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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding 

Met voorliggend wijzigingsplan wordt na sloop van gebouwen een extra 

woning mogelijk gemaakt aan Klaverpad 1 in Wijchen. 

Figuur 1 Aanzicht locatie (bron: Google Streetview)

Om te stimuleren dat voormalige agrarische bedrijfsopstallen gesloopt 

worden is er een wijzigingsbevoegdheid in het vigerende plan 

opgenomen, waarbij een extra woning kan worden toegevoegd. Van 

deze mogelijkheid wordt met voorliggend plan gebruikgemaakt.

1.2 Bestemmingsplan

Voor het pand is het bestemmingsplan “Woeziksestraat�e.o.”�zoals�dat�in�

2004 is vastgesteld, van toepassing. Het perceel heeft de bestemming 

'Woondoeleinden’�(artikel 6) en de aanduiding�‘statische�opslag’. De 

wijzigingsmogelijkheid is opgenomen in artikel 6.5.1.

Figuur 2 Fragment vigerende bestemmingsplan, met de planlocatie in rood omcirkeld
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De�opgenomen�arcering�betreft�de�aanduiding�‘inpandige�opslag’.�De�

steraanduiding�betreft�de�aanduiding�‘aanduiding�als�bedoeld�in�art.�6.5.1.�

(nieuwe�woning)’.�

1.3 Kader

Voor�het�plangebied�van�bestemmingsplan�“Woeziksestraat�e.o.”�wordt�

een actualiserend bestemmingsplan voorbereid. Vooruitlopend hierop 

wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid, zoals deze in het 

huidige plan is opgenomen. 

1.4 Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen ten zuiden van de A326 en ten oosten van de 

Gagelvenseweg. Dit is in het buitengebied gelegen, net buiten de kern 

Wijchen.

Figuur 3 Plattegrond

1.5 Leeswijzer

Na deze inleiding is getoetst aan de wijzigingsvoorwaarden (hoofdstuk 2). 

In hoofdstuk 3 is ingegaan op de haalbaarheid van het plan, bestaande 

uit een toets aan de relevante milieuaspecten en de economische en 

maatschappelijke aanvaardbaarheid. Tot slot is in hoofdstuk 4 in gegaan 

op de wijze van bestemmen. 
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2 WIJZIGINGSVOORWAARDEN

Om gebruik te kunnen maken van een wijzigingsbevoegdheid, zal aan de 

wijzigingsvoorwaarden in de wijzigingsbevoegdheid moeten worden 

voldaan. Onderstaand vindt toetsing plaats aan deze 

wijzigingsvoorwaarden uit de bepaling 6.5.1 van het bestemmingsplan 

“Woeziksestraat�e.o.”.

6.5. 1 Wijziging t.b.v. extra woning

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om, met inachtneming van de 

in Artikel 3 opgenomen beschrijving in hoofdlijnen, overeenkomstig artikel 

11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, in afwijking van het bepaalde 

in 6.2.3 het plan te wijzigen om ter plaatse van de aanduiding terzake op 

de plankaart de bouw van een nieuwe woning mogelijk te maken, mits 

voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a. ten behoeve van de nieuwe woning wordt de omvang van het 

bouwperceel nader bepaald;

b. de bestemming wordt voor zover dit wenselijk wordt geacht, omgezet 

naar agrarisch gebied; de voorschriften als bedoeld in Artikel 4 zijn 

hierop van toepassing;

c. de op de kaart aangegeven bestaande gebouwen gelegen binnen de 

aanduiding�“inpandige�opslag”�ter�plaatse�dienen�volledig�worden�

geamoveerd;

d. de functie inpandige opslag komt te vervallen;

e. voor het perceel waarop de nieuwe woning is toegestaan zijn de 

voorschriften als bedoeld in Artikel 6 van toepassing;

f. de nieuwe woning dient te worden opgericht op of nabij de aanduiding 

verwijzend naar deze wijzigingsbevoegdheid ;

g. de woning dient zich te voegen in of nagenoeg in de bestaande 

rooilijn.

2.1 Ad a. Omvang bouwperceel

ten behoeve van de nieuwe woning wordt de omvang van het 

bouwperceel nader bepaald;

De omvang van het bouwperceel wordt verkleind. Hierop wordt de 

bestemming�‘Woondoeleinden’�opgenomen.�Tevens�zal�een�passend�

formaat bouwvlak worden opgenomen, waarbinnen de woning mag 

worden gebouwd. In navolgende afbeelding is de gewenste situering en 

begrenzing weergegeven. Dit betekent dat het achterste deel van het 

perceel buiten het woonperceel zal komen te vallen. In Figuur 4 is de 

indicatieve situering van de nieuwe woning opgenomen, alsmede de 

indicatieve begrenzing van het perceel. In Figuur 5 is dit vertaald naar 

een indicatieve�begrenzing�van�de�bestemming�‘Woondoeleinden’�

(voorste deel)
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Figuur 4 Indicatieve situering en begrenzing (bron: Theo van der Cruijsen Bouwkundig 

ontwerp- en tekenbureau)

Figuur 5 Indicatieve begrenzing Woondoeleinden en Agrarisch gebied (rode lijn)

2.2 Ad b. Bestemming Agrarisch gebied

de bestemming wordt voor zover dit wenselijk wordt geacht, omgezet 

naar agrarisch gebied; de voorschriften als bedoeld in Artikel 4 zijn hierop 

van toepassing;
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Zoals in 2.1 is omschreven, wordt niet het gehele perceel opgenomen 

binnen�de�bestemming�‘Woondoeleinden’.�Voor�het�achterste�deel�van�

het�perceel�zal�de�bestemming�‘Agrarisch�gebied’, zoals opgenomen in 

artikel 4, gaan gelden. Vanwege nieuwe planvereisten, is de nieuwe 

naam�van�de�bestemming�is�‘Agrarisch’.

2.3 Ad c. Amoveren gebouwen

de op de kaart aangegeven bestaande gebouwen gelegen binnen de 

aanduiding�“inpandige�opslag”�ter�plaatse�dienen�volledig�worden�

geamoveerd;

Alle�gebouwen�ter�plaatse�van�de�aanduiding�‘inpandige�opslag’�zullen�

gesloopt gaan worden, voordat de bouwvergunning verleend wordt. Dit is 

een voorwaarde die noodzakelijk is voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid 

van het plan. Om dit in het ruimtelijke plan te garanderen, zal hiervoor 

een voorwaardelijke verplichting in de planregels worden opgenomen.

2.4 Ad d. Vervallen functie inpandige opslag

de functie inpandige opslag komt te vervallen;

Met het slopen van de gebouwen, komt eveneens het gebruik van de 

gebouwen voor inpandige opslag te vervallen. Er worden ook niet op 

andere wijze in de planregels mogelijkheden geboden voor een 

opslagfunctie.

2.5 Ad e. Bestemming Woondoeleinden

voor het perceel waarop de nieuwe woning is toegestaan zijn de 

voorschriften als bedoeld in Artikel 6 van toepassing;

Inhoudelijk wordt aangesloten op de planregels van de bestemming 

Woondoeleinden, zoals opgenomen in artikel 6 van het vigerende plan. 

Deze bestemming is echter verouderd ten opzichte van de hedendaagse 

bestemmingswijze, wet- en regelgeving en digitaliseringsvereisten. In dit 

plan wordt op een pragmatische wijze een – verouderde –

bestemmingsplanregeling vertaald naar een digitale verbeelding en 

regeling, zodat voldaan kan worden aan wet- en regelgeving omtrent 

raadpleegbaarheid. De�nieuwe�naam�van�de�bestemming�is�‘Wonen’.

In de bouwregels is bepaald dat de goothoogte maximaal 6 m mag 

bedragen en de bouwhoogte maximaal 10 m. Uit de indicatieve 

bouwtekening blijkt dat ruimschoots aan deze maatvoering wordt 

voldaan, te weten (circa) 3,4 m voor de goothoogte en 7,7 m voor de 

bouwhoogte. In navolgende afbeelding zijn de aanzichten opgenomen. 

Ook de inhoudsmaat zal aan de voorwaarde van 750 m
3

voldoen.
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Figuur 6 Indicatief ontwerp (bron: Theo van der Cruijsen Bouwkundig ontwerp- en 

tekenbureau)

2.6 Ad f. Situering woning globaal

de nieuwe woning dient te worden opgericht op of nabij de aanduiding 

verwijzend naar deze wijzigingsbevoegdheid;

In Figuur 5 is te zien dat de indicatieve situering van de woning 

overeenkomt met de steraanduiding, verwijzend naar deze 

wijzigingsbevoegdheid. Hiermee wordt derhalve voldaan aan het globale 

situeringsvereiste.

2.7 Ad g. Situering woning nabij rooilijn

de woning dient zich te voegen in of nagenoeg in de bestaande rooilijn.

De indicatieve situering, zoals opgenomen in Figuur 4, laat zien dat de 

nieuwe woning een verspringing van de voorgevellijn van 2 m heeft ten 

opzichte van de woning aan Klaverpad 1. Aan het Klaverpad en het 

verlengde daarvan, de Zesweg, zijn de woningen in een verspringende 

rooilijn gelegen. 
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De voorgestelde situering van de nieuwe woning is daarmee passend in 

de omgeving.

2.8 Conclusie

Uit het bovenstaande blijkt dat aan de wijzigingsvoorwaarden wordt 

voldaan.
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3 HAALBAARHEID VAN HET PLAN

Naast de toetsing aan de wijzigingsvoorwaarden, moet worden voldaan 

aan een aantal omgevingsaspecten, alsmede aan de Ladder voor 

duurzame verstedelijking.

In dit hoofdstuk wordt op deze aspecten ingegaan.

3.1 Ladder duurzame verstedelijking

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is per 1 oktober 2012 op 

onderdelen gewijzigd. In artikel 3.1.6 van het Bro is de 'ladder voor 

duurzame verstedelijking' opgenomen. Deze ladder stelt eisen aan de 

onderbouwing in bestemmingsplannen die nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen mogelijk maken. Hiervoor moeten dan 3 stappen worden 

doorlopen:

1. er wordt beschreven dat een voorgenomen stedelijke ontwikkeling 

voorziet in een actuele regionale behoefte (trede 1);

2. er wordt beschreven in hoeverre de behoefte zoals beschreven in 

trede 1 binnen bestaand stedelijk gebied kan worden opgevangen 

(trede 2); 

3. indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk 

gebied kan worden opgevangen wordt aanvullend beschreven in 

hoeverre locaties buiten bestaand stedelijk gebied passend ontsloten 

zijn of zodanig worden ontwikkeld, gebruik makend van verschillende 

middelen van vervoer. 

De eerste vraag is echter: is er sprake van een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling? Het begrip stedelijke ontwikkeling is als volgt gedefinieerd: 

“ruimtelijke�ontwikkeling�van�een�bedrijventerrein of zeehaventerrein, of 

van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 

voorzieningen”.�In�de�totstandkoming�van�deze�bepaling1 is opgenomen 

dat de ladder voor duurzame verstedelijking is opgenomen, zodat 

overheden nieuw te realiseren stedelijke ontwikkelingen standaard 

dienen te motiveren. 

Het begrip woningbouwlocatie dat wordt gebruikt in de omschrijving van 

het begrip stedelijke ontwikkeling is niet gedefinieerd in het Bro. In de 

geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling ontbreekt1 een 

toelichting op de definitiebepaling van het begrip stedelijke ontwikkeling. 

Ten aanzien van het begrip bestaand stedelijk gebied is in de 

geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling
2

opgenomen dat 

in de praktijk zal moeten worden beoordeeld in hoeverre lineaire 

bebouwing (lintbebouwing) langs wegen, waterwegen of dijken als 

bestaand stedelijk gebied moet worden aangemerkt. 

1 Nota van Toelichting; Stb. 2012, 388
2 Nota van Toelichting, blz. 50; Stb. 2012, 388
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Indien er sprake is van kleinschalige woningbouw dan voorziet het plan 

niet in een woningbouwlocatie als opgenomen in het begrip 'stedelijke 

ontwikkeling' uit het Bro3.

In voorliggend plan betreft het de bouw van één nieuwe woning en is 

daarmee sprake van zeer kleinschalige woningbouw. Dit valt niet onder 

het�begrip�‘stedelijke�ontwikkeling’,�zodat�de�ladder�duurzame�

verstedelijking uit het Bro niet van toepassing is.

3.2 Milieu- en omgevingsaspecten

Milieu-aspecten mogen niet in de weg staan aan de uitvoerbaarheid van 

een wijzigingsplan. In de omgeving van het plangebied doen zich geen 

zodanige milieuhygiënische knelpunten voor, dat ingrepen in de 

bestaande ruimtelijke situatie noodzakelijk zijn. Wel is het van belang dat 

onderhavige functieverandering plaats heeft binnen een goed woon- en 

leefklimaat en dat de verandering niet leidt tot onevenredige 

(milieukundige) gevolgen voor bestaande waarden en functies. Deze 

paragraaf gaat hier nader op in.

3.2.1 Zonering

Aan de overzijde (zuidzijde) van het perceel is bestemmingsplan 

“Bedrijventerrein�Oost”�gelegen.�Op�het�meest�nabije�perceel�geldt�de�

nadere�aanduiding�“I”,�wat�inhoudt�dat�bedrijven�in�maximaal�

milieucategorie 1 en 2 zijn toegestaan. De bijbehorende richtafstand is 

30 m. Gemeten vanaf het perceel van het bedrijventerrein tot aan de 

aanduiding�‘bouwvlak’�binnen�de�bestemming�‘Wonen’�wordt�aan�deze�

afstand voldaan. Het bouwvlak zal hierop worden afgestemd. 

Op het perceel Klaverpad 7, ten oosten van de locatie, is een 

paardenfokkerij gevestigd. Deze valt in milieucategorie 3.1van de VNG-

brochure, met een bijbehorende richtafstand van 50 m. Vanaf de rand 

van�het�bestemmingsvlak�‘Agrarisch�bedrijf’�tot�aan�het bouwvlak binnen 

de�bestemming�‘Wonen’�wordt�hieraan�voldaan (circa 60). 

De overige in de omgeving aanwezige functies betreffen woningen. 

Hiermee wordt voldaan aan de zoneringsrichtlijnen en zullen de bedrijven 

niet worden aangetast. Daarnaast kan op basis hiervan gesteld worden 

dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

3.2.2 Bodem

Er is een verkennend bodemonderzoek4 uitgevoerd voor voorliggende 

locatie conform NEN-5740.

3 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 18-12-2013, 201302867/1/R4 en Afdeling 

bestuursrechtspraak Raad van State (voorlopige voorziening), 14-01-2014, 

201308263/2/R4
4 Verkennend bodemonderzoek Klaverpad 1 te Wijchen, Nipa milieutechniek b.v., 

rapportnummer 14005, 11 maart 2014.
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Dit rapport beschrijft een verkennend bodemonderzoek dat is uitgevoerd 

aan Klaverpad 1 te Wijchen, uitgevoerd op het perceel Klaverpad 1 te 

Wijchen, kadastraal bekend als gemeente Wijchen, sectie K, nummer 

250. Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen bouw van 

een woning. Doel is het vaststellen van de bodemkwaliteit op de 

onderzoekslocatie.

De in het rapport opgenomen conclusie en aanbevelingen luiden als 

volgt:

Uit de resultaten blijkt dat de baksteenhoudende toplaat matig 

verontreinigd is met zink en lood en licht verontreinigd met barium, 

cadmium, koper, kwik, PAK en PCB. De aangetoonde verontreinigingen 

hangen samen met de aanwezige bijmeningen met baksteen. Omdat 

geen sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde, het 

geen mobiele verontreinigingen betreffen en slechts zeer plaatselijk puin 

is aangetroffen (ter plaatse van één enkele boring), wordt de uitvoering 

van een aanvullend of nader bodemonderzoek niet noodzakelijk geacht. 

Ter plaatse wordt geen geval van ernstige bodemverontreiniging 

verwacht. Indien ter plaatse bij de nieuwbouw grond vrij zal komen dient 

rekening gehouden te worden met gebruiksbeperkingen van de 

baksteenhoudende grond.

De zintuiglijke schone bodem blijkt niet verontreinigd te zijn met de 

onderzochte parameters.

Het grondwater bevat een licht verhoogd gehalte aan barium. Het barium 

heeft waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong en wordt niet als een 

verontreiniging beschouwd.

De uitvoering van een nader onderzoek is niet zinvol. Tegen bebouwing 

van de onderzoekslocatie zijn geen zwaarwegende milieuhygiënische 

bezwaren aan te voeren.

Aldus staat de bodemkwaliteit de functieverandering toe.

3.2.3 Archeologie

De gronden zijn niet gelegen binnen de dubbelbestemming 

‘Archeologisch�attentiegebied’.�Derhalve�vormt�archeologie�geen�

belemmering voor de ontwikkeling.

3.2.4 Geluid

Er is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai5 uitgevoerd. Hieruit 
blijkt dat in de huidige situatie de maximale grenswaarde van Lden 63 dB 
(na aftrek op grond artikel 110g Wgh) wordt niet
overschreden. 

5
Nibag�huisvestingsadvies,�“Akoestisch�onderzoek�Klaverpad�te�Wijchen”,�versie�1.0,�

18 februari 2015, projectnummer 1101.1425



Pouderoyen Compagnons

Klaverpad 1 Wijchen NL.IMRO.0296.WOEZKlaverpad1-VGBP vastgesteld 14

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB (inclusief artikel 110g Wet 

geluidhinder) wordt wel overschreden ten gevolge van het wegverkeer op 

de Zesweg/Gagelvenseweg. Uit de berekeningen blijkt dat, volgens de in 

dit rapport vermelde uitgangspunten, de karakteristieke geluidwering van 

de gevels voldoet aan de minimaal vereiste karakteristieke geluidwering 

van de gevels. De geluidluwe gevel bevindt zich aan de noordgevel

(41dB op 1 m1).

De gemeente dient een hogere waarde procedure aan te vragen. Aldus 

kan in de toekomstige woningen een goed woon- en leefklimaat en een 

goed binnenniveau worden gegarandeerd.

3.2.5 Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden door 

middel van implementatie in de Wet milieubeheer. Van bepaalde 

projecten�met�getalsmatige�grenzen�is�vastgesteld�dat�deze�‘niet�in�

betekende�mate’�(NIBM)�bijdragen�aan�de luchtverontreiniging, als de 

3 % grens�niet�wordt�overschreden.�In�de�‘Regeling�niet�in�betekenende�

mate�bijdragen’�wordt�aangeven�op�welke�manier�snel�kan�worden�

vastgesteld of de bijdrage van een nieuwbouwproject op de luchtkwaliteit 

valt�onder�de�term�‘niet�in�betekenende�mate’.

De herbestemming tot 1 woning is een project van dusdanig geringe 

omvang, dat op voorhand ruim voldaan wordt aan het NIBM-criterium 

(met een ondergrens van enkele duizenden verkeersbewegingen per 

dag). Nader onderzoek naar dit aspect is aldus niet noodzakelijk.

3.2.6 Externe veiligheid

Onder�externe�veiligheid�verstaat�men�het�beheersen�van�risico’s�die�

direct of indirect voortvloeien uit de opslag, de productie, het gebruik en 

het vervoer van gevaarlijke stoffen. De risicobenadering externe 

veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau voor vervoer met 

gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving aan te geven. Deze 

begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

De�aanwezige�risico’s�zijn�zeer�afhankelijk�van�het�brontype.�De�

relevante typen zijn:

o bedrijven;

o vervoer van gevaarlijke stoffen (per spoor, over de weg, het water);

o hoogspanningslijnen;

o ondergrondse (gas)leidingen (c.q. buisleidingen).

Navolgend is ter verduidelijking van de aanwezige risicoveroorzakers een 

uitsnede van de risicokaart opgenomen. Daaruit blijkt dat 

risicoveroorzakende activiteiten of inrichting op dusdanig grote afstand 

van de planlocatie zijn gelegen, dat deze geen negatieve invloed hebben 

op het plangebied en de daarbinnen beoogde ontwikkeling.
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Figuur 7 Uitsnede risicokaart, met locatie aangeduid met blauwe ster

3.2.7 Water

A: Algemene inleiding

De ligging nabij de Maas, de vele watergangen en waterpartijen zijn

kenmerkend voor Wijchen. Water is bepalend voor de kwaliteit van de

leefomgeving. Water is mooi, maar kan ook overlast geven. Voorbeelden 

zijn water op straat na hevige regenval en stinkend water door een 

slechte waterkwaliteit.

B: Wettelijk kader watertoets

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) is de watertoets verplicht bij bestemmingsplannen, 

inpassingsplannen, projectbesluiten, buiten toepassingverklaringen van 

beheersverordeningen en afwijkingen van een bestemmingsplan. Voor 

overige plannen dient een watertoets te worden uitgevoerd op basis van 

het Nationaal Bestuursakkoord Water (2003 en 2008).

De watertoets is bedoeld om ruimtelijke plannen meer waterbestendig te 

maken, waarbij wateraspecten vroegtijdig en expliciet worden

meegenomen in ruimtelijke plannen en bij locatiekeuzen. Het Besluit

ruimtelijke ordening (Bro) regelt de verplichte waterparagraaf in de

toelichting bij genoemde ruimtelijke plannen en het art 10-overleg met de 

waterbeheerder (wateradvies). 

De waterparagraaf beschrijft de wijze waarop rekening wordt gehouden 

met eventuele gevolgen van het ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. 

De waterparagraaf geeft een beschrijving van beleidsuitgangspunten, 

waterhuishoudkundige situatie en wateropgaven in het plangebied, 

(motivering van) meest geschikte oplossingen en ruimtelijke 

consequenties daarvan.
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C: Gemeentelijk waterbeleid en waterbeheer

Het Gemeentelijke waternota omvat thema's en uitgangspunten voor een 

meer duurzaam waterbeheer binnen de gemeente Wijchen. Deze zijn bij 

het volgende punt aangegeven. In het kader van de watertoets moet een 

vertaalslag worden gemaakt naar de concrete plansituatie. Tevens 

beschikt de gemeente over een Gemeentelijk rioleringsplan GRP, waarin 

de gemeente invulling geeft aan haar zorgplicht voor rioolwater, 

hemelwater en grondwater. Het gemeentelijk waterbeleid is met name 

gericht op het voorkomen, beperken of tot een aanvaardbaar risico 

terugbrengen van wateroverlast en schade aan milieu en 

volksgezondheid.

Op grond van de Wet milieubeheer (art. 10.33) heeft de gemeente

zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van het stedelijk 

afvalwater dat binnen de gemeente vrijkomt, naar een inrichting als 

bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet. Op grond van de Waterwet (art 

3.5 en 3.6) heeft de gemeente zorgplicht voor inzameling en verwerking 

van overtollig hemelwater en grondwater. Perceeleigenaren dienen 

hemelwater op eigen perceel te verwerken, tenzij dit redelijkerwijs niet 

kan worden gevergd. In dat geval treedt de gemeentelijke zorgplicht in 

werking. Daarnaast heeft de gemeente een zorgplicht bij het treffen van 

maatregelen in openbaar gebied om structurele gevolgen van 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te 

voorkomen danwel beperken, tenzij dit niet doelmatig is of een 

verantwoordelijkheid van provincie of waterschap. 

De gemeente Wijchen valt binnen het beheersgebied van Waterschap 

Rivierenland. Het Waterschap geeft in het kader van de Wet 

verontreiniging oppervlaktewater vergunning af voor lozingen, zoals van 

afvalwater, hemelwater en drainagewater (grondwater) op het 

oppervlaktewater en in het kader van de Keur een ontheffing voor 

ingrepen in/nabij watergangen en waterkeringen. Daarnaast verzorgt de 

waterbeheerder het onderhoud van A-watergangen. 

D: Beleidsdoelstelling m.b.t. wateroverlast en volksgezondheid

Inrichting en beheer van het waterhuishoudkundig systeem op de locatie 

dient te zijn gericht op het voorkomen van wateroverlast voor wegen en 

bebouwing en voorkomen van schade aan volksgezondheid, door 

bijvoorbeeld vochtige kruipruimten, stilstaand water en onveilige oevers. 

Zo nodig wordt de drooglegging of ontwatering verbeterd. In geval van 

ondergronds bouwen of onderkeldering moet in het bouwplan rekening 

worden gehouden met eventuele grondwateroverlast. Tevens dienen 

consequenties van ondergronds bouwen voor het grondwaterregime in 

de directe omgeving nader te worden bekeken. In geval van aanleg van 

open water wordt dit voorzien van veilige oevers.
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E: Beleidsdoelstelling m.b.t. afkoppeling en waterberging

De gemeente streeft naar het vasthouden van gebiedseigen water door 

benutting van de natuurlijke bergingscapaciteit van bodem en

oppervlaktewater. Transport van schoon hemelwater via de riolering moet 

worden�vermeden.�Overeenkomstig�de�‘beslisboom�voor hemelwater’�

(bron:�BORG)�en�de�‘beslisboom aan- en afkoppelen verharde 

oppervlakken’�(bron:�wRw�2003),�dient�zoveel�mogelijk hemelwater te 

worden afgekoppeld van het rioleringsstelsel met de voorkeursvolgorde:

1 benutting;

2 bodeminfiltratie;

3 vertraagde afvoer naar en berging in oppervlaktewater;

4 afvoeren via rioolstelsel.

Uitgangspunt bij nieuwbouw is aanleg van een gescheiden

hemelwaterafvoer (HWA) en droogweerafvoer (DWA). In eerste instantie 

dient te worden onderzocht in hoeverre hemelwater afkomstig van 

verharde oppervlakken, zoals daken en wegen, kan worden afgekoppeld 

en geïnfiltreerd in de bodem. In tweede instantie kan, in overleg met het 

waterschap, worden bekeken in hoeverre vertraagde afvoer naar 

oppervlaktewater mogelijk is. Type en benodigde dimensionering van 

infiltratie- of retentievoorzieningen dient nader te worden bepaald. 

Verontreiniging van grond- en oppervlaktewater dient te worden 

voorkomen (zie Waterkwaliteit). Indien de toename van verhard 

oppervlak als gevolg van het bouwplan >500 m2 (stedelijk gebied) of 

>1.500 m
2

(landelijk gebied) dan is het plan, op grond van het 

waterschapsbeleid, compensatieplichtig wanneer het hemelwater direct 

of indirect (via riooloverstort, via overloop uit retentievoorziening) op het 

oppervlaktewater wordt afgevoerd. Dit houdt in dat aanleg van extra 

waterberging noodzakelijk is. De benodigde ruimte voor compenserende

waterberging dient in dat geval verzekerd te worden. 

F: Beleidsdoelstelling m.b.t. waterkwaliteit

De gemeente streeft naar een goede waterkwaliteit, die voldoet aan

gestelde eisen. Van belang is dat zo min mogelijk vervuilende stoffen

worden toegevoegd aan gronden oppervlaktewatersysteem. Alleen

schoon hemelwater wordt direct afgevoerd naar bodem of

oppervlaktewater.

Verontreiniging van hemelwater afkomstig van daken dient primair te

worden voorkomen door toepassing van niet-uitlogende materialen, zoals 

omschreven in de Dubobepalingen, maar ook door beperking van de 

toepassing van niet gepatineerd lood, koper, zink en zacht pvc. 

Verontreinigd hemelwater, afkomstig van daken en andere verharde 

oppervlakken, wordt alleen afgevoerd via een bodempassage. Afvalwater 

wordt op doelmatige wijze afgevoerd via de riolering. In het bouwplan 

moet hiermee rekening worden gehouden.
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G: Beleidsdoelstelling m.b.t. natuurwaarden

De gemeente streeft naar behoud van natuurwaarden en biodiversiteit. 

Natuurlijke grondwaterstanden worden behouden; de (natte) 

natuurwaarden sluiten hierop aan. Bouwplan en toekomstig beheer van 

het plangebied mag geen verstoring geven van de vereiste 

(grond)waterkwaliteit en -kwantiteit.

Indien het plangebied zich bevindt in een beschermingszone voor natte 

natuur (WHP-3), moet rekening worden gehouden met

grondwaterafhankelijke natuurwaarden. Van belang is dat natuurlijke

grond- en oppervlaktewaterstanden worden beschermd dan wel hersteld. 

Door afkoppeling en infiltratie van (schoon) hemelwater wordt de 

waterbalans zo min mogelijk verstoord. Hierbij moet nadrukkelijk rekening 

worden gehouden met de kwaliteit van het te infiltreren hemelwater (zie 

Waterkwaliteit). Indien het plangebied is gelegen in de Ecologische 

hoofdstructuur (EHS, tegenwoordig ook wel GO genoemd) geldt�de�“nee,

tenzij”- benadering. Dit houdt in dat bestemmingswijziging niet mogelijk is 

als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied 

significant worden aangetast, tenzij geen reële alternatieven beschikbaar 

zijn en sprake is van redenen van groot openbaar belang.

Uitgangspunt is dat wordt bijdragen aan een samenhangend netwerk van 

kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke

cultuurlandschappen door bescherming, instandhouding en ontwikkeling 

van de aanwezige bijzondere ruimtelijke waarden en kenmerken. Bij 

eventuele aanleg van open water wordt gestreefd naar aanleg van 

natuurvriendelijke (en veilige) oevers. Het beheer mag geen verstoring 

geven van waterkwaliteit en biodiversiteit.

H: Beleidsdoelstelling m.b.t. drinkwaterbesparing

Gebruik van hoogwaardig drinkwater dient zoveel mogelijk te worden

beperkt tot hoogwaardige toepassingen. Zo mogelijk wordt hemelwater 

gebruikt voor laagwaardige toepassingen. Voor zover relevant wordt 

verspilling van drinkwater voorkomen door toepassing van 

waterbesparende voorzieningen. Bij de aanleg van sanitaire

voorzieningen dient hiermee rekening te worden gehouden.

I: Beleidsdoelstelling m.b.t. beleving

De gemeente streeft naar versterking van de belevingswaarde van water. 

Cultuurhistorisch waardevolle watergebonden elementen zijn herkenbaar 

in het landschap aanwezig. Water en watergebonden elementen worden 

zo mogelijk gevisualiseerd. Afkoppelen van hemelwater van daken en 

wegen bij voorkeur zichtbaar maken, bijvoorbeeld door aanleg van 

gootjes. 
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J: Feitelijke ingreep op niveau plangebied

Het initiatief omvat het slopen van gebouwen en het verwijderen van 

verharding van circa 750 m2. Hiervoor in de plaats wordt een woning 

gebouwd en verhardingen aangelegd met een oppervlakte van circa 

310 m
2
. Per saldo is er een afname van bebouwing en verharding van 

circa 440 m
2
.

K: Geohydrologie en grondwatersysteem (regionaal en lokaal)

Uit de interpolatie van de omliggende peilbuisgegevens van TNO-DINO 

(gebaseerd op gemeentelijk onderzoek) is bekend dat de GHG op 

6,50 m+NAP ligt en tevens is bekend dat het gebied hoofdzakelijk uit grof 

zand bestaat. Echter kunnen er lokale verschillen bestaan. Ter plaatse 

zou aldus sprake kunnen zijn van goede of matige 

infiltratiemogelijkheden. Voor het bestemmingsplan moet onomstotelijk 

vaststaan dat het hemelwater op het eigen terrein (planlocatie) kan 

worden verwerkt (bergen + infiltreren) zodat het gebruik van de 

planlocatie in overeenstemming is met de beoogde bestemming (wonen).

Het maaiveld ligt op circa 8 m +NAP. De gemiddelde hoogste 

grondwaterstand bedraagt 150 cm beneden maaiveld. Gegeven dat de 

infiltratiecapaciteit van de bodem goed tot matig is, de 

grondwaterstanden voldoende laag zijn en het toekomstige tuinperceel 

voldoende groot is voor een ruim gedimensioneerde 

infiltratievoorzieningen. 

L: Lokaal oppervlakte- en afvalwatersysteem

Langs het plangebied ligt een watergang. Het hemelwater (HWA) komt in 

de bestaande situatie via het dak op het maaiveld. Het afvalwater (DWA) 

wordt afgevoerd naar en aangesloten op het openbare vacuümriool in het 

Klaverpad. Uit navraag bij de gemeente is gebleken dat het bestaande 

riool voldoende capaciteit heeft voor de aansluiting van de nieuwe 

woning en dat dit riool voldoende nabij het perceel is gelegen om een 

kosteneffectieve oplossing te realiseren. De exacte vormgeving van de 

infiltratie is een uitvoeringsaspect en zal bij de 

omgevingsvergunningaanvraag aan de orde komen. Voor deze locatie 

geldt in ieder geval dat het hemelwater op eigen terrein wordt 

geïnfiltreerd.

M: Lokaal ecosysteem en gevolgen van de wijziging

Het plangebied ligt niet in de Ecologische Hoofdstructuur of een ander 

aangewezen natuurgebied of in de directe nabijheid daarvan. Derhalve 

zal er geen aantasting zijn van natuurgebieden.
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N: Beleidsdoelstellingen vertaald naar maatregelen

Het bouwplan kent een afname van het verharde oppervlak. Echter, pas 

als de verharding in het buitengebied met meer dan 1.500 m2 toeneemt, 

moeten er volgens het beleid van het waterschap, 

compensatiemaatregelen genomen worden in het kader van de 

waterberging. Gezien de afname van verharding, is dit in de voorliggende 

situatie niet aan de orde. Daarnaast geldt het gemeentelijk beleid, gericht 

op het voorkomen van overlastsituaties, met name in openbaar gebied. 

Gezien de afname van verharding, bodemsamenstelling en 

grondwaterstand zullen naar verwachting geen overlastsituaties ontstaan.

De exacte vormgeving van de infiltratie is een uitvoeringsaspect en zal bij 

de omgevingsvergunningaanvraag aan de orde komen. In alle situaties 

dient hemelwater op particuliere percelen op eigen terrein verwerkt te 

worden en mag geen afvloeiing plaatsvinden naar buurpercelen of 

openbaar gebied.

In de huidige situatie komt het hemelwater via het dak op het maaiveld. 

Bij het bouwplan zal het hemelwater van hoofd- en bijgebouw(-en) op 

particulier terrein verwerkt moeten worden (niet afvoeren/afstromen naar 

belendingen, openbaar gebied of openbare riolering). Zowel op basis van 

de doorlatendheid alsook op basis van de grondwaterstand, biedt de 

bodem mogelijkheden voor infiltratie van hemelwater (het plangebied

wordt aangemerkt als infiltratiegebied). Hiertoe kunnen bijvoorbeeld 

voorzieningen op eigen terrein worden gerealiseerd in de vorm van 

infiltratiekratten of grindkoffer.

De hoeveelheid afvalwater zal als gevolg van de wijziging van het gebruik 

naar verwachting toenemen.

Bij het bouwplan zal de afvoer van het afvalwater (DWA) afzonderlijk op 

het vacuümriool in het Klaverpad moeten plaatsvinden .  

Bij de verbouwing wordt (indien van toepassing) volledig gebruik gemaakt 

van niet uitlogende bouwmaterialen, voor alle delen die 

hemelwaterafvoer verzorgen (dak, goot en leidingen), zodat er geen

negatief effect op grond- of oppervlaktewater wordt verwacht. Daarnaast 

zullen er zoveel mogelijk drinkwaterbesparende voorzieningen worden 

getroffen. De exacte vormgeving van de drinkwaterbesparende 

voorzieningen is een uitvoeringsaspect en zal bij de 

omgevingsvergunningaanvraag aan de orde komen.

O: Overleg met waterbeheerder

In het kader van de procedure behorend bij de watertoets, is geen

contact geweest met Waterschap Rivierenland, omdat de situatie 

nagenoeg in gunstige zin verandert. Zie hiervoor de bijlagen waarin de 

resultaten van de ingevulde Watertoets zijn opgenomen.
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3.3 Natuur en ecologie

Het plangebied is niet gelegen in of in de directe nabijheid van Natura-

2000 gebieden, Wetlands of Beschermde- of Staatsnatuurmonumenten.

De planontwikkeling is niet van invloed op de natuurgebieden.

De ingreep vindt niet plaats binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Hierdoor behoeft er in dit kader geen nadere afweging plaats te vinden.

Het plangebied ligt op de grens van het stedelijk gebied van Wijchen naar 

het landelijk gebied van het zogenaamde landschapspark Woezik. In het 

verleden is er een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van 

verschillende flora en fauna van het landschapspark. Volgens deze 

onderzoeken komen er in het gebied geen bijzondere soorten voor. In het 

gebied zijn verschillende landschapselementen aanwezig zoals heggen, 

houtwallen, sloten, bomenlanen e.d. 

Voor kleine fauna, met name vogels, vormen de aanwezige bosjes, 

heggen, houtwallen en andere landschapselementen in het 

landschapspark een belangrijke stapsteen tussen natuurlijke gebieden in 

de omgeving.

3.3.1 Quickscan flora en fauna

Er is een quickscan natuurwaarden uitgevoerd om te onderzoeken of er 

beschermde soorten flora en/of fauna aanwezig zijn in het plangebied. 

(zie het als bijlage opgenomen Flora- en faunaonderzoek “Quick�scan�

flora�en�fauna,�Klaverpad�1,�april�2015,�Staro”)

Daarbij is tevens beoordeeld – indien beschermde soorten aanwezig zijn 

- of het voorliggende  plan en de bijbehorende sloop- en 

bouwwerkzaamheden een verstorend effect op deze soorten kunnen 

hebben. Op basis van de quickscan kan het volgende worden 

geconcludeerd:

Het plangebied kan deel uitmaken van het leefgebied van vleermuizen. 

Voorgenomen plannen zullen geen negatief effect hebben op het 

foerageergebied van vleermuizen. Met de voorgenomen sloop van de 

schuren verdwijnen mogelijk vaste rust- en verblijfplaatsen van

vleermuizen. De vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen zijn 

beschermd (artikel 11 Flora- en faunawet). Nader onderzoek naar 

vleermuizen is noodzakelijk om te kunnen bepalen of vleermuizen in de 

schuren aanwezig zijn en zo ja, welke mitigerende maatregelen genomen

dienen te worden. Het aanvullende vleermuisonderzoek zal plaatsvinden 

in de periode half mei t/m september.
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3.4 Landschap

3.4.1 Groenstructuurplan 2008 – 2017

Het plangebied ligt binnen de semi-agrarische enclave tussen het 

Bedrijventerrein Oost (gemeente Wijchen) en het bedrijventerrein 

Bijsterhuizen (gemeenten Wijchen en Nijmegen).

Figuur 8 Uitsneden Groenstructuurplan, locatie met ster

Het gebied ligt op de overgang van hogere zandgronden naar het lagere 

komkleigebied tussen Wijchen en Beuningen. De Woeziksestraat, 

gelegen op de rand van de zandgronden, is van oorsprong de 

belangrijkste doorgaande route door het gebied en heeft zich dan ook 

ontwikkeld tot een belangrijke ruimtelijke drager. Het nu tamelijk open 

landschap wordt verder doorsneden door tal van landwegen en een 

waterloop. Opvallende elementen zijn een tweetal knooppunten in de 

routes – de vijfsprongen - waarbij meerdere wegen samenkomen. Het 

plangebied ligt aan een van de wegen die op de oostelijk gelegen 

vijfsprong uit komt. 

Het landschapspark voor het gebied Woeziksestraat is vertaald in het 

bestemmingsplan voor dit gebied. Rekening houdend met de in het 

gebied aanwezige belangen kan met het bestemmingsplan 

Woeziksestraat e.o sturing worden gegeven aan het noodzakelijk 

geachte veranderingsproces van overwegend agrarisch gebied naar een 

parkachtig, recreatief uitloopgebied.

Het groenstructuurplan zet in op het ontwikkelen van Landschapspark 

Woezik. Voorliggend initiatief staat ontwikkelingen niet in de weg.
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3.4.2 Locatie

In de voorliggende situatie betreft het de sloop van voormalige agrarische 

opstallen, die achterop het perceel zijn gesitueerd. Daarmee zijn ze 

vanuit het omliggende open gebied vrij dominant aanwezig. De nieuwe 

woning wordt voor op het perceel, nabij de weg, gesitueerd, passend in 

het beeld van de verspringende voorgevelrooilijnen (zie hoofdstuk 2). Met 

de sloop van de gebouwen achterop het perceel wordt een bijdrage 

geleverd aan de openheid van het gebied. De situering van de nieuwe 

woning past in het bestaande lint en vormt derhalve geen aantasting van 

de openheid. De woning wordt met een langsgevel en lage goot naar de 

weg gericht; de zijgevels zijn eenvoudige topgevels. De aanbouw met 

laag, plat dak staat schuin achter de hoofdmassa. Dit geheel vormt een 

ruimtelijk passend bebouwingsbeeld op deze locatie die zich voegt naar 

de omgeving.

Als gevolg van het plan neemt de hoeveelheid bebouwing af en wordt 

zelfs een bijdrage geleverd aan de openheid van het gebied, door de 

bebouwing dichter bij de weg te situeren. Het planvoornemen is niet in 

strijd met de ruimtelijke en functionele uitgangspunten voor het gebied 

Woeziksestraat e.o. Door de achtertuin met eenvoudige, gebiedseigen 

haag af te schermen, kan tot een passende en logische terreinafronding 

gekomen worden. De overgang van private tuin naar omliggende 

agrarische gronden wordt zo helder bepaald.

3.5 Verkeer en parkeren

Conform het gemeentelijke parkeerbeleid dient binnen het plangebied te 

worden voorzien in voldoende parkeerplaatsen. Er zal één woning 

worden gerealiseerd. Op eigen terrein is meer dan genoeg ruimte om te 

voorzien in voldoende parkeervoorzieningen. Gebruikelijk is om op eigen 

terrein ruimte voor 2 of 3 parkeerplaatsen in te richten.

In navolgende figuur is te zien hoe dit wordt opgelost.
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Figuur 9 Situering parkeerplaatsen

De woning wordt ontsloten op het Klaverpad, een smalle weg buiten de 

bebouwde kom met een maximum snelheid van 80 km/uur. Door 

toevoeging van 1 woning zullen gemiddeld 8 of 9 verkeersbewegingen 

per dag worden toegevoegd. Dit gaat op in het huidige verkeersbeeld. 



Pouderoyen Compagnons

Klaverpad 1 Wijchen NL.IMRO.0296.WOEZKlaverpad1-VGBP vastgesteld 25

3.6 Economische uitvoerbaarheid

De ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt betreft een particulier 

initiatief waarbij alle kosten voor rekening komen van de initiatiefnemers. 

De kosten voor de begeleiding van de planprocedure zijn door middel 

van legeskosten bij de initiatiefnemers in rekening gebracht. Voor de 

gemeente zijn derhalve aan de ontwikkeling van dit plan geen kosten 

verbonden. Van een noodzaak tot het vaststellen van een exploitatieplan, 

zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro, is dan ook geen sprake. Het verhaal 

van de kosten is immers anderszins verzekerd.

3.7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Eenieder heeft de mogelijkheid om op het ontwerpbesluit te reageren 

binnen de daartoe gebruikelijk procedure binnen de gemeente Wijchen. 

Eventuele inbreng zal door de gemeente gewogen worden voorafgaand 

aan het definitief te nemen besluit, waarmee de functieverandering wordt 

mogelijk gemaakt.
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4 WIJZE VAN BESTEMMEN

4.1 Plansystematiek

4.1.1 Algemeen

Het voorliggende bestemmingsplan bestaat uit een plankaart,

voorschriften en een toelichting. De plankaart en de voorschriften 

tezamen vormen het juridisch bindende deel van het plan. Kaart en 

voorschriften dienen te allen tijde in onderlinge samenhang te worden 

bezien en toegepast.

Met de plansystematiek en de tekenwijze is toen zoveel mogelijk 

aangesloten bij het destijds van toepassing zijnde ‘Handboek�(Digitale)�

bestemmingsplannen�Gelderland’�van�maart�2005. Dit is echter inmiddels 

een verouderde methode, aangezien plannen nu conform IMRO2012 en 

SVBP2012 dienen te worden opgesteld. In voorliggend plan is op een 

pragmatische wijze een – verouderde – bestemmingsplanregeling 

vertaald naar een digitale verbeelding en regeling, zodat voldaan kan 

worden aan wet- en regelgeving omtrent raadpleegbaarheid.

4.2 De bestemmingen

Hieronder worden de specifiek aan de gronden in het plan toegekende 

bestemmingen artikelsgewijs behandeld.

Agrarisch

Hiermee zijn de agrarische gronden bestemd, die niet in de bestemming 

Wonen�zijn�opgenomen.�Hierbij�is�de�bestemming�“Agrarisch�gebied”�

inhoudelijk uit het vigerende plan overgenomen. 

Wonen

Met deze bestemming is de nieuwe woning geregeld, waarbij inhoudelijk 

is�aangesloten�op�de�vigerende�bestemming�“Woondoeleinden”.�

Vanwege de huidige digitaliseringsvereisten zijn enkele 

aanduidingsnamen veranderd.

Een voorwaarde voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan is de 

sloop van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Om dit 

planologisch te verankeren is hiervoor een voorwaardelijke verplichting 

opgenomen. Alvorens de omgevingsvergunning voor het bouwen 

verleend kan worden, dienen de gebouwen gesloopt te zijn.
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Bijlage 2 Bodemonderzoek
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1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding 

Initiatiefnemer heeft het voornemen om op de locatie Klaverpad 1 te Wijchen een 

woning te realiseren. Hiervoor dienen twee schuren te worden gesloopt. Ten behoeve 

van de planologische procedures is het noodzakelijk te onderzoeken welke 

natuurwaarden actueel in het gebied aanwezig zijn en op welke wijze de 

werkzaamheden hierop effect hebben. 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 (o.a. Natura 2000) en de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). In bijlage 1 wordt deze wet- en regelgeving uitgebreid 

beschreven. 

Het in deze rapportage beschreven onderzoek heeft tot doel het vaststellen van de 

(mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten die zijn opgenomen in de tabellen 

van beschermde flora en fauna in het kader van de Flora- en faunawet. Tevens heeft 

het onderzoek tot doel vast te stellen op welke wijze en in welke mate de 

voorgenomen ontwikkeling invloed kan hebben op het eventueel voorkomen van 

beschermde soorten. Op basis van dit onderzoek 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 

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet beschermde soorten, kent de 

Flora- en faunawet een zorgplicht. Deze zorgplicht (artikel 2 Flora- en faunawet) houdt 

in dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit 

betekent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs 

kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren, niet mogen worden 

uitgevoerd. 

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 
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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 ligt aan het Klaverpad 1 te Wijchen. In de huidige situatie bestaat het 

plangebied uit een weiland waar pony’s grazen en twee schuren aan de noordzijde 

van het plangebied.  

De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1 en de grove begrenzing in 

figuur 2. Op pagina 7 is een foto-impressie van het plangebied opgenomen. 

Figuur 1. Ligging plangebied (rode stip) (bron: Bing Maps) 

Figuur 2. Begrenzing van het plangebied (rood omlijnd) (bron: Bing Maps) 
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Foto 1. Plangebied vanaf het Klaverpad Foto 2. Plangebied vanaf het Klaverpad 

Foto 3.  Te slopen noordelijke schuur Foto 4. Te slopen zuidelijke schuur 

Foto 5. Binnenzijde noordelijke schuur Foto 6. Binnenzijde noordelijke schuur  

Foto 7. Ruimte tussen de schuren Foto 8. Binnenzijde zuidelijke schuur  
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2.2 Voorgenomen plannen 

Initiatiefnemer is voornemens in het plangebied een woonhuis te realiseren. Hiervoor 

worden de bestaande schuren gesloopt. 



Quickscan flora en fauna, Klaverpad 1 te Wijchen, april 2015 9

3 Methode 

In het kader van deze quickscan heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden waarbij 

gekeken is naar gebiedsgerichte bescherming en mogelijke aanwezigheid van beschermde 

soorten in het plangebied. Er is voor het soortenonderzoek gebruikgemaakt van gegevens van 

de websites Vlindernet.nl, Libellennet.nl, Waarneming.nl en Telmee.nl en diverse 

verspreidingsatlassen. De gegevens over vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders 

en libellen zijn onder andere uit 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.  

Daarnaast heeft een veldbezoek plaatsgevonden waarbij alle op de locatie 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. Een eenmalig 

veldbezoek is nadrukkelijk geen volledige inventarisatie. Dat betekent dat op basis van een 

eenmalig veldbezoek het voorkomen van soorten niet per definitie is uit te sluiten. 

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 10 april 2015 in 

de middag onder de volgende weersomstandigheden: zonnig en circa 20 ˚C.  
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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 

Economische Zaken (EZ) blijkt dat het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied op 

ongeveer 6,5 kilometer van het plangebied ligt. Dit betreft het Natura 2000-gebied 

“Rijntakken” onderdeel Uiterwaarden Waal.  

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

Zoals blijkt uit gegevens van de provincie Gelderland en de gebiedendatabase op de 

website van het ministerie van Economische Zaken (EZ) maakt het plangebied geen 

deel uit van de EHS. Het dichtstbijzijnde gebied dat onderdeel is van de EHS ligt ten 

noorden van het plangebied op ongeveer 450 meter afstand van het plangebied 

(figuur 3).  

Figuur 3. Plangebied (rode icoon) ten opzichte van EHS (groen en bruin) (bron: Groenloket provincie 

Gelderland) 

Effectbeoordeling 

Het plangebied ligt op ongeveer 450 meter van het dichtstbijzijnde EHS. Het terrein 

behoort niet tot de EHS. Vanwege de kleinschaligheid van het project, de aard van de 

werkzaamheden en de relatief grote afstand tot de EHS zijn negatieve effecten op de 

EHS uit te sluiten. 
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Aangezien het plangebied buiten het Natura 2000-gebied ligt, kunnen alleen effecten 

optreden op het gebied middels externe werking. Gezien de kleinschaligheid van de 

voorgenomen plannen en de relatief grote afstand (6,5 kilometer) tot het Natura 2000-

gebied zijn negatieve effecten redelijkerwijs uit te sluiten.  

Conclusie 

De voorgenomen plannen zullen geen negatieve effecten hebben op het Natura 2000-

gebied en/of de EHS vanwege de kleinschaligheid van de voorgenomen plannen de 

aard van de werkzaamheden en de relatief grote afstand tot de beschermde gebieden. 

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 er mitigerende en/of compenserende 

maatregelen nodig zijn.  

4.2.1 Flora 

Het plangebied bestaat uit bebouwing, erfverharding en een kort gegraasd 

weiland.  

Bij het veldbezoek zijn geen beschermde planten aangetroffen. Er is 

vastgesteld dat in het plangebied biotopen voor beschermde planten 

ontbreken. Het voorkomen van beschermde plantensoorten in het plangebied 

kan daarom redelijkerwijs worden uitgesloten. 

Conclusie 

Het voorkomen van beschermde plantensoorten in het plangebied kan worden 

uitgesloten. 

4.2.2 Vlinders en libellen 

Uit de atlas De dagvlinders van Nederland (Bos et al. 2006) en de website 

Vlindernet.nl blijkt dat in de omgeving van het plangebied geen beschermde 

vlindersoorten voorkomen. Bevindingen van het veldbezoek tonen aan dat er 

in het plangebied geen geschikte biotopen aanwezig zijn voor het voorkomen 

van beschermde dagvlindersoorten. Beschermde dagvlinders hebben 

specifieke habitateisen; het plangebied voldoet hier niet aan. 

Uit de atlas De Nederlandse libellen (Nederlandse Vereniging voor 

Libellenstudie, 2002) en de website Libellennet.nl blijkt dat in de omgeving van 

het plangebied geen beschermde libelsoorten voorkomen. In het plangebied is 

geen oppervlaktewater aanwezig, wat voortplantingsbiotoop voor libellen 

uitsluit. Het is mogelijk dat een algemene libelsoort incidenteel in het 

plangebied foerageert. 
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Conclusie 

Er komen geen beschermde soorten dagvlinders of libelsoorten voor in het 

plangebied.  

4.2.3 Mieren en kevers 

Beschermde soorten mieren en houtkevers zijn afhankelijk van bijzondere 

habitattypen als oude (naald)bossen. Deze biotopen zijn niet aanwezig in het 

plangebied. 

Beschermde waterkevers zijn afhankelijk van grote, permanent stilstaande 

wateren. Oppervlaktewater is in het plangebied niet aanwezig. Het voorkomen 

van beschermde waterkevers in het plangebied kan worden uitgesloten. 

Conclusie 

Er komen geen beschermde soorten mieren en kevers voor in het plangebied. 

4.2.4 Vissen 

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Hierdoor kunnen geen 

vissen voorkomen in het plangebied. Er is daarom niet nader onderzocht of 

beschermde vissen voorkomen in de buurt van het plangebied.  

Conclusie  

In het plangebied komen geen vissen voor. 

4.2.5 Reptielen en amfibieën 

Volgens de verspreidingskaarten in het boek ‘De amfibieën en reptielen van 

Nederland’ (Creemers et al. 2009) komen in de omgeving van het plangebied 

de amfibieënsoorten; kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker, 

bastaardkikker (alle FFtabel 1), Alpenwatersalamander (FFtabel 2) en 

poelkikker, kamsalamander, rugstreeppad en heikikker (alle FFtabel 3) voor.   

Volgens deze bron komt in de omgeving van het plangebied tevens 

levendbarende hagedis (FFtabel 2) voor. Uit het veldbezoek blijkt dat door het 

ontbreken van geschikte biotopen het voorkomen van levendbarende hagedis, 

in het plangebied kan worden uitgesloten.  

Door het ontbreken van oppervlaktewater is het plangebied geen 

voortplantingslocatie voor amfibieën. Door het ontbreken van 

oppervlaktewater vormt het plangebied ook geen geschikt leefgebied voor 

meer watergebonden soorten, zoals bijvoorbeeld bastaardkikker, poelkikker 

en kamsalamander.  

Ook voor rugstreeppad, een soort van dynamische milieus, is het plangebied 

in de huidige staat niet geschikt.  

Het plangebied is wel geschikt om te dienen als landbiotoop voor de minder 

kritische soorten van FFtabel 1, zoals gewone pad en bruine kikker. 



Quickscan flora en fauna, Klaverpad 1 te Wijchen, april 2015 13

Effectbeoordeling 

Het plangebied is geschikt om te dienen als landbiotoop voor de minder 

kritische soorten van FFtabel 1, zoals gewone pad en bruine kikker. De 

voorgenomen hebben een effect op mogelijk in het plangebied voorkomende 

algemene amfibieën; er verdwijnt landbiotoop.  

Aanbeveling 

Het is aanbevolen om bij de werkzaamheden rekening te houden met de 

aanwezigheid van rugstreeppad in de omgeving van het plangebied. 

Rugstreeppadden kunnen geschikte gebieden zeer snel koloniseren. Het 

openlijk laten liggen van zandhopen en tijdelijke waterplassen dient daarom 

voorkomen te worden. 

Conclusie 

De voorgenomen plannen hebben geen negatief effect op het landhabitat van 

amfibieën van FFtabel 1. Voor zwaarder beschermde soorten amfibieën 

(FFtabel 2 en 3) en beschermde reptielen ontbreken geschikte biotopen 

binnen het plangebied. 

4.2.6 Vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied enkele algemeen voorkomende 

vogelsoorten waargenomen, waaronder merel. Het plangebied is geschikt als 

foerageergebied voor algemene vogelsoorten. Deze soorten kunnen 

broedgebied vinden in de boom en struiken binnen het plangebied.

In het plangebied en in de omgeving zijn geen huismussen waargenomen. de 

schuren zijn ook niet geschikt voor het herbergen van vaste rust- en 

verblijfplaatsen van huismussen. Het voorkomen van huismussen in het 

plangebied is derhalve uit te sluiten. 

In de schuren zijn geen nesten of sporen van steen- en/of kerkuil 

aangetroffen. In de schuren zijn geen mogelijkheden aanwezig voor een nest 

van kerk- en/of steenuilen. Het is derhalve uit te sluiten dat in de bebouwing 

een nest van kerk- of steenuil aanwezig is.  

Ongeveer 250 meter ten noordwesten van het weiland binnen het plangebied 

is een vaste rust- en verblijfplaats van steenuil bekend (waarneming.nl). het 

weiland binnen het plangebied vormt waarschijnlijk foerageergebied voor de 

steenuilen. Aangezien tussen het plangebied en het territorium voornamelijk 

weilanden aanwezig zijn, is het niet aannemelijk dat het plangebied essentieel 

foerageergebied vormt voor de steenuil. 

Tijdens het veldbezoek zijn geen (sporen van) vaste rust- en verblijfplaatsen 

van andere jaarrond beschermde vogelsoorten aangetroffen, zoals 

bijvoorbeeld ransuil. Het plangebied vervult ook geen andere belangrijke 

functie voor jaarrond beschermde vogels, zoals bijvoorbeeld foerageergebied. 

Effectbeoordeling 

De voorgenomen ontwikkeling heeft geen negatief effect op het foerageer- en 

broedgebied van algemene vogelsoorten. In de omgeving van het plangebied 

blijft voldoende broed- en foerageergebied behouden.  
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Op ongeveer 250 meter afstand van het weiland binnen het plangebied is een 

vaste rust- en verblijfplaats van steenuilen aanwezig. Het is aannemelijk dat 

de steenuilen het plangebied gebruiken als foerageergebied. Aangezien 

tussen het plangebied en het territorium voldoende geschikte 

foerageergebieden aanwezig zijn, voornamelijk weilanden, is het niet 

aannemelijk dat het plangebied essentieel foerageergebied vormt voor de 

steenuil. Er zijn geen maatregelen nodig omdat er voldoende geschikt 

leefgebied overblijft voor de steenuilen. De voorgenomen plannen zullen geen 

effect hebben op de steenuil. 

Mitigerende maatregelen  

Voor de algemeen voorkomende vogelsoorten geldt dat, indien exemplaren 

aan het broeden zijn, het verwijderen van begroeiing niet kan plaatsvinden 

zonder deze dieren te verstoren. Door struiken en bomen buiten het 

broedseizoen van vogels te verwijderen/snoeien, wordt voorkomen dat er 

negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van algemeen voorkomende 

vogelsoorten. Het broedseizoen loopt globaal van half maart tot en met half 

juli. 

Conclusie  

Het plangebied is geschikt als foerageer- en broedgebied voor algemene 

vogelsoorten (FFtabel vogels). Als het eventueel verwijderen van bomen en 

struiken buiten het broedseizoen plaatsvindt, wordt voorkomen dat er 

negatieve effecten optreden ten aanzien van algemeen voorkomende 

vogelsoorten.  

4.2.7 Zoogdieren 

Vleermuizen 

Uit de Atlas van de Nederlandse vleermuizen en Korsten en Regelink (2010) 

blijkt dat de soorten gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 

laatvlieger, bosvleermuis, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, 

franjestaart, meervleermuis, baardvleermuis, Brandts vleermuis en 

watervleermuis (alle FFtabel 3) voorkomen in de omgeving van het 

plangebied. 

Het hele plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. De 

schuren in het plangebied zijn vanwege de constructie met een spouwmuur 

geschikt voor het herbergen van vleermuisverblijfplaatsen. Er is geen 

betimmering aanwezig waar achter vleermuisverblijfplaatsen aanwezig 

kunnen zijn.   

In het plangebied ontbreken lijnvormige groenstructuren die zouden kunnen 

functioneren als belangrijke vliegroute voor vleermuizen. 

Overige zoogdieren 

Het plangebied kan (onderdeel van) het leefgebied vormen van soorten als 

mol, konijn, egel en diverse algemene muizensoorten (alle FFtabel 1).  
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Uit gegevens van de Waarneming.nl en Telmee.nl blijkt dat in de omgeving 

van het plangebied de volgende beschermde zoogdiersoorten voorkomen: 

eekhoorn, steenmarter (beide FFtabel 2) en das (FFtabel 3). 

Voor de eekhoorn is geen biotoop aanwezig in het plangebied. Het voorkomen 

van eekhoorns binnen het plangebied is daarom uit te sluiten. 

Mogelijk vormt het plangebied een onderdeel van het grotere 

leefgebied/foerageergebied van de steenmarter. Verblijfplaatsen van 

steenmarter zijn niet aangetroffen in de gebouwen. 

De das komt voor in de ruimere omgeving van het plangebied. In het 

plangebied zijn geen sporen van dassen aangetroffen. Het is gezien de ligging 

uit te sluiten dat de das binnen het plangebied voorkomt.  

Effectbeoordeling 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. De 

voorgenomen ontwikkeling zal geen negatief effect hebben op de functie van 

het plangebied als foerageergebied. Met de voorgenomen sloop van de 

schuren verdwijnen mogelijk vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen. 

De vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen zijn beschermd (artikel 11 

Flora- en faunawet). 

Een aantal grondgebonden zoogdieren van FFtabel 1 benut het plangebied 

als (onderdeel van hun) leefgebied. De voorgenomen ontwikkeling een 

negatief effect op deze soorten aangezien leefgebied binnen het plangebied 

verdwijnt.  

Voorgenomen plannen hebben geen negatief effect op het foerageergebied 

van steenmarter (FFtabel 2). In de omgeving van het plangebied is voldoende 

geschikt leefgebied voor steenmarters aanwezig. 

Mitigerende maatregelen  

Nader onderzoek naar vleermuizen is noodzakelijk om te kunnen bepalen of 

vleermuizen in de schuren aanwezig zijn en zo ja, welke mitigerende 

maatregelen genomen dienen te worden. Vleermuisonderzoek dient plaats te 

vinden in de periode half mei t/m september.  

Voor de soorten van FFtabel 1 geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkeling 

een algehele vrijstelling. Het is derhalve niet noodzakelijk om mitigerende 

maatregelen te nemen voor de zoogdiersoorten van FFtabel 1. 

Conclusie 

De voorgenomen ontwikkelingen hebben geen negatieve effecten op mogelijk 

aanwezig foerageergebied van vleermuizen. Met de voorgenomen sloop van 

de schuren verdwijnen mogelijk vaste rust- en verblijfplaatsen van 

vleermuizen. De vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen zijn 

beschermd (artikel 11 Flora- en faunawet). Nader onderzoek naar 

vleermuizen is noodzakelijk om te kunnen bepalen of vleermuizen in de 

schuren aanwezig zijn en zo ja, welke mitigerende maatregelen genomen 

dienen te worden. Vleermuisonderzoek dient plaats te vinden in de periode 

half mei t/m september. 
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Het plangebied is voor een aantal grondgebonden zoogdieren van FFtabel 1 

geschikt als (onderdeel van hun) leefgebied. Voor de soorten van FFtabel 1 

geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling. Het is derhalve 

niet noodzakelijk om mitigerende of compenserende maatregelen uit te voeren 

voor de zoogdiersoorten van FFtabel 1. 

Voorgenomen plannen hebben geen negatief effect op mogelijk 

leefgebied/foerageergebied van steenmarter.  
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5 Conclusies

Beschermde gebieden  

 De voorgenomen plannen zullen geen negatieve effecten op Natura 2000-gebied en/of de 

EHS tot gevolg hebben.  

Beschermde soorten  

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

de tabellen van de Flora- en faunawet, zie tabel 1 op de volgende pagina. 

Soorten van FFtabel 1 

Mogelijk wordt het plangebied gebruikt door enkele grondgebonden zoogdieren en amfibieën 

die zijn opgenomen in FFtabel 1. De voorgenomen plannen hebben een negatief effect op 

zoogdieren en/of amfibieën van FFtabel 1. 

Soorten van FFtabel 2 

Mogelijk vormt het plangebied een onderdeel van het grotere leefgebied/foerageergebied van 

de steenmarter. De voorgenomen plannen hebben geen effect op het 

leefgebied/foerageergebied van de steenmarter. Verblijfplaatsen van steenmarter zijn niet 

aangetroffen in de gebouwen. 

Soorten van FFtabel 3  

Het plangebied kan deel uitmaken van het leefgebied van vleermuizen. Voorgenomen plannen 

zullen geen negatief effect hebben op het foerageergebied van vleermuizen. Met de 

voorgenomen sloop van de schuren verdwijnen mogelijk vaste rust- en verblijfplaatsen van 

vleermuizen. De vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen zijn beschermd (artikel 11 

Flora- en faunawet). Nader onderzoek naar vleermuizen is noodzakelijk om te kunnen bepalen 

of vleermuizen in de schuren aanwezig zijn en zo ja, welke mitigerende maatregelen genomen 

dienen te worden. Vleermuisonderzoek dient plaats te vinden in de periode half mei t/m 

september. 

Soorten van FFtabel vogels 

Het plangebied is geschikt als foerageer- en broedgebied voor algemene vogelsoorten 

(FFtabel vogels). Als het eventueel verwijderen van bomen en struiken buiten het 

broedseizoen plaatsvindt, wordt voorkomen dat er negatieve effecten optreden ten aanzien 

van algemeen voorkomende vogelsoorten.  

Het weiland binnen het plangebied vormt mogelijk foerageergebied voor steenuil. Er zijn geen 

maatregelen nodig omdat er voldoende geschikt leefgebied overblijft voor de steenuilen. De 

voorgenomen plannen zullen geen effect hebben op de steenuil, omdat het plangebied geen 

essentieel foerageergebied betreft. 
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Tabel 1. Overzicht mogelijk aanwezige en aangetroffen beschermde soorten 

Soort(groep) Bescherming Functie plangebied Mogelijk 

effect  

Ontheffing 

nodig 

Maatregelen 

Amfibieën FFtabel 1 Landhabitat Ja  Nee, 

algehele 

vrijstelling 

- 

Grondgebonden 

zoogdieren 

FFtabel 1 Leef- en 

foerageergebied 

Nee Nee, 

algehele 

vrijstelling 

- 

Steenmarter FFtabel 2 Leef- en 

foerageergebied 

Nee - - 

Vogels 

(niet jaarrond 

beschermd) 

Vogels Foerageer- en 

broedgebied  

Nee Nee, op 

voorwaarde 

uitvoeren 

maatregelen 

Verwijderen van 

begroeiing 

buiten het 

broedseizoen  

Steenuil Vogels met een 

jaarrond 

beschermd nest 

Foerageergebied  Nee - - 

Vleermuizen FFtabel 3 Foerageergebied Nee Nee  - 

Vleermuizen FFtabel 3 Vaste rust- en 

verblijfplaatsen 

Ja Mogelijk Nader 

onderzoek 

uitvoeren in de 

periode half mei 

t/m september 
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Bijlage 1 Wet- en regelgeving 

Flora- en faunawet  

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’ principe. 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. 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen is in sommige 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 FFtabel 1 is geen ontheffing nodig; 

 voor de soorten van FFtabel 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 FFtabel 2 ontheffingsplichtig; 

 voor soorten van FFtabel 3 moet altijd ontheffing worden aangevraagd. Deze bescherming geldt 

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.  

Natuurbeschermingswet 1998 (bron: Rijksoverheid)

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- 
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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. 

Ecologische hoofdstructuur (bron: Rijksoverheid) 

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 
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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 Wro door het Rijk vastgelegd in de AMvB Ruimte en werkt via 

provinciale verordeningen door in gemeentelijke bestemmingsplannen. 
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Standaard wateradvies
Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in de toelichting van ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden
opgenomen. Hierin wordt beschreven hoe rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de taken en belangen van
het waterschap. De watertoets voor dit plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl).

Uit de ingevoerde gegevens volgt dat er sprake is van een ruimtelijk plan dat een geringe invloed heeft op de taken en belangen
van het waterschap. In deze fase van de planvorming (bestemmingsplan) kan volgens het waterschap worden volstaan met dit
automatisch gegeneerd wateradvies.

Algemene projectgegevens
Projectomschrijving: 007-558 Wijzigingsplan Klaverpad 1, Wijchen
Oppervlakte plangebied: 265
Adres: Klaverpad 1,
Gemeente: Wijchen
Het plan is ingediend door: Bernadette van den Hoek Pouderoyen Compagnons

Beleid van Waterschap Rivierenland
Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 "Werken aan een veilig en schoon Rivierenland"
bepalend voor het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van
het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en waterketen.
Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan
de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden
kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de
beleidsregels.

Waterberging
Voor het ruimtelijk plan is geen compenserende waterberging nodig.

Conclusie
Wij adviseren positief over het plan, onder de voorwaarde dat er voldoende rekening wordt gehouden met bovengenoemde
aandachtspunten (indien van toepassing). Het ruimtelijk plan hoeft in het kader van de watertoets niet meer toegestuurd te
worden aan Waterschap Rivierenland.

Vervolgens kunt u het ruimtelijk plan nader uitwerken tot op het niveau van een aanvraag watervergunning of melding (indien
van toepassing). Voorwaarde hierbij is dat het op te stellen bestemmingsplan niet conflicteert met deze nadere uitwerking. Dit is
uw eigen verantwoordelijkheid.

Vervolg
Voor de uitvoering van het plan kan, afhankelijk van de bovengenoemde aandachtspunten, een watervergunning of melding bij
het waterschap vereist zijn. In deze watervergunning of melding kunnen nadere technische eisen aan uw plan gesteld worden.
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen. Zij zijn bereikbaar via e-mailadres
secretariaat-afdelingvergunningen@wsrl.nl en telefoonnummer (0344) 64 94 94.

Wij adviseren u om uw aanvraag of melding vooraf te bespreken met medewerkers van de Afdeling Vergunningen. Dit
automatisch gegenereerd wateradvies kan hierbij nuttig zijn. Voor meer informatie over vergunningen en melding kunt u ook
terecht op: www.waterschaprivierenland.nl/vergunningen

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op basis
van door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een
geldigheid van 2 jaar.

De WaterToets 2014



Pouderoyen Compagnons

Bijlage 5 Watertoets samenvatting



datum 23-1-2015
dossiercode 20150123-9-10280

Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.

Tekenen:
Heeft u een toetslaag geraakt?

nee

In welke gemeente ligt uw plangebied?
Wijchen

Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de
ruimte?
nee

Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
 nee

Is uw totale plangebied groter dan 3500 m² ?
nee

Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m² in stedelijk gebied of 1500 m² in landelijk gebied?
nee

Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten

De WaterToets 2014



Pouderoyen Compagnons

Bijlage 6 Vleermuizenonderzoek



1 van 4 

Resultaten vleermuisonderzoek 
Klaverpad 1 te Wijchen 

Datum  : 24 september 2015 

Projectnummer  : 15-0137 

Opdrachtgever        : Pouderoyen compagnons 

                                  St. Stevenskerkhof 2 

                                  6511 VZ Nijmegen 

Auteur  : L. A. Ravensbergen MSc. 

Gecontroleerd door : ir. N. Arts 

Kader 

Initiatiefnemer heeft het voornemen enkele gebouwen op de locatie Klaverpad 1 te Wijchen te slopen. 

Op de locatie van de huidige stallen zal een woning worden gebouwd. Uit de uitgevoerde quickscan 

flora en fauna (Staro Natuur en Buitengebied, 2015) is gebleken dat de te slopen bebouwing 

mogelijkheden bieden voor verblijfplaatsen van vleermuizen. Om eventuele overtreding van de Flora- 

en faunawet te kunnen voorkomen, is een onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen in het 

plangebied uitgevoerd. De begrenzing van het onderzoeksgebied is weergegeven in de 

verspreidingskaarten die de resultaten van de verschillende bezoeken weergeven, figuur 1 t/m 3 op de 

volgende pagina’s. Deze notitie beschrijft de resultaten van het onderzoek.  

Methode 

Vleermuizen 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juni tot en met september 2015 volgens het 

vleermuisprotocol 2013 van de Gegevensautoriteit Natuur, de Zoogdiervereniging en het Netwerk 

Groene Bureaus.  

Op 8 juni en 12 juli 2015 hebben veldbezoeken plaatsgevonden om mogelijke kraamkolonie- en 

zomerverblijven van vleermuizen in of aan de gebouwen te kunnen vaststellen, danwel uit te sluiten. 

Op 28 augustus en 17 september 2015 zijn onderzoeken uitgevoerd naar mogelijk aanwezige 

paarverblijven en zwermgedrag dat een winterverblijfplaats van vleermuizen kan indiceren. Naast 

mogelijke verblijfplaatsen zijn ook alle andere functionaliteiten van het plangebied voor vleermuizen 

onderzocht.  

Het vleermuisonderzoek op 8 juni 2015 is uitgevoerd door twee onderzoekers. De overige 

onderzoeken zijn door één onderzoeker uitgevoerd.  

Tijdens de onderzoeksrondes waren de weersomstandigheden als volgt:  
8 juni 2015:  14 °C, helder, droog en matige wind; 
12 juli 2015:  15 °C, bewolkt, droog en windstil; 
28 augustus 2015: 15 °C, helder, droog en weinig wind; 

17 september 2015: 13 °C, helder, droog en weinig wind. 
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Resultaten vleermuizen 

8 juni 2015 

Tijdens dit avondbezoek zijn aan de noordzijde van de stallen één en aan de zuidzijde van de stallen 

twee, overvliegende gewone dwergvleermuizen waargenomen. Het vertoonde gedrag indiceert dat de 

vleermuizen geen binding hebben met het plangebied.

Figuur 1. Waarnemingen 8 juni 2015 
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Figuur 2. Waarnemingen 12 juli 2015 

12 juli 2015 

Dit veldbezoek is uitgevoerd in de ochtend. Tijdens dit onderzoek is een overvliegende laatvlieger 

waargenomen ten westen van de stallen. Boven het weiland ten zuiden van de stallen zijn daarnaast 

twee foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen.  
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Figuur 3. Waarnemingen 28 augustus 2015 

28 augustus 2015 

Zoals in figuur 3 is weergegeven is er deze avond boven het weiland ten zuiden van de stallen een 

overvliegende laatvlieger waargenomen en ten noordwesten van het plangebied een overvliegende 

gewone dwergvleermuis. Het gedrag van beide vleermuizen indiceerde geen binding met het 

plangebied.  

17 september 2015 

Dit bezoek is uitgevoerd in de avond. Er zijn deze avond geen vleermuizen waargenomen.  

Conclusie 

Uit het verrichte onderzoek blijkt dat enkele gewone dwergvleermuizen foerageren boven het weiland 

ten zuiden van de stallen. In de nieuwe situatie blijft het terrein eveneens geschikt om te foerageren. 

Uit het onderzoek blijkt tevens dat vleermuizen, gewone dwergvleermuis en laatvlieger, over het 

plangebied vliegen. Over het plangebied zijn echter geen vliegroutes vastgesteld. Aangezien de 

invulling van het plangebied niet wezenlijk wijzigt, zal er geen negatieve invloed optreden op 

overvliegende vleermuizen. Er zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen in het 

plangebied. De voorgenomen plannen hebben geen overtreding van de Flora- en faunawet tot gevolg.  




