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1 Inleiding 
 

 

 1.1 Aanleiding 

 

Aan de Schoolstraat te Afferden is ten zuiden van nummer 5a de bouw van een 

nieuwe woning voorzien. Als onderbouwing bij de ruimtelijke procedures dient 

onderzocht te worden welke natuurwaarden actueel in het gebied aanwezig zijn en op 

welke wijze voorgenomen ontwikkelingen effect hebben op de in het gebied aanwezig 

natuurwaarden. Dit om te voorkomen dat in strijd met de natuurwetgeving gehandeld 

zal worden.  

 

 

1.2 Doel 

 

Doel van het onderliggende onderzoek is te bepalen of de wijzigingen binnen het 

plangebied mogelijk leiden tot overtreding van de natuurwetgeving. Voor 

soortbescherming is hierbij de Flora- en faunawet van belang, gebiedsbescherming is 

vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS). 

 

Deze rapportage beschrijft de (mogelijke) aanwezigheid van soorten die zijn 

opgenomen op de lijsten van beschermde flora en fauna in het kader van de Flora- en 

faunawet en Natura 2000-lijsten. Ook wordt bepaald op welke wijze en in welke mate 

de voorgenomen werkzaamheden invloed hebben op deze soorten. Op basis daarvan 

kan worden vastgesteld welke maatregelen getroffen en vervolgstappen genomen 

dienen te worden, om te voorkomen dat in strijd met de natuurwetgeving zal worden 

gehandeld. Aanvullend zal worden bepaald of voorgenomen ontwikkelingen effect 

hebben op de beschermde natuurwaarden van nabijgelegen natuurgebieden.  

 

 

1.3 Zorgplicht 

 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht (ex artikel 2) opgenomen: een ieder neemt 

voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 

hun directe leefomgeving. De zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of 

kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of 

fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is alle maatregelen te nemen die 

redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen 

of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken. 
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1.4 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het plangebied en de 

voorgenomen ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 wordt de gebruikte onderzoeksmethode 

besproken. De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden en de 

effecten van de geplande ingrepen op aanwezige beschermde natuurwaarden worden 

beschreven in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt tevens ingegaan op de mogelijke 

noodzaak tot het treffen van mitigerende en compenserende maatregelen. In het 

laatste hoofdstuk zijn de conclusies uiteengezet. 
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2 Plangebied 
 

 

2.1 Ligging en beschrijving plangebied 

 

Het plangebied is een perceel behorende bij de woning aan de schoolstraat 5a te 

Afferden, gemeente Druten (Gelderland). Het perceel ligt ten zuiden van de dorpskern 

van Afferden. In figuur 1 is de ligging van het plangebied te zien en in figuur 2 de 

begrenzing van het plangebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood) 

 

 

Het plangebied bestaat uit grasland. Op het grasland staan enkele fruitbomen (figuur 

2). Het gras wordt begraasd door schapen. Aan de noordzijde van het planperceel 

D579 ligt het smalle perceelnummer D581 (leidingstrook bestaande uit grasland). 

Het perceel D580, wat ten noorden van perceel D581 is gelegen, bestaat (van zuid tot 

noord) uit respectievelijk een grasstrook, een bosschage en een klinkerverharding. Op 

het ten noorden hiervan gelegen perceelnummer D370 is het woonhuis met 

huisnummer 5a gesitueerd. 

Aan de oostzijde grenst het plangebied aan de Schoolstraat. Aan de west- en 

zuidzijde liggen andere agrarische percelen. Tevens ligt aan de westzijde een ten tijde 

van het onderzoek een droogstaande sloot. 

In de foto-impressie op de volgende pagina is één en ander zichtbaar gemaakt. 
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Figuur 2. Het plangebied betreft het perceel D579. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

                                Foto 1. Fruitboom                                                      Foto 2. Grasland 

 
 
 
  
  
 
  
  
 
   
  
 
 
                                Foto 3. Bosschage                                                      Foto 4. Sloot 

 

 

2.2 Voorgenomen plannen 

 

Op het nu nog onbebouwde grasland zal een nieuwe woning ontwikkeld worden. Een 

gedetailleerde inrichtingsschets is nog niet bekend.  
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3 Methode 
 

 

Als eerste heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden waarbij is gekeken naar 

gebiedsgerichte bescherming en mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten in het 

plangebied. Er is voor het soortenonderzoek gebruikgemaakt van gegevens van de websites 

waarneming.nl en telmee.nl en diverse verspreidingsatlassen. De gegevens over vleermuizen, 

amfibieën, reptielen, vissen, vlinders en libellen zijn uit o.a. dergelijke atlassen afkomstig. 

Voor de gebiedsgerichte bescherming is gekeken naar de aanwezigheid van relevante 

natuurterreinen in de omgeving. De ligging van Natuurbeschermingswet 1998 gebieden (o.a. 

Habitat- en Vogelrichtlijngebieden) en de EHS in de nabijheid van het plangebied zijn 

onderzocht.  

 

Vervolgens heeft een veldbezoek plaatsgevonden waarbij alle in het plangebied aanwezige 

biotopen zijn opgenomen. De aanwezigheid van deze biotopen vormt de basis voor de 

mogelijkheid tot het voorkomen van beschermde soorten. Naast de biotopen zijn directe en 

indirecte aanwijzingen opgenomen die duiden op het voorkomen van beschermde soorten. 

Dergelijke aanwijzingen zijn bijvoorbeeld het fysiek aantreffen van exemplaren van soorten en 

het aantreffen van holen, uitwerpselen, prooiresten, vraat-, loop- en veegsporen. Deze 

waarnemingen zijn bij de beoordeling betrokken. De aanwezige biotopen zijn vergeleken met 

de habitateisen van beschermde planten- en diersoorten. Op basis van deze vergelijking is 

beoordeeld welke van deze soorten in het plangebied kunnen voorkomen. 

De bevindingen van het veldbezoek en het literatuuronderzoek zijn vervolgens gebundeld in 

deze rapportage. 

 

Het veldbezoek dat voor dit onderzoek is uitgevoerd, heeft plaatsgevonden op 25 juli 2011 in 

de ochtend onder de volgende weersomstandigheden: half bewolkt en circa 19 graden 

Celsius. 
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4 Natuurwaarden 
 

  

4.1 Beschermde gebieden 

 

Natuurbeschermingswet 1998 

Uit de kaarten van de gebiedendatabase op de website van het ministerie van EL&I 

blijkt dat het plangebied zich op circa 900 meter zuidelijk van het Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden Waal bevindt.  

 

Ecologische Hoofdstructuur  

Zoals blijkt uit de kaarten van de gebiedendatabase op de website van het ministerie 

van EL&I en de provincie Gelderland, maakt het plangebied geen deel uit van EHS-

gebied. De dichtstbijzijnde EHS is circa 700 meter noordelijk gelegen (figuur 5).  

 

Effectbeoordeling 

Het plangebied ligt op 900 meter van een Natura 2000-gebied. Echter zal de bouw 

van één woning geen negatief effect op het Natura 2000-gebied hebben. Het 

plangebied ligt niet in de EHS. Er worden derhalve geen negatieve effecten op de 

EHS verwacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Ligging plangebied (rood) ten opzichte van de EHS (ligt groen) en Natura 2000 (donker groen) 

 

Conclusie 

Herinrichting van het plangebied zal geen effect hebben op beschermde gebieden.  
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4.2 Beschermde soorten  

 

Deze paragraaf beschrijft het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in het 

plangebied. Per soortgroep wordt beschreven welke soorten worden verwacht, wat de 

mogelijke effecten van de ingreep zijn en of mitigerende en/of compenserende 

maatregelen nodig zijn.  

 

 

4.2.1 Flora 

 

Het plangebied betreft een begraasd grasland met enkele fruitbomen zoals 

walnoot. Het grasland bestaat uit grassen als Engels raaigras en glanshaver. 

Ook groeit er brandnetel tussen het gras. Het gehele terrein wordt door 

schapen begraasd. Er zijn geen bijzondere planten waargenomen tijdens het 

veldbezoek. Bijzondere of beschermde planten worden door het ontbreken 

van geschikt habitat niet verwacht.  

 

Conclusie 

In het plangebied zijn geen bijzondere of beschermde planten waargenomen. 

Deze worden door het ontbreken van geschikt habitat ook niet verwacht.  

 

 

4.2.2 Vlinders en libellen 

 

Uit de atlas ‘De dagvlinders van Nederland’ (2006) blijkt dat geen beschermde 

vlindersoorten in de buurt van het plangebied voorkomen. Beschermde 

dagvlinders vinden voortplantingsbiotoop op specifieke waardplanten, die in 

het plangebied niet aanwezig zijn. Beschermde dagvlinders worden daarom 

niet verwacht in het plangebied. Het is wel mogelijk dat andere algemeen 

voorkomende vlindersoorten gebruikmaken van het plangebied.  

 

De Nederlandse libellen (2002) en de website libellennet.nl maken geen 

melding van beschermde libelsoorten in de buurt van het plangebied. Door het 

ontbreken van geschikt oppervlaktewater in het plangebied zijn geen 

voortplantingsmogelijkheden voor libellen aanwezig. Het is wel mogelijk dat 

enkele algemeen voorkomende, niet beschermde, soorten libellen in het 

plangebied voorkomen.  

 

Conclusie 

Er komen geen beschermde soorten dagvlinders of libellen voor in het 

onderzoeksgebied. 
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4.2.3 Mieren en kevers 

 

Beschermde soorten mieren en houtkevers zijn afhankelijk van bijzondere 

habitattypen als oude (naald)bossen. Waterkevers zijn afhankelijk van 

wateren met spaarzame vegetatie, een minimale waterdiepte van 50 cm en 

maximaal matig voedselrijk water. Uit het veldbezoek blijkt dat dergelijke 

biotopen in het plangebied niet aanwezig zijn. Het voorkomen van 

beschermde soorten mieren en kevers is dan ook zeer onwaarschijnlijk. 

 

Conclusie 

Er komen geen beschermde soorten mieren en kevers voor in het 

onderzoeksgebied. 

 

 

4.2.4 Vissen 

 

Door het ontbreken van oppervlaktewater in het onderzoeksgebied, is het 

gebied ongeschikt voor het voorkomen van (beschermde soorten) vissen. Er 

is dan ook niet nader onderzocht welke vissoorten voorkomen in de nabije 

omgeving. 

 

Conclusie  

Er komen geen beschermde soorten vissen voor in het onderzoeksgebied. 

 

 

4.2.5 Reptielen en amfibieën 

 

Volgens de RAVON Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland (2009) 

en het waarnemingenoverzicht van 2009 (Van Delft et al., 2010) zijn binnen 

enkele kilometers afstand van de onderzoekslocatie de volgende 

amfibiesoorten soorten waargenomen: kamsalamander (FFlijst 3), kleine 

watersalamander (FFlijst 1), gewone pad (FFlijst 1), rugstreeppad (FFlijst 3), 

bruine kikker (FFlijst 1), poelkikker (FFlijst 3) en bastaardkikker (FFlijst 1). In 

de buurt van het plangebied komen volgens de geraadpleegde bronnen geen 

reptielen voor. 

 

Aan de westzijde ligt een slootje aangesloten op een riool overstort. Tijdens 

het veldbezoek stond de sloot droog, ondanks dat het de dagen ervoor veel 

geregend had. Hierdoor lijkt het slootje ongeschikt als leefgebied voor de 

amfibiesoorten poelkikker en bastaardkikker en de genoemde salamanders. 

Ook is het ongeschikt als voortplantingsbiotoop voor de gewone pad en bruine 

kikker. Het grasland is wel geschikt als landbiotoop voor de bruine kikker en 

gewone pad (beide FFlijst 1). Het plangebied is ongeschikt als landbiotoop 

voor de genoemde salamanders, rugstreeppad, poelkikker en bastaardkikker.  

 

Effectbeoordeling 

Na herinrichting van het plangebied wordt landbiotoop voor de bruine kikker 

en gewone pad vernietigd. Echter wordt, doordat de nieuwe woning een 

siertuin krijgt, nieuw leefgebied gecreëerd.  
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Mitigerende en compenserende maatregelen  

Het is niet noodzakelijk mitigerende of compenserende maatregelen uit te 

voeren voor de amfibiesoorten van FFlijst 1.  

 

Conclusie 

Voor de kamsalamander, kleine watersalamander, rugstreeppad, poelkikker 

en bastaardkikker is het plangebied niet geschikt als leefgebied. Voor de 

bruine kikker en gewone pad (beide FFlijst 1) is het plangebied geschikt als 

landbiotoop. Dit biotoop wordt vernietigd. Echter krijgt de nieuwe woning een 

tuin en wordt nieuw leefgebied gecreëerd. Hierdoor zullen geen negatieve 

effecten zijn op amfibieën.  

 

 

4.2.6 Vogels 

 

Uit het veldbezoek blijkt dat het plangebied voor een aantal vogelsoorten 

geschikt is als foerageergebied. Tijdens het veldbezoek zijn merel, houtduif, 

Turkse tortel en torenvalk waargenomen (alle FFlijst vogels). De website 

Waarneming.nl maakt melding van een kerkuil (FFlijst vogels en soort 

waarvan het nest jaarrond beschermd is) in 2008 in de omgeving van het 

plangebied. De bosschage en tuin van huisnummer 5 behoord tot het 

nestgelegenheid van de huismus (FFlijst vogels en soort waarvan het nest 

jaarrond beschermd is). Het grasland van het plangebied wordt gebruikt als 

foerageergebied door de huismus, en er zijn daar geen nestgelegenheden 

voor deze soort.  

 

Effectbeoordeling 

Het plangebied behoort tot het foerageergebied van enkele algemene 

struweel, cultuur- en roofvogels. .Er zijn geen nesten in het plangebied 

aanwezig. 

Voor de kerkuil geldt dat deze mogelijk in de omgeving van het plangebied 

broedt. Echter, wanneer deze soort in de omgeving van het plangebied 

broedt, is er voldoende alternatief jachtgebied. 

Voor de huismus geldt dat het plangebied uitsluitend foerageergebied is. De 

huismus broedt waarschijnlijk in de bosschage en gebouwen van huisnummer 

5a. Zowel de woning als de bosschage blijven onaangetast.  

 

Mitigerende en compenserende maatregelen  

Voor de meeste vogelsoorten geldt dat, indien exemplaren aan het broeden 

zijn, verstorende werkzaamheden, zoals het bouwrijp maken van gronden, 

niet kunnen plaatsvinden zonder deze dieren te verstoren. Wanneer er geen 

broedende vogels aanwezig zijn kunnen de werkzaamheden wel plaatsvinden. 

Door werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels uit te voeren wordt 

voorkomen dat er negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van vogels. 

Desgewenst kan een nader ecologisch onderzoek voor de ingreep uitgevoerd 

worden. 
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Conclusie  

Het onderzoeksgebied is geschikt als foerageergebied voor verschillende 

cultuurvolgende- roof- en struweelvogelsoorten (FFlijst vogels). De bosschage 

en gebouwen van huisnummer 5a worden gebruikt door de huismus.  

 

4.2.7 Zoogdieren 

 

Vleermuizen 

Uit de Atlas van de Nederlandse vleermuizen (1997) en Korsten en Regelink 

(2010) blijkt dat de soorten gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 

laatvlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, franjestaart, 

meervleermuis, baardvleermuis, en watervleermuis (alle FFlijst 3) voorkomen 

in de omgeving van het onderzoeksgebied. Binnen het plangebied zijn geen 

gebouwen of bomen met holten aanwezig die kunnen dienen als vaste rust en 

verblijfplaats van vleermuizen.  

Voor vleermuizen is het gehele onderzoeksgebied geschikt als 

foerageergebied. Het plangebied betreft echter geen essentieel 

foerageergebied. In de directe omgeving liggen voldoende vergelijkbare 

foerageergebieden. Vliegroutes zijn mogelijk aanwezig langs de bosschage op 

de leidingstrook tussen het plangebied en huisnummer 5a.  

 

Overige zoogdieren 

Uit het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied voor een aantal 

grondgebonden zoogdieren geschikt is als leefgebied. Het perceel kan 

geschikt zijn als leefgebied voor konijn, mol en diverse muizensoorten (alle 

FFlijst 1).  

 

Effectbeoordeling 

 Mogelijk benut een aantal grondgebonden zoogdieren (FFlijst 1) het 

plangebied als leefgebied. Bij herinrichting van het plangebied vindt 

vernietiging van dit leefgebied plaats.  

 

Met betrekking tot vleermuizen (FFlijst 3) geldt dat na herinrichting 

foerageergebied voor vleermuizen verloren gaat. In de omgeving van het 

plangebied is echter voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. 

Daarnaast vormt het plangebied geen essentieel foerageergebied. Hierdoor 

ontstaat geen negatief effect op het foerageergebied van vleermuizen.  

Verblijfplaatsen zijn niet aanwezig. Mogelijk gebruiken vleermuizen de 

bosschage als vliegroute. Deze blijft onaangetast. Hierdoor ontstaat geen 

negatieve effecten op de mogelijk aanwezige vliegroute.  

    

   Eventuele effecten door tijdelijke verstoring tijdens bouwwerkzaamheden zijn  

   te verwaarlozen. 

 

Mitigerende en compenserende maatregelen  

Het is niet noodzakelijk om mitigerende of compenserende maatregelen uit te 

voeren voor de zoogdiersoorten van FFlijst 1.  
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Conclusie 

Het onderzoeksgebied is voor een aantal grondgebonden zoogdieren van 

FFlijst 1 geschikt als (onderdeel van hun) leefgebied.  

Voor vleermuizen (FFlijst 3) zijn geen verblijfplaatsen aanwezig binnen het 

plangebied.  

Er ontstaan geen negatieve effecten op het foerageergebied en vliegroutes 

van vleermuizen.  
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5 Conclusies 
 

 

 Beschermde gebieden 

Het plangebied ligt op 900 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal. Het 

plangebied is niet in de buurt gelegen van de EHS. De voorgenomen plannen hebben geen 

effect op beschermde gebieden.  

 

Beschermde soorten 

In het plangebied komen mogelijk verschillende beschermde soorten voor die vermeld staan 

op de lijsten van de Flora- en faunawet.  

 

 Soorten van FFlijst 1 

Mogelijk wordt het plangebied gebruikt door enkele grondgebonden zoogdieren en amfibieën 

die zijn opgenomen op FFlijst 1. Voor deze soorten geldt een vrijstelling: bij het uitvoeren van 

ruimtelijke ingrepen is het voor deze soorten niet noodzakelijk een ontheffing aan te vragen.  

 

 Soorten van FFlijst 2/3 

Mogelijk in het onderzoeksgebied voorkomende vleermuizen staan vermeld op FFlijst 3 en zijn 

strikt beschermd. Ten aanzien van foerageergebied geldt dat hieraan negatieve effecten 

optreden, maar het plangebied is geen essentieel foerageergebied, dus dit heeft geen 

gevolgen in het kader van de Flora- en faunawet. Verblijfplaatsen zijn niet aanwezig.  

 

Soorten van FFlijst vogels 

 De in het plangebied voorkomende vogelsoorten staan vermeld op FFlijst vogels en zijn strikt 

beschermd. Indien de werkzaamheden echter worden uitgevoerd op de wijze, zoals is 

beschreven in paragraaf 4.2.6, zullen geen nadelige effecten optreden ten aanzien van vogels.  

 

 

  

 

• de herinrichting van het gebied geen effect zal hebben op beschermde gebieden; 

• de aanbevelingen voor vogels, zoals beschreven in paragraaf 4.2.6, in acht genomen 

dienen te worden; 

• de werkzaamheden voor de overige soortgroepen in het plangebied geen overtreding 

van de natuurwetgeving tot gevolg hebben; 

• altijd rekening moet worden gehouden met de zorgplicht. 
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Bijlage 1 Wet- en regelgeving 
 
Flora- en faunawet (bron: Rijksoverheid 2011) 

 

De Flora- en Faunawet beschermt soorten, niet individuele planten of dieren, om te voorkomen dat het 

voortbestaan van de soort in gevaar komt. Alle soorten hebben een eigen rol in het ecosysteem en 

dragen bij aan de biodiversiteit. 

 

Doelstelling van de Flora- en Faunawet is de bescherming en het behoud van in het wild levende 

planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is het Nee, tenzij. Dit betekent dat geen schade 

mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Heel 

vaak gaan activiteiten en de bescherming van soorten prima samen. Soms is het optreden van schade 

aan beschermde dieren en planten echter onvermijdelijk. In die situaties is het nodig om vooraf te 

bekijken of hiervoor een vrijstelling geldt, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd. 

 

In de Flora- en Faunawet geldt een verbod op activiteiten met een schadelijk effect op beschermde 

soorten. De wet spreekt niet van (ruimtelijke) plannen. Op basis van de onderzoeksplicht (Wro) en de 

plicht tot het vaststellen van een uitvoerbaar plan dient bij het maken van bestemmingsplannen 

beoordeelt te worden of er belemmeringen aanwezig zijn voor verlening van een eventuele ontheffing 

voor de activiteiten in het plan. 

 

In 2005 is met het gewijzigde Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten het 

beschermingsregime versoepeld. Met deze aangepaste regelgeving is niet meer altijd een ontheffing 

nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte. Voor regulier voorkomende 

werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen geldt nu een vrijstellingsregeling. 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen is in veel gevallen een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit de 

Flora- en Faunawet van toepassing. Bij de vrijstellingsregeling zijn twee criteria belangrijk: de 

zeldzaamheid van de aangetroffen soort en de ingrijpendheid van de werkzaamheden. Hoe zeldzamer 

de soort en hoe ingrijpender de activiteit, hoe strikter de regeling: 

 

• voor de soorten van FFlijst 1 is geen ontheffing nodig; 

• voor de soorten van FFlijst 2 geldt dat moet worden gewerkt volgens een door de minister 

goedgekeurde gedragscode. Indien er geen goedgekeurde gedragscode voorhanden is zijn 

ook de soorten uit FFlijst 2 ontheffingsplichtig; 

• voor soorten van FFlijst 3 moet altijd ontheffing worden aangevraagd. Behalve voor 

beschermde soorten, geldt deze indeling ook voor hun vaste rust- en verblijfplaatsen.  

 

De zorgplicht uit artikel 2 blijft echter altijd van toepassing op alle in het wild levende planten en dieren 

en hun directe leefomgeving.  

 

Door een wijziging in de wetgeving in 2009 is het voor soorten van de Habitatrichtlijn (bijvoorbeeld 

vleermuizen en rugstreeppad) en voor vogels niet meer mogelijk een ontheffing te verkrijgen voor 

ruimtelijke inrichting of ontwikkelingen. Daarnaast geldt voor vogels dat een ontheffing in het kader 

van “dwingende reden groot openbaar belang” eveneens niet meer mogelijk is. 
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Natuurbeschermingswet 1998 (bron: Rijksoverheid 2011) 

 

De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van gebieden die als staats- of beschermd 

natuurmonument zijn aangewezen. Deze juridische status geeft extra bescherming aan bijzonder 

waardevolle en kwetsbare natuurgebieden. Het belangrijkste onderdeel van de wet is dat er een 

aparte vergunning nodig is voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor het natuurmonument. Het 

maakt daarbij niet uit waar die activiteiten plaatsvinden, dat kan zowel binnen als buiten het 

natuurgebied zijn (de zogenaamde 'externe werking'). Op dit moment is ongeveer 300.000 ha 

natuurgebied aangewezen als staats- of beschermd natuurmonument. 

In 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet (Nb) 1998 in werking getreden. Daarmee voldoet 

Nederland aan de eisen van de Europese natuurwetgeving. De wet biedt een beschermingskader voor 

de flora en fauna binnen de aangewezen beschermde gebieden, de zogenaamde Natura 2000- 

gebieden. Hieronder vallen de speciale beschermingszones volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn, 

gebieden die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), beschermde 

natuurmonumenten en staatsnatuurmonumenten.  

 

De wet bepaalt dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen 

verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden 

zonder vergunning. Ook plannen moeten getoetst worden op hun gevolgen voor de Natura 2000-

gebieden. Dit gebeurt met de habitattoets. De habitattoets is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 

1998.  

 

De habitattoets bestaat uit drie onderdelen: 

• oriëntatiefase (en vooroverleg); 

• verslechterings- en verstoringstoets;  

• passende beoordeling. 

 

De oriëntatiefase maakt geen deel uit van de in de wet geregelde procedures. In de praktijk is deze 

stap nodig. Gezamenlijk met het bevoegd gezag wordt bepaald of goedkeuring van het plan nodig is 

en welke verdere procedure doorlopen moet worden. Afhankelijk van de kans en omvang van de 

effecten op een Natura 2000-gebied bestaat de vervolgprocedure uit het uitvoeren van een 

verslechterings- en verstoringstoets, een passende beoordeling of geen enkele toetsing. 

 

Indien er geen kans is op negatieve effecten op een Natura 2000-gebied is geen goedkeuring 

vanwege de Natuurbeschermingswet nodig. 

Als uit de oriëntatiefase is gebleken dat er kans is op significant negatieve effecten voor het Natura 

2000-gebied, dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd. Indien uit de passende 

beoordeling blijkt dat er kans is op een significant negatief effect moet aan de volgende criteria worden 

voldaan: 

• er zijn geen alternatieve oplossingen voor het project die minder of geen negatieve effecten 

hebben voor het Natura 2000-(deel)gebied; 

• er is sprake van dwingende redenen van groot openbaar belang; 

• er is voorzien in compenserende maatregelen. 

 

Alléén als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan goedkeuring worden verleend. 

 

Indien uit de oriëntatiefase is gebleken dat er een kans is op (niet-significante) negatieve effecten, 

dient een verslechterings- en verstoringstoets te worden uitgevoerd. Met dit onderzoek wordt bepaald: 

• of deze kans reëel is en  

• of de verslechtering of verstoring aanvaardbaar is. 
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Ecologische hoofdstructuur (bron: Rijksoverheid 2011) 

 

Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft als 

doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen 

natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer 

gebieden. Hierdoor zijn deze gebieden beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden. In grotere 

natuurgebieden kunnen bovendien meer soorten planten en dieren leven. 

 

Het doel van het afwegingskader Ecologische Hoofdstructuur is om de EHS als netwerk van 

natuurgebieden te beschermen tegen negatieve effecten van ruimtelijke ingrepen. Dat betekent niet 

dat ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijvigheid, verboden zijn. Door het doorlopen van het 

afwegingskader wordt vastgesteld of, en zo ja, onder welke voorwaarden een ontwikkeling in de 

Ecologische Hoofdstructuur kan worden toegelaten. 

 

De bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur vindt plaats door het nee-tenzij-regime uit de 

Nota Ruimte. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen in de EHS met een negatief effect op de EHS in 

principe niet zijn toegestaan. Onder voorwaarden kan hiervan worden afgeweken. 

De beleidsmatige basis voor het afwegingskader voor de Ecologische Hoofdstructuur is de Nota 

Ruimte. Daarnaast hebben Rijk en provincies een beleidskader Spelregels EHS opgesteld. Het 

beleidskader geeft een uitwerking, verduidelijking en aanscherping van de verschillende onderdelen 

van het afwegingskader. De provincies laten de inhoud van de Spelregels EHS doorwerken in het 

provinciaal ruimtelijk beleid. 

De bescherming van de EHS gebeurt via de regelgeving van de ruimtelijke ordening. Het 

beschermingsregime is onder de nieuwe Wro door het Rijk vastgelegd in de AMvB Ruimte en werkt 

via provinciale verordeningen door in gemeentelijke bestemmingsplannen. 
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Figuur 2  Luchtfoto overzicht 
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Figuur 5  Fotoblad plangebied (bron: Quickscan Certicon, P2011-0265)
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Figuur 6  Plankaart (nog) vigerend bestemmingsplan ‘Afferden, herziening 1998’
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Figuur 7  Verbeelding voorontwerpbestemmingsplan ‘Kom Afferden’

Plangebied
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Figuur 8  Legenda verbeelding voorontwerpbestemmingsplan ‘Kom Afferden’
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1.	 Inleiding	

1.1.	 Aanleiding	

Deze ruimtelijke onderbouwing is gemaakt om de bouw van een vrijstaande woning planolo-
gisch mogelijk te maken. Het plangebied ligt aan de Hoogstraat naast nummer 5a in Afferden. 
Initiatiefnemer familie Reuvers vraagt om het wijzigen van de huidige bestemming ‘Agra-
risch’ in ‘Wonen’ en ‘Tuin’ met het toevoegen van een bouwvlak. Omdat het voornemen strij-
dig is met het vigerende bestemmingsplan, kan het plan juridisch gezien geen doorgang vinden. 
Naast een beschrijving van het initiatief wordt in deze onderbouwing ingegaan op de relatie met de 
omgeving, overheidsbeleid en wetgeving. 

De gemeente Druten is bezig met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor de Kom Affer-
den. Het nieuwe plan vervangt de volgende bestemmingsplannen:
• Afferden, herziening 1998
• Afferden Herziening Koningstraat 104 
• Wijzigingsplan Afferden ‘t Kempke

• De gemeente Druten heeft d.d. 6 december 2010 aangegeven medewerking te willen verlenen aan het 
voornemen. Dit betekent dat het voornemen mee kan lopen met de besluitvormingsprocedure van het 
nieuwe bestemmingsplan ‘Kom Afferden’. 

1.2.	 Ligging	en	begrenzing	plangebied

Het plangebied ligt in de kom van Afferden in de gemeente Druten (zie figuur 1 t/m 5). De gemeente 
bestaat uit de dorpen Druten, Deest, Puilijk, Horssen en Afferden. Het plangebied is kadastraal bekend als 
kadastrale gemeente Druten, sectie D, nummers 1277 en 1278. De totale oppervlakte van het plangebied 
bedraagt circa 1100 m2. Het plangebied ligt in een gemengde omgeving met (vrijstaande) woningen en 
kleinschalige bedrijvigheid. Rondom de kom van Afferden is diverse agrarische bedrijvigheid aanwezig 

1.3.	 Bij	de	ruimtelijke	onderbouwing	behorende	stukken	en	juridisch	kader

Deze ruimtelijke onderbouwing bestaat uit een digitale en een papieren versie. Zowel de digitale als de 
papieren versie bestaan uit de voorliggende ruimtelijke onderbouwing en onderzoeksrapporten in de 
vorm van losse bijlagen. Deze ruimtelijke onderbouwing (incl. rapporten) maakt als losse bijlage deel 
uit van het ‘(voorontwerp)bestemmingsplan ‘Kom Afferden’, gemeente Druten. De digitale regels met 
verbeelding van genoemd bestemmingsplan vormen het juridisch bindende element van deze ruimtelijke 
onderbouwing.

1.4.	 Leeswijzer

Naast een beschrijving van het initiatief wordt in deze onderbouwing ingegaan op de relatie met de 
omgeving, overheidsbeleid en wetgeving. Voorliggend stuk heeft een vergelijkbare opbouw als het 
bestemmingsplan ‘Kom Afferden’ gemeente Druten, hierna te noemen moederplan. Het is wel beknopter 
en verwijst geregeld naar dit moederplan. In deze ruimtelijke onderbouwing wordt voor het voornemen 
relevante informatie gegeven en worden de op het plangebied uitgevoerde onderzoeken toegelicht. 

De onderbouwing is opgebouwd uit 7 hoofdstukken. Het inleidende hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding, 
de bestaande situatie en het juridisch kader. Hoofdstuk 2 benoemt het planvoornemen, waarna in hoofd-
stuk 3 beknopt de relatie met het beleidskader aan de orde komt. In hoofdstuk 4 wordt de haalbaarheid 
van het plan aangetoond voor wat betreft diverse (milieu-)aspecten, waaronder water, archeologie, flora 
en fauna. Hoofdstuk 5 geeft een motivatie van het planvoornemen en hoofdstuk 6 gaat in op de econo-
mische uitvoerbaarheid. Hoofdstuk 7 tenslotte geeft informatie over de maatschappelijke uitvoerbaar-
heid. Per onderdeel wordt het planvoornemen getoetst aan het beleid en de milieuhygiënische aspecten. 
Deze ‘toetsstukjes’ beginnen steeds met een “•”.
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2.	 Planbeschrijving

2.1.	 Het	voornemen

De initiatiefnemer familie Reuvers wil op het onbebouwde plangebied een vrijstaande woning bouwen. 
Het plangebied ligt naast nummer 5a aan de Hoogstraat in Afferden. De situering van het bouwvlak is in 
overleg met de gemeente afgestemd. Gekozen is om het bouwvlak zo te plaatsen dat het zicht vanuit de 
omliggende bebouwing zo min mogelijk beperkt wordt. Dit houdt in dat de rooilijn van de nieuwe woning 
iets terugliggend ten opzichte van de rooilijnen van naastgelegen woningen komt te liggen. De voorgevel 
ligt dan op 9 meter vanuit het hart van de weg. 

Om tot uitvoering over te kunnen gaan is het nodig de bestaande bestemming ‘Agrarisch’ op de percel 
1277 en 1278 om te zetten in ‘Wonen’ met bouwvlak en ‘Tuin’ (zie figuur 6 t/m 8). Daarnaast vraagt de 
initiatiefnemer ook om het toevoegen van de aanduiding ‘vrij’. De initiatiefnemer krijgt door de toevoe-
ging van de aanduiding ‘vrij’ de mogelijkheid om een vrijstaande woning te bouwen. De maatvoering van 
de woningen volgt de mogelijkheden die gegeven worden in de regels van het moederplan ‘Kom Affer-
den’. Volgens deze regels kan een woning met 2 bouwlagen met kap worden gebouwd. De goothoogte 
mag maximaal 5 en de nokhoogte maximaal 8 meter bedragen. 

• Van toepassing zijn specifiek de (bouw)regels van de bij de aanduiding overeenkomende type woning. 
Aansluiting bij het in procedure zijnde (voorontwerp)bestemmingsplan ‘Kom Afferden’ is nodig om 
de beoogde ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken. De omzetting van ‘bestemming 
‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ met de aanduiding ‘vrij’ met bouwvlak en ‘Tuin’ is daarvoor noodzakelijk. 

2.2.	 Verkeer	en	parkeren.

De Hoogstraat in Afferden ligt in een 30 km/h zone. Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Hiervoor is 
voldoende ruimte beschikbaar. Er wordt parkeerruimte voor twee auto’s aangelegd, dit komt overeen met 
het parkeerbeleid van de gemeente Druten voor dit type woningen. 

De Hoogstraat vormt een doodlopende weg waarmee alleen de bereikbaarheid van de aangrenzende 
percelen wordt geregeld. De ontsluiting van het plangebied verloopt verder via de kom van Afferden 
richting de van Heemstraweg of de Maas en Waalweg. 

3.	 Beleidskader

3.1.	 Europees,	nationaal,	provinciaal	regionaal	en	gemeentelijk	ruimtelijk	beleid

Deze ruimtelijke onderbouwing sluit aan bij het beleidskader zoals vermeld in het moederplan (zie hoofd-
stuk 2 beleidskader toelichting ontwerpbestemmingsplan kom Afferden). Dit geldt voor zowel het rijks, 
het provinciaal en regionaal als het gemeentelijk beleid. Enkele voor het voornemen relevante gemeente-
lijke beleidsstukken worden hieronder kort genoemd.

• Het plan ondersteunt de in de ‘Ontwikkelvisie wonen en werken’ (2003, gemeente Druten)genoemde 
voorkeur voor inbreidingslocaties vanwege zuinig ruimtegebruik. 

• Afferden is een van de kerkdorpen binnen de gemeente Druten. Het plan past binnen de in de woon-
visie 2005+ benoemde aandacht voor de regionale woningbehoefte, ontgroening van de kerkdorpen 
en ondersteunt met de invulling van het voornemen daarmee het behoud voor de leefbaarheid en 
identiteit van de kernen. 
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• Bij de invulling van het planvoornemen waarbij de mogelijkheid wordt geschapen om een vrijstaande 
woning te realiseren zijn geen beleidsmatige belangen van hogere en andere overheden in het geding. 
Voor nadere informatie kan verwezen worden naar het moederplan ‘Kom Afferden’ van de gemeente 
Druten. 

3.2.	 Welstandsnota	gemeente	Druten

Het welstandsbeleid van de gemeente Druten is uitgewerkt in de welstandsnota. In de welstandsnota is 
voor elke bebouwing binnen de gemeentegrenzen een welstandsniveau vastgelegd. Daarnaast zijn voor 
de diverse gebieden en typen bebouwing gebieds- en bebouwingscriteria vastgesteld.

• Op dit moment is nog geen uitgewerkt ontwerp voorhanden. Ten tijde van de aanvraag voor de 
activiteit bouwen wordt het plan getoetst aan de welstandsnota.

4.	 Milieuhygiënische	aspecten

4.1.	 Water

4.1.1.	 Beleid	algemeen
Het waterbeleid is op Europees niveau vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water en op nationaal niveau in de 
Waterwet. Op lokaal niveau is het beleid van het Waterschap Rivierenland richtinggevend in de vorm van 
Keur en Watertoets. Dit beleid wordt geconcretiseerd in het verkavelingsplan en het bestemmingsplan 
van de betreffende gemeentes. 

De	waterpartners	in	Druten:
• Rijkswaterstaat is als beheerder verantwoordelijk voor de Rijkswateren. 
• De provincie Gelderland verzorgt de doorvertaling van het landelijk beleid en is operationeel beheerder 

van het grondwater.
• Waterschap Rivierenland verzorgt het operationele waterbeheer binnen de gemeente. Dit betekent 

het peilbeheer en onderhoud van het oppervlaktewater. Ook initiëren zij veelal de projecten gericht op 
verbetering van het watersysteem (waterkwaliteit, ecologie en veiligheid). 

• De gemeente Druten draagt de zorg voor de efficiënte inzameling van regen- en afvalwater. Zij beheert 
het rioleringssysteem in de gemeente en is tevens beheerder van de openbare ruimte.

• De grondeigenaren verzorgen het onderhoud van de niet-legger waterlopen en de ontwatering van 
het eigen perceel.

Waterschap	Rivierenland,	
In de regio is het Waterschap Rivierenland de waterbeheerder. Het beleid uit het Waterbeheerplan 2010-
2015 van Waterschap Rivierenland is er op gericht schoon hemelwater niet af te voeren naar de riolering. 
In het kader van duurzaam waterbeheer is het gewenst om bij alle nieuwbouw maximale afkoppeling 
van het hemelwater toe te passen. Hierbij hanteert het waterschap de drietrapsstrategie vasthouden, 
bergen en afvoeren. Het schone hemelwater dient geïnfiltreerd te worden in de bodem of anders via een 
bodempassage afgevoerd te worden naar het oppervlaktewater. Daarnaast dient afhankelijk van de keuze 
van de oplossing de versnelde afvoer van het verhard oppervlak te worden gecompenseerd.

Waterplan	Druten
Om water een volwaardige plek te geven binnen de gemeentelijke beleidsvorming heeft de gemeente 
Druten samen met het waterschap Rivierenland in 2007 een waterplan opgesteld en heeft de status 
van kaderstellend beleidsplan. Het plan kent geen directe planologische doorwerking. De geformuleerde 
waterdoelstellingen werken door in ruimtelijke afwegingen.
Het Waterplan formuleert de doelstellingen die deze partijen hebben voor het toekomstige waterbeheer 
binnen de gemeente. Het streven is gericht op het realiseren van een gezond en veerkrachtig water-
systeem en een duurzame waterketen. Daarnaast dient het oplossingen te formuleren voor bestaande 
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knelpunten ten aanzien van waterkwantiteits- en kwaliteitsproblemen. Tot slot moet het Waterplan de 
gemeente Druten voorbereiden op het toekomstige waterbeheer.

• Het plangebied ligt in de kom Afferden van de gemeente Druten. De gemeente ziet het benutten van 
afkoppelkansen als een belangrijke bijdrage om knelpunten in de waterhuishoudkundige situatie te 
verminderen. Positief in dit plan t.a.v. de waterhuishouding, is dat in de nieuwe situatie de hemelwater 
en vuilwaterafvoer gescheiden worden aangeboden. 

4.1.2.	 	Watertoets
In het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het overleg met de waterschappen, de provincie en het 
rijk bij de voorbereiding van een bestemmingsplan opnieuw voorgeschreven. Dit is te vergelijken met het 
vroegere artikel 10 BRO overleg.

Bij de watertoets gaat het om het van meet af aan meenemen van water bij ruimtelijke plannen en beslui-
ten. Daarvoor is in een zo vroeg mogelijk stadium overleg nodig met de waterbeheerder. Het gaat niet 
om een toets achteraf. Het doel is actieve inbreng van de waterbeheerder en maatwerk voor elk plan. Het 
resultaat is een beschrijving van het lokale watersysteem, advies van de waterbeheerder en de expliciete 
afweging van de maatregelen met betrekking tot waterbeheer in het plan. Deze dienen bij voorkeur in 
een waterparagraaf te worden beschreven. De Watertoets wordt toegepast op alle waterhuishoudkundig 
relevante ruimtelijke plannen en besluiten. De waterhuishoudkundige aspecten omvatten zowel opper-
vlakte- als grondwater, gevaar van overstroming vanuit meren, rivieren en de zee, wateroverlast door 
neerslag of grondwater, waterkwaliteit en verdroging. 

Water	en	ruimtelijke	ontwikkelingen
De gemeente Druten onderkent de meerwaarde en noodzaak van het betrekken van water in de ruimte-
lijke planvorming en geeft water dan ook een prominente plaats als mede-ordenend principe. In overleg 
met het waterschap wordt in het kader van de watertoets afgesproken welke normen van toepassing 
zijn. In principe dient voor alle uit- en inbreidingsprojecten (feitelijk alle Wet ruimtelijke ordening gere-
lateerde projecten) een natte paragraaf en een onderbouwend waterhuishoudkundig plan te worden 
opgesteld, waarin (de aanpassingen van) het watersysteem en de riolering zijn uitgewerkt. In het reguliere 
watertoetsoverleg wordt per geval bekeken welke omvang het onderzoek en de natte paragraaf dient te 
krijgen. Kleinschalige projecten kunnen op die wijze op efficiënte wijze het watertoetstraject doorlopen.

De volgende aandachtspunten zijn wat betreft de watertoets van belang bij ruimtelijke ontwikkelingen:
Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater. De doelstelling is het afvoeren van het vuile 
water via de riolering en het lokaal verwerken van het schone hemelwater. Afhankelijk van de omstandig-
heden ter plaatse kan een compromis gesloten worden, waarbij de minimale inzet (in bestaand bebouwd 
gebied) is om het vuile en het schone water gescheiden aan te bieden aan het al aanwezige gemengde 
rioolstelsel. Een compenserende berging/infiltratievoorziening kan vervolgens buiten het directe plange-
bied, maar binnen de rioleringseenheid/(deel)stroomgebied gevonden worden. De gemeente staat ‘post-
zegel afkoppeling’ (elk perceel op zich afkoppelen) niet voor, vanwege de bijna onbeheersbare situatie die 
dat oplevert.
In aansluiting op het landelijke beleid (NW4, WB21) hanteert de gemeente Druten het beleid dat bij 
nieuwe plannen altijd onderzocht dient te worden hoe omgegaan kan worden met het schone hemel-
water. Hierbij worden de afwegingsstappen (hergebruik), infiltratie, buffering en afvoer doorlopen. Her-
gebruik van schoon hemelwater wordt alleen overwogen bij grootschalige voorzieningen als scholen, 
kantoorgebouwen ed. Voor particuliere woningen wordt dit niet toegepast. Binnen het grondwaterbe-
schermingsgebied kunnen door de grondwaterbeheerder (provincie) aanvullende eisen worden gesteld 
in de Provinciale Milieuverordening. Ook kan een vergunning nodig zijn van de grondwaterbeheerder.

Hydrologisch	neutraal	bouwen.	
Nieuwe ontwikkelingen dienen te voldoen aan het principe van hydrologisch neutraal bouwen, waarbij de 
hydrologische situatie minimaal gelijk moet blijven aan de uitgangssituatie. 

4.1.3.	 Bestaande	en	nieuwe	situatie	plangebied

Verhard	oppervlak	bestaande	en	nieuwe	situatie
In de huidige situatie is op het perceel geen verhard oppervlak aanwezig. In de nieuwe situatie wordt met 
de bouw van de woning verharding aangebracht. Het bouwvlak van de woning is 195 m2 groot. Daar-
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Figuur 6: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland met daarin rood omlijnd het 
plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft. 

Figuur 9  Hoogtekaart (bron: Archeopro-rapport 11024)
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naast zal nog verharding in de vorm in de vorm van toerit, terassen en bijgebouwen. Aannemelijk is om 
de maximale extra verharding voor de vrijstaande woning incl. terassen, toerit, parkeren en bijgebouwen 
in te schatten op circa 400 m2. Dit blijft onder de norm van 500 m2 waarboven volgens het waterschap 
Rivierenland in bebouwd gebied compensatie is vereist. 

Vuilwater
De nieuwe woning wordt wat betreft de vuilwaterafvoer aangesloten op het bestaande rioolstelsel

Hemelwater
Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1.100 m2. Regenwater mag niet geloosd worden op 
het (druk)rioolstelsel. Afvloeiend regenwater van dit perceel wordt geïnfiltreerd op eigen terrein. Met 
de gegevens die beschikbaar zijn kan vastgesteld worden dat de gemiddelde maaiveldhoogte van het 
plangebied ligt op 7 m +NAP. Zie figuur 10 voor de hoogtekaart. In het bodemonderzoek (Milieutechniek 
Rouwmaat MT.21060, 11 maart 2011) valt te lezen dat de bodem bovenin het profiel bestaat uit dekzand 
van 0 - 1 m -mv met vervolgens grove zanden en grinden 1 -13 m-mv. De grondwaterstand wordt ingeschat 
op gemiddeld 1 m - maaiveld. 

Hemelwater wordt afgevoerd naar de achterzijde van het plangebied en kan infiltreren. Er zijn momenteel 
op het perceel geen kwelproblemen of hemelwateroverlast. Na uitvoering van het planvoornemen zal de 
afvoer van het hemel- en vuilwater gescheiden worden aangeboden. 

• Geconcludeerd kan worden dat het project niet verstorend is voor de waterhuishouding in en rond het 
plangebied. De uitvoering en de uitvoerbaarheid van het plan zijn dan ook, wat het behoud van de 
waterhuishouding betreft, gewaarborgd. Het voornemen voldoet aan het afkoppelingsbeleid van de 
gemeente, zodat lozing van schoon water op het riool wordt voorkomen.

4.2.	 Geluid

4.2.1.	 Wet	geluidhinder
De Wet geluidhinder (Wgh) vormt het juridische kader voor het Nederlandse geluidsbeleid. De Wgh 
noemt drie geluidsbronnen waarbij ‘geluidsgevoelige bestemmingen’ in ‘nieuwe situaties ‘ getoetst moe-
ten worden op mogelijke overlast. Deze drie bronnen zijn wegverkeer, spoorweg- en industrielawaai. Bij 
het berekenen van de geluidsbelasting op een ‘gevoelige bestemming’ zijn afstand (tot de infrastructuur) 
en intensiteit (potentiële bron) bepalende factoren.

Nieuwe	situatie
In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een ‘nieuwe situatie’ indien een nieuwe weg wordt 
aangelegd en/of sprake is van nog niet geprojecteerde gebouwen. Nog niet geprojecteerd betekent in dit 
kader dat het vigerende bestemmingsplan niet in de geplande bestemming voorziet. 

Geluidsgevoelige	bestemming
Een woning wordt door de Wgh gezien als een ‘geluidsgevoelige bestemming’. Indien een bestemmings-
plan nieuwe geluidsgevoelige functies toestaat, stelt de Wet geluidhinder (volgens artikel 77) de verplich-
ting akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting op de gevel van de woning.

• Alleen de situering t.o.v. wegverkeer is in relatie tot dit planvoornemen relevant. Spoorweg- en 
industrielawaai zijn gezien de ligging van het plangebied niet van toepassing. Het planvoornemen 
betreft een ‘nieuwe situatie’ waarbij de nieuwe woningen worden gezien als ‘geluidsgevoelige 
bestemmingen. Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Afferden waarvoor een 30 km/uur 
regime geldt. Het plangebied ligt niet binnen een zone van een weg. 

Bouwbesluittoetsing
Voor 30 km/wegen geldt dat een toetsing in het kader van de Wet geluidhinder niet plaats hoeft te 
hebben. In het kader van de bouwbesluittoetsing is het wel van belang of voldaan kan worden aan het 
conform het bouwbesluit 2003 vereiste binnenniveau van 33 dB. Aangezien de karakteristieke geluidwe-
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Figuur 10  Boorpuntenkaart verkennend bodemonderzoek (MT.21060) Milieutechniek Rouwmaat 
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ring volgens het bouwbesluit 2003 tenminste 20 dB dient te bedragen wordt dit pas een aandachtspunt 
bij geluidbelasting op 30 km/uur wegen vanaf 33 + 20 = 53 dB 
Op basis van jurisprudentie dient echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening langs 30 km 
wegen aannemelijk te worden gemaakt dat sprake is van een aanvaardbaar geluidsniveau. Deze conclusie 
mag pas worden getrokken als de maximale binnenwaarde niet hoger is dan 33 dB of 35 dB(A). 

• Het plangebied ligt in een 30 km-zone aan een doodlopende weg. Het verkeer bestaat alleen uit 
bestemmingsverkeer en is qua omvang daarom zeer beperkt. De maximale binnenwaarde van 33 dB 
zal dan ook probleemloos gerealiseerd kunnen worden. Vastgesteld kan worden dat de akoestische 
situatie ter plaatse geen belemmeringen opwerpt voor de ontwikkeling van dit project,.

4.3.	 Bodem

De Wet bodembescherming (Wbb) van 3 juli 1986 vormt de basis voor de regelgeving om bodemver-
ontreiniging te voorkomen, beperken, onderzoeken en saneren. Daarnaast regelt de wet wie verant-
woordelijk is voor de verontreiniging en de financiële gevolgen ervan. De Woningwet bepaalt dat de 
gemeente alleen nog voor bouwwerken die specifiek bedoeld zijn voor het verblijf van mensen, een 
bodemonderzoek (bodemtoets) moet uitvoeren. Voordat een bestemmingsplan kan worden vastgesteld, 
moet worden aangetoond dat de bodem en het grondwater vrij zijn van verontreinigingen.

4.3.1.	 Verkennend	bodemonderzoek	Milieutechniek	Rouwmaat	Groenlo	B.V.	
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B. V. heeft in opdracht van familie Reuvers een verkennend bode-
monderzoek uitgevoerd (zie figuur 11 voor de boorpuntenkaart).. Het opgestelde rapport (MT.21060) 
d.d. 11 maart 2011 maakt als losse bijlage deel uit van deze onderbouwing. Onderstaand volgt kort de 
conclusie en aanbevelingen uit het rapport. 

“Algemeen
Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn een bestemmingsplanwijziging en voorgenomen bouwac-
tiviteiten. Doel van dit onderzoek is om de algemene bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de 
onderzoekslocatie, waarmee bekeken kan worden in hoeverre deze bodemkwaliteit een belemmering 
kan vormen voor het beoogde gebruik en/of de voorgenomen ontwikkelingen.

Verwachtingspatroon
De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. Bij het voor-
onderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op 
of in de bodem van de onderzoekslocatie. Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie 
aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 
(granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet beschouwd.

Resultaten
De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond 
overwegend uit lichtbruin, matig fijn zand. Tijdens de monstername bedroeg de grondwaterstand 75 
cm-mv voor peilbuis 3. Tijdens de veldwerkzaamheden is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is 
op de bodem en in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Zintuiglijk 
zijn er geen afwijkingen waargenomen. Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden 
dat:
• in de vaste bodem geen van de onderzochte componenten is aangetoond in een concentratie boven 

de achtergrondwaarde en/of detectiegrens;
• het grondwater licht verontreinigd is met Barium. Het is bekend dat in het grondwater zware metalen 

in sterk fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel door natuurlijke bronnen als door menselijke 
activiteiten veroorzaakt (vermesting). De gehalten betreffen dan (natuurlijke) achtergrondwaarden.

Slotconclusie	en	aanbevelingen
De hypothese “De gehele locatie is onverdacht” dient grotendeels aangenomen te worden. Op basis 
van de onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem geen bezwaar het onderzochte terreindeel voor de geplande bouwdoeleinden te gebruiken. Even-
tueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond 
naar elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te 
voeren grond overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. herge-
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Figuur 11  Bedrijvigheid (bron: Mijn ‘leefomgeving’ provincie Gelderland)

Figuur 12  Risicokaart (bron: provincie Gelderland)
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bruikslocatie gelden. Deze zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de 
eindverwerkingslocatie in overleg met het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken 
worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen 
overschrijdt. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee he t onderzoek is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat 
eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.”

• De samenstelling van de bodem is niet belemmerend voor de voorgenomen woningbouw.

4.4.	 Lucht	

4.4.1.	 Wet	Luchtkwaliteit
Sinds 15 november 2007 staan de hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven 
in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm, nu ook wel “Wet luchtkwaliteit” genoemd). Hiermee is het 
Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen. De kern van de ‘Wet luchtkwaliteit’ bestaat uit de (Europese) lucht-
kwaliteitseisen.
Het doel van de Wet luchtkwaliteit is het verbeteren van de luchtkwaliteit, zodat in 2015 aan de Europese 
eisen wordt voldaan en huidige belemmeringen voor gewenste ontwikkelingen zo veel mogelijk worden 
weggenomen.
In deze “Wet” is opgenomen dat indien aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, 
luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering kunnen vormen voor de realisatie van een ruimtelijk 
project:
• Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
• Een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
• Een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtverontreiniging;
• Een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen 

een regionaal programma van maatregelen.

	Nationaal	Samenwerkingsprogramma	Luchtkwaliteit	(NSL)
De wet regelt het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ( NSL). Het NSL is 
op 1 augustus 2009 in werking getreden. De EU heeft Nederland inmiddels derogatie (verlenging van de 
termijn om luchtkwaliteitseisen te realiseren) verleend.

De verleende derogatie betekent dat:
• Nederland de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen (‘NIBM projecten’) uit het NSL kan uitvoeren; 
• de grens voor projecten die ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen wijzigt van 1% naar 3% van 

de jaargemiddelde grenswaarde;
• beide grenswaarden mogen jaarlijks maximaal 35 keer worden overschreden.
Volgens de nieuwe Wet- en regelgeving leidt dit plan ‘niet in betekenende mate’ tot verslechtering van 
de luchtkwaliteit. Volgens de Handreiking “Niet in betekenende mate bijdrage (NIBM)“ hoeft er geen 
luchtkwaliteitsberekening gemaakt te worden indien een project geen gevolgen voor de luchtkwaliteit 
heeft. Bijvoorbeeld als een project niet leidt tot (een toename van) verkeersbewegingen of (een toename 
van) relevante emissies.

• Voorliggend initiatief betreft het planologisch regelen van de bouw van één woning. Het voornemen 
leidt niet tot een toename van relevante emissies. Verder luchtkwaliteitsonderzoek is niet noodzakelijk. 

Omgekeerde	werking
De specifieke wetgeving over luchtkwaliteit is gericht op het voorkomen van overschrijdingen van de 
luchtkwaliteitsnormen. De mate van blootstelling van bestemmingen, die voor luchtkwaliteit gevoelig 
zijn, speelt hierbij een ondergeschikte rol. Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zal echter 
ook afgewogen moeten worden of het aanvaardbaar is om een bepaald project op een bepaalde plaats te 
realiseren. Daarbij speelt de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging uiteraard wel een doorslag-
gevende rol. Bij de beoordeling aan de hand van het vereiste van een goede ruimtelijke ordening gaat 
het vooral om de mate van blootstelling van toekomstige gebruikers van de projectlocatie in kwestie of 
van de omgeving daarvan, zoals bewoners. Een toetsing aan de grenswaarden is hierbij echter niet aan 
de orde.” 
Tegen de achtergrond van de inhoud van het huidige concept-Besluit gevoelige bestemmingen, lijkt de 
overheid met de bovenstaande passage vooral te doelen op het voorkomen van voor de volksgezond-
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De cultuurhistorische waardekaart van de gemeente Druten toont dat het plangebied in een 
zone ligt met een hoge archeologische waarde. 

Figuur 8: Uitsnede uit de gemeentelijke beleidskaart
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heid overduidelijk ongewenste knelpuntsituaties, zoals een zeer gevoelige bestemming (bijvoorbeeld een 
bejaardenhuis of school) binnen korte afstand van een rijks- of provinciale weg.

Het niet opnemen van woningen als gevoelige bestemming wijst er op dat het rijksbeleid in principe uit-
gaat van een “stand-still” beginsel voor alle overige situaties. Immers alleen projecten die niet in beteke-
nende mate bijdragen en specifieke projecten, waarvan middels onderzoek wordt aangetoond dat zij de 
luchtkwaliteit niet onevenredig belasten, voldoen aan het toetsingscriterium van de Wet luchtkwaliteit.

• Er zijn geen provinciale of rijkswegen in de directe nabijheid van het plangebied die knelpunten laten 
zien tav. de luchtkwaliteit. Ook is er geen sprake van dusdanige agrarische bedrijvigheid, die ten 
aanzien van luchtkwaliteit voor problemen zorgt. Geconstateerd wordt dat het project voldoet aan 
de eisen die worden gesteld aan een “goede ruimtelijke ordening” door zowel de gezondheidsraad als 
in het conceptbesluit “gevoelige bestemmingen”. Voor het plangebied kan een voldoende woon- en 
leefklimaat gegarandeerd worden.

4.5.	 Zonering	omliggende	bedrijven	en	functies

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leef-
milieu te handhaven en te bevorderen. Om te komen tot een verantwoorde, ruimtelijk relevante toetsing 
in milieuhygiënisch opzicht van bedrijfsvestigingen, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde mili-
euzonering. Hieronder wordt verstaan het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen 
enerzijds milieubelastende bedrijven of inrichtingen anderzijds milieugevoelige functies als wonen en 
recreëren. Daarnaast is de milieuwetgeving van toepassing. 

Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) opgestelde Lijst van Bedrijven. Hierin wordt per bedrijfssoort aangegeven welke milieu-invloed (in 
de vorm van geur, stof, geluid en gevaar) hiervan kan uitgaan en welke afstand hierbij (minimaal) in acht 
genomen moet worden. Hierbij onderscheidt de VNG diverse omgevingstypen. Het achterliggende idee 
is dat de gevoeligheid van een gebied voor bepaalde hinder afhankelijk is van het omgevingstype. De 
door de VNG aangegeven afstanden betreffen een rustige woonwijk. De mate van milieuhinder bepaalt 
in welke van de zes milieucategorieën een bedrijfssoort is ingedeeld. Daarbij omvat categorie 1 de licht-
ste en categorie 6 de zwaarste vormen van bedrijvigheid. In principe is bedrijvigheid behorende tot de 
categorie 1 goed te mengen met de functie wonen, dit geldt in de meeste gevallen ook voor de categorie 
2-bedrijven. Het is wenselijk om de bedrijvigheid in de categorie 3 te clusteren en een zonering in acht te 
nemen. Vanaf categorie 4 is menging met milieugevoelige functies niet mogelijk. 

Het plangebied ligt in een woonomgeving waarin naast vrijstaande woningen ook enkele kleinschalige 
bedrijven aanwezig zijn (zie figuur 12). Het betreft bedrijvigheid met een lage milieuhinder (milieuca-
tegorie 1 of 2). vaak in de vorm van een bedrijf aan huis. Deze bedrijven acht de gemeente in principe 
mengbaar met de woonfunctie. 
Daarnaast liggen diverse agrarische bouwvlakken nabij het plangebied waaronder de volgende drie: 
Koningsstraat 104 + 102 (melkveehouderij/vleeskoeien), Oude Weissestraat 8 (akkerbouw) en op gro-
tere afstand Oude Weissestraat 13a (varkenshouderij/akkerbouw) Er zijn diverse andere woningen die 
dichterbij deze bedrijven zijn gelegen, welke eventueel belemmeringen opwerpen voor de agrarische 
activiteiten van deze drie bedrijven. Het voornemen op het plangebied om één woning op te richten, 
heeft geen nadelige invloed voor bedrijvigheid in de omgeving. “

• Er zijn geen belemmeringen voor (geur)hinder voor de nieuwe woning. Het plangebied bevindt zich niet 
in de buurt van een geurrelevante provinciale inrichting. Er zijn geen milieucirkels van bedrijven die het 
plangebied raken. Een goed woon- en leefklimaat kan hierdoor gegarandeerd worden. De kleinschalige 
bedrijvigheid in de directe omgeving is goed verenigbaar met de woonfunctie en is anderzijds ook niet 
belemmerend voor de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven. 



–  22  –

Figuur 14  Boorpuntenkaart (bron Archeologisch rapport 11024, Archeopro)
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Figuur 13: Boorpunten met verstoringsdiepten 
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4.6.	 Externe	veiligheid

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico 
vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Deze bedrijven verrichten soms risicovolle activiteiten 
dichtbij kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten. Tijdens de productie, de opslag, gebruik en 
het transport kunnen zich calamiteiten voordoen waardoor de veiligheid van de omgeving in het geding 
is. Daardoor ontstaan risico’s voor mensen die in de buurt ervan wonen of werken. Het besluit wil die 
risico’s beperken. Het verplicht gemeenten en provincies wettelijk vanaf 1 april 2004 bij het verlenen van 
milieuvergunningen en het maken van bestemmingsplannen rekening te houden met externe veiligheid. 
Het besluit bevat eisen voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Het plaatsgebonden risico (PR) is het risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per 
jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als recht-
streeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke 
afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. Uitgangspunt is dat niemand blootgesteld mag worden aan 
de kans om door een gebeurtenis te overlijden van meer dan één op de miljoen, ofwel ‘tien tot de min 
zesde’ (10-6). Dit plaatsgebonden risico (PR)wordt uitgedrukt in een contour die wordt weergegeven op 
de risicokaart (zie figuur 13). 
Het groepsrisico (GR) legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. 
Het risico geeft aan hoe groot de kans is dat bij een ongeval bij een risicolocatie 10, 100 of 1000 slachtof-
fers tegelijk vallen. Dit risico is daardoor een maatstaf voor de verwachte omvang van een ramp. Voor 
het groepsrisico geldt een oriëntatiewaarde. Dit is geen norm, maar een ijkpunt. Overheden moeten 
iedere verandering boven of onder deze waarde verantwoorden. Op grond van deze risico’s heeft VROM 
veiligheidsafstanden bepaald.

• De dichtstbijzijnde risicovolle bronnen liggen op respectievelijk 600 en 950 m afstand van het 
plangebied. Het betreft vulpunten voor LPG aan de van Heemstraweg en Maas en Waal weg. . De 
risicocontour (PR) van deze tankstations (zie figuur 13) blijven ruim buiten het plangebied. Andere 
risicobronnen bevinden zich op een nog grotere afstand en hebben geen uitwerking op het plangebied. 

• Over de Van Heemstraweg vindt uitsluitend regulier transport van gevaarlijke stoffen plaats. Er is 
geen sprake van een PR-contour buiten de rand van de weg. Door de geringe hoeveelheid transport 
is er geen noodzaak tot een gedetailleerde beoordeling van het groepsrisico. Naast de al besproken 
buisleiding zijn geen andere transportmodaliteiten in de nabijheid van het plangebied aanwezig.  
Op de risicokaart is te zien dat er geen risicovolle bronnen in de nabijheid van het plangebied liggen. 

4.7.	 Ecologie

4.7.1.	 Quickscan	flora	en	Fauna	Certicon	B.V.
Bij ruimtelijke ingrepen zoals de bouw van nieuwe woningen of een bedrijf moet rekening gehouden 
worden met de aanwezige natuurwaarden van het plangebied en omgeving. Bureau Certicon B.V. heeft 
in opdracht van Milieutechniek Rouwmaat de natuurwaarden in het gebied onderzocht. Het opgestelde 
rapport P2011-0265 d.d. 16 februari 2011 maakt als losse bijlage deel uit van deze onderbouwing. 
Onderstaand volgt kort de conclusie uit het rapport.

“Conclusies
Aanleiding voor dit verkennend onderzoek (quickscan) is de voorgenomen aanvraag voor een bouwver-
gunning, ten behoeve van de realisatie van een woning. Er dient aangetoond te worden of het plan in 
relatie tot de actuele wetgeving, met name de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet 
uitgevoerd kan worden. Het doel van de quickscan flora en fauna is in te schatten, of er op de onder-
zoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig, of te verwachten zijn, die volgens de huidige natuurwet-
geving een beschermende status hebben. 

Conclusies	Flora-	en	faunawet
Toetsing van de beoogde ingreep aan (mogelijk) aanwezige natuurwaarden laat zien dat voor de ontwik-
kelingslocatie geen soorten of soortgroepen zijn waarvoor een negatief effect wordt als gevolg van de 
ruimtelijke infreep, mits zich geen broedende vogels op of nabij de te bouwen oppervlak bevinden.
Nader (veld) onderzoek naar de aanwezigheid en gebruik van het plangebied door beschermde soorten is 
niet noodzakelijk. Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunwet is eveneens niet nodig. 
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Conclusie	Natuurbeschermingswet	1998
Het plangebied ligt nabij de uiterwaarden van de Waal die is aangewezen als Vogelrichtlijngebied. De 
bouw van de woning in het plangebied zal geen significant negatieve effecten op deze uiterewaarden 
uitoefenen. Hierdoor is nader onderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet niet noodzakelijk.” 

• Binnen het voornemen zijn geen ontheffingen nodig in het kader van de Flora- en faunawet. 

4.8.	 Cultuur	en	Archeologie	

De bescherming van het archeologische erfgoed in de bodem en de inbedding ervan in de ruimtelijke 
ontwikkeling is het onderwerp van het Europese Verdrag van Valletta (Malta, 1992). Dit verdrag is uitge-
werkt in een wijziging van de Monumentenwet. 1 september 2007 is de wet op de archeologische monu-
mentenzorg in werking getreden. Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen 
de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in 
de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen.

4.8.1.	 Archeologisch	onderzoek
Bureau ArcheoPro heeft in opdracht van HSRO een archeologisch veld en bureauonderzoek uitgevoerd. 
Het opgestelde rapport (11024) d.d. 18 maart 2011 maakt als losse bijlage deel uit van deze onderbou-
wing (zie figuur 14 voor de archeologische beleidskaart van de gemeente Druten). Onderstaand volgt 
kort de conclusie en aanbevelingen (beleidsadvies) uit het rapport. 

Conclusies	en	aanbevelingen	(beleidsadvies)	ArcheoPro
“Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een hoge ver-
wachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische resten daterend vanaf de ijzertijd tot en 
met de nieuwe tijd. Tevens moet in verband met de ligging van het plangebied op een donk, rekening 
worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten uit het mesolithicum en het 
neolithicum.

Om de kans op het aantreffen van archeologische indicatoren zo groot mogelijk te maken zijn binnen het 
plangebied vijf boringen gezet met behulp van een zandguts en een megaboor (zie figuur 15 voor de kaart 
met boorpunten). Uit het met de zandguts verrichte onderzoek blijkt dat de bodem binnen het plangebied 
uit een dunne teeltlaag bestaat met daaronder een dik pakket recent vergraven en/of opgebracht zand.

Hieronder is nog slechts schoon donkzand aangetroffen. In verband met het volledig ontbreken van 
archeologische indicatoren binnen het plangebied, is het KNA-onderdeel waardestelling, in dit rapport 
niet nader uitgewerkt. 

In verband met de verstoring van de bodem en het volledig ontbreken van archeologische indicatoren, 
geven de resultaten van het onderzoek geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. 
Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere plan-
vorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden.

In alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden, deze 
gemeld dienen te worden bij de gemeente Druten, conform Monumentenwet 1988, laatste wijzing van 
1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en verder”.

• Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Verder archeologisch onderzoek wordt niet nodig 
geacht.

5.	 Motivatie

Het voornemen, de bouw van een vrijstaande woning is niet afwijkend binnen het al bestaande bebou-
wingslint aan de Hoogstaat. De rooilijn van de woningen wordt afgestemd op de omringende woningen. 
Om het zicht vanuit de omringende bebouwing zo vrij mogelijk te houden is gekozen om de voorgevel-
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rooilijn 9 m vanaf de voorand van het plangebied te leggen. Dit is iets achter de rooilijnen van naastge-
legen bebouwing. 
Het nog onbebouwde perceel ligt in de kom van Afferden. Via inbreiding wordt een positieve bijdrage 
geleverd aan bestaande vraag naar woningen voor de eigen kern. Parkeergelegenheid wordt op eigen 
terrein gerealiseerd. 
 
Het planvoornemen is getoetst aan de diverse beleidskaders die gelden voor het omzetten van de bestem-
ming. Er zijn, zoals in de toelichting te lezen is, geen ruimtelijke of milieuhygiënische knelpunten naar 
voren gekomen die belemmerend zijn. De (kleinschalige) bedrijven en woningen in de omgeving worden 
niet beperkt in hun bedrijfsontwikkeling of woongenot.

Het voornemen past binnen het beleid van provincie en gemeente. Er is geen strijd met het Rijksbeleid. 
De gemeente Druten is voornemens medewerking te verlenen aan het uitvoeren van het planvoornemen. 
De gemeente zorgt voor aanpassing van de bestemming en de verbeeldinging van het nu in ontwikkeling 
zijnde (ontwerp)bestemmingsplan ‘Kom Afferden’. 

• Het plan voldoet aan alle regels zoals vermeld in het moederplan voor ‘Wonen’ met de aanduiding ‘vrij’ 
(vrijstaand) en ‘Tuin’. 

6.	 Economische	uitvoerbaarheid

Het plan wordt door de initiatiefnemer ontwikkeld. Alle kosten in verband met de realisatie zijn voor reke-
ning van de initiatiefnemer. Er zal door de gemeente geen financieel risico worden gelopen. De gemeente 
Druten is niet betrokken bij de exploitatie of investeringen van het project. Exploitatiebijdragen of baat-
belasting zijn niet aan de orde. Er wordt door de initiatiefnemer een planschade-verhaalsovereenkomst 
gesloten met de gemeente Druten. 

7.	 Maatschappelijke	uitvoerbaarheid

7.1.	 Inspraak	en	overleg

Voordat bestemmingsplan ‘Kom Afferden’, van de gemeente Druten rechtskracht verkrijgt, dient de pro-
cedure te worden doorlopen, zoals deze is neergelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De gemeente 
past daaraan voorafgaand haar eigen inspraakverordening toe. 

Kort weergegeven betreft het de volgende stappen:
• ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan met de bekendmaking van onder meer de moge-

lijkheid om schriftelijke zienswijzen naar voren te brengen bij de gemeenteraad (artikel 3.8 Wro);
• vaststelling van het bestemmingsplan (inclusief de reacties op de naar voren gebrachte zienswijzen) 

door de gemeenteraad van Druten;
• ter inzagelegging van het bestemmingsplan met de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Daarnaast vindt gedurende de procedure overleg plaats met het betrokken waterschap en met die dien-
sten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de 
behartiging van belangen welke in het plan in geding zijn
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7.2.	 Zienswijzen

In deze paragraaf of in een separate bijlage worden te zijner tijd de zienswijzen op het ontwerpbestem-
mingsplan en de gemeentelijke reactie hierop opgenomen.
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