woningen;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. andere bouwwerken (zonder dak).
29.2.2 Woningen
Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:
a.
b.
c.
d.

het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
uitbreiding van het hoofdgebouw is niet toegestaan;
per bouwvlak is maximaal 1 woning toegestaan;
de goothoogte mag niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum
goothoogte';
e. de voorgevelbreedte bedraagt minimaal 5 meter;
f. de inhoud mag niet meer bedragen dan 500 m³, met dien verstande dat de inhoud van een
bestaande woning die groter is dan 500 m³ ten hoogste gelijk mag zijn aan de bestaande inhoud;
g. nokverhogingen en dakopbouwen zijn niet toegestaan, tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is
verleend op grond van het bepaalde in artikel 29.3.5 respectievelijk artikel 29.3.6.
29.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken mogen alleen worden gebouwd op het achtererfgebied, op minimaal 1
meter achter de voorgevelrooilijn, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding - 1', waar ook bijbehorende bouwwerken op het voorerfgebied zijn toegestaan;
b. de totale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 50% van het achtererfgebied
bedragen, tot een maximum van:
1. 50 m² bij percelen met een oppervlakte tot 250 m²;
2. 75 m² bij percelen met een oppervlakte van 250 m² tot 500 m²;
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c.

d.
e.
f.
g.

3. 100 m² bij percelen met een oppervlakte groter dan 500 m²;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' mogen bijbehorende bouwwerken ook
op het voorerfgebied worden gerealiseerd, waarbij:
1. de totale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken op het voorerf niet meer dan 50% van het
voorerfgebied mag bedragen (met dien verstande dat erkers die zijn gerealiseerd op grond van
artikel 29.3.3 niet worden meegeteld bij de bepaling van het bebouwingspercentage);
2. de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken op voor- en achtererfgebied, de onder b
genoemde oppervlakte niet mag overschrijden (met dien verstande dat erkers die zijn
gerealiseerd op grond van artikel 29.3.3 niet worden meegeteld bij de bepaling van het
bebouwingspercentage);
3. de afstand tussen bijbehorende bouwwerken enerzijds en het openbaar gebied anderzijds
minimaal 1 meter bedraagt;
4. de aanwezige parkeergelegenheid behouden dient te blijven;
de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
de diepte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken aan de achtergevel en zijgevel mag niet meer
bedragen dan 3 meter;
opbouwen op (aangebouwde) bijbehorende bouwwerken zijn niet toegestaan;
het oprichten van dakterrassen en balkons is niet toegestaan.

29.2.4 Andere bouwwerken zonder dak
Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 2
meter;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 1 meter;
c. in afwijking van het bepaalde onder b. mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding - 1', indien het voorerfgebied groter is dan het achtererfgebied en een achterpad
ontbreekt, de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn niet meer bedragen dan 2
meter;
d. in afwijking van het bepaalde onder b. mag, indien het voorerfgebied groter is dan het
achtererfgebied en het perceel groter is dan 400 m², de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de
voorgevelrooilijn niet meer bedragen dan 2 meter;
e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zonder dak mag niet meer bedragen dan 3 meter.
29.3

Afwijken van de bouwregels

29.3.1 Eenlaags opbouw op aangebouwd bijbehorend bouwwerk naast de woning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
29.2.3 onder f. ten behoeve van het realiseren van een eenlaags opbouw op een aanbouw bij woningen
met aanbouwen bestaande uit één dan wel twee bouwlagen, onder de volgende voorwaarden:
a. na realisatie van een eenlaags opbouw mag de bouwhoogte van de aanbouw na realisatie van de
opbouw op de aanbouw naast de woning niet meer bedragen dan de bouwhoogte van het
hoofdgebouw verminderd met 1 meter;
b. de opbouw op de aanbouw past binnen de stedenbouwkundige structuur van de woonbuurt en de
typologie van de bebouwing;
c. de opbouw op de aanbouw naast de woning doet geen afbreuk aan het oorspronkelijke karakter van
het hoofdgebouw, zoals dit bepaald is door hoofdafmetingen en onderlinge maatverhoudingen;
d. aan de zijde van het openbaar gebied steekt in de doorsnede de opbouw op de aanbouw niet uit ten
opzichte van het dakvlak van het hoofdgebouw;
na realisatie van de opbouw dienen omliggende woningen nog steeds te voldoen aan de door TNO
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opgestelde norm van het aantal zonuren zoals opgenomen in Bijlage 3 Bezonningsnorm verlies aan
zonuren niet meer mag bedragen dan 35%;
e. de welstandcommissie dient een positief advies uit te brengen.
29.3.2 Tweelaags opbouw op aangebouwd bijbehorend bouwwerk naast de woning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
29.2.3 onder f. ten behoeve van het realiseren van een tweelaags opbouw op een aangebouwd
bijbehorend bouwwerk naast de woning, onder de voorwaarden zoals genoemd in artikel 29.3.1.
29.3.3 Erkers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
29.2.3 onder a. ten behoeve van het realiseren van een uitbreiding aan de voorzijde van de woning in de
vorm van een erker, onder de volgende voorwaarden:
a.
b.
c.
d.

de breedte van de uitbreiding mag niet meer bedragen dan 4 meter;
de diepte van de uitbreiding mag niet meer bedragen dan 1,5 meter;
de bouwhoogte van de uitbreiding mag niet meer bedragen dan 3 meter;
de uitbreiding mag niet tot gevolg hebben dat de afstand tot de voorerfgrens kleiner wordt dan 2
meter;
e. de aanwezige parkeergelegenheid dient behouden te blijven.
29.3.4 Agrarische bedrijfsgebouwen
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
29.2.3 onder b. en d. ten behoeve van het realiseren van agrarische bedrijfsgebouwen ten behoeve van
beroepsuitoefening (c.q. agrarische bedrijfsuitoefening) aan huis, onder de volgende voorwaarden:
a. de afwijking is alleen geldig ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf aan huis';
b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan:
1. 6 meter indien de oppervlakte van het agrarische bedrijfsgebouw niet meer dan 200 m²
bedraagt;
2. 4 meter in overige gevallen;
c. er vindt geen, uit landschappelijk oogpunt, onaanvaardbare aantasting van het buitengebied plaats;
d. de noodzaak van de uitbreiding in verband met bedrijfsuitoefening aan huis dient voldoende te zijn
aangetoond, dan wel aangetoond dient te worden dat de agrarische bedrijfsgebouwen de vervanging
van bestaande aanbouwen en bijgebouwen betreffen.
29.3.5 Nokverhogingen
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
29.2.2 onder b., d., f. en g. ten behoeve van een nokverhoging onder de volgende voorwaarden:
a. de bouwhoogte bedraagt maximaal 10 meter;
b. de afstand van de achtergevel van de woning tot het hoofdgebouw op het achter de woning gelegen
perceel bedraagt minimaal 12 meter;
c. na realisatie van de nokverhoging dienen de omliggende woningen nog steeds te voldoen aan aan
de door TNO opgestelde norm van het aantal zonuren zoals opgenomen in Bijlage 3
Bezonningsnorm, waarbij het verlies aan zonuren niet meer mag bedragen dan 35%;
d. de welstandscommissie dient een advies uit te brengen.
29.3.6 Dakopbouwen
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
29.2.2 onder b, f en g. ten behoeve van een dakopbouw onder de volgende voorwaarden en/of in de
volgende gevallen:
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a. de bouwhoogte bedraagt van maximaal 10 meter;
b. een dakopbouw mag slechts uit één bouwlaag bestaan;
c. de afstand van de achtergevel van de woning waarop de dakopbouw wordt gerealiseerd tot het
hoofdgebouw op het achter de woning gelegen perceel bedraagt minimaal 12 meter;
d. na realisatie van de dakopbouw dienen de omliggende woningen nog steeds te voldoen aan aan de
door TNO opgestelde norm van het aantal zonuren zoals opgenomen in Bijlage 3 Bezonningsnorm,
waarbij het verlies aan zonuren niet meer mag bedragen dan 35%;
e. de welstandscommissie dient een advies uit te brengen;
f. de dakopbouw was reeds toegestaan in het voorheen geldende bestemmingsplan;
g. er is reeds vergunning verleend voor een dakopbouw;
h. indien in hetzelfde bouwblok reeds een vergunning is verleend voor een dakopbouw dan wel een
dakopbouw gerealiseerd is overeenkomstig een verleende vergunning, dan is een identieke
dakopbouw toegestaan;
i. indien in hetzelfde bouwblok sprake is van meerdere typen vergunde dakopbouwen die divers zijn
uitgevoerd dan gelden de maximale maten als toelaatbaar;
j. op een identiek bouwblok/type woning zonder dakopbouw(en) wordt een dakopbouw op dezelfde
wijze gebouwd als eerder uitgevoerd;
k. indien een dakopbouw als stedenbouwkundig accent is opgericht in de bestaande bebouwing of het
straatbeeld, is een nieuwe dakopbouw niet toegestaan.
29.3.7 Woningvorming
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
29.2.2 onder c ten behoeve van het verbouwen van een woonruimte tot twee of meer woonruimten, mits:
a. de oppervlakte van de woonruimte/woonruimten die door woningvorming ontstaat/ontstaan niet
kleiner is dan 70 m2 gebruiksoppervlakte per woning;
b. de bestaande en de te vormen woonruimten beschikken over een berging;
c. de bestaande en de te vormen woonruimten beschikken over een buitenruimte.
29.4

Specifieke gebruiksregels

29.4.1 Aan huis gebonden beroep of bedrijf
De uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf is onder de volgende voorwaarden
toegestaan:
a. de uitoefening van de bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten is uitsluitend toegestaan in het
hoofdgebouw met inbegrip van bijbehorende bouwwerken;
b. de wijziging in gebruik betekent geen uitbreiding van het aantal woningen;
c. het gebruik ten behoeve van bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten beslaat niet meer dan 25% van
het bebouwde bruto-vloeroppervlak, tot een maximum van 60 m²;
d. er is niet meer dan één arbeidsplaats;
e. de activiteiten leveren geen ernstige c.q. onevenredige hinder op voor de directe woonomgeving en
doen geen ernstige afbreuk aan het woonkarakter van de buurt en de woning;
f. er is geen sprake van bedrijfsactiviteiten die normaliter in een winkelcentrum of winkelstraat worden
uitgeoefend;
g. de woonfunctie blijft als hoofdfunctie gehandhaafd;
h. degene die de bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent bewoont permanent de woning;
i. detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd ondergeschikte detailhandel en detailhandel in de
vorm van webshops, onder de voorwaarde dat het enkel verzending vanuit de woning en geen
balieverkoop betreft;
j. horeca is niet toegestaan;
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k. het onbebouwde deel van het perceel mag niet voor bedrijfs- of beroepsactiviteiten worden gebruikt;
l. aan de buitenzijde of elders op het perceel mogen slechts reclame-uitingen overeenkomstig het
gemeentelijk reclame- en welstandsbeleid worden opgericht;
m. er is geen sprake van een duurzame ontwrichting van bestaande distributievoorzieningen en/of
verstoring van de verzorgingsstructuur;
n. de activiteit maakt niet dat er een inrichting ontstaat als genoemd in bijlage I van het Besluit
omgevingsrecht;
o. de parkeerdruk en/of de verkeersbelasting in het openbare gebied mag niet onevenredig toenemen.
29.5

Afwijken van de gebruiksregels

29.5.1 Bed & breakfast
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
29.4.1 onder i. ten behoeve van het realiseren van een toeristisch-recreatieve overnachtingsmogelijkheid
in de vorm van een bed & breakfast, onder de volgende voorwaarden:
a. de voorwaarden zoals genoemd in artikel 29.4.1 onder a. tot en met h. en onder j. tot en met n.;
b. de bed & breakfast voorziening kan binnen de bestaande woning en in de bijbehorende bouwwerken
worden gerealiseerd;
c. de woning dient door de hoofdgebruiker te worden bewoond en de hoofdgebruiker dient aanwezig te
zijn tijdens het nachtverblijf;
d. het maximaal aantal bedden ten dienste van de bed & breakfast is vier (volwassenen en kinderen);
e. de bed & breakfast mag niet als zelfstandige wooneenheid functioneren;
f. de realisatie van een aparte kookgelegenheid is niet toegestaan;
g. het authentieke uiterlijk of de verschijningsvorm van de woning dient te worden gehandhaafd.
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Artikel 30
30.1

Wonen - Woonwagenstandplaats

Bestemmingsomschrijving

30.1.1 Doeleinden
De voor 'Wonen - Woonwagenstandplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen in
zelfstandige woonruimte in woonwagens.
30.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
30.2

Bouwregels

30.2.1 Algemeen
Op de voor 'Wonen - Woonwagenstandplaats' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. woonwagens;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. andere bouwwerken zonder dak.
30.2.2 Woonwagens
Voor het bouwen van woonwagens gelden de volgende regels:
a. het aantal standplaatsen bedraagt maximaal 3;
b. de woonwagens mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', met
dien verstande dat per bouwvlak maximaal 1 woonwagen is toegestaan;
c. er mag maximaal 1 bouwlaag worden gerealiseerd;
d. de bouwhoogte bedraagt maximaal 4 meter.
30.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. de totale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per standplaats bedraagt maximaal 50 m²;
b. er mag maximaal 1 bouwlaag worden gerealiseerd;
c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 4 meter.
30.2.4 Andere bouwwerken zonder dak
Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden daarnaast de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 2
meter;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 1 meter;
c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 meter.
30.3

Specifieke gebruiksregels

30.3.1 Aan huis gebonden beroep of bedrijf
De uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf is onder de volgende voorwaarden
toegestaan:
a. de uitoefening van de bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten is uitsluitend toegestaan in het
hoofdgebouw met inbegrip van bijbehorende bouwwerken;
b. de wijziging in gebruik betekent geen uitbreiding van het aantal woningen;
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c. het gebruik ten behoeve van bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten beslaat niet meer dan 25% van
het bebouwde bruto-vloeroppervlak, tot een maximum van 60 m²;
d. er is niet meer dan één arbeidsplaats;
e. de activiteiten leveren geen ernstige c.q. onevenredige hinder op voor de directe woonomgeving en
doen geen ernstige afbreuk aan het woonkarakter van de buurt en de woning;
f. er is geen sprake van bedrijfsactiviteiten die normaliter in een winkelcentrum of winkelstraat worden
uitgeoefend;
g. de woonfunctie blijft als hoofdfunctie gehandhaafd;
h. degene die de bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent bewoont permanent de woning;
i. detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd detailhandel in de vorm van webshops, onder de
voorwaarde dat het enkel verzending vanuit de woning en geen balieverkoop betreft;
j. horeca is niet toegestaan;
k. het onbebouwde deel van het perceel mag niet voor bedrijfs- of beroepsactiviteiten worden gebruikt;
l. aan de buitenzijde of elders op het perceel mogen slechts reclame-uitingen overeenkomstig het
gemeentelijk reclame- en welstandsbeleid worden opgericht;
m. de activiteit maakt niet dat er een inrichting ontstaat als genoemd in bijlage I van het Besluit
omgevingsrecht;
n. de parkeerdruk en/of de verkeersbelasting in het openbare gebied mag niet onevenredig toenemen.
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Artikel 31
31.1

Leiding - Gas

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' bestemde gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en bescherming van een hoge druk
aardgasleiding.
31.2

Bouwregels

Op de in lid 31.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden
gebouwd ten behoeve van de in lid 31.1 genoemde bestemming en met inachtneming van de volgende
regels:
a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.
31.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan in afwijking van het bepaalde in lid 31.2 een omgevingsvergunning verlenen voor
bebouwing ten dienste van de andere daar voorkomende bestemmingen overeenkomstig de bouwregels
van de andere daar voorkomende bestemmingen, mits schriftelijk advies is ingewonnen bij de beheerder
van de leiding en geen afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren en beheren van de
leiding.
31.4

Specifieke gebruiksregels

a. De regels van artikel 31 gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere bestemming,
waarmee de bestemming samenvalt;
b. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover
deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de primaire bestemming;
c. Binnen de grenzen van de dubbelbestemming Leiding - Gas zijn geen nieuwe kwestbare objecten
toegestaan.
d. Binnen de grenzen van de dubbelbestemming Leiding - Gas is opslag niet toegestaan.
31.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
31.5.1 Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk,
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of parkeergelegenheden en
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het wijzigen van maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
c. het uitvoeren van overige grondbewerkingen, zoals woelen, mengen, diepploegen, egaliseren,
aanleggen van drainage en ontginnen;
d. het aanplanten van diepwortelende beplanting;
e. het indrijven van voorwerpen in de grond;
f. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere kabels en
leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
h. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
i. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande
watergangen.
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31.5.2 Uitzondering
Het in lid 31.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.
31.5.3 Toelaatbaarheid
De in lid 31.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien schriftelijk advies is
ingewonnen bij de beheerder van de leiding en geen afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig
functioneren en beheren van de leiding.

Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021
ontwerp, 16 maart 2021

341

Artikel 32
32.1

Leiding - Hoogspanning

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanning' bestemde gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en bescherming van een ondergrondse
hoogspanningsverbinding.
32.2

Bouwregels

Op de in lid 32.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden
gebouwd ten behoeve van de in lid 32.1 genoemde bestemming en met inachtneming van de volgende
regels:
a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.
32.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan in afwijking van het bepaalde in lid 32.2 een omgevingsvergunning verlenen voor
bebouwing ten dienste van de andere daar voorkomende bestemmingen overeenkomstig de bouwregels
van de andere daar voorkomende bestemmingen, mits schriftelijk advies is ingewonnen bij de beheerder
van de leiding en geen afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren en beheren van de
leiding.
32.4

Specifieke gebruiksregels

a. De regels van artikel 32 gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere bestemming,
waarmee de bestemming samenvalt;
b. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover
deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de primaire bestemming;
c. Binnen de grenzen van de dubbelbestemming Leiding - Hoogspanning zijn geen nieuwe kwestbare
objecten toegestaan;
d. Binnen de grenzen van de dubbelbestemming Leiding - Hoogspanning is opslag niet toegestaan.
32.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
32.5.1 Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk,
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of parkeergelegenheden en
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het wijzigen van maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
c. het uitvoeren van overige grondbewerkingen, zoals woelen, mengen, diepploegen, egaliseren,
aanleggen van drainage en ontginnen;
d. het aanplanten van diepwortelende beplanting;
e. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting en bomen;
f. het indrijven van voorwerpen in de grond;
g. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere kabels en
leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
h. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
i. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
j. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande
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watergangen.
32.5.2 Uitzondering
Het in lid 32.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.
32.5.3 Toelaatbaarheid
De in lid 32.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien schriftelijk advies is
ingewonnen bij de beheerder van de leiding en geen afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig
functioneren en beheren van de leiding.
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Artikel 33
33.1

Leiding - Hoogspanningsverbinding

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' bestemde gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en bescherming van een
bovengrondse hoogspanningsverbinding.
33.2

Bouwregels

Op de in lid 33.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden
gebouwd ten behoeve van de in lid 33.1 genoemde bestemming en met inachtneming van de volgende
regels:
a. de bouwhoogte van hoogspanningsmasten mag niet meer bedragen dan 70 meter;
b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.
33.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan in afwijking van het bepaalde in lid 33.2 een omgevingsvergunning verlenen voor
bebouwing ten dienste van de andere daar voorkomende bestemmingen overeenkomstig de bouwregels
van de andere daar voorkomende bestemmingen, mits schriftelijk advies is ingewonnen bij de beheerder
van de leiding en geen afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren en beheren van de
leiding.
33.4

Specifieke gebruiksregels

a. De regels van artikel 33 gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere bestemming,
waarmee de bestemming samenvalt;
b. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover
deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de primaire bestemming;
c. Binnen de grenzen van de dubbelbestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding zijn geen nieuwe
kwestbare objecten toegestaan;
d. Binnen de grenzen van de dubbelbestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding is opslag niet
toegestaan.
33.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
33.5.1 Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk,
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of parkeergelegenheden en
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het wijzigen van maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
c. het uitvoeren van overige grondbewerkingen, zoals woelen, mengen, diepploegen, egaliseren,
aanleggen van drainage en ontginnen;
d. het aanplanten van diepwortelende beplanting;
e. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting en bomen;
f. het indrijven van voorwerpen in de grond;
g. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere kabels en
leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
h. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
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i.
j.

het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande
watergangen.

33.5.2 Uitzondering
Het in lid 33.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.
33.5.3 Toelaatbaarheid
De in lid 33.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien schriftelijk advies is
ingewonnen bij de beheerder van de leiding en geen afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig
functioneren en beheren van de leiding.
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Artikel 34
34.1

Leiding - Riool

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' bestemde gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en bescherming van een
riool(pers)leiding.
34.2

Bouwregels

Op de in lid 34.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden
gebouwd ten behoeve van de in lid 34.1 genoemde bestemming en met inachtneming van de volgende
regels:
a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.
34.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan in afwijking van het bepaalde in lid 34.2 een omgevingsvergunning verlenen voor
bebouwing ten dienste van de andere daar voorkomende bestemmingen overeenkomstig de bouwregels
van de andere daar voorkomende bestemmingen, mits schriftelijk advies is ingewonnen bij de beheerder
van de leiding en geen afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren en beheren van de
leiding.
34.4

Specifieke gebruiksregels

a. De regels van artikel 34 gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere bestemming,
waarmee de bestemming samenvalt;
b. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover
deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de primaire bestemming;
c. Binnen de grenzen van de dubbelbestemming Leiding - Riool zijn geen nieuwe kwestbare objecten
toegestaan.
d. Binnen de grenzen van de dubbelbestemming Leiding - Riool is opslag niet toegestaan.
34.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
34.5.1 Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk,
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of parkeergelegenheden en
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het wijzigen van maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
c. het uitvoeren van overige grondbewerkingen, zoals woelen, mengen, diepploegen, egaliseren,
aanleggen van drainage en ontginnen;
d. het aanplanten van diepwortelende beplanting;
e. het indrijven van voorwerpen in de grond;
f. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere kabels en
leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
h. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
i. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande
watergangen.
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34.5.2 Uitzondering
Het in lid 34.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.
34.5.3 Toelaatbaarheid
De in lid 34.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien schriftelijk advies is
ingewonnen bij de beheerder van de leiding en geen afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig
functioneren en beheren van de leiding.
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Artikel 35
35.1

Leiding - Water

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Water' bestemde gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en bescherming van een waterleiding.
35.2

Bouwregels

Op de in lid 35.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden
gebouwd ten behoeve van de in lid 35.1 genoemde bestemming en met inachtneming van de volgende
regels:
a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.
35.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan in afwijking van het bepaalde in lid 35.2 een omgevingsvergunning verlenen voor
bebouwing ten dienste van de andere daar voorkomende bestemmingen overeenkomstig de bouwregels
van de andere daar voorkomende bestemmingen, mits schriftelijk advies is ingewonnen bij de beheerder
van de leiding en geen afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren en beheren van de
leiding.
35.4

Specifieke gebruiksregels

a. De regels van artikel 35 gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere bestemming,
waarmee de bestemming samenvalt;
b. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover
deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de primaire bestemming;
c. Binnen de grenzen van de dubbelbestemming Leiding - Water is opslag niet toegestaan.
35.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
35.5.1 Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk,
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of parkeergelegenheden en
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het wijzigen van maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
c. het uitvoeren van overige grondbewerkingen, zoals woelen, mengen, diepploegen, egaliseren,
aanleggen van drainage en ontginnen;
d. het aanplanten van diepwortelende beplanting;
e. het indrijven van voorwerpen in de grond;
f. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere kabels en
leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
h. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
i. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande
watergangen.
35.5.2 Uitzondering
Het in lid 35.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
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a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.
35.5.3 Toelaatbaarheid
De in lid 35.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien schriftelijk advies is
ingewonnen bij de beheerder van de leiding en geen afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig
functioneren en beheren van de leiding.
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Artikel 36
36.1

Waarde - Archeologie

Bestemmingsomschrijving

36.1.1 Doeleinden
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor behoud en bescherming van de aanwezige of te verwachten
archeologische waarden conform de Beleidskaart archeologie die als Bijlage 4 bij de regels is gevoegd.
36.1.2 Bestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen (dubbel)bestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
36.2

Bouwregels

36.2.1 Bouwverbod
Op de voor 'Waarde - Archeologie' bestemde grond mag niet worden gebouwd.
36.2.2 Uitzondering
Het bepaalde in artikel 36.2.1 is niet van toepassing indien:
a. het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken
waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en/of alleen de bestaande fundering wordt benut;
b. het bouwplan geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt, waarvan in ieder geval
sprake is als de verstoringsdiepte niet meer dan 30 cm onder maaiveld bedraagt;
c. conform de Beleidskaart archeologie die als Bijlage 4 bij de regels is gevoegd:
1. geen sprake is van een archeologische verwachting;
2. sprake is van een middelhoge archeologische verwachting en de oppervlakte van de ruimtelijke
ingreep kleiner is dan 500 m²;
3. sprake is van een hoge archeologische verwachting en de oppervlakte van de ruimtelijke ingreep
kleiner is dan 250 m²;
4. sprake is van een zeer hoge archeologische verwachting en de oppervlakte van de ruimtelijke
ingreep kleiner is dan 30 m².
36.3

Afwijken van de bouwregels

36.3.1 Afwijken ten behoeve van grotere bodemingrepen
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel
36.2 mits op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door de
bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad.
36.3.2 Voorwaarden
Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 36.3.1 kan het bevoegd gezag de volgende
voorwaarden verbinden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de
bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve funderingsmethoden, beschermende
bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting tot het begeleiden van de activiteiten waarvoor vergunning is verleend door een
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archeologisch deskundige.
36.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
36.4.1 Vergunningplicht
Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of
werkzaamheden uit te voeren:
a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 cm,
waaronder begrepen het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en het
aanleggen van drainage, tenzij deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een
bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, zoals bedoeld in artikel 36.3;
b. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
c. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen of andere
leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
36.4.2 Uitzonderingen
Een omgevingsvergunning als genoemd in artikel 36.4.1 is niet vereist indien:
a. de verstoringsdiepte niet meer dan 30 cm onder maaiveld bedraagt;
b. conform de Beleidskaart archeologie die als Bijlage 4 bij de regels is gevoegd:
1. geen sprake is van een archeologische verwachting;
2. sprake is van een middelhoge archeologische verwachting en de oppervlakte van de ruimtelijke
ingreep kleiner is dan 500 m²;
3. sprake is van een hoge archeologische verwachting en de oppervlakte van de ruimtelijke ingreep
kleiner is dan 250 m²;
4. sprake is van een zeer hoge archeologische verwachting en de oppervlakte van de ruimtelijke
ingreep kleiner is dan 30 m²;
c. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet
onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
d. de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhoud- en
vervangingswerkzaamheden van bestaande riolen, bestratingen en beplantingen binnen bestaande
tracés van kabels en leidingen;
e. de werken en werkzaamheden:
1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van de beheersverordening;
2. archeologisch onderzoek betreffen of ten dienste daarvan worden uitgevoerd;
3. worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende vergunning.
f. het voor 'Verkeer' aangewezen gronden betreft die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat en het betreft:
1. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen tot een diepte van 1,5 meter,
waaronder begrepen het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en het
aanleggen van drainage;
2. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren tot een
breedte van 1 meter;
3. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
4. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen of andere
leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur tot een diepte
van 1,5 meter.
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36.4.3 Toelaatbaarheid
De omgevingsvergunning als genoemd in artikel 36.4.1 wordt slechts verleend indien geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan het belang van de bescherming van de archeologische waarden, op grond
waarvan de volgende bepalingen van toepassing zijn:
a. aanvrager dient een rapport te overleggen waaruit dit naar het oordeel van het bevoegd gezag
voldoende blijkt;
b. aan de vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden;
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden
in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of de verplichting de activiteit die leidt tot
bodemverstoring te laten begeleiden door een archeologisch deskundige.
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Artikel 37
37.1

Waterstaat - Water

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Water' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende
bestemming - mede bestemd voor water ten behoeve van de waterhuishouding.
37.2

Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 37.1 genoemde bestemming uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 meter;
c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming
van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd,
indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande
bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
37.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 37.2 onder c, indien de bij de
betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het waterstaatsbelang door
de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad.
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Artikel 38
38.1

Waterstaat - Waterkering

Bestemmingsomschrijving

38.1.1 Doeleinden
De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor waterkering.
38.1.2 Bestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen (dubbel)bestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 44.1.
38.2

Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:
a. uitsluitend mogen worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien
verstande, dat de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen;
b. ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemmingen mag, met inachtneming van
de bij deze bestemmingen geldende (bouw)regels, uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan
betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de
oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt
gemaakt van de bestaande fundering.
38.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, gehoord de waterbeheerder, een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking
van het bepaalde in artikel 38.2 ten behoeve van bouwwerken als toegestaan ingevolge de ter plaatse
aangewezen bestemming, mits door de bouw of situering daarvan het waterkeringsbelang door de
bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad.
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Hoofdstuk 3
Artikel 39

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.
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Artikel 40
40.1

Algemene bouwregels

Aangrenzende terreinen

Het is verboden enig terrein of perceel zodanig te bebouwen, dat daardoor op een aangrenzend terrein,
bouwvlak of perceel een toestand zou ontstaan, die aldaar niet meer met de regels van deze
beheersverordening zou overeenstemmen, of voor zover er reeds aldaar een afwijking van de regels
bestaat, zodanig te bebouwen, dat deze afwijking zou worden vergroot.
40.2

Overschrijding bouwgrenzen

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen,
aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door:
a. loopbruggen, herkwerken die op het dakvlak van de parkeergarage ter plaatse van de aanduiding
''parkeergarage' worden gerealiseerd;
b. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen,
funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet meer
bedraagt dan 1,5 meter;
c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1
meter.
40.3

Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten

a. Voor een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening
overeenkomstig een daarvoor verleende vergunning aanwezig is, in uitvoering is of gebouwd kan
worden en dat ingevolgde de bestemming is toegelaten, maar waarvan de afstands-, hoogte-,
inhouds- en/of oppervlaktematen afwijken van de maatvoeringsbepalingen in de bouwregels van de
betreffende bestemming, geldt dat:
1. voor zover de in de bouwregels voorgeschreven maximale maten worden overschreden, de
betreffende afwijkende maten als ten hoogste toelaatbaar worden beschouwd;
2. voor zover niet wordt voldaan aan de in de bouwregels voorgeschreven minimale maten, de
betreffende afwijkende maten als ten minste toelaatbaar worden beschouwd.
3. voor zover ver- en nieuwbouw plaatsvindt binnen de bestemming ‘Gemengd’ de oppervlakte en
van de bestaande woning niet mag worden vergroot. Dit geldt niet voor vergroting van de inhoud
door een dakkapel.
b. In geval van herbouw is het onder a. bepaalde uitsluitend van toepassing indien de herbouw op
dezelfde plaats plaatsvindt.
40.4

Boomgeleidingsconstructies

Voor het bouwen van boomgeleidingsconstructies gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte mag, in afwijking van het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen ten aanzien
van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedragen dan 4 meter;
b. de afstand tot de erfgrens, zoals deze bepaald is voor de plaatsing van een houtopstand in de
gemeentelijke Bomenverordening, bedraagt minimaal 0,5 meter;
c. het aantal staanders is maximaal gelijk aan het aantal stammen van de bomen die door de
constructie worden geleid, vermeerderd met één.
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40.5

Bouwhoogte andere bouwwerken met dak

40.5.1 Maximum hoogte
Voor zover in de bestemmingsregels over de (goot)hoogte van andere bouwwerken met dak niets is
bepaald, mag de bouwhoogte van andere bouwwerken met dak niet meer bedragen dan 3 meter.
40.5.2 Afwijken van de maximum hoogte
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel
40.5.1 tot een hoogte van maximaal 5 meter, mits dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt verantwoord is
en er geen sprake is van een onevenredige aantasting van belangen.
40.6

Onderdoorgang

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mag uitsluitend worden gebouwd indien daardoor een vrije
doorgang voor verkeer niet wordt belemmerd.
40.7

Parkeren

a. Bij het oprichten van gebouwen of het veranderen van gebruik dient de inrichting van elk perceel
zodanig te zijn dat voldoende ruimte aanwezig is om zowel het parkeren als het eventueel laden en
lossen op eigen terrein te kunnen afwikkelen. Op eigen terrein dient voorzien te zijn in voldoende
parkeeraccommodatie, inclusief parkeergelegenheid voor werknemers en bezoekers, conform de
parkeernormen zoals opgenomen in de Parkeernormennota Papendrecht 2018, vastgesteld op 6
februari 2018.
b. Indien de Parkeernormennota Papendrecht 2018 wordt gewijzigd of herzien, wordt rekening
gehouden met de gewijzigde of herziene versie van dit beleid.
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Artikel 41
41.1

Algemene gebruiksregels

Gebruiksverbod

Het is verboden de gronden en bouwwerken in deze beheersverordening te gebruiken en/of te laten
gebruiken en/of in gebruik te geven op een wijze of tot een doel strijdig met de gegeven
bestemming(en).
41.2

Strijdig gebruik

Onder gebruiken in strijd met de beheersverordening wordt, tenzij in de afzonderlijke bestemming
anders is geregeld, in ieder geval verstaan het (laten) gebruiken van de gronden en/of bouwwerken:
a. voor de opslag van al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen, voer- en vaartuigen en machines
of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw-) materialen, afval, puin, grind, grond en brandstoffen
anders dan in het kader van een normaal gebruik overeenkomstig de bestemming;
b. voor het opslaan of storten van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten, buiten erven
van gebouwen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming
gerichte beheer van de gronden;
c. opslagplaats voor bagger- en grondspecie;
d. opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen, voer- en vaartuigen
en machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw-) materialen, afval, puin, grind en
brandstoffen;
e. als opslag-, stort-, lozings- of bergplaats van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijk gebruik
onttrokken voorwerpen, stoffen of producten, behoudens voorzover dat noodzakelijk is in verband
met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
f. als terrein voor het al dan niet voor de verkoop opslaan of opstellen van ongebruikte en/of gebruikte,
dan wel geheel of gedeeltelijk uit gebruikte onderdelen samengestelde machines, voer-, vaar- of
vliegtuigen c.q. onderdelen daarvan, die bruikbaar en niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken
zijn, behoudens voorzover het betreft parkeren en overigens voorzover dat noodzakelijk is in verband
met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
g. als opslagplaats van hout en/of aannemersmaterialen, behoudens voorzover dat noodzakelijk is in
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond, of ten behoeve van bouw of
andere tijdelijke werkzaamheden;
h. als uitstalling-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en/of verblijfsmiddelen;
i. voor (permanente) bewoning van niet voor bewoning bestemde gebouwen of ruimten, daaronder
begrepen kampeermiddelen en zomerhuizen;
j. voor het uitoefenen van een ambachtelijk, industrieel- of handelsbedrijf, horeca, detailhandel of
zelfstandig kantoor tenzij dit expliciet is toegelaten, en behoudens:
1. goederen, waarvan de verkoop deel uitmaakt van de normale dienstverlening behorende bij het
op hetzelfde perceel uitgeoefende bedrijf;
2. agrarische producten afkomstig van en geteeld op het ter plaatse aanwezige agrarisch bedrijf;
k. voor straatprostitutie, het (doen) exploiteren van een seksinrichting, een escortbedrijf of (het laten
uitoefenen van) raamprostitutie;
l. als coffeeshop.
41.3

Parkeren

a. Bij het oprichten van gebouwen of het veranderen van gebruik dient de inrichting van elk perceel
zodanig te zijn dat voldoende ruimte aanwezig is om zowel het parkeren als het eventueel laden en
lossen op eigen terrein te kunnen afwikkelen. Op eigen terrein dient voorzien te zijn in voldoende
parkeeraccommodatie, inclusief parkeergelegenheid voor werknemers en bezoekers, conform de
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parkeernormen zoals opgenomen in de Parkeernormennota Papendrecht 2018, vastgesteld op 6
februari 2018.
b. Indien de Parkeernormennota Papendrecht 2018 wordt gewijzigd of herzien, wordt rekening
gehouden met de gewijzigde of herziene versie van dit beleid.
41.4

Onzelfstandige woonruimte

a. Omzettingen van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte, die voorafgaand aan de
inwerkingtreding van deze beheersverordening zijn gerealiseerd in strijd met de op dat moment
geldende beheersverordening, en/of zonder of in strijd met een daartoe vereiste vergunning, worden
geacht in strijd met het verbod zoals genoemd in artikel 41.1 te zijn gerealiseerd.
b. Omzettingen van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte, die voorafgaand aan de
inwerkingtreding van deze beheersverordening zijn gerealiseerd en op grond van de op dat moment
geldende beheerverordening rechtstreeks (zonder daartoe strekkende vergunning) waren
toegestaan, vallen niet onder het verbod zoals genoemd in artikel 41.1.
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Artikel 42
42.1

Algemene aanduidingsregels

geluidzone - industrie

42.1.1 Verbod
Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' mogen geen geluidsgevoelige objecten worden
gerealiseerd.
42.1.2 Afwijken van het verbod
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel
42.1.1, met dien verstande dat de geluidsbelasting vanwege industrielawaai aan de gevels van de te
realiseren geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende
voorkeursgrenswaarde of een verleende hogere grenswaarde.
42.2

veiligheidszone - lpg

42.2.1 Verbod
Ter plaatse van de aanduiding ‘veiligheidszone - lpg’ mogen geen (beperkt) kwetsbare objecten worden
gerealiseerd.
42.2.2 Afwijken van het verbod
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel
42.2.1, mits de omgevingsvergunning niet strijdig is met de belangen van het verkooppunt
motorbrandstof met lpg, alsmede de veiligheid van personen en goederen is afgewogen en het
groepsrisico is verantwoord.
42.3

overige zone - nationaal natuurnetwerk

42.3.1 Verbod
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - nationaal natuurnetwerk' mogen de instandhouding en
ontwikkeling van ecologische waarden niet belemmerd worden.
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Artikel 43
43.1

Algemene afwijkingsregels

Algemene afwijkingen

Het bevoegd gezag kan, mits hierdoor geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en
bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, een omgevingsvergunning
verlenen voor:
a. het afwijken van de in de beheersverordening voorgeschreven maten (waaronder percentages) met
maximaal 10%;
b. de bouw van niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut en naar aard en omvang
daarmee gelijk te stellen bouwwerken, met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen,
mits deze bouwwerken geen grotere goothoogte dan 3 meter en geen grotere oppervlakte dan 50 m²
hebben;
c. de bouw van straatmeubilair en andere bouwwerken, die om waterstaatkundige of verkeerskundige
redenen noodzakelijk zijn, zoals duikers of keermuren, mits de bouwhoogte niet meer bedraagt dan
2,5 meter;
d. de bouw van andere bouwwerken ten dienste van het ontvangen en zenden van radio- en
televisiesignalen, mits deze voorzieningen van geringe horizontale afmetingen zijn en mits de
bouwhoogte niet meer dan 15 meter bedraagt;
e. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is
voor een technisch betere realisering van bouwwerken, dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in
verband met de werkelijke toestand van het terrein, mits deze overschrijdingen niet meer bedraagt
dan 3 meter en het bouwvlak met niet meer dan 10% wordt vergroot.
43.2

Parkeren

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 40.7 en 41.3:
a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren
stuit of;
b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt
voorzien.
43.3

Omzetting onzelfstandige woonruimte

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.1.1
onder e, 8.1.1 onder c, 9.1.1 onder b, 26.1.1 onder a, 27.1.1 onder a, 28.1.1 onder a en 29.1.1
onder a, ten behoeve van het omzetten of laten omzetten van zelfstandige woonruimte in
onzelfstandige woonruimte voor drie of vier personen.
2. De omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend indien vaststaat of redelijkerwijs moet
worden aangenomen dat het verlenen van de vergunning niet leidt tot een ontoelaatbare aantasting
van het woon- en leefklimaat in het gebouw en/of de omgeving van het gebouw waarop de aanvraag
betrekking heeft.
3. Het bevoegd gezag beoordeelt of al dan niet sprake is van een ontoelaatbare aantasting van het
woon- en leefklimaat in het gebouw en/of de omgeving van het gebouw waarop de aanvraag
betrekking heeft, rekening houdend met de 'Beleidsregels omzetten zelfstandige woonruimte en
exploiteren van kamerverhuurbedrijven Papendrecht' zoals door burgemeester en wethouders
vastgesteld op [datum], of diens rechtsopvolger.
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Artikel 44
44.1

Overige regels

Voorrangsregels

44.1.1 Voorrang dubbelbestemming
In het geval van strijdigheid van belangen tussen een bestemming en een dubbelbestemming gaat het
belang van de dubbelbestemming voor.
44.1.2 Onderlinge relatie dubbelbestemmingen
Ten aanzien van de onderlinge relatie tussen de dubbelbestemmingen geldt:
a.
b.
c.
d.
e.

in de eerste plaats de regels van artikel 38 Waterstaat - Waterkering;
in de tweede plaats de regels van artikel 33 Leiding - Hoogspanningsverbinding;
in de derde plaats de regels van artikel 31 Leiding - Gas;
in de vierde plaats de regels van artikel 34 Leiding - Riool;
in de vijfde plaats de regels van artikel 36 Waarde - Archeologie.

44.2

Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen, waarnaar in deze regels wordt verwezen, gelden zoals deze luidden op het
moment van vaststelling van de beheersverordening.
44.3

Velverbod Beschermde houtopstand

a. Het is verboden een Monumentale of Waardevolle houtopstand, Belevingsbomen, of in Boomzones
staand hakhout of bomen (indien groter of gelijk aan 20 cm stamdiameter), zoals aangewezen in de
Bomenverordening gemeente Papendrecht 2017, vastgesteld op 14 september 2017, te vellen, te
doen vellen of te laten vellen.
b. Afwijken van lid 1 is mogelijk binnen de kaders gesteld in de Bomenverordening gemeente
Papendrecht 2017.
c. Indien de Bomenverordening gemeente Papendrecht 2017 wordt gewijzigd of herzien, wordt
rekening gehouden met de gewijzigde of herziene verordening.
44.4

Terrassenbeleid

a. Het plaatsen van een terras bij een naast- of nabijgelegen horecabedrijf is toegestaan, mits het
terras voldoet aan de voorwaarden van het Terrassenbeleid Levendig Papendrecht, zoals dit is
vastgesteld op 6 maart 2018.
b. Afwijken van lid 1 is mogelijk binnen de kaders gesteld in het Terrassenbeleid Levendig
Papendrecht.
c. Indien het Terrassenbeleid Levendig Papendrecht wordt gewijzigd of herzien, wordt rekening
gehouden met het gewijzigde of herziene beleid.
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Hoofdstuk 4
Artikel 45
45.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen,
en afwijkt van de beheersverordening, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt
vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits
de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de
dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal
10%.
c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip
van inwerkingtreding van de beheersverordening, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd
met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat
plan.
45.2

Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van de
beheersverordening en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met de beheersverordening strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of
te laten veranderen in een ander met de beheersverordening strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te
hervatten of te laten hervatten.
d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
45.3

Persoonsgebonden overgangsrecht

Ter plaatse van de aanduiding 'persoonsgebonden overgangsrecht - praktijkruimte' mag het gebruik als
praktijkruimte worden voortgezet door diegene die het gebouw gebruikt als praktijkruimte ten tijde van
het ter inzage leggen van het ontwerp van deze beheersverordening. Zodra het gebruik als praktijkruimte
door de bestaande gebruiker wordt beëindigd vervalt het recht op gebruik van deze gebouwen als
praktijkruimte. Als bestaande gebruiker wordt aangemerkt de persoon/personen die op het moment van
het van kracht worden van deze regels volgens de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente
Papendrecht als hoofdbewoner (en diens partner) staan ingeschreven op het betreffende adres.
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Artikel 46

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van de beheersverordening "Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021".

Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten
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Bijlage 1 - Staat van bedrijfsactiviteiten
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Bijlage 2 Lijst bestaand gebruik
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Bijlage 2 - Lijst bestaand gebruik
ADRES

NADERE SPECIFICATIE

MAX. OPP. IN M2

PRAKTIJKRUIMTEN BIJ WONINGEN
Alver 15A (bij Alver 15)
Amberdreef 36
Beukenlaan 25
Constantijn Huygenslaan 6
Grondel 12
H.J.A.M. Schaepmanlaan 34
Hoepmaker 16 (bij Hoepmaker 14)
J.R. Thorbeckesingel 2
Lindenzoom 11 (bij Lindenzoom 9)
Notenhof 15
Oude Veer 13
Rembrandtlaan 81
Rietvoorn 9 (bij Pieter de Koninghof 2)
Rietvoorn 11 (bij Rietvoorn 13)
Standerdmolen 17
Standerdmolen 71
Tjaskermolen 47
Zuidkil 14 (bij Hoepmaker 2)
Jan van Scorelstraat 2 (bij
Rembrandtlaan 83)

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

15
50
64
65
59
43
45
70
115
57
84
101
32
59
37
78
148
50
150

DETAILHANDEL VOLUMINEUZE GOEDEREN
Burgemeester Keijzerweg 1
n.v.t.
Burgemeester Keijzerweg 22
n.v.t.
Burgemeester Keijzerweg 24
n.v.t.
De Biezen 20
n.v.t.
De Biezen 38
n.v.t.
De Biezen 41
n.v.t.
Espenhof 1
n.v.t.
Kattestaart 3 en 5
n.v.t.
Kattestaart 16
n.v.t.
Kattestaart 18 en 22
n.v.t.
Lisbloemstraat 3
n.v.t.
Rembrandtlaan 1
n.v.t.
Veerweg 173
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

BED AND BREAKFAST VESTIGINGEN
Johannes Vermeerstraat 23
Noordersingel 20

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES BIJ WONEN
Stellingmolen 193
Vluchtelingenwerk
Westeind 202
Voedselbank,
modelbouwvereniging

n.v.t.
n.v.t.
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Bijlage 3 - Bezonningsnorm
In ons land zijn geen wettelijke normen voor de bezonning van woningen. Enge-land en ook
meer Noord-Europese landen hebben wel bezonningsnormen voor woningen in hun
wetgeving opgenomen. De gemeente Papendrecht hanteert de door TNO gestelde normen
welke zijn afgeleid van de Engelse wetgeving.
De normen die door TNO zijn opgesteld luiden als volgt:
Minimumnorm:
Er is sprake van voldoende daglichttoetreding wanneer er sprake is van ten min-ste twee
mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari-21 ok-tober (gedurende 8
maanden) in de woonkamer.
Streefnorm:
Er is sprake van voldoende daglichttoetreding wanneer er sprake is van ten min-ste drie
mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 januari-21 no-vember (gedurende 10
maanden) in de woonkamer.
Voor de bezonning van tuinen zijn geen normen door TNO opgesteld. Omdat met name de
schaduw van de voorgestelde (nieuwe) bebouwing op de omringende tuinen bepalend is
voor de kwaliteit van de woonomgevingsbeleving, is ervoor gekozen om de volgende norm
hiervoor te hanteren:
Tuinen:
op 21 maart (en 23 september) minimaal vijf uur zon op een strook grond (terras) van 16 m²
direct achter de woning tussen 7.40 en 17.40 uur.
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Bijlage 4 - Beleidskaart archeologie

429500
429000
428500
428000
427500

Archeologische Beleidsadvieskaart
Gemeente Papendrecht
Legenda

427000

Archeologisch Rijksmonument
Reeds onderzocht: geen verwachting
Vondstzone Matena: zeer hoge archeologische verwachting
Dorpskern: zeer hoge archeologische verwachting
Stroomruggen: hoge archeologische verwachting
Middeleeuwse dijk: Middelhoge Verwachting
Komgebied: middelhoge Verwachting

426500

Water: geen archeologische verwachting

Archeologisch beleid:
Archeologisch Rijksmonument:
Behoud in situ. Bij bodemverstorende activiteiten dient
een vergunning bij de RCE te worden aangevraagd.

426000

Zeer hoge archeologische verwachting:
Bij bodemverstorende ingrepen dieper dan 0.3 meter
beneden het maaiveld in plangebieden met een oppervlakte
groter dan 30 vierkante meter is archeologisch onderzoek
noodzakelijk.

425500

Hoge archeologische verwachting:
Bij bodemverstorende ingrepen dieper dan 0.3 meter
beneden het maaiveld in plangebieden met een oppervlakte
groter dan 250 vierkante meter is archeologisch onderzoek
noodzakelijk.

0

105500

106000

106500

107000

107500

108000

108500

109000

109500

110000

0,25

110500

±

0,5
km

Middelhoge archeologische verwachting:
Bij bodemverstorende ingrepen dieper dan 0.3 meter
beneden het maaiveld in plangebieden met een oppervlakte
groter dan 500 vierkante meter is archeologisch onderzoek
noodzakelijk.
Geen archeologische verwachting:
Geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.
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Beeldbepalende panden
straatnaam

nr.

Burgemeester Keijzerweg
Burgemeester Keijzerweg
Burgemeester Keijzerweg
Burgemeester Keijzerweg
Matena
Matena
Matena
Matena
Matena
Matena
Matena
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Oosteind
Schoorweg
Schoorweg
Schoorweg
Schoorweg
Schoorweg
Schoorweg
Schoorweg
Schoorweg
Schoorweg
Schoorweg
Tiendweg-Oost
Tiendweg-Oost
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind

13
17
19
21
14
16
18
20
22
24
28
6
8
10
22
24
32
44
52
56
58
60
70
74
76
94
96
100
104
110
114
124
126
136
138
142
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
2
3
71
79
81
111
112

toev.

Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind

120
121
122
123
124
125
126
126
128
130
131
139
144
148
149
153
154
157
159
182
194
200
202
204

a
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Bijlage 2 - Beeldbepalende panden
straatnaam
Bosch
Bosch
Bosch
Bosch
Bosch
Bosch
Bosch
Bosch
Bosch
Bosch
Bosch
Bosch
Bosch
Bosch
Kraaihoek
Kraaihoek
Kraaihoek
Oude Veer
Schooldwarsstraat
Schooldwarsstraat
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind
Westeind

nr. toev.
36
38
40
42
44
46
48
50
58
69
83
85
91
107
20
24
28
13
48
50
35
47
49
58
60
62
78
82
102
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