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1. 		 Inleiding	
	
	
1.1 Aanleiding	en	doel	van	deze	ruimtelijke	onderbouwing	
	

In	2004	is	het	vigerende	bestemmingsplan	landgoed	’t	Maatje	van	kracht	geworden.	De	toenmalige	
initiatiefnemer,	de	heer	J.	Hammink,	had	zijn	agrarisch	bedrijf	gedeeltelijk	omgevormd	tot	een	nieuw	
landgoed.	Hij	zag	geen	perspectief	in	grootschalige	landbouw	en	het	ontbrak	aan	een	opvolger.	Het	
agrarische	bedrijf	werd	omgebouwd	tot	een	extensief	bedrijf.	Aanvullend	is	28	ha	bos-	en	natuurgebied	
gerealiseerd	van	in	totaal	circa	45	hA.	Om	daarvoor	de	middelen	te	genereren	werd	een	compensatie	van	
zeven	landgoedwoningen	beoogd	en	het	bebouwingsgebied	werd	een	woninglocatie.	
	
In	2008	bleek	het	ontwikkelde	plan	onverkoopbaar	en	heeft	de	heer	Hammink	de	grond	voor	
woninglocatie	verkocht	aan	HPG	Wonen	te	Naarden.	Na	eerst	een	intensieve	voorstudie	met	de	gemeente	
Doetinchem,	werd	het	plan	aangepast	–	binnen	de	gestelde	bouwvolumen,	hoogten	en	
oppervlaktegrenzen	uit	het	vigerende	bestemmingsplan	–	en	worden	thans	ook	7	landhuizen	gerealiseerd	
voor	zowel	permanente	bewoning	en	werkdoeleinden	aan	huis.	Daarbij	blijft	de	bestemming	als	
woninglocatie	van	kracht.	
	
Het	bestemmingsplan	landgoed	’t	Maatje	2004	blijft,	buiten	de	onderhavige	woninglocatie,	geheel	van	
kracht.	Het	in	dit	rapport	behandelde	deel	betreft	derhalve	de	hierboven	genoemde	woninglocatie	en	
betreft	een	herconfiguratie	van	de	bebouwing.	Het	aantal	woningen	blijft	ongewijzigd.	

Het	plan	voor	de	realisatie	van	7	landhuizen	(hierna:	“bouwplan	van	HPG	Wonen”)	is	voorgelegd	
aan	de	gemeente	Doetinchem	en	deze	heeft	in	principe	ingestemd	met	de	inpassing	in	het	
bestemmingsplan	onder	voorbehoud	van	een	te	voeren	planologische	procedure.	Ten	behoeve	
van	de	planologische	procedure	dient	een	goede	Ruimtelijke	Onderbouwing	te	worden	gemaakt.	
Aan	HPG	Wonen	is	opdracht	gegeven	de	Ruimtelijke	Onderbouwing	te	vervaardigen.	In	dit	rapport	
zijn	alle	ruimtelijk	relevante	aspecten	opgenomen.	
	
	

1.2 Voorgeschiedenis	
	
Het	bestemmingsplan	landgoed	’t	Maatje	2004	blijft,	buiten	de	onderhavige	woninglocatie,	geheel	van	
kracht.	Het	in	dit	rapport	behandelde	deel	betreft	derhalve	de	hierboven	genoemde	woninglocatie.	

	
	
1.3 Ligging	van	het	Plangebied	

	
Het	plangebied	is	gelegen	ten	noorden	van	de	kern	van	Gaanderen	in	de	gemeente	Doetinchem.	Het	
plangebied	wordt	geheel	omsloten	door	Landgoed	’t	Maatje	(circa	45	ha	groot)	en	te	noorden	begrensd	
door	de	Bielheimerbeek	en	wordt	te	zuiden	ontsloten	op	de	Vreeltstraat.	Ten	noorden	van	’t	Maatje	
bevindt	zich	Rijksweg	A18	en	aan	de	zuidzijde	de	kern	van	Gaanderen.	Aansluitend	aan	de	A18	bevindt	zich	
het	landgoed	Slangenburg.	Het	plangebied	van	het	bouwplan	is	2	ha	37	a	46	ca	groot.	
	



	

ROB Landgoed Maetland 2015 – dd. 28 september 2015 – definitief II 

	
	
	
1.4	 Vigerend	bestemmingsplan	

Voor	het	plangebied	is	het	bestemmingsplan	landgoed	’t	Maatje	2004	van	kracht.		
	
	
2. Inventarisatie	en	Planbeschrijving	
	
2.1	 Huidige	situatie	en	Ruimtelijke	structuur	

	
Het	plangebied	Het	bestemmingsplan	landgoed	’t	Maatje	2004	blijft,	buiten	de	onderhavige	woninglocatie,	
geheel	van	kracht.	Het	in	dit	rapport	behandelde	deel	betreft	derhalve	de	hierboven	genoemde	
woninglocatie.		
	

	
Uitzicht	over	’t	Maatje	vanaf	de	bouwlocatie	met	zicht	op	boerderij	`Het	Maatjen`.	
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De	huidige	situatie	is	grasland,	wordt	niet	gebruikt	en	is	geheel	bouwrijp	voor	het	bouwplan	van	HPG	
Wonen.	Foto	gezien	vanaf	de	Bielheimerbeek.	

	
	

Landgoed	´t	Maatje	ligt	op	de	grens	van	het	kampenlandschap	ten	oosten	van	Gaanderen	en	natte	heide	
en	broekontginningslandschap	meer	ten	noorden	van	Gaanderen.	Al	sinds	halverwege	de	17e	eeuw	wordt	
dit	gebied	‘Het	Maatjen’	genoemd.	Het	landschap	in	en	rond	het	plangebied	bestond	rond	1850	
grotendeels	uit	bossen	met	daartussen	kleine	agrarische	percelen	en	vormde	zo	een	ecologische	
verbindingszone	voor	aan	bos	gebonden	soorten	tussen	het	bosrijke	landgoed	Slangenburg	en	het	
bosgebied	de	Wrange.	De	Bielheimerbeek	meanderde	toen	nog	achter	de	boerderij	“Het	Maatjen”	langs.	
De	Vreeltstraat	werd	begeleid	door	laanbomen.	
	
Het	gebied	werd	daarna	door	ontginning	van	het	bos	steeds	opener	van	karakter.	Op	de	topografische	
kaart	van	omstreeks	1920	zijn	op	deze	locatie	nog	enkele	bosjes	en	houtwallen	te	onderscheiden.	In	2000	
resteerden	nog	enkele	boomgroepen	en	één	solitaire	eik.	De	Bielheimerbeek	is	in	1970	verlegd	tot	voor	de	
boerderij	en	rechtgetrokken	en	zo	is	een	kortere	afvoer	gemaakt	naar	de	Oude	IJssel.	
	
Landgoed	´t	Maatje	bestond	tot	2003	bijna	geheel	uit	agrarische	gronden.	Het	grootste	deel	is	omgevormd	
naar	bos-	en	natuurgebied.	De	voormalige	landbouwgronden	zijn	ingeplant	met	bos.	Door	de	nieuw	
aangeplante	bossen	lopen	een	aantal	wandelpaden	die	voor	publiek	toegankelijk	zijn.	
Het	middengebied,	ten	westen	van	het	agrarisch	bedrijf,	is	nog	in	gebruik	als	grasland.	De	bouwlocatie	is	
grasland,	wordt	niet	meer	gebruikt	en	is	geheel	bouwrijp	voor	het	bouwplan	van	HPG	Wonen.	Ten	
noorden	van	Landgoed	´t	Het	Maatje	is	een	geluidwal	tegen	de	A18	gebouwd.	
	
In	de	huidige	situatie	is	de	Bielheimerbeek	blijven	liggen.	De	beek	is	ingericht	als	een	ecologische	
verbindingszone.	Langs	de	noordkant	is	een	plas/draszone	gegraven	met	een	natuurvriendelijke	oever.	
Hier	kunnen	zich	allerlei	moerasplanten	van	voedselrijke	omstandigheden	vestigen	(o.a.	lisdodde,	riet,	
zwanenbloem	en	pijlkruid).	
Daarnaast	is	het	oorspronkelijke	beektracé	van	de	Bielheimerbeek	weer	opengegraven	waardoor	als	het	
ware	een	nevengeul	is	ontstaan.	Langs	dit	oorspronkelijke	beektracé	liggen	een	aantal	
overstromingsvlaktes.	In	de	beek	zijn	een	aantal	vistrappen	aanwezig.		
	
De	bouwlocatie:	In	2004	is	het	vigerende	bestemmingsplan	landgoed	’t	Maatje	van	kracht	geworden.	De	
toenmalige	initiatiefnemer,	de	heer	Hammink,	had	zijn	agrarisch	bedrijf	gedeeltelijk	omgevormd	tot	een	
nieuw	landgoed.	Hij	zag	geen	perspectief	in	grootschalige	landbouw	en	het	ontbrak	aan	een	opvolger.	Het	
agrarische	bedrijf	werd	omgebouwd	tot	een	extensief	bedrijf.	Aanvullend	is	28	ha	bos-	en	natuurgebied	
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gerealiseerd.	Om	daarvoor	de	middelen	te	genereren	werd	een	compensatie	van	zeven	
landgoedwoningen	beoogd	en	het	bebouwingsgebied	werd	een	woninglocatie.	
	
In	2008	bleek	het	ontwikkelde	plan	onverkoopbaar	en	heeft	de	heer	Hammink	de	grond	voor	
woninglocatie	verkocht	aan	HPG	Wonen	te	Naarden.	Na	eerst	een	intensieve	voorstudie	met	de	gemeente	
Doetinchem,	werd	het	plan	aangepast	–	binnen	de	gestelde	bouwvolumen,	hoogten	en	
oppervlaktegrenzen	uit	het	vigerende	bestemmingsplan	–	en	worden	7	landhuizen	met	werkdoeleinden	
aan	huis	gerealiseerd	voor	permanente	bewoning.	
	
	

	
2.2	 Functies	en	eigendomsgebied	
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2.3	 Ontwikkelingen	inclusief	landschapsplan	
	

	
	

	
Landgoed	Maetland	(bouwplan	HPG	Wonen)	is	omgeven	door	het	NSW	landgoed	’t	Maatje.	Dit	bos	is	inmiddels	
volwassen	geworden.	Er	is	een	recht	van	overpad	gevestigd	voor	het	komen	en	gaan	van	de	Vreelstraat	naar	het	
landgoed.	Hiertoe	wordt	een	lanenstructuur	in	een	T-vorm	aangelegd	met	aan	weerszijden	bomen.	Bovendien	
krijgt	bouwplan	HPG	Wonen	een	extra	cachet	door	middel	van	een	heuse	toegangspoort,	die	een	sierfunctie	heeft.	
De	kavels	zullen	worden	gescheiden	door	hagen	en	het	aanleggen	van	de	beukenlaan	als	toegangsweg	is	inmiddels	
gerealiseerd.	De	kwaliteit	en	maatvoeringen	van	de	hagen	zullen	in	beschreven	voorwaarden	worden	vastgelegd	
naar	de	toekomstige	eigenaars.	
	
2.4	 Randvoorwaarden	inhoudsmaat	en	oppervlakte	bijgebouwen	
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2.5		 Plangebied	
	
Het	plangebied	ligt	in	het	buitengebied	van	Doetinchem	ten	noordoosten	van	de	kern	Gaanderen	en	in	
een	rechte	lijn	gemeten	op	600m	ten	zuiden	van	de	snelweg	A18	(achter	een	aarden	geluidswal).	
		
Regionale	situering	van	het	bouwplan	HPG	Wonen	is	slechts	100	meter	vanaf	de	bebouwingsgrens	van	
Gaanderen	en	direct	aansluitend	van	de	Vreeltstraat	op	de	Kerkstraat.	Zowel	aansluiting	per	auto,	fiets	
of	te	voet	naar	Gaanderen	als	direct	naar	Doetinchem	is	voorhanden.	
	
	
2.6		 Geldend	bestemmingsplan	
	
Het	bouwplan	van	HPG	Wonen	past	in	het	vigerende	bestemmingsplan	van	bestemmingsplan	landgoed	’t	
Maatje	2004	en	die	blijft,	buiten	de	onderhavige	woninglocatie,	geheel	van	kracht.	Het	in	dit	rapport	behandelde	
deel	betreft	derhalve	de	hierboven	genoemde	woninglocatie.	
	
	
2.7	 Planbeschrijving	
	
2.7.1	 Bouwgeschiedenis	en	ruimtelijke	structuur	
Het	plangebied	is	gelegen	in	een	landelijk	gebied	en	past	binnen	het	bestemmingsplan	van	het	NSW	
landgoed	’t	Maatje	uit	2004.	Het	NSW	landgoed	(Natuurschoonwet	1928)	is	inmiddels	gerealiseerd.	
	
2.7.2	 Functies	
De	bestemming	van	het	plangebied	is	“Wonen	op	een	landgoed”	met	landschappelijke	waarden	passend	
bij	een	Landgoeduitstraling.		
Rondom	het	plangebied	liggen	nog	enkele	agrarische	bebouwingsvlakken	maar	de	agrarische	bedrijven	
zijn	niet	meer	of	beperkt	actief.	Er	is	feitelijk	alleen	nog	sprake	van	kleinschalige	en	hobbymatige	
agrarische	activiteiten.	
Verspreid	over	de	Gaanderheide	bevinden	zich	de	voornoemde	burgerwoningen	in	veelal	voormalige	
kleine	boerderijtjes	die	kenmerkend	zijn	voor	een	heideontginningengebied.	
Het	plangebied	’t	Maatje	e.o.	bestond	tot	enige	jaren	geleden	uit	een	intensieve	veehouderij	met	
paarden	en	runderen.	De	bebouwde	kom	van	Gaanderen	met	een	hogere	dichtheid	van	woningen	begint	
op	ca.	100	m.	ten	westen	van	het	plangebied.	Bebouwde	kom	op	ca.	100m.	
	
2.7.3	 Ontwikkelingen:	
De	bouw	van	woningen	in	een	erfvormige	structuur	op	het	onderhavige	plangebied	is	mogelijk	in	het	
kader	van	het	VAB-beleid.	De	bouw	is	mogelijk	op	basis	van	het	vigerendebestemmingsplan	aangevuld	
met	werkdoeleinden.	
De	bouw	van	de	woningen	met	eventueel	inpandige	bijgebouwen	betreft	1.500	m3	bouwvolume	
woonruimten	per	woning	en	130	m2	vrijstaande	bijgebouwen	in	de	vorm	van	schuren	en	koetshuizen	
per	woning.	De	woningen	en	bijgebouwen	zijn	geïnspireerd	op	de	klassieke	landgoederen.	
	
De	ruimtelijke	inpassing	zal	moeten	plaatsvinden	in	aansluiting	op	de	landschapsstructuur	waarbij	het	
bestaande	bos	rondom	het	plangebied	en	de	wegbeplantingen	beeldbepalend	en	leidend	zijn.	Het	NSW	
landgoed	’t	Maatje	heeft	alle	ecologische	ingrediënten	inbegrepen	en	zullen	worden	gerespecteerd.	
	
Landschappelijke	structuur	omgeving	plangebied	met	potenties:	
De	verdere	ontwikkeling	van	een	dergelijke	samenhangende	landschappelijke	zone	is	voorzien	in	het	
NSW	landgoed	’t	Maatje.	Dit	is	gerealiseerd	en	derhalve	voor	de	toekomst	gewaarborgd.	
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In	de	lager	gelegen	zone	wordt	het	hemelwater	van	de	bebouwingsvlakken	en	bestratingen	geïnfiltreerd.	
Op	perceelniveau	dient	dan	de	ecologische	ontwikkeling	in	relatie	te	worden	gebracht	met	de	
“tuininrichting”	van	de	woningen	en	de	specifiek	functionele	aspecten	van	een	terreininrichting.	Rond	de	
woningen	dient	ook	voldoende	bruikbare	tuinoppervlakte	aanwezig	te	zijn.	
	
Landschappelijke	inpassing	bouwplan	van	HPG	Wonen:	
Landgoed	Maetland	(bouwplan	HPG	Wonen)	is	omgeven	door	het	NSW	landgoed	’t	Maatje.	Dit	bos	is	inmiddels	
volwassen	geworden.	Er	is	een	recht	van	overpad	gevestigd	voor	het	komen	en	gaan	van	de	Vreelstraat	naar	het	
landgoed.	Hiertoe	wordt	een	lanenstructuur	in	een	T-vorm	aangelegd	met	aan	weerszijden	bomen.	Bovendien	
krijgt	bouwplan	HPG	Wonen	een	extra	cachet	door	middel	van	twee	heuse	toegangspoorten,	die	een	sierfunctie	
hebben.	De	kavels	zullen	worden	gescheiden	door	hagen,	zowel	onderling	als	naar	de	weg	toe.	De	kwaliteit	en	
maatvoeringen	van	de	hagen	zullen	in	beschreven	voorwaarden	worden	vastgelegd	naar	de	toekomstige	eigenaars.	
	
	
	
3. Beleidskaders		
	
3.1.	 Rijksbeleid	

	
3.1.1	 Ruimtelijk	beleid:		
Het	nationaal	ruimtelijk	beleid	is	vastgelegd	in	de	“Nota	Ruimte”	met	een	looptijd	tot	2020.	Voor	de	
periode	2020-2030	is	een	doorkijk	opgenomen	naar	de	lange	termijn.	
De	Nota	Ruimte	is	door	de	Tweede	en	de	Eerste	Kamer	der	Staten-Generaal	goedgekeurd	en	vastgesteld	
op	respectievelijk	17	mei	2005	en	17	januari	2006.	Met	de	bekendmaking	op	27	februari	2006	is	de	Nota	
Ruimte	formeel	in	werking	getreden.	
Hoofddoel	van	het	nationaal	ruimtelijk	beleid	is	ruimte	te	scheppen	voor	de	verschillende	
ruimtevragende	functies	op	het	beperkte	beschikbare	oppervlak	in	Nederland.	
Meer	specifiek	richt	de	regering	zich	hierbij	op	vier	doelen:	
•	 versterking	van	de	internationale	concurrentiepositie	van	Nederland;	
•	 bevordering	van	krachtige	steden	en	een	vitaal	platteland;	
•	 borging	en	ontwikkeling	van	belangrijke	(inter)nationale	ruimtelijke	waarden;	
•	 borging	van	de	veiligheid.	
Deze	vier	doelen	worden	in	onderlinge	samenhang	nagestreefd,	met	tegen	de	achtergrond	de	algemene	
wens	om	de	economische,	ecologische	en	sociaal-culturele	waarden	van	de	ruimte	te	versterken	en	
duurzaam	te	ontwikkelen.	Van	duurzame	ruimtelijke	ontwikkeling	is	in	de	ogen	van	het	Rijk	sprake	als	
aan	elk	van	deze	waarden	gelijkwaardig	en	in	onderlinge	samenhang	recht	wordt	gedaan	en	daarmee	de	
aantrekkelijkheid	van	de	ruimte	voor	bewoners,	bezoekers	en	ondernemers	toeneemt.	
Het	ruimtelijk	beleid	moet	ervoor	zorgen	dat	de	verhouding	tussen	bouwen	in	stedelijke	gebieden	en	in	
landelijke	gebieden	in	balans	blijft.	Een	precieze	invulling	van	deze	balans	kan	volgens	het	Rijk	het	beste	
plaatsvinden	door	de	Provincie.	De	gemeenten	hebben	vervolgens	het	voortouw	bij	het	bepalen	van	het	
precieze	aantal	woningen.	
Bundeling	van	verstedelijking	(wonen,	werken	en	voorzieningen)	staat	nog	steeds	voorop,	echter	
geconstateerd	wordt	dat	er	zowel	vraag	is	naar	centrumstedelijke	milieus,	groenstedelijke	milieus	als	
naar	meer	ruimte	in	en	om	de	woning.	
Ten	aanzien	van	het	landelijk	gebied	zijn	de	volgende	beleidsspeerpunten	bepaald.	
Provincies	bepalen	in	overleg	met	(samenwerkende)	gemeenten	de	aard	en	omvang	van	de	
verstedelijking	in	het	landelijk	gebied.	Gemeenten	hebben	een	eigen	verantwoordelijkheid	om	de	eigen	
bevolkingsgroei	op	te	vangen	en	aan	de	woonwensen	van	de	eigen	bevolking	tegemoet	te	komen.	Ze	
zullen	onder	andere	hun	bestemmingsplannen	hierop	moeten	
inrichten.	De	gemeenten	hebben	het	voortouw	bij	het	bepalen	van	het	precieze	aantal	woningen.	De	
komende	jaren	zal	het	aantal	vrijkomende	gebouwen	in	het	buitengebied	blijven	stijgen.	Het	gaat	hierbij	
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niet	alleen	om	vrijkomende	agrarische	bebouwing,	maar	ook	bijvoorbeeld	zorginstellingen	en	kazernes	
die	hun	functie	verliezen.	De	Nota	Ruimte	maakt	onderscheid	in	de	volgende	categorieën:	
•	 Hergebruik	van	vrijkomende	bebouwing:	vrijkomende	bebouwing	kan	worden	omgezet	naar	een	

woonbestemming	of	dienen	als	vestigingsruimte	voor	kleinschalige	bedrijvigheid.	Het	kan	hierbij	
gaan	om	aan	het	buitengebied	gelieerde	functies	zoals	recreatie,	maar	ook	om	niet	direct	aan	
het	buitengebied	gebonden	activiteiten	zoals	galerieën,	kinderdagverblijven	advies-	en	
architectenbureaus	of	mantelzorginstellingen	en	andere	op	lokale	bedrijvigheid	gerichte	
activiteiten	die	het	gebiedskarakter	niet	schaden;	

•	 ‘Ruimte	voor	ruimte’:	om	te	voorkomen	dat	gebouwen	langdurig	leegstaan	en	verpauperen,	is	er	
de	mogelijkheid	om,	naast	hergebruik,	deze	gebouwen	te	slopen	en	in	ruil	daarvoor	woningen	
terug	te	bouwen.	Hierbij	gaat	het	om	een	substantiële	vermindering	van	het	bebouwde	
oppervlak;	

•	 Nieuwbouw	in	het	buitengebied:	soms	kan	voor	verbetering	van	het	buitengebied	nieuwbouw	
van	woningen	en	mogelijkheden	voor	werken	wenselijk	zijn.	Zo	kunnen	bijvoorbeeld	met	behulp	
van	woningbouw	financiële	middelen	worden	gegenereerd	voor	de	aanleg	van	recreatie-	en/of	
natuurgebieden	of	voor	de	creatie	van	ruimte	voor	waterberging.	

Het	rijk	vraagt	de	provincies	om	een	planologisch	kader	op	te	stellen	voor	het	thema	bebouwing	in	het	
buitengebied	om	het	hergebruik	van	leegstaande	gebouwen	te	stimuleren	en	de	mogelijkheden	te	
benutten	die	nieuwbouw	biedt	om	de	kwaliteit	en	vitaliteit	
van	de	groene	ruimte	te	vergroten.	
	
Conclusie:	
Het	onderhavige	bouwinitiatief	past	in	het	ruimtelijke	Rijksbeleid	ten	aanzien	van	de	“Ruimte	voor	
Ruimte”	doelstellingen,	duurzame	ontwikkeling	van	een	vitaal	platteland	en	de	mogelijkheden	voor	
nieuwbouw	voor	wonen	en	werken	in	het	buitengebied.	
	
	
3.1.2	Waterbeleid:		
	
In	Nederland	verscheen	in	het	najaar	van	2000	het	rapport	“Waterbeleid	voor	de	21e	eeuw”,	een	advies	
van	de	Commissie	Waterbeheer	21e	eeuw	(Commissie	WB21).	Deze	door	het	Ministerie	van	Verkeer	en	
Waterstaat	en	de	Unie	van	Waterschappen	ingestelde	commissie	doet	aanbevelingen	over	hoe	in	de	
komende	eeuw	met	water	moet	worden	omgegaan.	De	Commissie	WB21	stelt	dat	de	21e	eeuw	om	een	
andere	aanpak	van	het	waterbeleid	vraagt	dan	de	20e	eeuw.	Het	standpunt	is	door	het	kabinet	
overgenomen	en	als	beleid	vastgesteld.	
Er	moet	minder	accent	op	het	technische	beheer	komen	te	liggen.	Het	water	moet	niet	langer	als	vijand,	
maar	veel	meer	als	bondgenoot	worden	gezien.	Het	waterbeheer	dient	te	worden	gebaseerd	op:	
•	 stroomgebiedsbenadering;	
•	 ruimte	geven	aan	water;	
•	 vasthouden	en	tijdelijk	bergen	van	water,	alvorens	af	te	voeren;	
•	 kansen	benutten	voor	meervoudig	ruimtegebruik;	
•	 geen	afwenteling	van	problemen	in	het	watersysteem	zelf,	noch	van	bestuurlijke	

verantwoordelijkheden	of	kosten;	
•	 te	ontwikkelen	normenstelsel	per	stroomgebied.	
Bij	grootschalige	en/of	ingrijpende	locatiebesluiten	dienen	de	kwantitatieve	en	kwalitatieve	gevolgen	
voor	het	watersysteem	te	worden	onderzocht	aan	de	hand	van	een	zogenaamde	watertoets	(=	een	
procesinstrument).	Zonodig	moeten,	in	overleg	met	het	waterschap,	compensatiemaatregelen	worden	
getroffen.	
De	watertoets	is	een	instrument	dat	ruimtelijke	plannen	toetst	aan	de	mate	waarin	zij	rekening	houden	
met	het	beleid	om	het	water	meer	ruimte	te	geven.	De	watertoets	heeft	als	doel	om	in	een	vroegtijdig	
stadium	alle	relevante	partijen	te	betrekken	bij	het	opstellen	van	een	wateradvies.	De	toets	heeft	
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betrekking	op	alle	wateren	en	alle	waterhuishoudkundige	aspecten	die	van	betekenis	zijn	voor	het	
gebruik	en	de	functie	van	het	plangebied	en	de	directe	omgeving	van	het	gebied,	bijvoorbeeld	veiligheid	
(overstromingsgevaar),	wateroverlast	en	waterkwaliteit’.	
	
Conclusie:	
Voor	het	onderhavige	bouwplan	dient	een	watertoets	plaats	te	vinden.	
	
3.2	 Provinciaal	beleid:	

Omgevingsvisie	Gelderland,	vastgesteld	door	Provinciale	Staten	van	Gelderland	dd.	9	juli	2014	

3.2.1.	Visie	Divers	Gelderland	

Dit	hoofdstuk	beschrijft	de	opgaven	die	provincie	en	haar	partners	zien.	Niet	altijd	is	voor	deze	opgaven	een	
(centrale)	rol	weggelegd	voor	de	provincie.	Soms	zijn	nog	verdere	gesprekken	nodig	om	de	gewenste	aanpak	en	
ieders	rol	te	bepalen.	

De	Achterhoek	is	een	regio	met	veel	kwaliteiten	en	waarden:	

• een	mooi	landschap;	
• veel	natuurschoon;	
• mooie	steden	en	dorpen;	
• een	grote	onderlinge	betrokkenheid	(naoberschap);	
• een	hoge	arbeidsmoraal;	
• bescheidenheid.	

Deze	kwaliteiten	en	waarden	vormen	het	kapitaal	voor	ontwikkelingen	en	innovaties,	die	worden	gekenmerkt	en	
ingegeven	door:	

• ingrijpende	demografische	ontwikkelingen	(ontgroening,	vergrijzing,	bevolkingsdaling	en	afname	van	de	
beroepsbevolking);	

• economische	ontwikkelingen	(recessie,	schaalvergroting).	

De	vraagstukken	die	deze	ontwikkelingen	met	zich	mee	brengen	vragen	om	bundeling	van	krachten	en	slimme	
verbindingen	tussen	maatschappelijke	partners.	Alleen	dan	blijven	de	kwaliteiten	en	waarden	in	de	Achterhoek	
vitaal.	

De	provincie	en	haar	partners	streven	in	de	regio	naar	

De	inzet	van	gemeenten,	maatschappelijke	organisaties,	ondernemers	en	provincie	is	nodig	om	in	te	kunnen	spelen	
op	de	opgaven	in	de	Achterhoek.	De	gezamenlijke	inspanningen	richten	zich	op	vier	speerpunten:	

• Kansrijk	platteland;	ruimtelijke	kwaliteit	en	landbouw	
• Duurzame	en	innovatieve	economie;	maakindustrie	verbinden	met	TOP-sectoren	en	hernieuwbare	energie	

(in	relatie	tot	het	PlanMER:	Optimale	locatiekeuze	mest(co)vergisters)	
• Vitale	leefomgeving;	wonen	en	voorzieningen	
• Slim	en	snel	verbinden;	bereikbaarheid	

	
In	Verdieping	Achterhoek	vindt	u	een	nadere	toelichting	op	de	speerpunten	voor	de	Achterhoek.	

Dynamisch	Gelderland,	krachtige	steden	en	vitale	dorpen	



	

ROB Landgoed Maetland 2015 – dd. 28 september 2015 – definitief II 

De	provincie	en	haar	partners	streven	samen	naar:	

• behoud	en	ontwikkeling	van	een	aantrekkelijke,	Gezonde	en	veilige	leefomgeving,	waarin	het	prettig	
wonen	en	werken	is;	

• het	stimuleren	van	economische	ontwikkelingen	en	dynamiek;	
• kwalitatief	hoogwaardige	en	bereikbare	maatschappelijke	voorzieningen;	
• respect	en	aandacht	voor	cultuur	en	cultuurhistorie,	ruimte	voor	(sportieve)	vrijetijdsbesteding.	

Ambitie	en	rol	van	de	provincie	

De	provincie	zet	zich	in	voor	vitale	steden	en	dorpen	en	voor	een	duurzame	verstedelijking.	Daarvoor	biedt	deze	
Omgevingsvisie	de	volgende	handvatten:	

• versterking	van	de	stedelijke	netwerken,	gecombineerd	met	aandacht	voor	de	vitaliteit	van	kleine	kernen	
en	dorpen;	

• een	basis	voor	het	terugdringen	van	leegstand	en	overcapaciteit	in	plannen;	
• zorgvuldige	locatie-afwegingen	die	voortbouwen	op	de	kwaliteit	en	de	kracht	van	het	bestaande	en	

anticiperen	op	veranderingen	in	de	toekomst,	zonder	het	uitgaan	van	het	bestaande	tot	dogma	te	
verheffen;	

• een	basis	voor	regionale	afspraken	over	wonen	en	werken.	

Rolopvatting	

De	rol	die	de	provincie	vervult	hangt	sterk	samen	met	de	inzet	van	anderen.	Voor	een	duurzame	verstedelijking	
schrijft	de	provincie	regionale	afspraken	voor	over	wonen	en	werken,	die	in	gezamenlijkheid	worden	ingevuld.	
Daarnaast	'onderneemt'	de	provincie	via	gebiedsontwikkeling	en	inspireert	en	verbindt	zij	partijen	om	te	werken	
aan	een	goed	functionerend	netwerk	van	steden	en	dorpen.	

	

3.2.2	Werken	

De	provincie	en	haar	partners	streven	samen	naar	behoud	en	verdere	economische	ontwikkeling	van	Gelderland	
tot	een	krachtige,	duurzame,	innovatieve	en	internationaal	concurrerende	regio.	Een	regio	die	passende	
werkgelegenheid	biedt	voor	iedereen	die	wil	en	kan	werken.	De	opgaven	die	zij	hierbij	zien,	zijn:	

• een	gezonde	economie	die	de	mensen	in	Gelderland	een	behoorlijk	inkomen	biedt;	
• arbeidsparticipatie	van	de	Gelderse	beroepsbevolking	optimaliseren;	
• bereikbaar	werk	voor	iedereen.	

	
Ambitie	en	rol	van	de	provincie		
De	provincie	streeft	naar	het	behoud	van	kansrijke	bestaande	bedrijven	en	werkgelegenheid	om	de	
concurrentiepositie	van	Gelderland	te	versterken.	Een	optimaal	vestigingsklimaat	is	het	doel,	waarbij	bedrijven	zich	
kunnen	ontwikkelen	en	kunnen	zorgen	voor	werkgelegenheid.	De	provincie	gaat	uit	van	de	kracht	van	
ondernemers	en	ondernemingen.	De	provincie	zet	zich	maximaal	in	om	kansrijke	bedrijven	te	faciliteren.	De	
provincie	gaat	op	zoek	naar	de	economische	dynamiek	en	ondersteunt	de	economische	kracht	van	Gelderse	
bedrijven.	

De	provincie	bevordert	de	topsectoren;	Agrofood,	Health,	Energie-	en	Milieutechnologie	en	Maakindustrie.	



	

ROB Landgoed Maetland 2015 – dd. 28 september 2015 – definitief II 

In	deze	sectoren	willen	provincie	en	partners	excelleren,	met	name	omdat	deze	zich	hebben	ontwikkeld	tot	
sectoren	met	een	internationale	uitstraling.	
Naast	deze	vier	topsectoren	beschikt	Gelderland	over	verschillende	andere	veelbelovende	bedrijfstakken,	die	met	
een	innoverende	aanpak	hun	marktpositie	verder	kunnen	vergroten.	Deze	'aandachtssectoren'	zijn:	

• de	logistieke	sector;	
• de	agrarische	sector;	
• de	vrijetijdseconomie;	
• de	creatieve	sector;	
• voor	het	midden-	en	kleinbedrijf	wil	de	provincie	extra	aandacht	besteden	aan	

ontwikkelingsmogelijkheden.	

	
Het	uitgangspunt	om	veelbelovende	bedrijven	of	bedrijfstakken	te	laten	groeien	en	hun	marktpositie	te	vergroten	
middels	een	innoverende	aanpak,	blijft	ook	van	toepassing.	
De	provincie	streeft	naar	zorgvuldig	ruimtegebruik:	terughoudendheid	bij	het	aanleggen	van	nieuwe	
bedrijventerreinen	en	veel	aandacht	voor	het	revitaliseren	van	bestaande	terreinen.	Als	functieverandering,	sloop	
of	een	andere	invulling	van	ruimtes	(voor	kantoren)	nodig	is,	dan	is	het	goed	hiervoor	te	kiezen	in	plaats	van	het	
bouwen	van	nieuwe	kantoren.	Kansen	zijn	er	ook	om	beeldbepalende	gebouwen	niet	te	slopen,	maar	in	te	zetten	
voor	hergebruik	op	een	wijze	die	de	kwaliteit	van	de	omgeving	verbetert.	
Om	discrepanties	op	de	arbeidsmarkt	te	verminderen	wil	de	provincie	overlegstructuren	bevorderen	voor	
samenwerking	tussen	onderwijsinstellingen	en	het	bedrijfsleven.	Daarnaast	wil	zij	ook	specifieke	
uitvoeringsprogramma's	stimuleren	voor	de	arbeidsmarkt	in	de	Gelderse	topsectoren.	

Extra	aandacht	besteedt	de	provincie	aan	het	bereikbaar	houden	en	maken	van	werk-	en	stageplaatsen	voor	
forensen,	ook	in	plattelandsgemeenten.	

	

3.2.3		Detailhandel	

De	provincie	en	haar	partners	streven	samen	naar	een	evenwichtige	en	toekomstbestendige	detailhandel	die	
bijdraagt	aan	vitale,	aantrekkelijke	steden	en	dorpen.	Door	trends	als	internetwinkelen,	schaalvergroting	en	
branchevervaging	en	door	demografische	ontwikkelingen	verandert	de	winkelmarkt	en	neemt	de	vraag	naar	
winkels	aanzienlijk	af.	De	ruimtevraag	verandert	mee.	De	bestaande	centra	in	de	(binnen-)steden	en	dorpen	staan	
centraal.	Om	deze	in	de	toekomst	vitaal	te	houden	streven	de	provincie	en	haar	partners	naar	transformatie	en	
vernieuwing	van	bestaande	winkelgebieden.	De	provincie	en	haar	partners	willen	overcapaciteit	aan	winkels	
terugdringen.	Dit	voorkomt	leegstand	en	aantasting	van	de	sociale	en	economische	vitaliteit	van	winkelgebieden	in	
dorpen	en	steden.	

	
Ambitie	en	rol	van	de	provincie	

Evenwichtige	regionale	detailhandelsstructuur:	versterken	van	kansrijke	locaties	

De	provincie	wil	een	evenwichtige	ontwikkeling	van	de	regionale	detailhandelsstructuur	die	toekomstbestendig	is.	
Hiervoor	is	op	regionaal	niveau	evenwicht	nodig	tussen	vraag	en	aanbod	zodat	overcapaciteit	en	leegstand	
voorkomen	worden.	Dit	vraagt	om	heldere	ruimtelijke	keuzen	gericht	op	het	versterken	van	kansrijke	locaties	en	
het	omvormen	van	kansarme	locaties	naar	andere	functies.	
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Transformatie	en	vernieuwing	van	bestaande	winkelgebieden	

De	provincie	zet	in	op	transformatie	en	vernieuwing	van	bestaande	winkelgebieden.	Winkelgebieden	met	weinig	
toekomstwaarde,	zoals	een	verouderde	meubelboulevard,	kleine	buurtcentra	of	een	aanloopstraat	met	veel	
leegstand,	moeten	worden	omgevormd	naar	andere	functies.	Ook	veel	winkelcentra	in	dorpen	en	steden	moeten	
worden	vernieuwd	en	worden	verkleind	tot	compacte	winkelgebieden.	Het	gaat	om	een	mix	van	vernieuwen,	
herstructureren,	transformeren	en	sloop	van	bestaande	winkelgebieden.	De	provincie	stelt	de	bestaande	voorraad	
voor	detailhandel	centraal.	

	
Rolopvatting	

De	provincie	is;	normerend,	inspirerend	en	verbindend	

Aanpak	
Perifere	detailhandelslocaties	

De	provincie	ziet	voor	zichzelf	een	rol	om	(boven)regionale	afstemming	te	faciliteren	en	desgevraagd	te	regisseren.	
Daarnaast	wil	de	provincie	normeren:	de	provincie	houdt	uit	oogpunt	van	duurzaam	ruimtegebruik	de	rem	op	
plannen	voor	de	uitbreiding	van	nieuwe	grote	perifere	locaties	en	zet	de	verordening	in	om	deze	ontwikkeling	
tegen	te	houden.	Op	perifere	locaties	mag	alleen	(lokale)	detailhandel	komen	die	moeilijk	ruimtelijk	inpasbaar	is	in	
binnensteden	vanwege	het	volume	van	de	goederen	of	vanwege	veiligheidseisen.	Op	een	beperkt	aantal	grote	
perifere	locaties	in	de	provincie	wordt,	onder	voorwaarden	ruimte	geboden	aan	grootschalige	detailhandel	met	
een	regionale	verzorgingsfunctie.	Het	betreft	hier	overwegend	bestaande	locaties	die	al	dan	niet	in	ontwikkeling	
zijn,	uitgebreid	of	geherstructureerd	worden.	Over	de	kwalitatieve	voorwaarden	waaronder	ruimte	wordt	geboden	
dienen	regionale	afspraken	gemaakt	te	worden.	Daarbij	gaat	het	om	afspraken	over:	omvang,	fasering,	branche,	
profiel	van	de	locatie,	ruimtelijke	kwaliteit.	Daarbij	is	het	van	belang	dat:	

• partijen	een	zorgvuldige	afweging	maken	met	de	Gelderse	ladder	voor	duurzaam	ruimtegebruik	als	
leidend	principe;	

• het	proces	ernaartoe	transparant	en	duidelijk	is;	
• overheden	en	marktpartijen	actief	betrokken	zijn	bij	het	afwegingsproces.	

	
E-commerce	en	afhaalpunten	

De	e-commerce	wordt	steeds	belangijker	en	is	volop	in	ontwikkeling.	Het	doet	zich	op	verscheidene	manieren	voor.	
Er	zijn	bijvoorbeeld	tussenvormen	van	e-commerce	en	fysieke	winkels.	E-commerce	heeft	gevolgen	voor	ruimtelijke	
ordening	en	voor	logistiek	en	vervoer.	De	provincie	wil	samen	met	partners	de	komende	tijd	meedenken	over	hoe	
hiermee	omgegaan	kan	worden.	

	
Als	uitgangspunt	voor	het	beleid	geldt	dat	internetwinkels	en	afhaalpunten,	indien	deze	ruimtelijk	inpasbaar	zijn,	
een	plek	moeten	krijgen	in	bestaande	binnenstedelijke	winkelgebieden.	In	veel	gevallen	zijn	dit	nu	
internetafhaalpunten	in	een	fysieke	winkel.	Afhaalpunten	dragen	bij	aan	bezoekersstromen	in	winkelgebieden	en	
het	voorkomen	van	leegstand	en	versterken	zo	de	vitaliteit	van	winkelgebieden.	Indien	bij	internetafhaalpunten	
sprake	is	van	uitstalling	van	goederen	ter	verkoop,	het	verkopen	en/of	leveren	van	goederen	aan	consumenten,	
dan	beschouwt	de	provincie	dit	als	detailhandel.	
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Conclusie:	
Het	onderhavige	bouwplan	past	in	het	provinciale	ruimtelijke	beleid	door	de	sanering	van	overtollige	
agrarische	bebouwing,	de	doelstellingen	voor	een	vitaal	en	leefbaar	platteland	en	de	verbetering	van	de	
ruimtelijke	kwaliteit	van	het	buitengebied.	
	
	
3.3	Gedeputeerde	Staten:	
	
Het	besluit	van	26	mei	jongstleden	waarin	de	begrenzing	van	het	Gelders	Natuurnetwerk	en	Groene	
ontwikkelingszone	is	gewijzigd	om	de	navolgende	reden.	
Het	landgoed	‘t	Maatje	bestaat	uit	een	landgoedbos	van	45	hectare,	begrensd	als	GNN	-	en	
een	bijbehorend	bouwblok	met	tuin,	begrensd	als	GO.	Het	bos	is	al	jaren	geleden	aangelegd	
maar	het	bijbehorende	bouwblok	is	nooit	bebouwd.	
Gedeputeerde	staten	van	Gelderland	hebben	op	26	mei	2015	besloten	dat	de	woningbouwlocatie	niet	binnen	de	
Groene	Ontwikkelingszone	van	de	ecologische	Hoofdstructuur	valt.	
Bij	de	verdere	planvorming	voor	deze	gebieden	kan	worden	uitgaan	van	deze	nieuwe	begrenzing,	die	
is	genoemd	onder	zaaknummer	2015-006973	en	documentnummer	02118777.	
Deze	wijziging	is	door	de	provincie	gepubliceerd	op	de	website	en	op	de	landelijke	voorziening;	
www.ruimtelijkeplannen.nl.		
	

	
	
	
3.4	 Waterschapsbeleid:	
	
Het	plangebied	valt	onder	het	werkgebied	van	het	Waterschap	Rijn	&	IJssel	(WRIJ).	WRIJ	ziet	zijn	taken	
niet	los	van	elkaar,	maar	als	een	samenhangend	geheel	om	zo	goed	mogelijk	voor	het	watersysteem	te	
zorgen.	Dat	wordt	ook	wel	‘integraal	waterbeheer’	genoemd.	Om	hier	een	goede	invulling	aan	te	kunnen	
geven	heeft	het	waterschap	een	nieuw	Waterbeheerplan	vastgesteld.	Dit	plan	beschrijft	het	beleid	op	
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hoofdlijnen	voor	de	waterkwaliteit,	de	waterkwantiteit	en	de	waterkeringen	in	het	beheersgebied	van	
het	waterschap.	Het	plan	sluit	aan	op	de	beleidskaders	van	de	provincies	Gelderland	en	Overijssel	en	het	
Rijk,	zoals	opgenomen	in	de	provinciale	waterhuishoudingsplannen	en	de	Kaderrichtlijn	Water.	Ook	sluit	
het	plan	aan	op	de	Watervisie	van	het	waterschap	die	in	2002	is	vastgesteld.	
De	hoofdthema's	in	het	waterbeheer	zijn	schoon	water,	levend	water	en	functioneel	water.	Bij	'schoon	
water'	gaat	het	om	het	verbeteren	van	de	waterkwaliteit.	Dit	doet	het	waterschap	door	het	zuiveren	van	
afvalwater,	verbeteren	van	de	afvalwaterketen,	het	schoonmaken	van	waterbodems,	aanpakken	van	
diffuse	vervuiling	en	door	grensoverschrijdende	samenwerking.	Bij	'levend	water'	gaat	het	om	het	
vergroten	van	de	natuurlijkheid	en	aantrekkelijkheid	van	het	water.	Het	waterschap	zet	zich	in	voor	de	
ontwikkeling	van	de	ecologische	kwaliteit	van	diverse	watergangen	en	voor	effectief	en	functioneel	
onderhoud.	
Bij	'functioneel	water'	gaat	het	om	de	veiligheid	van	de	dijken,	een	optimaal	waterpeil,	het	recreatief	
gebruik	van	water	en	om	het	beheer	van	de	Oude	IJssel	als	vaarweg	voor	de	beroepsvaart	en	
recreatievaart.	
Het	werk	van	het	waterschap	bestaat	uit	het	beschermen	van	het	land	tegen	overstromingen	en	taken	
op	het	gebied	van	de	hoeveelheid	en	de	kwaliteit	van	het	oppervlaktewater.	Maatschappelijke	
ontwikkelingen	hebben	ervoor	gezorgd	dat	de	manier	waarop	
het	waterschap	invulling	geeft	aan	die	taken	is	veranderd.	Veel	meer	dan	vroeger	maakt	het	waterschap	
bij	de	uitvoering	van	haar	taken	afwegingen	in	de	verschillende	belangen	die	op	het	spel	staan.	Naast	de	
belangen	van	de	boeren	kijkt	het	waterschap	ook	naar	de	
belangen	van	burgers,	natuur,	milieu	en	recreatie.	De	samenwerking	met	andere	organisaties	en	
overheden	is	dan	ook	sterk	toegenomen	en	zal	in	de	toekomst	toe	blijven	nemen.	
Op	deze	manier	kan	het	waterschap	de	taken	zo	goed	mogelijk	uitvoeren	en	waar	mogelijk	maatwerk	
leveren.	
	
Het	Waterbeheerplan	2007-2010	van	het	Waterschap	Rijn	en	IJssel	bevat	het	beleid	op	hoofdlijnen	voor	
alle	taakgebieden	van	het	Waterschap.	Het	plan	geeft	aan	welke	doelen	het	waterschap	nastreeft	en	
welke	maatregelen	en	projecten	daarvoor	in	de	planperiode	worden	ingezet.	Het	bereiken	en	in	stand	
houden	van	een	watersysteem	met	een	optimale	afstemming	tussen	bestemming,	functie,	gebruik,	
inrichting	en	beheer,	zal	onder	
andere	geschieden	door:		
•		 het	vaststellen	en	realiseren	van	de	gewenste	grond-	en	oppervlaktewaterpeilen	afgestemd	op	

behoeften	van	de	landbouw	en	terreinbeheerders,	in	samenspraak	met	de	betrokkenen	in	een	
gebied;	

•	 het	bestrijden	van	verdroging	in	gebieden	die	daartoe	met	prioriteit	zijn	aangewezen,	in	
samenwerking	met	de	provincie;	

•	 het	vasthouden	van	water	in	de	'haarvaten'	van	het	watersysteem	en	waar	nodig	het	realiseren	
van	waterberging,	om	wateroverlast	te	voorkomen,	waar	mogelijk	in	samenspraak	met	
gemeenten	en	belanghebbenden.	

	
Conclusie:	
Het	bouwplan	van	Landgoed	Maetland	past	in	het	waterschapsbeleid	indien	overtollig	hemelwater	niet	
direct	wordt	afgevoerd	maar	op	eigen	perceel	geïnfiltreerd	word.	
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3.5	 Gemeentelijk	beleid	
	
3.5.1	Landschapsontwikkelingsplan	
	
Omdat	het	NSW	Landgoed	’t	Maatje	reeds	is	vervolmaakt	en	het	bestemmingsplan	voor	de	woningen	
reeds	in	2004	van	kracht	is	geworden,	wordt	er	lanschappelijk	niets	veranderd.	
De	planontwikkeling	van	het	onderhavige	bouwplan	en	haar	landschappelijke	inpassing	past	in	deze	
gebiedsvisie.	
	

	
	
	
Concreet	betekent	dit	voor	het	plangebied	Landgoed	Maetland	het	behoud	en	zomogelijk	de	versterking	
van	het	kleinschalige	karakter	met	groene	landschapselementen	in	een	gemengd	en	multifunctioneel	
buitengebied	van	het	dorp	Gaanderen.	
	
Conclusie:	
Het	onderhavige	bouwplan	van	Landgoed	Maetland	past	in	het	gemeentelijke	landschapsbeleid	en	de	
gewenste	inrichting	van	het	deelgebied.	
	
	
3.5.2	Bestemmingsplan	“Parapluherziening	Buitengebied”:	
	
Op	11	juni	2009	is	het	bestemmingsplan	“Parapluherziening	Buitengebied”	gewijzigd	vastgesteld.	De	
parapluherziening	betreft	diverse	thema’s	waaronder	het	beleid	voor	hergebruik	van	vrijkomende	
agrarische	bedrijfsgebouwen,	nevenactiviteiten	bij	agrarische	bedrijven,	nieuwe	landgoederen	en	
landelijk	wonen.	Het	beleidskader	“hergebruik	vrijgekomen	agrarische	bedrijfsbebouwing,	nieuwe	
landgoederen	en	landelijk	wonen	in	het	buitengebied”	is	opgenomen	in	deze	parapluherzienig	en	op	
onderdelen	verder	uitgewerkt.	
	
3.5.3	Cultuurhistorie	algemeen:	
	
Op	3	november	2008	heeft	de	gemeenteraad	de	nota	‘Doetinchem:	cultuurhistorierijk’	definitief	
vastgesteld	als	beleidskader	en	structuurvisie.	Dit	betekent	dat	de	cultuurhistorie	aan	het	begin	van	de	
planvorming	wordt	opgenomen	en	als	serieus	onderdeel	zal	meewegen	in	bestemmingsplannen.	
De	nota	‘Doetinchem:	Cultuurhistorierijk’	beoogt	Doetinchem	op	de	kaart	te	zetten	als	
cultuurhistorierijke	gemeente.	Zo	wordt	het	buitengebied	geïnventariseerd	en	worden	het	industrieel	
erfgoed	en	de	naoorlogse	stedenbouw	onderzocht	op	waarde	en	toekomstige	mogelijkheden.	Ook	wordt	
er	veel	aandacht	geschonken	aan	kwaliteitsverhogende	maatregelen	met	betrekking	tot	onderzoek,	
waardering,	bescherming	en	ontwikkeling	van	het	cultuurhistorisch	erfgoed.	Er	zal	een	eigen	
gemeentelijke	cultuurhistorische	waardenkaart	worden	gemaakt.	
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Voor	elk	onderhavig	plangebied	betekent	dit	dat	de	cultuurhistorische	en	archeologische	waarden	
onderzocht,	zonodig	beschermt	en	ingepast	dienen	te	worden.	
Als	1e	fase	wordt	prioriteit	gegevens	aan	het	onderzoek	en	de	documentatie	voor:	
1.	 Het	industrieel	erfgoed;	
2.	 De	(na)oorlogse	architectuur	en	stedenbouw;	
3.	 De	boerderijen	in	hun	landschappelijke	context.	
Voor	het	plangebied	Steverinkstraat	is	onderdeel	3	van	toepassing.	
De	inspanning	vanuit	de	gemeente	betreft	de	inventarisatie	van	de	karakteristieke	boerderijen	en	hun	
relatie	tot	het	landelijk	gebied	moet	heel	concreet	leiden	tot	een	inspiratie-	en	toetsboek	voor	iedereen	
die	te	maken	krijgt	met	bouwen	in	het	buitengebied.	Het	is	onmogelijk	om	iedere	centimeter	van	gebied	
of	pand	te	beschrijven,	maar	het	moet	mogelijk	zijn	om	helder	te	typeren	en	aan	de	hand	daarvan	ook	te	
komen	tot	heldere	richtlijnen.	Het	zal	de	ruimtelijke	kwaliteit	van	het	landschap	ten	goede	komen	en	
procedures	vereenvoudigen.	
		
De	beschrijving	van	de	karakteristieken	in	het	buitengebied	zal	ook	recht	doen	
aan	de	kernachtergrond	van	een	deel	van	de	Doetinchemse	bevolking,	het	agrarisch	bestaan.	Daarnaast	
zal	een	goede	typering	de	diversiteit	en	schakeringen	binnen	landelijk	Doetinchem	naar	voren	brengen	
en	daarmee	ook	recht	doen	aan	bewoners	en	bewoning	van	buurtschappen,	dorpen	en	tussengebieden.	
Het	inventarisatieonderzoek	moet	uiterlijk	januari	2009	van	start	gaan	en	in	deelrapportages	gedurende	
2009	worden	opgeleverd.	
Ten	aanzien	van	het	plangebied	is	sprake	van	een	jong	ontginningenlandschap.	De	bestaande	
bedrijfswoning	heeft	geen	karakteristieke	of	landschappelijke	kwaliteiten.	Het	betreft	een	burgerwoning	
zoals	deze	in	de	laatste	helft	van	de	vorige	eeuw	op	diverse	plaatsen	als	bedrijfswoning	werd	geplaatst.	
De	nieuwbouwwoningen	worden	in	architectuur	en	materialisatie	afgestemd	op	de	verschijningsvorm	
van	traditionele	agrarische	bebouwing	en	in	een	erfvormige	positionering	ten	opzichte	van	elkaar.	
Daarmee	past	het	bouwplan	in	de	landschappelijke	context.	
	
Conclusie:	
Het	onderhavige	bouwplan	van	Landgoed	Maetland	past	in	het	gemeentelijke	beleid	ten	aanzien	van	de	
cultuurhistorie	doordat	de	woningen	naar	aard	en	situering	landelijk	zijn	ingepast	in	de	landschappelijke	
context.	
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3.5.4	 Bestemming	
	

	
	
Conclusie:	
Het	onderhavige	bouwplan	van	Landgoed	Maetland	past	in	het	gemeentelijke	beleid	ten	aanzien	van	de	
bestemming	“Wonen	op	een	landgoed	met	bestemming	werken/bedrijven,	doordat	de	woningen	naar	
aard	en	situering	landelijk	zijn	ingepast	in	de	landschappelijke	context	en	de	mogelijkheden	voor	
nieuwbouw	voor	wonen	en	werken	in	het	buitengebied.	
	
	
4.		 Haalbaarheid	
	
4.1	 Milieuaspecten	
	
4.1.1		 Bodem:		
	
Ter	plaatse	van	het	bouwplan	is	in	2006	een	verkennend	bodemonderzoek	uitgevoerd	volgens	NEN	5740	
door	Ecopart	alsmede	in	2009	een	aanvullend	verkennend	bodemonderzoek,	ook	door	Ecopart.	Uit	deze	
onderzoeken	zijn	geen	milieuhygiënische	belemmeringen	of	bijzonderheden	voor	het	bouwplan	
gebleken	anders	dan	lichte	verontreinigingen	in	de	bovengrond	met	cadmium,	koper,	lood,	molybdeen	
en	PAK	en	zink.	Het	grondwater	is	licht	verontreinigd	met	barium,	cadmium,	nikkel	en	zink.	Deze	
metaalverontreinigingen	zijn	mogelijk,	in	combinatie	met	de	verlaagde	pH,	te	relateren	aan	regionaal	
verhoogde	achtergrondconcentraties	van	metalen	in	het	grondwater.	Er	zijn	geen	milieuhygiënische	
belemmeringen	voor	het	voorgenomen	bouwplan.	Het	bodemonderzoek	met	voornoemd	
rapportnummer	is	als	bijlage	aan	deze	Ruimtelijke	Onderbouwing	toegevoegd.	
Ten	behoeve	van	het	bouwplan	hoeft	geen	grond	te	worden	afgevoerd.	Er	is	sprake	van	een	gesloten	
grondbalans.	
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Conclusie:	
Er	zijn	geen	milieutechnische	bezwaren	of	bedenkingen	voor	het	bouwplan	Landgoed	Maetland	in	
Gaanderen	ten	aanzien	van	de	bodemkundige	situatie.	
	
4.1.2	Akoestiek	onderzoek	weg-	en	railverkeerslawaai:	
		
Door	akoestisch	adviesbureau	Ecopart	is	in	2009	een	akoestisch	onderzoek	uitgevoerd	voor	de	
bouwlocatie	aan	de	Vreeltstraat.	Het	akoestisch	rapport	met	nummer	15067	is	als	bijlage	toegevoegd	
aan	deze	ruimtelijke	onderbouwing.	Dit	rapport	betrof	echter	een	mogelijke	uitbreiding.	Die	uitbreiding	
gaf	geen	vermeerdering	van	verkeersintensiteit	en	is	inmiddels	vervallen.	De	7	woningen	zijn	reeds	
voorzien	in	het	vigerende	bestemmingsplan	en	hierop	wijzigt	dus	niets.		
Uit	het	onderzoek	is	gebleken	dat	de	voorkeursgrenswaarde	(48	dB	Lden)	voor	de	nieuwe	woningen	niet	
wordt	overschreden.	Voor	de	woningen	is	geluidsbelasting	van	52	dB	Lden	berekend.	Echter	conform	art.	
76	lid	3	van	de	Wet	geluidhinder	hoeft	bij	een	wijziging	van	een	bestemmingsplan	de	geluidbelasting	niet	
te	worden	bepaald	in	geval	van	
een	bestaande	woning	of	andere	geluidgevoelige	bestemming	bij	een	bestaande	weg.	
De	bouwplannen	brengen	door	enerzijds	de	aard	van	inrichting	geen	relevante	geluidsaspecten	met	zich	
mee	en	hebben	ook	geen	invloed	op	andere	objecten.	
	
	
Conclusie:	
Voor	het	bouwplan	van	HPG	Wonen	zijn	voor	de	nieuwbouwwoningen	geen	belemmeringen	
geconstateerd	in	het	kader	van	de	Wet	geluidhinder.		
	
4.1.3	Luchtkwaliteit:		
	
Op	basis	van	de	luchtkwaliteitseisen	in	de	Wet	milieubeheer	moet	in	principe	bij	elke	nieuwbouwlocatie	
een	onderzoek	worden	uitgevoerd.	In	de	praktijk	is	dit	echter	niet	altijd	nodig.	
Op	basis	van	de	publicatie	van	het	Ministerie	van	VROM	(Staatscourant	9	november	2007,	nr.	218)	
worden	categorieën	aangegeven	van	gevallen	die	niet	in	“betekenende	mate”	bijdragen	als	bedoeld	in	
artikel	5.16,	eerste	lid,	onder	c,	van	de	Wet	milieubeheer	(Regeling	niet	in	betekenende	mate	bijdragen	
(luchtkwaliteitseisen)).	
Tot	deze	categorieën	behoren	kleinere	projecten	van	bouwkundige	of	infrastructurele	aard	die	niet	
langer	individueel	getoetst	hoeven	te	worden	aan	de	in	de	Wet	gehanteerde	grenswaarden.	Dit	is	het	
geval	als	de	toename	van	de	concentratie	zwevende	deeltjes	(PM10)	of	stikstofdioxide	het	
jaargemiddelde	met	niet	meer	dan	1%	verhoogd.	Dit	mag	worden	toegepast	totdat	het	Nationaal	
Samenwerkingsprogramma	Luchtkwaliteit	(NSL)	is	vastgesteld.	
Het	plangebied	en	het	bouwplan	van	Landgoed	Maetland	zijn	een	beperkte	verandering	voor	de	
omgeving	en	hebben	nauwelijks	gevolgen	voor	de	woningdichtheid	en	verkeersintensiteit.	De	invloed	
van	de	toename	het	autoverkeer	op	de	luchtkwaliteit	als	gevolg	van	de	bouwplannen	is	te	verwaarlozen	
en	zal	dus	niet	in	betekenende	mate	bijdragen	en	grenswaarden	overschrijden.	
Volgens	prognose	is	de	verandering	van	het	aantal	autobewegingen	per	dag	nihil.	Het	agrarisch	
(vracht)verkeer	neemt	echter	per	saldo	af.	
De	luchtkwaliteitseisen	(zoals	gesteld	in	de	Wet	Milieubeheer)	worden	niet	overschreden.	
	
Conclusie:	
Het	bouwplan	van	HPG	Wonen	draagt	niet	in	betekenende	mate	bij	aan	de	luchtkwaliteit.	Een	onderzoek	
luchtkwaliteit	is	niet	noodzakelijk.	
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4.1.4	Externe	veiligheid:		
	
Op	28	mei	2004	is	in	het	Staatsblad	250	het	Besluit	Externe	Veiligheid	Inrichtingen	(Bevi)	gepubliceerd.	
Dit	besluit	is	op	27	oktober	2004	in	werking	getreden.	Het	besluit	heeft	betrekking	op	inrichtingen	en	op	
ruimtelijke	ordeningsaspecten.	
Voor	het	onderhavige	plangebied	is	de	volgende	situatie	relevant:	
		
fragment	risicokaart	provincie,	geen	risico	tracé’s	of	BEVI	bedrijven	nabij.	
In	de	nabijheid	van	het	bouwplan	van	Landgoed	Maetland	liggen	geen	Bevi¬bedrijven.	
Ook	bevinden	zich	nabij	geen	(hoge)drukleidingen	en	hoogspanningstracé’	s	of	andere	risicoaspecten.	
Het	bouwplan	zelf	is	ook	geen	kwetsbaar	object	of	beïnvloed	door	aard	en	inrichting	de	risicosituatie	
voor	andere	objecten.	Het	bouwplan	belemmert	op	geen	wijze	de	externe	veiligheid	en	past	in	het	
gemeentelijk	beleid	en	haar	ambitieniveau.	
	
Conclusie:	
Binnen	het	beleidskader	externe	veiligheid	bestaat	er	geen	belemmering	voor	de	bouwplannen.	
	
4.1.5	Bedrijvigheid:		
	
In	de	(aangepaste)	VNG-uitgave	“Bedrijven	en	milieuzonering”(juli	2007)	zijn	richtlijnen	vastgelegd	voor	
hindercirkels.	Uitgangspunt	in	de	richtlijnen	is	“functiescheiding	waar	het	moet,	functiemenging	waar	het	
kan”.	
In	de	directe	omgeving	van	het	bouwplan	liggen	enkele	agrarische	bedrijven.	Het	meest	nabije	bedrijf	ligt	
op	ca.	800	m.	Andere	bedrijven	liggen	op	meer	dan	1.000	m.	van	het	plangebied.	In	het	kader	van	de	
Wet	geurhinder	en	veehouderij	geldt	ten	aanzien	van	de	geurnorm	een	minimale	afstand	van	200m.	tot	
agrarische	bedrijven.	Het	betreft	dan	varkenshouderijen.	Het	onderhavige	bedrijf	is	een	
melkrundveehouderij.	Dit	bedrijf	valt	onder	de	werkingssfeer	van	het	Besluit	landbouw	milieubeheer.	Dit	
besluit	kent	een	vaste	afstand	voor	geur	van	50	meter	voor	situaties	buiten	de	bebouwde	kom.	
Het	bouwplan	van	Arem	ligt	daarom	buiten	de	invloedssfeer	van	een	agrarische	bedrijf	en	belemmert	
geen	bedrijfsactiviteiten	of	ontwikkelingen.	
	
Conclusie:	
Voor	de	omgeving	van	het	plangebied	Landgoed	Maetland	of	door	en	vanwege	het	bouwplan	zelf	is	er	
geen	sprake	van	ligging	binnen	de	invloedssfeer	van	een	agrarisch	bedrijf.	
		
Afstand	800	m	van	het	meest	nabije	(agrarische)	bedrijf.	
	
	
4.2	 Overige	aspecten:	
	
4.2.1	Flora	en	Fauna:		
	
In	het	kader	van	de	Flora-	en	faunawet	moeten	de	gevolgen	van	een	wijziging	in	de	ruimtelijke	ordening	
worden	onderzocht	en	zonodig	nadelige	gevolgen	voorkomen	of	gecompenseerd	worden.	Rapport	1572-
3194-2009	Doetinchem	–	Gaanderen	(GLD),	Landgoed	Maetland	Ecologische	quickscan	in	het	kader	van	de	Flora-	
en	faunawet	door	Bilan	is	opgesteld.	
Het	plangebied	Landgoed	Mateland	valt	buiten	de	Europese	vogel-	en	habitatrichtlijngebieden	en	de	
provinciale	Natura	2000	gebieden.	Het	plangebied	ligt	buiten	de	Ecologische	Hoofdstructuur	(EHS),	zowel	
buiten	het	Gelders	Natuurnetwerk	als	buiten	de	Groene	ontwikkelingszone.	
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Conclusie:	
Er	zijn	geen	belemmeringen	voor	het	bouwplan	van	HPG	Wonen.	De	woningen	schaden	geen	bestaande	
groene	landschapselementen.	Een	ontheffing	in	het	kader	van	de	Flora-	en	faunawet	is	niet	nodig.	
	
4.2.2	Water:		
	
Eind	2000	heeft	het	kabinet	het	standpunt	“Anders	omgaan	met	water”	vastgesteld.	Het	op	een	andere	
manier	omgaan	met	water	én	ruimte	is	nodig	om	in	de	toekomst	bescherming	te	bieden	tegen	
overstromingen	en	wateroverlast.	De	watertoets	is	een	instrument	dat	ruimtelijke	plannen	toetst	aan	de	
mate	waarin	zij	rekening	houden	met	het	beleid	om	het	water	meer	ruimte	te	geven.	De	watertoets	
heeft	als	doel	om	in	een	vroegtijdig	stadium	alle	relevante	partijen	te	betrekken	bij	het	opstellen	van	een	
wateradvies.	De	toets	heeft	betrekking	op	alle	wateren	en	alle	waterhuishoudkundige	aspecten	die	van	
betekenis	zijn	voor	het	gebruik	en	de	functie	van	het	plangebied	en	de	directe	omgeving	van	het	gebied,	
bijvoorbeeld	veiligheid	(overstromingsgevaar),	wateroverlast	en	waterkwaliteit’.	
	
Standaardwaterparagraaf	Waterschap	Rijn	&	IJssel:	
Het	Waterschap	Rijn	&	IJssel	heeft	een	zogenaamde	“standaardwaterparagraaf”	samengesteld.	Dit	is	een	
document	met	een	hoofdindeling	van	de	wateraspecten	en	is	bedoeld	om	de	beoordeling	van	
paragrafen	te	vergemakkelijken.	
De	indeling	van	deze	paragraaf	is	conform	de	“Standaard”,	versie	oktober	2008.	
Beschrijving	watersysteem:		
Het	bouwplan	ligt	in	het	buitengebied	van	de	gemeente	Doetinchem	ca.	1800m.	ten	oosten	van	de	kern	
Gaanderen	op	de	zandige	hogere	delen	(16	m.	+	NAP)	op	het	zogenaamde	“Oost-	Nederlandse	Plateau”.	
In	de	directe	omgeving	van	het	plangebied	is	geen	oppervlaktewater	aanwezig	anders	dan	enkele	poelen	
op	particulier	terrein.	De	afwatering	en	
grondwaterstroming	van	het	plangebied	is	richting	Bielheimerbeek	en	Oude	IJssel	in	zuidwestelijke	
richting.	
	
Bodemsituatie:	
Het	bodemprofiel	is	zwak	siltig,	matig	fijn	tot	matig	grof	zand	en	heeft	een	gemiddelde	drooglegging	van	
ca.	1	m.	(zie	bodemonderzoek).	Op	basis	van	de	bodemkaart	van	Nederland	is	een	grondwatertrap	VI	
aanwezig	(	gws.	40-80	<>	120).	
Uit	het	bodemonderzoek	is	gebleken	dat	het	watervoerende	pakket	van	ca.	20m.	wordt	gevormd	door	
de	matig	grove	tot	zeer	grove	en	grindrijke	Formaties	van	Kreftenheye	en	Drente.	Op	deze	fluvioglaciale	
en	fluviatieleformaties	liggen	de	fijnzandige,	matig	goed	doorlatende	dekzandafzettingen,	behorende	tot	
de	Formatie	van	Boxtel,	met	een	dikte	van	enkele	meters.	
Het	is	algemeen	bekend	dat	de	bodem	in	het	buitengebied	van	Doetinchem	op	de	zandige	gronden	
voldoende	tot	goed	doorlatend	is.	De	aanwezige	zandige	bovenlaag	tot	1,25m.	is	daarom	in	principe	
geschikt	voor	infiltratie.	
Een	aanvullend	geo-hydrologisch	onderzoek	voor	de	bepaling	van	de	zogenaamde	“k-	waarde”	voor	de	
doorlatendheid	wordt	op	basis	van	de	beschikbare	gebiedsgegevens	niet	nodig	geacht.	De	k-waarde	is	op	
basis	van	gebiedskennis	groter	dan	1	m/dag.	Infiltratie	is	zoals	bij	andere	projecten	in	de	omgeving	
technisch	mogelijk.	
De	projecten	in	het	buitengebied	van	een	gemeente	kenmerken	zich	bovendien	door	de	relatief	grote	
oppervlakte	beschikbare	ruimte	voor	infiltratie.	Ook	matig	of	slecht	doorlatende	gronden	kunnen	bij	een	
grotere	beschikbare	oppervlakte	voor	toepassing	van	infiltratie	geschikt	zijn.	
Volgens	overzicht	van	het	Waterschap	heeft	het	plangebied	een	globale	afvoercoëfficiënt	van	0,5	l/s/ha	
wat	voor	een	maatgevend	neerslagvolume	volgens	bui	100+	(T100	+	10%)	een	bergingscapaciteit	van	
85mm	in	het	bodemprofiel	van	het	plangebied	vergt.	
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4.2.3	 Watertoets:	
	
Relevante	waterthema’s:		
De	watertoetstabel	met	relevante	en	niet-relevante	waterhuishoudkundige	thema’s	
	
HOOFDTHEMA’S	
	
Veiligheid	 1.	 Ligt	in	of	nabij	het	plangebied	een	primaire	of	regionale	waterkering?		

Nee	
2.	 Ligt	in	of	nabij	het	plangebied	een	kade?	 Nee		

	
	
Riolering	en	Afvalwaterketen		

1.	 Is	er	toename	van	het	afvalwater	(DWA)?	Nee	
2.	 Ligt	in	het	plangebied	een	persleiding	van	WRIJ?	
3.	 Ligt	in	of	nabij	het	plangebied	een	RWZI	van	het	waterschap?	 Nee		

	
Wateroverlast	(oppervlaktewater)	 	

1.	 Is	er	sprake	van	toename	van	het		
verhard/bebouwd	oppervlak?	Ja	

2.	 Zijn	er	kansen	voor	het	afkoppelen	van	bestaand	verhard	oppervlak?	Ja	
3.	 In	of	nabij	het	plangebied	bevinden	zich	natte	en	laag	gelegen	gebieden,	

beekdalen,	overstromingsvlaktes?	 Nee		
	
Grondwateroverlast	 	

1.	 Is	in	het	plangebied	sprake	van	slecht	doorlatende	lagen	in	de	ondergrond?	Nee	
2.	 Bevindt	het	plangebied	zich	in	de	invloedzone	van	de	Rijn	of	IJssel?	Nee	
3.	 Is	in	het	plangebied	sprake	van	kwel?	Nee	
4.	 Beoogt	het	plan	dempen	van	slootjes	of	andere	wateren?	Nee	

	
Oppervlaktewaterkwaliteit	 	

1.	 Wordt	vanuit	het	plangebied	water	op	oppervlaktewater	geloosd?	Nee	
2.	 Ligt	in	of	nabij	het	plangebied	een	HEN	of	SED	water?	Nee	
3.	 Ligt	het	plangebied	geheel	of	gedeeltelijk	in	een	Strategisch	actiegebied?
	 Nee		

	
Grondwater	kwaliteit	 	

1.		 Ligt	het	plangebied	in	de	beschermingszone	van	een	drinkwateronttrekking?	Nee	
	
Volksgezondheid	 	

1.	 In	of	nabij	het	plangebied	bevinden	zich	overstorten	uit	het	gemengde	of	
verbeterde	gescheiden	stelsel?	Nee	

2.	 Bevinden	zich,	of	komen	er	functies,	in	of	nabij	het	plangebied	die	
milieuhygiënische	of	verdrinkingsrisico’s	met	zich	meebrengen	(zwemmen,	
spelen,	tuinen	aan	water)?	Nee		

Verdroging	 1.		 Bevindt	het	plangebied	zich	in	of	nabij	beschermingszones	voor	natte		
natuur?	Nee	

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

2.	 Bevindt	het	plangebied	zich	in	of	nabij	beschermingszones	voor	natte		
natuur?	Nee		
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Inrichting	en	beheer	 	

1. Bevinden	zich	in	of	nabij	het	plangebied	wateren	die	in	eigendom	of		
beheer	zijn	bij	het	waterschap?	Nee	

2.	 Heeft	het	plan	herinrichting	van	watergangen	tot	doel?	Nee	
	
AANDACHTSTHEMA’S	
	
Recreatie	 1.		 Bevinden	zich	in	het	plangebied	watergangen	en/of	gronden	in	beheer		

van	het	waterschap	waar	actief	recreatief	medegebruik	mogelijk	wordt?
	 Nee	

	
Cultuurhistorie	 	

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

	
Het	Waterschap	Rijn&IJssel	voert	als	beleid	de	afkoppeling	van	schoon	regenwater	van	projecten	en	
gebieden.	Voor	het	onderhavige	bouwplan	is	de	afkoppeling	van	hemelwaterafvoer	in	beginsel	bij	
beschikbare	ruimte	en	mogelijkheden	vereist.	
Als	thema’s	zoals	vastgesteld	in	de	“standaard	waterparagraaf	voor	bestemmingsplannen”	onderscheidt	
het	Waterschap	Rijn	&	IJssel	voor	een	situatie	zoals	de	onderhavige	vooral:	“Wateroverlast”.	Hierbij	
wordt	als	beleid	gevoerd	zomogelijk	af	te	koppelen	en	het	hemelwater	niet	in	de	riolering	af	te	voeren.	
Tevens	is	de	doelstelling	het	
oppervlaktewaterpeil	en	het	grondwaterpeil	duurzaam	in	stand	te	houden	om	enerzijds	verdroging	en	
bodemdalingen	te	voorkomen	en	anderzijds	wateroverlast	te	voorkomen.	Ten	aanzien	van	de	
oppervlaktewaterkwaliteit	mogen	geen	activiteiten	plaatsvinden	die	tot	extra	belasting	van	de	
waterkwaliteit	leiden.	
De	overige	waterthema’s	in	de	voornoemde	standaard	zijn	niet	relevant	voor	het	plan.	
	
Door	de	ontwikkelingen	in	het	plangebied	neemt	het	bebouwd	oppervlak	in	vergelijking	met	de	
voormalige	bedrijfssituatie	niet	toe,	per	saldo	af.	Om	wateroverlast,	kwantitatief	en	kwalitatief,	nu	en	in	
de	toekomst	te	voorkomen	wordt	het	regenwater	niet	afgevoerd	naar	het	rioolstelsel	maar	volgens	de	
trits	vasthouden	-	bergen	–	afvoeren	behandeld.	In	het	plan	is	ruimte	gereserveerd	voor:	buffering	en	
infiltratie	in	een	greppel/wadi.	
Er	is	geen	sprake	van	afvoer	van	water	van	het	bebouwd	of	verhard	perceel.	
Berekening	waterberging:		
Bij	de	berekening	van	de	watertoets	moet	volgens	de	“leidraad	rioleringen”	worden	gerekend	met	de	
zogenaamde	“Bui	10”	welke	bui	ca.	1x	per	10	jaar	voorkomt	en	een	neerslag	kent	van	35,7	mm.	Het	
Waterschap	Rijn	en	IJssel	hanteert	verder	voor	stedelijke	uitbreidingen	een	norm	van	een	bui	100+	
(T100+10%)	voor	voorkoming	van	overlast/schade	van	water	boven	maaiveldniveau.	
Globale	watertoets:	Bouwplan	van	Landgoed	Maetland	
•	 Bebouwde	en	bestrate	oppervlakten	totaal	ca.	600	m2;	
•	 Bui	10	(T=10),	35,7mm	per	m2;	
•	 K-waarde	>	1	m/dag;	
•	 Beschikbare	infiltratieruimte	gehele	kavel	open	grond	(ca.	9000	m2)	

Opties	berging	hemelwater:	
•	 Buffering	in	toplaag	vegetatiedak,	tuin	en	oprit;	
•	 Oppervlakkige	infiltratie	in	greppel,	wadi,	poel.	
De	te	infiltreren	hoeveelheid	schoon	hemelwater	is	ca.	21,5	m3	(35,7	ltr	x	600	m2).	
De	infiltratie	zal	direct	in	de	lagere	terreindelen	met	greppel/wadi	plaatsvinden.	Op	deze	wijze	wordt	het	
hemelwater	in	de	omgeving	geïnfiltreerd.	Er	is	geen	sprake	van	directe	lozing	op	een	waterschapssloot.	
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Ook	bui	T100	kan	in	het	plangebied	worden	geborgen	zonder	overlast	en	schade.	
Op	de	drukriolering	wordt	alleen	de	vuilwaterafvoer	aangesloten.	Afwijking	van	de	uitgangspunten	van	
het	Waterschap:		
Er	is	geen	sprake	van	afwijking	van	de	uitgangspunten	van	het	Waterschap.	
Er	is	geen	sprake	van	toepassing	van	niet	gecoate	uitlogende	bouwstoffen	en	er	vinden	geen	activiteiten	
plaats	die	het	watersysteem	beïnvloeden	of	bedreigen.	Dit	is	des	te	meer	belangrijk	aangezien	het	
perceel	weliswaar	niet	in	de	beschermingszone,	maar	wel	in	het	trekgebied	van	drinkwaterpompstation	
de	Pol	ligt.	
De	keuze	voor	de	wijze	van	hemelwaterafvoer	dient	te	voldoen	aan	de	uitgangspunten	van	de	gemeente	
en	van	het	Waterschap.	Dit	is	het	geval.	
	
Conclusie:	
De	infiltratie	van	hemelwater	voor	het	plangebied	Landgoed	Maetland	zal	op	eigen	terrein	plaatsvinden	
en	aangrenzend	op	het	NSW	landgoed	met	directe	infiltratie	in	perceelgreppels/wadi	zonder	
rechtstreekse	lozing	op	een	waterschapssloot.	Het	plan	voldoet	aan	de	uitgangspunten	van	de	gemeente	
en	het	Waterschap.	
	
4.2.4	Cultuurhistorie,	monumenten	en	archeolgie	
	
Algemeen:	
Het	plangebied	is	gelegen	in	“NSW	landgoed	‘t	Maatje”	aan	de	noordoostzijde	van	Gaanderen.		Het	
gehele	gebiedskarakter	kenmerkt	zich	door	de	grote	verweving	van	functies	deels	wonen	en	deels	
agrarische	bedrijven	deels	met	en	deels	zonder	gemengd	grondgebruik.	
De	menging	past	in	de	ontwikkeling	van	een	jong	landschap	van	een	heideontginning.	Het	bouwplan	is	in	
aard	en	vormgeving	afgestemd	op	de	landelijke	ligging.	Het	bouwplan	past	daardoor	in	het	karakter	van	
het	historische	landschap	en	haar	cultuurhistorie.	
	
Monumenten:	
Er	is	geen	sprake	van	naburige	monumenten	en	dus	ook	geen	mogelijkheid	dat	het	bouwplan	de	aard	
hiervan	schaad.	
		 	
Archeologie:	
Het	plangebied	in	Gaanderen	ligt	in	een	zone	die	op	de	provinciale	“cultuurhistorische	waardenkaart”	is	
aangemerkt	als	een	gebied	met	een	“lage	trefkans”	voor	archeologische	waarden	(licht	geel).	Het	
vigerende	bestemmingsplan	blijft	van	toepassing.	
Voor	de	gebieden	met	een	lage	trefkans	hoeft	in	principe	op	basis	van	provinciale	criteria	geen	nader	
archeologisch	onderzoek	te	worden	uitgevoerd.	
	
Indien	bij	grondwerken	toch	cultuurhistorische	waarden	worden	aangetroffen	geldt	de	wettelijke	
meldingsplicht.	
	
Conclusie:	
Het	bouwplan	van	Landgoed	Maetland	past	in	de	cultuurhistorische	omgeving.	Voor	het	plangebied	
hoeft	geen	nader	archeologisch	onderzoek	te	worden	uitgevoerd	wegens	verstoring	van	de	
bodemprofielen.	
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4.2.5	Verkeer	en	parkeren:		
	
De	bouwplannen	zijn	gelegen	op	een	private	kavel	in	het	buitengebied	van	de	gemeente	Doetinchem.	
Het	parkeren	kan	en	zal	op	eigen	terrein/erf	plaatsvinden.	Op	het	verharde	erf	is	ruimte	voor	ca.	6	
parkeerplaatsen	per	woning	(????).	Er	is	geen	sprake	van	een	belasting	van	de	openbare	weg.	
De	bouwplannen	hebben	een	zeer	beperkte	beïnvloeding	van	de	verkeerssituatie	en	verkeersintensiteit	
tot	gevolg.	Ten	opzichte	van	het	vigerende	bestemmingsplan	is	er	geen	wijziging.	Als	gevolg	van	het	
bouwplan	blijven	de	normen	in	het	vigerende	bestemmingsplan	van	kracht.	Het	agrarisch	vrachtverkeer	
neemt	echter	door	de	sanering	van	de	intensieve	veehouderij	af.	De	gevolgen	voor	het	autoverkeer	op	
de	Vreeltstraat	en	op	de	Heidedijk	zijn	per	saldo	nihil.	
	
Conclusie:	
Het	parkeren	kan	en	zal	volledig	op	eigen	terrein	plaatsvinden	en	er	is	nihil	gevolg	voor	de	
verkeersintensiteit	in	de	directe	omgeving.	
	
4.2.6	Duurzaam	bouwen:		
Het	bouwplan	van	Landgoed	Maetland	zal	nader	worden	uitgewerkt	op	basis	van	de	bouwverordening	
en	onder	instemming	van	de	welstandscommissie.	
De	uitwerking	zal	plaatsvinden	op	basis	van	de	principes	van	“duurzaam	bouwen”.	Er	zal	geen	gebruik	
worden	gemaakt	van	uitlogende	stoffen	of	andere	milieubelastende	bouwmaterialen.	Er	is	sprake	van	
een	eigentijdse	vormgeving	geïnspireerd	op	de	klassieke	landgoederen	en	landelijke	aard	van	de	
bouwvorm	en	het	materiaalgebruik.	Het	betreft	een	duurzame	en	vernieuwende	bouwvorm	voor	het	
landelijke	gebied	met	potentie	voor	beeldbepalende	en	karakteristieke	waarden.	
Het	initiatief	is	bedoeld	en	ontwikkeld	voor	een	inrichting	en	gebruik	voor	onbepaalde	tijd	en	is	derhalve	
een	duurzame	planontwikkeling.	
	
Conclusie:	
De	realisatie	van	een	“nieuw	erf”	zal	plaatsvinden	volgens	de	principes	van	“duurzaam	bouwen”	en	voor	
onbepaalde	tijd.	
	
4.2.7	Kabels	en	leidingen:		
	
In	of	bij	plangebied	liggen	geen	belemmerende	transportleidingen	van	nutsbedrijven	of	
beschermingszones	voor	tracé’s.	
Aan	de	Vreeltstraat	zijn	alle	gangbare	nutsvoorzieningen	aanwezig.	De	woning	kan	worden	aangesloten	
op	de	bestaande	netwerken.	Het	vuilwater	kan	worden	aangesloten	op	de	bestaande	drukriolering.	
	
Conclusie:	
De	riolering	en	het	overige	nutsvoorzieningentracé	vormen	geen	belemmeringen	voor	het	bouwplan.	
		
4.2.8	 Planschaderisicoanalyse	
	
Door	Kendes	Rentmeesters	&	Adviseurs	BV	is	er	in	2009	een	planschade-	en	risicoanalyse	gemaakt.	Uit	
bovenvermelde	vergelijking	kan	worden	afgeleid	dat	er	sprake	is	van	een	planologische	
wijziging.	Kendis	is	van	mening	dat	de	wijziging	van	de	planologische	situatie	niet	van	invloed	dan	
wel	dermate	gering	is,	dat	er	geen	sprake	is	van	nadelige	invloeden	op	bijvoorbeeld	de	
bruikbaarheid,	bereikbaarheid,	functionaliteit	en	waarde	van	omliggende	objecten.	
Naast	waardevermindering	als	planschade	component	komt	inkomensschade	tevens	voor	
vergoeding	op	basis	van	artikel	6.1	Wro	in	aanmerking.	Ondergetekende	is	van	mening	dat	gezien	de	
aard	van	de	wijziging	er	geen	sprake	zal	zijn	van	inkomensschade.	
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Conclusie:	
Gelet	op	de	overwegingen	komt	Kendes	tot	de	conclusie	dat,	het	planologisch	
mogelijk	maken	van	het	plan	‘Landgoed	Maetland’	op	basis	van	de	planologische	uitgangspunten	
zoals	die	zijn	verwoord	in	het	onderhavige	advies,	er	geen	sprake	is	van	planschade.	
	
	
5 Economische	uitvoerbaarheid	en	exploitatie	
	
De	ontwikkeling	van	het	onderhavige	bouwplan	voor	een	nieuw	landelijk	woonerf	aan	de	Vreeltstraat	is	
een	initiatief	van	HPG	Wonen.	Voor	de	gemeente	zijn	aan	de	ontwikkeling	en	uitvoering	van	dit	project	
geen	kosten	verbonden.	
De	initiatiefnemer	heeft	overleg	gevoerd	met	de	eigenaren	van	de	belendende	percelen	en	dorpraad.	
Het	initiatief	betreft	geen	nadelige	planologische	procedure.	
	
Conclusie:	
De	economische	uitvoerbaarheid	wordt	hiermee	geacht	voldoende	te	zijn	aangetoond.	
		
	
6.	Samenvatting	en	Conclusie	
	
Het	bouwplan	voor	een	nieuw	landelijk	woonerf	aan	de	Vreeltstraat	in	Gaanderen	past	in	de	landelijke,	
provinciale	en	regionale	beleidskaders	voor	de	instandhouding	en	versterking	van	een	vitaal	platteland.	
Het	bouwplan	past	niet	in	het	vigerende	bestemmingsplan.	Ten	behoeve	van	de	realisatie	van	de	woning	
dient	een	planologische	procedure	te	worden	gevoerd.	De	gemeente	is	in	beginsel,	onder	voorbehoud	
van	deze	Ruimtelijke	Onderbouwing,	bereid	tot	het	voeren	van	de	procedure.	
Het	bouwplan	is	met	een	landschapsplan	ingepast	in	de	landelijke	omgeving.	Door	aanleg	van	een	
infiltratiegreppel/wadi	is	een	volledige	berging	van	hemelwater	op	het	eigen	terrein	mogelijk.	Deze	
werkwijze	voldoet	daarmee	aan	de	uitgangspunten	van	de	gemeente	en	het	Waterschap.	
Er	zijn	geen	bodemkundige	en	milieuhygiënische	beperkingen	geconstateerd.	
Uit	archeologische	onderzoek	is	gebleken	dat	er	nabij	de	Steverinkstraat	mogelijk	ongestoorde	
bodemprofielen	aanwezig	zijn.	De	locatie	voor	de	woningen	is	echter	volledig	verstoord	door	de	ligging	
op	de	locaties	van	de	voormalige	varkensschuren	met	kelders.	Eventuele	archeologische	waarden	uit	het	
verleden	zijn	niet	meer	opportuun.	
Het	bouwplan	past	in	de	cultuurhistorische	omgeving	van	het	jonge	heideontginningen-	landschap.	
Op	het	erf	zijn	voldoende	parkeer	mogelijkheden	waardoor	de	openbare	weg	niet	wordt	belast.	Er	is	
geen	sprake	van	een	meetbare	toename	van	het	verkeer	als	gevolg	van	het	bouwplan.	De	luchtkwaliteit	
wordt	niet	negatief	beïnvloed.	
Het	bouwplan	is	verder	naar	achteren	op	het	perceel	gesitueerd	en	daardoor	is	er	geen	sprake	van	een	
overschrijding	van	de	akoestische	voorkeursgrenswaarde.	Voor	de	bedrijfswoning	hoeft	op	basis	van	art.	
76	lid	3	van	de	Wet	geluidhinder	geen	ontheffing	van	de	overschrijding	van	de	voorkeursgrenswaarde	(4	
dB)	te	worden	aangevraagd.	
De	bouwplannen	belemmeren	geen	ruimtelijke	en	functionele	milieutechnische	aspecten	en	geen	natuur	
en	landschappelijke	waarden.	
Alle	aspecten	van	inrichting	en	haar	gevolgen	zijn	in	deze	onderbouwing	afgewogen	en	mede	in	relatie	
tot	de	belangen	en	rechten	van	derden.	
	
Conclusie:		
Er	zijn	geen	belemmeringen	voor	het	voeren	van	een	planologische	procedure	voor	de	realisatie	van	het	
plan	Landgoed	Maetland	aan	de	Vreeltstraat	in	Gaanderen.	
	
	
	



	

ROB Landgoed Maetland 2015 – dd. 28 september 2015 – definitief II 

7.	Bijlagen,	deze	zijn	separaat	verzonden	
	
1	 Kadastrale	kaart	met	eigendom	-	Kadaster	
2	 Kaart	Randvoorwaarden	inhoudsmaat	en	oppervlakte	bijgebouwen	-	KOW	
3	 Rapport	Geotechnisch	onderzoek	–	Koops	&	Romeijn	Grondmechanica	
4	 Rapport	Akoestisch	onderzoek	wegverkeerslawaai	-	Ecopart	
5	 Rapport	Verkennend	bodemonderzoek	-	Ecopart	
6	 Rapport	Aanvullend	verkennend	bodemonderzoek	-	Ecopart	
7	 Rapport	Planschaderisico-Analyse	-	Kendes	
8	 Ecologische	quickscan	Flora&Faunawet	-	Bilan	
9	 Watertoest	=	verwerkt	in	de	ROB	4.2.3	-	Terberg	
10	 Staat	van	bedrijfsactiviteiten	bij	woondoeleinden	 B-1	

	

	

	

	

	

	

	

	

Amersfoort,	28	september	2015						

		 	

opsteller	ing.	J.C.	Verheij	 		 	 Prohave	BV	–	Breitnerstraat	4	–	3817	DT		Amersfoort	

gevolmachtigd	door		opdrachtgever;		 HPG	Wonen	BV	–	Gooimeer	6-40	–	1411	DD		Naarden	

E-mail:		 	verheij@prohave.nl	
Telefoon:	 	06	5534	4041	
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Huidig voorstel‘Landgoed Maetland’
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NojecUocatie
Vreeltstraat - Landgoed 't Maetland

Gaanderen

opclrachtgevel
Landgoed Maetland

PROHAVE B.V.
Breitnerstraat 4

3817 DT Amersfoort
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Ir$ondsopgare

Bthgert

la-b Reglonalê ên lokele situêÍing
lla-b Geprojeciee.d bouwplan
lll Prognose verkeersgegevens en tellingên
lva-c Siluati€ r6kenmodel
Va-e Invoergegevens rekenmodel
Vl Rêslltáten plan Landgoed Maelland
Vll Resultaten plan Landgoed Maêlland mêt êÍra voêrtuigbê\N€gingên



A A N I E I D I N G  E N  D O É L S ' Ë L L I N G  O N D E R Z O E K

í. llanbiding en doetsblling onderzoek
í.í dê aanlêi.Íing van het onderzoek

ln opdracht van Landgoed Maefland is door ECOPART B.V een onderzoek
ingesreld raêr de gel-idsbelasting ten gevoge van tet wegverleersÈwaaiG,
praàtse var het p a rgebied Landgoed lvlaetlano aan oe V.eêltst;aat te Gêênoeren.

Het ondezoek is uitgevoerd jn veÈand met het voornernên van de opclrachtgever
om op het ondeÍl-avige te.íern ?0 woningen en een appane.nentencomptex mit tOaDpèterre-len te bouwen. In eeÍste trstantie waren er in het planaebted Zwoningen gepío,ecreeÍd. E. dlert trz chr te oestaan in de mogehlke hinJ"i O" i"noptreden te. plaatse van net plangebieo e|. de Invloed v;n'het aantat êxkavoe.Iutger. ter gevolge van de realtsatie van het,Ieuwe plan, ten qevolqe van hetwegveíKeerslêwaai vanuit de directe o.ngevtng dient oepaald te woàen.

í.2 dê doelstetting van het ondqzoêk

Doejstel l ing van het ondezoek ts na ie gaan,n noeve.Íe de qevelbe,êstinaen
afkomslig van het wegverkeerstawaai op àe geprojecteerde *""lns;; b;;;;";;nrervoor op gro.d van het gestelde in art ikel g2 van oe Wer qeludh,noeí hooostroeraatbaíe getLrdsbetast,ng van de gevel. vanwege oe weq ts Oeleqen. l ldienrrervan sprêhe ,s dan dient tevens le worden ondeÈocn( welkè ;aatíeqetengetroffen moeten worden om middels hefschikking, voozieningen in de overd"ác-Àiof bouwkundige voozieningen aan de woning om 

"an 
c" gesËtae wefreJ1Ë-"is-;n

te voldoen.

ls dit om gegronde redenen niet haalbaar, dan bestaat de mogelijkheid hiervooreen.hogere waarde te vragen bij het co ege van B & W. O"-n áient ievens-ieworoen nagegaan of de karaktêristieke gelujdswering Ga.k van dê uitwendjoescheidrr gsco nstíLct e tgeveJs en dahen) voó. de verorilrÀgeo,èoen ten m;;ie aátiirs aan het veÍscrrt tussen de gel- idoeasting op de gevel (of het dêKvtak) e; d'egrenswaarcte voor het getuidsniveau in het verbtijfsgebied (het,karakteiistieke,
binnenniveau) van 33 dB, zoais vermetd in aid 

-3.1 
va; net eou;u;slrit.

opgernerkt dient te worden dat de karakteristieke getuidsweÍi;g è;; ;;-a]i;srtuaties ten minstê 20 dB(A) dient te bedrêgen

1.3 de opEêt van hêt ondêr2o€k

ln iet voorliggende rapport wordt if hoofdstuk 2 het wettelijke kader waarbinnen
het.ondezoek moet worden uitgevoerd beschr"u"n en i. een omscti|j"l;;";;;;i
onderhavjge plangeb'ed oogenoíren In hoofdstuk : rjvoraÍer Aevefl<eerstntens le,ten binnen de zone ,ondom het plêngebtêd nadeÍ omschreven.
terwijl in hoofdstuk 4 de Íesultaten van de berexennge-n atsmede Oe toeisino ar"
de hoogst roelaêtoafe geluidsbelastrng in zones plaátsvrndt e- Ce onOerUoíwino
van de georuttte methode.ader wordr toeqetrcht Tenslo e wordel ,n hooÍdstuk 6
de conclusies en aanbêveltngen aangegevèn.

PotectnummeÍ 14875 veBe 1.0
Datumr 23januar 2009 n*,,-ql
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2 Utetbliik l€der
2.í gêlui.tsonê

Volgens hêt gestelde in adikel 74, lid 1, sub a2 van de Wet geluidhinder dient de
invloed van alle wegen in een stedelijk gebied met een of twee rijstrcken gelegen
binnen 200 mêtêr van de woningen in het Plangêbied op de betreffênde gevels te
worden ondêtzocht. Voor een weg gelegen in eên stedelijk gebiêd met drie of
meer rijskoken bedraagt deze afstand conform het gestelde in artikel 74, lid 1, sub
a1 350 meter. Voor buitenstêdelijke gebieden bedragen dezê aÍstanden conform
het gestelde in artikel 74, lid 2 rcspectievêlijk 250 en 400 meter. Voof een weg
bestaande uit vilfof meer rijstroken geldt een breedte van 600 mêter.

De genoemde aÍstanden wordên aan weeÍszijden van de weg gêmeten vanaf de
buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. In onderstaande tabel zijn
samenvattend de breedtên van de zones bii de verschillende wegen opgenomen

De zones hêbben geen betrekking oP:
. Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
. Wegen waaryoor een maximum snelheid van 30 km per uur gêldt;

Dit houdt in dat van alle binnen deze zonês rond de te ondeeoeken locatiê
gelegen wêgen de huidige ên de toekomstige (over'1o-jaar) vêrkeersintensiteit
moetworden bepaald.

De bêrckeningen dienen tê worden uitgêvoerd overeenkomstig het het Reken - en
I\reêtvoorschrift WegveÍkeerslawaai' uit 2006 (Rl\4V'06). In dê onderhavige situátie
is gêbruik gemaakt van standaardrekenmethode ll.

2.2 yoo*€ursriraaídè ên hogere wáátde

In artikel 82 van dê Wgh is een grenswaarde opgenomen met betrekking tot de
geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgêvoelige
bestemmingen. Er geldt voor wegverkeerslawaai êen voorke!rsgrenswaarde van
48 dB, die in principe niet mag wodên overschreden. Onder bepaalde vooMaarde
mag de geluidsbelasting hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Deze
overschrijding is, afhankelijk van de situatie, gelimiteerd en voor êen hogere
waarde dient ontheffing te worden vastgesteld. Volgens adikel 83 geldt voor
stedelijk gebiêd de maximale waarde van 63 dB waaNoor voor woningen
onthefÍng kan worden aangevraagd. Voor buitenstedelijk gebied gêldt een
maximale waadê van 53 dB.

@ióid hdróac g6el

Één oÍ twee riistroken
DÍiê of vier

Prcjeclnummer 14875, veÍsie 1 0
Oatlm: 23 januari 2009
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2.3 aÍtrk \rolg€rE afdk lIí0g

In artikel 1109 van de Wgh is gercgeld dat een aantal decibels van gemeten of
berekende gevelbelasting van woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai mag
worden afgetrokken, alvorêns wordt getoetst aan de wettêlijke grenswaarde_ Dê
achterliggende gêdachte is dat door technischê ontwikkelingen en het
aanscherpen van de typêkeuringseisen van motorvoêrtuigen, deze in de toekomst
stiller zullen worden. De aftrck mag maximaal 5 dB bedragen. Nadere precisering
hiervan is opgenomên in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006_ Voor
wegen waar 70 km/uur of hardêr gereden mag worden is de aflrek 2 dB en voorde
overige wegen 5 dB. HiêrbÍ is de representatieve snelheid van belang, deze kan in
bepaalde gevallên afidijkên van de wettelijk toegestanê snelheid.

2.4 planbegEnzing

Op bijlagen I en ll is de begrenzing van hêt onderhavige plangebied met de daarcp
de te ontwikkelen locatie en de ontsluiting op de bestaande wegenstÍuctuur
aangegeven. Het plangebied is gelegen buiten de bebouwde kom van Gaanderen
(gemeente Doetinchem).

Prcjeclnlmmer 14875, versi€ 1.0
Dalumi 23 januan 2009
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3. Verkeercintensibiten

De d.red aan het plangebied grenzende wegen zln de VrceltstÍaat en de
^erKsUaar. Ue ovenge binnen l"êt plangebied aanwezrgê wegen kunnen ats niet-
maatgevend worden beschouwd.

De gemeente Doetinchem heeft de etmaaljntensieteiten van prcgnosêmodel 2O2O
alsmedê de píocentuele voenutgklassevedeling en de verdeiinq-in de dao. avond
en nacht aangeleveÍd Deze gegevens zijn opgenomen in bilÈge lll O;dat ergeen gegevens van de Vreeltstrêat bij de gemeente bekend 

-zijn, 
is door degemeente aangegeven om hieívoor de gegevens van de pierikstraát te gebruiken.

ue prenKsvaat neeït eên vergelijkbare íunctje/karakter. Deze gegevens vanprognosêmodel 2020 zijn gêbruikt bij de berekeningen.

Veryolgens is, om te bepêlen wat de invloed is van 13 eÍÍa woningen, welke in
het nieuwe plan gedefinieerd staat, aangenomen dat per woning en-pei etmaal 5voêrtujgbewegingên zijn. dus dar eÍ in totaal 65 er:tE voertuiqbeweqinoen oer
et/na€l ziln. Tevers ts aangenomen dat al deze exÍa voertuigbèweginleÀ via oeVreeltstraat naar Gaanderen komen en gaan. t{aar aanteiding-van dèzjgegeveni
is door ECOPART B.V. een prognose voor de uurgêmiddelàen in zozdvËor nei
n|euwe plan opgesteld.

Tabel 1 UuHntens,tsrten oo de direct'uuHnrensÍsien op de direct aa. hêtltan

20.19 0,73 0 2 3 0.11
12.36 0.52 4.21 0,07
1.62 0,08 0,04 0 0 1

45.98 1 6 6 0.53 0,24
2 8  t 6 1 . 1 8 0 1 5
3.68 0 1 8 0 0 8 0.02
83,71 4.53 0,56
47.56 2,33 0 1 6
5.79 4.25

81 72 4,42 0 5 5
46.43 2 2 7 0.16

0.25
NIEUW PLAN (l3WONINGEN EXTFIA]

(gedeelie lussen inÍt Laidooed
Màetra.d en de Kerksrraat)-

a7.77 4.53 0,56
51 62 0 1 6
5.79 4.25

(gedeelle tussen de Ke(straal
en de inril Lándgoêd Maeltand)

85.78 4,42 0 5 5
50.49 2 2 7 0.16
5 6 5 0.25

3-í
Projecinummêr 14875 versie 1.0
Datum: 23 januari 2009 -91
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4, Bê|€l(êning en toeGing
rt.l gêvêlbêlastingen

De invloed op de gevels van de ondeeochte wonjngen, ten gevoge van het
wegverkeerslawaai is voor de binnen het ondezoeksgebied gelegen relevante
wegen middels deze opdÉcht nader ondezocht. De berekeningen zijn uitgevoerd
overeenkomstig het Reken- en llreetvoorschrift Verkeerslawaai zoals bedoeld in
de Wet gel! idhinder standaardrekenmethode l l .

In bijlage lva en lvb is de situat,e 2020 weergegeven zoals deze in het
computerprogramma Geonorse is ingevoerd. De invoergegevens van de objecten,
bodemgebieden en wegen zijn opgenomen in de bijlagen Va Um Ve. De
beoordelingspunten zijn respectievelijk aan de voor-, zij- en achtergevels
gêsitueerd, waarbij berekeningen zijn uitgevoerd op een waameemhoogte van 1,5
m. (begane grond) ên 4,5 m. (1' verdieping) boven het maaiveld. Voor de
Íekênuitkomsten per weg wordt kortheidshalve verwezen naar bijlage Vla en Vlb.
De cum!laiieve gevelbelastingen zijn n bijlage VIc opgenomen. In deze bijlagen
zijn de correctie overeenkomstig artikel 110-g van de Wet geluidhindeÍ nog niet
opgenornen (zie parag|aaf 2.2).

Vêrvolgens is bepaald wat de invloed van het bouwen van 20 woningen is in piaats
van 7 Hiervoor zijn voor de VreeltstEat tussen de KerksÍaat en de inril met
Landgoed Maetland extra voeduigbewegingen ingevoerd. De beoodelingspunten
zijn dezelfde als die hierboven en de berekeningen zljn uitgevoed op een
waaÍneemhoogte van 1,5 m. (begane grond) en 4,5 m. (1" verdieping) bovên het
maaiveld. Voor de rekenu tkornsten per weg wordt kortheidshalve veÍwezen naar
bijlage Vlla en Vllb. De cumulatieve gevelbelastingen zijn in bijlage Vlllc
opgenomen. In deze bijlagen zin de correctie overeenkomstig artikel 110-g van dê
Wet geluidhinder nog niet opgenomen (zie paragraaf 2.2).

Hieronder zal in tabel 2 per weg worden aangegeven wat de gevelbelastingen pel
ontvangerpunt zjn voor 2020 ( 1" p ên mèt 7 woningen) en 2020 (nieuwe plan met
13 extÍa woningen).

r
t

ProjechummeÍ: 14875, vêrsiê 1.0
Oatumr23janua 2009
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Tabel 2. lMaximaál oplredênde dB)
ondêrslaande weoen in 2020 (1'

PÍojectnhmèr: 14875, veBie 1 0
Dátum 23 januàr i2009
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coÍeche ad 1 I o-9 w-hG;;aE;i;

42 toêtsing

g1l$.,*;g$$,tïï:- "'r:ii*r'ïii'irïrff

E
1 3

41 {43) 42 (44)
J9 141 39 í41 41 í43t

46 GA\ 46 (48)
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1 8
46 í48)
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5. Gondusie en aanbqelingeíl
5.í tê vêrwachten gêluidsbelastng

De te veMachten geluidsbelastingen llden] vanwêge het wegvêrkeer op dê gêvel6
van de woningen bedraagt maximaal 48 dB. Hierin is dê 2 dB aftrek ex. adikel
110-9 Wet geluidshinder voor wegen waarop de snelheid van lichte voertuigen
meer dan 70 km/uur bedraagt rêeds verdisconteerd. Voor de berekende
gevelbeiastingen wordt de wêttêlijk toegestane waarde van 48 dB niet
overschrc0en.

Vervolgens kan woden geconcludêerd dat het aantal extra voeítuigbewegingen,
ten gevolge ,van de realisatie van het nieuwe plan, waarbij in plaats van 7
woningen (1é plan) 10 woningên en een appadementencomÉbx met 10
appartementen ztn geprojecteerd, op hêt wegverkeerslawaai nagênoeg nrcl van
anvloed is.

5.2 tê ffiên vooÍziêningên

Er behoeven gêzien de ujtkomstên van het onderzoek geen voozienjngen in de
overdÍacht oÍ aan de gevels te worden getroffen om geluidshinder tegen te gaan.

Prcjectnummei 14875, versle 1.0
Datum: 23 januari 2009 -q!5-í
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Aantal voerfrtiqen per uur ln 2020
dag

Lichte moto|voertuÍqen 83,7í 47,54 5,79
I\riddelzware motorvoertLtiqen 4,53 0,25
Zware motoavoertutqen 0,55 0,16 0,00
l\Iotorcn 0,00 0,00 0,00
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Uítgangspuntàn Eljaar
jaartaltel jaar = :: : : : : : :2O'2A
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Aantal voed)iqen per uu in 2m0
dag

Lichte motoruoertuiqen a\72 46,43
Middelzware motorvoertuiqen 4,42 o,25
Zware motoTvoêrtuiqen 0 , í 6 0,00
Motoren 0,30 0 , í 9 0,00
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das

Lrchtê motorvoertuigen a7,77 5í,62 5,79
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l\Iotoren 0,00 0,00 0,00
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Aantal voeduigen pet uuítn 2Om
clag

Lichte motorvoertuigen 85,78 50,49
lvliddelzr/vare rnotorvoertuigen 4,42 o,25
Zware motorvoertuigen 0,55 0 , í 6 0,00

0,30 0,í9 0,00
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í, Aanleiding en doelstellitrg onderad<
1.1 de aanleiding v"áí hêt ondezoêk

tn opdrêcht van Ten Brinke Bouw b.v
bodemonderzoek uitgevoerd op een
Gaanderen- De locatie wordt aan
Bielheimerbeek.

A À I { I C I D I N G  ! N  D O E L S Ï É L I I N G

is door ECOPART B.V. eên verkennend
perceel aan de Vreeltstraat (ong) te
de andere zijde begrênsl doof dê

Aan eiding voor de uitvoering van dit ondeeoek is de geprojecteerde nieuwbouw
van wonjngên op deze locatie, waarbrj de eventuele aanwezighêid van êen
bodemvercntreiniging een beletselof beperking van deze plannen kan vormên.

í.2 de doelstêlling van het ondeizoek

Het doel van het ingestelde ondezoek in deze situatie is aan te tonen dat op de
locatie redelijkerwijs gesprcken geen verontreinigêndê stoffen aanwezig zijn in de
grond of het freatisch grondwater in gêhaltês boven de streeí,vaarde of het
gêldende achtergrondgehalte.

í.3 de reikwijdte van het oíderzoek

Het verkennend bodemondezoek beoogt een waarheidsgetrouw beeld te geven
van de bodemkwallteit van de ondee oekslocatie op het moment van de
monstername. Gezien het steekproefsgewijze karakt$ van het ondezoek van
onverdachte locaties, waarbij de monstername op willekeurig bepaalde locaties
plaatsvindt, kan echter nooit geheel wofden uitgesloten dat een eventueel
aanwezigeverontreiniging nietwordtaangetroffen (restrisico).

ïevêns wordt erop gewezen dat het !itgevoerde onderzoek eên momentopname
betreft en dat naarmate meer activiteiten op de locatie plaatsvinden en de periode
vershekên sedert uitvoering van hêt onderzoek langer wordt, de
ondezoeksrcsultatên met een grotere omzichtigheid moeten wodên gehanteerd.

De u tvoering van werkzaamheden door ECOPART B.V. vindt op zorgvuldige wrjze
volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en rnêthoden bij ondezoek naar
bodêmverontreiniging plaats. ECOPART B.V. aanvaárdt gêen aansprakelijkheid
voor êventuele schade ontstaan als gevolg van of vêóand houdend met het
hiêruoor aangehaalde restrisico en/of de geldlgheidsduur vên het onderzoek.

r
1-1 Ál*'ql
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2 Uihoering vooronderaek
2.í algêmeen locatiegêgEvens

Het ondeÊochtê terrein is gelegen aên d-ê Vrêeltstraat (ong) te Gaandêren en
hêeft een oppeNlakte van circa 18.000 m'. In bijlêgê la is dê rcgionalê situêdng
weêrgêgêvên. Eên situatietekêning van hêt têrrein is opgênomen in bijlage lb.

Orn te bepalên van welke hypothese moêt wordên uitgêgaan bÍj hêt opstellen ván
de ondêrzoêksshatêgie, is door ECOPART B.V. een vooíondêzoêk conform de
NVN 5725 (basisniveau) ingestêld. Een dêrgelijk ondezoek dient inÍormatie te
vêGchaffen over het vroegere ên huidige gêbruik van de te ondêrzoêken locatie,
alsmede over de bodemsamênstelling en dê gêohydrologische situatie. HieÍvoor is
op 30-08-2006 êen locatiebezoek vericht. Tevens is door de opdrachtgever een
historisch vÉgênformulier ingevuld ên is een verkênnend en oriënteÍend
bodemondezoek uit 2001 gebruikt. OndêGtaand zijn de conclusiês van het
vooaondezoek weergegeven. Tevens is de regionale bodemopbouw en
geohydrclogische situatie beschreven.

2.2 conclusiês voorondêrzoek

O n dedoe ks loc atie e n o m gev í n g

De ondêe oêkslocatie is gêlegen tên noordoosten van Gaanderen, net buiten de
bebouwde kom. Het perceel is gêlegen tussen de Vreêltstraat en de
Bielheimerbeek. Voor zover bekend is de locatie altijd in gebruik geweest als
landbouwgrond. Dit was ook het gebruik ten tijde van het ondezoek. Volgens de
hiridige eigenaar van de locatie, is het gebruik van de locatie sinds de uitvoêing
van het voorgaande ondezoek niet gewijzigd en hebben êr gêen
bodembedrêigende activiteiten plaats gevonden.

Bo.l ê ín b êd rd gen do actlv í toito n

Op de ondeÊoekslocatie zêlf hebbên voor zovêr bèkend geen activiteiten
plaatsgevondên, die aanleiding geven om een bodemverontreiniging te

Ee rd er u ítg ev oe rd bo d e m o n deno e k

In de omgêving van de onderhavige ondezoekslocatie en op de
ondêzoekslocatie zelf zijn in het verleden enkele bodemondeeoeken uitgevoêrd.
Onderstaand zijn de bevindingen weergegeven:

Verkennend bodemandeÈoek ECOPART B.V. d.d. 9-03-2001 proiectnummel
12595
In maart 2001 is er op de locatie een verkennend bodemondezoek ujtgevoerd
door ECOPART B.V. Ten behoeve van dit ondeÍzoek zijn 41 boringen verricht. Op
basis van het verrichtte ondezoek kan gèconcludeêrd worden dat de boven- en
onde€Íond van de onderzoekslocatie over het algemeen licht tot matig veÍhoogde

Prcjeclnlmmei 14245, veBie 1.0
Dalumr 27-09-2000

2-1 -Q1



U  I  Í  V  O  !  R I  N  G  V O O  R O  N  D  E R Z  O  E  X

gehalten arseen bevat. ln een mengmonster van de ondergrond is plaatselijk eên
sterk verhoogd gehaite arseên gemeten. Voor het overige zijn in de boven- ên
ondeÍgrond gêen van de ondezochte stoffên verhoogd gemeten. Het grondwêter
is eveneens niet verontreinigd mêt de ondeeochte stoffen.

Omdat bij bodemondeeoeken welke in de omgeving van dê ondezoekslocêtie
hebben plaatsgevonden eveneens vergelilkbaar verhoogde arseengehalten zijn
aangetroffen in de grond, is het aannemelijk dat de gevonden árseengehê tên
geheel van nêtuurlijke oorsprcng zijn. Dit têmeer omdat er in djt gebied (en ook
binnen het onderzoeksgebied) veel 'oel-houdende lagen zijn aangêtroffen, waarin
arseen van natlrre voorkomt. Tevens is uit eerder uitgevoeÍd uitloogondezoek van
arseenhoudênde grond afkomstig van landgoed 't N,taatje gebleken dat deze grcnd
geen uitloging van arseen vertoond. Op basis hiervan kan geconcludeed worden
dat, hoewêl de verhoogde arseengehalten lokaal de landelijk vastgestelde
interventiewaarde piaatselijk te bovên gaan, hêt blootstellingsrisico
verwaarloosbaar is vanwege de sterk gebondên vorm waarin hêt arseen in de
bodem vooÍkomt. Het arseên is hierdoor niet in aanmerkelijkê verhoogde mate
beschikbaaa voor opname door het menselÍk lichaam.

Oiënterend bodemonderzoek ECOPART LV. d.d. 20,10-2000 Dratectnumneí
í 2463
Op basis vên het verrichtte ondezoek kan geconcludeerd worden dat de
bovengrond (bouwvoor) en de tussenlaag (mixlaag) van de ondezoekslocatie
plaatselijk matig tot sterk verhoogde waarden voor arseen bevat. Omdat bii
bodemondezoeken welke in de omgeving van de ondezoekslocatie hebben
plaatsgevonden eveneêns matig tot ste|k verhoogde aGeengehalten zijn
aangetroffên, is het aannemelijk dat de gevonden arseengehalten geheel van
natuurlijke oorsprong zijn. Dit temeer omdat êr in dit gebied (en ook binnen hêt
ondezoeksgêbied) veel 'oe/-houdende lagen zijn aangetroffen, waarin arseen van
nature voorkomt.

Daarnaast zijn in de bovêngrond plaatsêlijk licht verhoogdê gêhalten cadmium
gemeten. De aangetoonde gehalten cadmium kunnen ons inziens, vanwege het
ontbrekên van bronlocaties, worden beschouwd als verhooqdê
achtergronowaarden Het in de bovengrond aêngetoonde Jicht vêÍhoogde gehálte
minerale olie en de licht verhoogde gehalten EOX geven eveneens geen
aanleiding tot het uitvoeren vên nader ondezoek.

In de zandlaag zijn geen van de ondeeochte stoffen verhoogd gemeten.

In het grondwater is plaatselijk een licht verhoogde concentratiê dichloorbenzeen
gemeten. Dê gerneten concentratie geeft geên aanleiding tot het uitvoeren van
nader onderzoek.

2.3 bodemopbouw ên geohtdÍologie

Oosteliik Gelderland

Gêologisch gezten kan het oostelUke gedeelte van Gelderland worden
onderverdeeld in het Usseldal Iomgeving Zutphenl, het oostetijke en westetijke
deel van het pleistocene bekkên Jomgeving Ldchem, Ruurlo, Lichtênvoorde,
Varsseveldl, het Tertiair plateau Íomgeving WinteÍswijkl en de zuidwêstetijk
gelegen Riviervlakte [omgeving Zevenaar, 's-Heercnbêe]. De belangri jkste
waterlopen in deze shêek worden gevormd door de Schipbeek, de Beakê|, de
Oudê lJssel, de Aaltense Slinge en de Oude Rrjn. Het gebied hett van 30 à 40 m +
NAP in het oosten tot 8 á 12 m + NAP in de Usselvallei.

Prcjectiummer: 14245, ve6ie 1.0
Datum: 27-09-2006 2-2
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Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt
van de grondwatêrkaart van Nedêdand en de Provinciale Ovezichten Win- en
Productiemiddelen (VEWI N).

Westêliik deol Pleistocene bêkkên

Algemèen
Het Pleistocene bêkken bestaat uit een vdj vlak glaciaal bekken dat js opgevutd
mêt íuvio-glacialê sedimenten bestaand uit matig fijne tot vrij grove grindhoudende
zandên, de Formatiês van urk en Kreftenheye. Het gebied is afgedekt met eên
naar het oosten tot í0 m dikke laag dekzand van de Formatiê van Twente. l-let
westelijke deel van het pleistocene bekken wodt aan de oostzijde begrenst door
de lijn Borcllo-Ruudo-Zêlhem-Varsseveld-Aalten en aan de zuidziide door de
Durtse grens vanaf de teÍÉsrand tot aan Lobith.

0e westkant wordt begrênsd dooÍ de lijn Lobith, Doetinchêm, westelijk van
Keijenborg chting Vordên. De maaiveldshelling bedraagt 0,8 á 0,9 m/km en is
hiermee beduidend hogêr dan die van het oostêlijk aangrenzendê gebied. De
belangrijkste bodemtypen die binnen dit gebied voorkomen behoren tot de
veldpodzolgronden, dê enkeerdgronden, de gooreerdgronden en dê
beekêedgronden.

G eolog i sc h e o n ts t a a n sw U z e
Voor de geologische ontstaanswuze van het gebied is het tijdvak vanaf het Tertiaif
van belang. Tijdens deze pêdode werden in Nêdêrland mariene, schelp en
glauconierhoudende zandtgê kleten afgezet. de Formaties van Oosterhou en
Breda. Tijdêns het Oud-Pleistoceen weÍden door rivieren de zanden van de
Formatie van Harderwijk afgezet. Door erosie is deze grotêndeels weer veÍdwenen
waardooÍ deze vermoedelijk alleen in hêt noorden van het gebied voorkomt. In het
I\ridden-Pieistocêen stroomde de Rijn voor het eerst door de Achterhoek en zette
de Formatiê van Stêrksel-Enschede af.

Vervolgens sneed de Rijn zich diep in haar eigen sedimênten in tot aan de
terrasÍand Á€lten-Neêde waardoor ook dêze latef grotêndeels werd afgeërcdêeÍd
en alleen nog ten oosten van de lijn Aalten-Nêede voorkomt. Vanaf het begin van
de Elster-ijstijd werden fluviatiele algiêtrijke zanden aangevoerd door de Rijn en
de Maas, de Formatíe van UÍk- Tajdens het Saaiien was het gebied vermoêdeliik
mêt landijs bedekt. lJtt deze perioden stamt de FoÍmatie van Drente die een zeeÍ
gevarieêrde samenstelling hêeft van zand en lêem.

Toen na de terugtrekking van het landijs de Rijn weer in noordelijke richtjng ging
stromen zette deze de eveneens zandige Formatiê van Kreftenheye aí Later wed
het gebiêd grotendeels door de wind bedekt mêt dekzand van dê FoÍmatie van
Twente.

Het gebied is een begraven stuwwal. De gêmiddêldê maajveldhoogte in de
omgeving is cÍcê 12 meter + NAP.

Reglonale geohydÍologischê situatie

Het watervoerende pakket bestaat uit de Formaties van Urk en Kreftenheye,
afgedekt door de Formatie van Twenie. Dê mêÍiene tertiairc kleien vormen;e
hydrologische basis. Dê kD ligt in de omgeving van Doetinchem tussen 600 en
20A0 n' ldao

Prcjectnumínêr: 14245, veÍsie 1.0
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Overzicht van de aêo
Pakket Formatieís
Deklaag Twente

e oooem dhêid
SamenstelliD

0-4
kD /c

fijn zênd, soms humeus
en sl ibhoudend
matig fijn tot vrij grof kD 600-2000
grindhoudend zand

Basis

4-25

>25

Urk en
Krcftenheye
Oosterhout klei, zandioe klei

\nr'VP = WateÀ/oerend Pakket
SL = Scheidendê Laag, D = Dikte in nr,
kD = Doorlaatvêrmogen in mz /d
c = vedicale wêerstand in d.'overde exacte waarde zin onvotdoende seqevens lexeno

G rondwate rct rom ing, We fwegzijgi n g, O nttêkki ng e n
Door de grotere dikte van het watervoerend pakket is dê bergjngscapaciteit van
hêt gebied groter dan verder oostwêads. OveÍtollig rêgênwatèr inÍltreert en
stroomt ondeÍgronds in westelijke dan wel zujdwestelijke richting en ontwated op
de Oude lJssel en de lJssel.

De belangrijkstê grondwateronthekkingen ten behoeve van de
drinkwatervooziening vinden ptaats bij pompstation ,De pot,, gelegen ten zuiden
van de Aí8. op ciÍcá 3 kibmeter ten zuidoosten van het cenkum van de qemêente
Doelinchêm. Hier worden cÍcá 3 tot 4 miljoen mr drjnkwêter peÍ iaar o;wonnen
VooÍts vindt er in Wehl en Zeddam drinkwatêrwinning ptaats (cá. Z ái1oen mr
liaat\.

Verder zijn eí nog een aêntal grootschalige rndustriële grondwatercnttíekkingen
gesitueero in^de omgeving van de gemêente Ooêtinchem. Dit betreft totaal circa'1,5 miijoên m' per jaar.

PÍojecinummer: 14245. versie 1.0
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3 @lbn\ran dêlqmdresê
3.í algemeen

Op basis van de gegevens afkomstig van het voo.ondezoek is er geen rêden le
verondeÍstellen dat er sprake zou kunnen zijn van een verontreiniging van de le
ondezoeken locatie, welke niet middels de standaard ondeeoeksopzet kan
worden aangetoond.

Er wordt uitgegaan van een tereingroohe van circa '18.000 m'en de
ondeÊoekshypothêse 'onvedacht. De tê volgen opzet is gebaseerd op de'ondezoeksstrategie bij verkennênd ondezoek vooÍ een onverdachte loca ie'
lNederlandse norm NEN 5740], strategie ONV.

Er is bekend dat er op de locatie verhoogde gehalten arseen voorkomen in zowel
de boven- als de ondergrcnd. Daar deze van nature in de grond voorkomen en
homogèen versprcid over dê locatie voorkomen wodt de ondee oeksstrategie hieÍ
niet voor aangepast. Arseen zit in het standaard NEN5740 analysepakket en zal
daardoor meegenomên woden in het onderzoek.

Projectnumme. 14245, veÍse 1 0
Oatum: 27-09-2006
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a Opzet bodemonderzoek
4.í opzet veldwerk

Bij de veldwerkzaamheden wordt onderscheid gemaakt tussen ondêrzoek van de
bovengrcnd (tussen I\,íV - 0,00 m. en [/V - 0,50 m.) en de ondergrond (tussen MV -
0,50 m. en MV - 2,00 m ). Voods woÍdt onderzoek vêrricht naar de kwaliteit van
hêt grondwater.

rL2 opzèl van het ondêrzoek

De opzet van het ondêzoek is gebaseerd op de Nedêdandse nofm voor
verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) en is als volgt opgebouwd:

í. Inventadsatiê: De beschikbare gegevens over de onderhavige
onderzoekslocatie, voor zover deze van belang zijn voor het verkrjjgen van
inzjcht in een mogelíke bodemveronkeiniging ên voof zover beschikbaar,
zín vêrzameld, gêrangschikt en samengevat in het vooronderzoek.
Gebaseed op dêze gegevens is het ondezoeksplan opgesteld.

2. Onderzoekt Bjj het veldondezoek zin aanvullende gegevens vêÍkÍegen
over de bodemopbouw en de grondwatergesteldheid van het onderhavige
ter.ein. Tevens zijn gaond en grondwatef systematisch bemonsterd an
chemisch ondezocht op mogelijke verontreinigingên. De
veldwerkzêamheden en het laboíatoriumondezoek wordên voor zover
mogelijk confonn de in de NEN 5740 genoemde NEN- en NpR-Íichfliinen
Litgêvoêrd.

3, RappoÍtáge Er woÍdt verslag gedaan van een aantal locatiegegêvens
alsmede van de uitkomstên van de ondezoeksgegêvens. p€n de hand
van de intenretatie van de resultaten afkomstig van de chêmische
anatyses, B er een conclusie omtrent de kwaliteit van de bodem en dê
gebruiksmogelijkheden of bepeÍkingen van het percêel rnet betrêkking tot
de bodemkwaliteit in de rapportage opgenomen.

Op basis van de voorhanden zijnde gegevens en de vêrskekte situatjetekeninq. is
een beÍonsledngs- en analyseplan opgestetd en uitgewerkt.

4-1Prctêctnummer 14245 veBie 1 0
Dalumr 27-09-2006 ÁH;; ql
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5. Uittoerirrg \,êH$,eÍlaaamheden
5.1 aanpak veldweÍk

De boringen zijn verricht conform hêt gestelde in de Nederlandse Praktijkrichtlijl'
INPRI 5741. De plaatsing van dê pêilbuis is verricht conform het gestelde in d€
NEN 5766, terwijl de grondwatermonsters zijn genomen volgens de NEN 5744 ef
de NEN 5745. Grondmonsters zÍn gênomen conform het gestelde in de NEN 5742
en dê NEN 5743.

De eventuele aÁrvijkingen van dêze richtlijn en normbladen woÍden -indien vaf
toepassing- in dit hoofdstuk vêrmeld en gemotiveerd. Het veldwerk heêft plêatsge
vonden op d.d. 30-08-2006 en is uitgevoerd door ECOPART 8.V.. Het grondwatel
is d.d. 07-09-2006 bemonstêrd.

5.2 uitvoêring vêldvYêt*

Gêzien de oppervlakte van het terrein en het onvêrdachte karakter zijn 26
hêndboÍingen verricht. Voor een ove.zicht van deze boringen en de samenstelling
van de mengmonsters wordt verwezen naar het gêstelde in tabel 1.

N

Ze raot palket Handboringen B1, 87 ên 824 zijn in êerste instantie voodgezet tot MV - 2,00 m. en
vervolgens tot MV - 2,50 m. Hierin zijn peilbuizen (ó 32 mm.) met eên filterstelling
van l\4V - 1,50 m. tot MV - 2,50 m. geplaatst. De grondwaterstand bevond zich ten
tljde van de uitvoering van de vêldwerkzaamheden op MV- 1,00 m.

De onderzoekspunten zijn litgepast ten opzichte van de êdbêgrênzing en de
bestaande bebouwing. Op de situatieschets (bijlage ll) zijn dêze boorpunlen
aangegeven.

Tabel í:  Samenstel l ing me

Prcjecliommê. 14245, versiè 1.0
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á3 gÍondrnorrstemarne

De boringen zijn, aftankelijk van de diepte van de diverse monsternamepunten,
van het maaiveld tot de maximaal ondezochte diepte van MV - 2.00 m. over
vêrschillende trajêcten bemonsterd. Een en ander is afhankelijk van het karakter
van de boring (verdacht of niet-veÍdacht), de onderscheiden bodemlagen en de
organoleptische waamemingen. De behandeling van de monsters is verricht
volgens de NVN 5730 en/of de NEN 5751 en de NPR 6601. Zie voor een
beschrijving van de wÍze van monstername het gestelde in bijtage Vl.

5á gÍonduratennonst nrane

Meteen na het plaatsen van de peilbuizen zijn deze met een stangenpomp
afgepompt. lrinimaal eên week na plaatsing zijn deze opnieuw afgepompt en is
het grondwater bemonsterd conform het gêstelde in de NEN 5744 en de NEN
5745. De zuurgraad (pH) en het geleidingsvermogen (EC) zijn in het vetd
gemeten. Dê filtratie over 0,45 Fm voor de analyse van zware mêtalen is inline
vêrricht. Voor de beschíijving van de grondwatermonstername wotdt veMezen
naar het gestelde in bijlage Vl.

ProjechummêÍ 14245, ve|sie 1.0
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6. ResulHen veldrn€Íleaamhedeíl
6,{ lokalê bodenopbouw

Tot de verkende diepte van MV - 2,50 m., bestaat het bodêmprcÍlel overwegend
!it kleiig en lemig matig frjn tot zeer fijn zand.

Voor de beschrijving van de boorprofielen (conform NEN 5104) wordt veMezen
naar bi j lage l l l .

6.2 organoleptische beoordêling

\.*\

De zintuiglijke wêarnêmingen van het
veldwe*zaamheden zin in tabel2 samengevat.

bodemrnateriaal tijdens de

Tabêl 2: Resultêten z k ondezoek orondmonsters.

TOEL|CHT|NG QP DE TABEL.

1 )
2)
3)

geen aí/v,tkêndê waarneri ngen
geÍinge afwjkênde waamemingei
aíritke.dê waameminge'r
foÉe atuikendè waahèmingen

asbestverdacht máteÍiaal

Prcjectnummêr: 14245, ve6ie
Datum:27 09-2006
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7. laboratoriunronderaek
7.í chêmischê analyse

De monsteÍs zijn geanalysêerd op de volgende paÍameters:

Tabêl 3r Uit tê voeren ana r (menq-)monster.

paríkeÍÁ (grond NEN 5740):
- aasêen en de zwarc metalen: chroom, nikkê|, koper, zink, lood, kwik, cadmium;
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 leidÉad);
- extrêheerbare organohalogenen (EOX);
- minêrale ol ie (cC):
- lutum en organische stof.

pakkeÍ I (grondwater NEN 5740):
- arseen en de zware metalên; chroom, nikkel, koper, zink, lood, kwik, cadmium;
- vluchtige gechloreeíde koolwaterstofen,
- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (incl. naftaleen);
- mineÉle ol ie.

De te analyseren paíêmêters zijn conform de hiervoor geéjgendê norm,
gelijkwaadig aan deze norm of op een eigen mêthode uitgevoerd (zie toelichting
bij de analysecertificaten op billage lV).

Op basis van door de Raad voor Accrêdjtatie (Sterlab) gecontroleerde
ringondeÈoeken kan worden geconclLrdeerd dêt met de gebruikte eigen methodes
welke standaaÍdmatig worden uitgevoerd binnên Ajcontrol Laboratories, gelijke
resultaten worden verkregên als de oveÍige deêlnêmers. Hoewêl met de eigen
methodes wodt afgeweken van de NEN 5740, zijn de vêrkrcgen resultaten
hiermee vergelijkbaar.

7-,1Prcjectnumme. 14245 ve6ie 1 0
Datum 27-09-2006 Á$*'qI
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& Resdtrn cheÍnkAeanalpe
8.1 bêooÍdêliígBkadêÍ

Om de mate van verontreiniging vàn de grond en het gíondwater te kunnên
beoodêlên, zijn de uitkomsten van de chemische analyses van dê grondmonste6
en de watermonsters gêtoetst aan de streef- en interventiewaarden welke gesteld
zijn in de Wet bodembêschêrming. Deze indicatieve richtwaarden ziin als volgl te
definièren:

. Streeirraarden voor een multifunctionele bodem: De
sheefwaarden gevên het niveau aan waaót sprake is van een dluzame
bodemkwaliteit en komen overeen mêt de gemiddelde gehaltes aan van
nature aanwezige stofien in de bodem, gerelateeÍd aan het lufum- er/of
het organische stofgehafte. Een overschijding van de sheêi,vaarden wordt
een lichte veÈoging genoemd, waarbij mogelijk spÉke kan zijn van een
bodemvercntrciniging.

. Interventiewaarden tb.v. een beslissing tot sanêring: De
inteNentiewaaÍden gêven aan wanneer de functionele eigenschappen die
de bodem heeft voor mens, dier en plant emstig zijn of dreigen te woaden
vermjnderd. Dit geldt zowel voor de humaên_ als eco_toxicologische
eíecten van de bodemveronkeinigende stoffen.

. Voot verontrcintgingen ontstaan vóór 1-1-1987 zijn de inteNenliewaaíden
gerelatêed aan een ruirntelijke schaal. Om van overschrijding van de
waarden, en dus van een geval van emstige bodemveront|einiging te
spreken, dient voor ten minste één stof de gemiddelde concentralle in
minimaal 25 m3 qrond of 1oo rn3 grondwater hoger te zijn dan de
interventiewaardê. De lnteNentiêwêarde is net als de sheêfwaade
gefelateerd aan hêt organische stof- en lutumgehalte van de bodem
Ernstige veronbeinigingen worden onderscheiden in uagentê en naet-
urgente gevallen. Om te kunnen bepalen of er sprêke is van een urgent
dan wel niefurgent geval, woden aan de hand van (uniforme)
rekenmethoden, aangevuld met metingen, de acluele risico's voor mens
en ecosysteem en de actuele verspreidingsisico's bepaald Eên
oveÍschrijding van de interventiewaarden wordt als êmsíge veronÍeiniging
omschreven.

. Voot veronL'einigingen antstaan na 1-11987 geldÍ dê zotgplicht Dit houdt
in dat de verontreinigde loc€ties ten allen íjde zo spoedig mogelijk dienen
te woroen gesaneeru.

. Tussênwaarden ten behoeve van nader ondeÍzoek wanneer
blljkt dat de concentratie van één of mêêrdere stofien de som van de
streef- en inteÍventiewaarden gedêêld doof twee op €€n of meerdeE
plaalsen overschÍijdt, wodt er vanuit gegaan dat zich een sico voor de

N

\.\
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volksgezondheid zou kunnen voordoen. Er zal verder ondetzoek
noodzakelijk zijn om de verontÍeinigingsgraad van het bÍrein nadeÍ te
analysêÍen. Een overschrijding van de tussenwaaaden ',tordt êls matige
verhoging omschreven.

Bij de beoordeling van deze wêarden speelt de lokalê veronkeinigingsituatíe en
het toekomstige gebruik van de ondêrhavige locatie een betangrijke rol. Ondeí de
lokale verontreinigingsituatie worden die factoren verstaan die van belang zijn voor
de matê van en de mogelïkhêid tot verspreiding van de verontreiniging naar de
omgeving. Het gebruik van de bodêm speelt mede eên rol bï de bepaling van de
mate van eventueel gevaar voor de volksgezondheid of het milieu. Hierbij wordt
bijvoorbêeld onderscheid gemaakt tussen enezijds de meer kwetsbare gêbíeden,
zoals woon-, werk-, en anderê verblijtsgebieden, waterwingebjeden en
natuurgebieden en de mínder kwetsbaÍe gêbieden, zoals bÍvooíbeeld
industieteneinen of gronden mêt een infrastÍucturele bestemming.

E2 toeBlngsrèsultaten

De resultaten van de chemische analyses zijn vergelekên met de streef- en
interventiewaarden zoals deze zijn berekend in de bijgaande toetsingstabel. Een
ovezicht van de resultiaten van deze toetsing js weergegeven in de tabellen 4
(grond) en 5 (grondwateÍ).

PÍojeclnummen 14245, EÉie Í.0
Oalum: 27.09-2006 -01&2
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Monster W1 W7 W24

Metalên

Cadmium
Chrcom
KopeÍ
Kwik

N kkel
Zink

Vluchtigè aromaten
Benzeen

Elhy benzeen
Xylenen
Totaal BTEX
Naílaleen

Vluchtige
Chloorkoolwaterstoffen
1 2-dichloorethaan
Cis i,2-dichlooretheen
TetrachlooÍêtheen (per)
TeÍachlootmethaan
1 ,1 , 1 'tíichloofelhaan
1 ,1 ,2{Íichloo.elhaan
TÍichlooretheen (Ai)

(chloroforÍÍ)

chloorbenzenen
lvlonochloorbenzeen

Minerále olie
fracl ie C10-C12
kaclie C12-C22
f.actie C22-C3O
fraclie C30-C40
Totaalol ie C10-C40

<5
<0,4

<5
<0,05

< 1 0
< 1 0
<20

<4,2
<4,2
<4,2
<0,5

<4,2

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0, j

<o,2
<o.2

< 1 0
< 1 0
< 1 0
< 1 0
<50

<5

<5
<0,05

< 1 0
< 1 0
<20

<0,2
<o,2
<o,2
<0,5

<o,2

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
< 0 1

<5
<o,4

<5
<0,05

< 1 0
< 1 0
<20

<o,2
<o,2
<o,2
<0,5

<o,2

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
< 0 1
<0,1
<0,1
< 0 1

<o,2
<o,2

< 1 0
< 1 0
< 1 0
< 1 0
<50

<o,2
<o,2

< 1 0
< 1 0
< 1 0
< 1 0
<50

PÈ' 
----------- -- 

7,4 75
Ëë"------ 

- 'or8 - '---{ir-'

De analyseÍesultaten zrjn getoetst aan het toetslngskadeÍ van VRO[,] (circulaÍe: SlreeírvaaÍden en inteÍventiewaarden
bodemsaneÍing d.d. 24 íebruaÍi 2000)
De gehalten zÍn als volgt geclassiÍceeÍd:

het gehalle is gÍoter dan de sÍeeÍwaarde
het gehálte is groter dan hêt gemiddelde van de streef- en inleNenliewaarde
het gehalte is groter dan de inteNentiêwaaÍde
niel geanalyseerd

1) de zuueraad (pH) en het elektrisch gele dingsvemosei (Ec) zitn in hel veld gémelen De gemetei waaden wlken niei
sreÉ al va" gemdded gefelen waá'del r de regio

Projectnumnrêr 14245 versie 1 0
Dálum 27-09 2006
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8.3 toêlichting oP dê toêtsing

De uitkomsten van het laboratoriumonderzoek zijn als volgt samen te vêtten:

rconcentÍatie < streefwaa'de nlet verhoogd)
tstreeÍr,vaarde < concentÍatiê < tussenwaarde [{S - l)/2] : Ichl veÍroogo)
it,,"on*aard". concentratie < interventiewaarde : matig veÍhoogd)

iconcentratie > inteNentiewaarde : sterk verhoogd)

arseen en <le zware metalen: In de mengmonsters van de bovengrond lvll

un VZ 
"n 

uun het mengmonster van de ondergrond M5 zijn sterk

i"rhóolae qef'alten a'see; aargetroffen ln l'et mergmonsteÍ van de

onAeó.0 
-Va 

is e"n nalg veÍhoogd a'seengêha'te aangetroffen ln 'ret

menqáo_ster va' de bovengrond M3 ájn geen veíhoogoe gerarcn

à"ngËtrÀff"n ln de gÍondwateimonsters zín eveneens geên veÍhoogdê
gehalten aangetroffen.

extraheerbare oígrnische halog€en\erbindingen: ln de nengmonsteÍs

van de boven-'en ondergronà zijn geen veÍhoogde gehalten ÉOX

aangetroffen.

vluchriee qechloreerde kooh rle|.'totren eí chlooíbenzenen: ln de

oionà*'"t"i.,onat"tt zi,n geen veínoogoe conce'ltíalies Vocl en/o'

chlooÈenzenen gemelen.

vluchdse a.omatische kootqatersloffen en nafialeen: In de

orondw:termons@Ís zln geen veÍhoogoe concentÍànes BTEXN gemeien

mineÍale olie: In de mengmonsters van de boven- en ondeQrond en in de

orondwatermonsters ziin geen verhoogde gehalten minerale olie gemeten

. polf'cyclische aÍomatische kookvatetstofien: In de rnengmonsteF van

àe boíen- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten PAK gemeten

8.4 interpretatie

Uit de analyseresultaten blijkt dat voor êrseen licht tot sterk verhoogde gehalten

Trin áànoeiíoffen. NaaÍ aan'eroinq van de conclusies uit een ondezoek ingesteld

;;;;;'À;k.r;;"";" i urecctlmet betre<krrg tot de herhorrst van verhoogde

arseenoehá.tes In de boden nabil oe gerreente Doetilchem en de evalLatle van

i"l- orËát"i"rnst""o he'van'tsepiembêÍ 1990 opdrachtgeveí geÍreente

Doetinchem), kan het volgende worden opgemeÍKI

. Er bestaat een zeer sterke correlatie tussen arseen en ijzer' tussen aÍseen

en fosfor en in mindere mate tussen arseen en mangaan lvlicropíobe

ondezoek wiist ult dat arseenconcentralies in hêt zuivefe ijze(hydr)oxyde

à"Jà.àu"n'n"t oeÍ íunne. oplooen tol boven de 2 000 mg/kg-ds Het

;óntgendiííactie-ondeazoek wijst urt dat het oer vooí een groot gedêele

besi;at uit goethiet' welke is ontstaan door de neerslag van arceen-€n

ii*""à" ó't lejdi tot de conclusie..dat de verhoogde aangetrolfen

áiseenconcenrratles geheel van natuurlijke oorcprong zijn
. ln decembeÍ 1989 werd door het lMinisterie van

inspeche.'chthjr brj bode'nveronlÍelniglng uitqegevel ln
VRoNI een
deze richtlijn

PÍojectnummer: 14245, ve6 e 1 0
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wordt voor a6een gebruik gemaakt van een signaalwaarde die gebaseerd
is op de normale inname van anorganisch arseen via het voedsel en op de
Acceptable Daily Intake (ADl-waárde). Voor arseen bedraagt dezê
signaalwaarde afgerond 170 mg/kg. LÍet andere woofden, ingestie van
bodemmateriaal met minder dan 170 mg/kg arseen leidt niet tot
oveÍschrijdíng van de AD|-waarde.

. Geconcludeerd kan worden dat, hoewel de veíhoogde aEeengehaltes
lokaal de landelijk vastgestelde interventiewaarde plaatselijk te boven
gaan, het blootstellingsrisico veMaarloosbaar is vanwege de sterk
gebonden voÍm waarin het arseen in de bodem voorkomt. Het arseen is
hierdoor niet in aanmerkelÍke verhoogde mate beschikbaar voor opname
door het menselÍk lichaam.

Omdat bÍ bodemondezoekên welke in de omgeving van de ondezoekslocatje
hebben plaatsgevonden êveneens verhoogde aÍseengehaltes zijn aangefoffen, is
het aannemel'jk dat de gevonden arseengehaltes geheêl van natuurlijke oorsprong
ztn,

Plcljeclnumm8r: 14245, verEiê 1-0
Datum: 2ru9-2006 -91a6
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9. Sarnenratting eír condusie
9.1 sàmenvatting

Op het tefrein gelegen op een perceel tussen de VrcêltsÍaat en
Bielheimerbeek te Gaanderen is een verkennend ondeeoek verricht volgens
NEN 5740 richtlijnên voor onvedachte locaties (ONV).

Naar aanleiding van de uitkomsten van het ingesteldê ondêrzoek kan het volgende
worden opgemerkt:

. 9eldrueíIzaamhedeí: tijdens het veÍrichten van de veldwefkzaamheden
zijn zintuiglljk geen afwíkingen waargenomen;

. ana|seresulaba botengond: Uit de analyseÍesultaten van de
mengmonsters blijkt dat in rnêngmonsters I\/1 en IVl2 sterk verhoogde
gehalten arseen zijn aangekoffen. ln mengmonster ÍVl3 vên de
bovengrond is geen verhoogd gehalte arseen aangefofien. Dê overig
geanalyseeÍde parameters zijn niet verhoogd aangetroffen;

. antlyseÍêsultaten uit de analyseresultaten van de
mengmonsters van de ondergÍond blijkl dat in mengmonstêr l!14 en matig
en in mengmonster M5 een sterk verhoogd gehalte alseen is
aangetroffen. De oveíg gêanalyseede parameteÍs zÍn niet vêrhoogd
aangetroffen;

. analyseÍesulta@a grorrdwateí uit de analyseresultatên van de
grondwatêrmonsteÊ blikt dat de concentratjes van de ondêzochte stoffen
onder de strêeÍ,vaade zijn gelegen.

9,2 conclusie

Op basis van de ondezoeksrcsultaten kan worden gesteld dat de bovengÍond
alsmede dê ondergrond op de onderhav'ge locatie plaatselijk matig tot stefk is
verontreinigd rnet arseen. Het betreft hierbij waarschinluk een verhoogd
achtergrondniveau Verderzijn er geen verontreinigingen aangekoffen.

Omdat bij bodemondeíz oekên welkè in de omgeving van de onderzoekslocatie en
in het verieden op dê ondeÊoekslocatie hebben plaatsgevonden, eveneens
verge|jkbaar verhoogde arseengehêlten zijn aangetroffen in de grond, is het
aannemelijk dat de gevonden aísêengêhalten geheel van natuurlijkè oorspÍong
zijn. Dit temeer omdat er in dit gêbied (ên ook binnen het ondezoeksgebied) vee'oel-houdende lagen zijn aangêtroffen, waarin arseen van nature voofkomt.

Tevens is uit eerdeÍ uitgevoerd uitloogondetzoek van arseenhoudende grond
afkomsUg van landgoed 't Maatje geblekên dêt deze grond geen uiUoging ván
arseen vertoond. Op basis hiervan kan geconcludeeÍd worden dat, hoewel de

de
0e

PÍojectrumme. 14245 ve6le 1.0
Datum:27-09-2006 9-1 --q1
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verhoogde arceengehalten lokaal de landelijk vastgestelde interventiewEarde
plaatselijk te boven gaan, het blootstellingsrisico veMaaíoosbaar is, vanwege de
sterk gebonden vorm waarin hêt aÍseen in de bodem voorkomt. Het arseen is
hieÍdooÍ niet in dusdanig verhoogde mate beschikbaar vooÍ opname door het
menselÍk lichaam.

Gêlet op het bovenstaande is er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaar
tegen het gebruik van de ondêzochte locatie inzake de geprojecteerde
woningbouwlocaties.

93 aanb€v9lingoí

Wanneer bij de voorgenomen woningbouwactiviteiten niet met een gesloten
grondbalans kan worden gewerkt dient men eÍ rekening mee te houden dat de
grond, vanwege de hiedn gemeten verhoogde gêhalten aan arseen, geconholeerd
moet worden afgevoerd. Afuoer van verontreinigde grond kan exha kosten met
zich mee brengen.

Aanbevolen wordt de (van nature aanwezige) arseenhoudende grond, waaÍ
mogelijk, binnen het plangebied her te gebíuiken.

Projodnummer 14245, v€Íliê 1.0
Datumr 27-09-2006 -q19-2
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ec0partal
Landgoed À4aetland
p/a. PROHAVE B.V.
de heer ing. J.C Verheij
Brêitnerctraat 4
3817 DT AIl lERSFOORT

14876 ing. J. GÍoot Antink 23 januari2009

Aanvuleod verkennend bodemondezoek conÍornr NEN 5740 vooreen tocatie aan de VrêettstÍaal - Landaoed t MaeUafd te

Geachte heer Verwe j,

Hierbij doen wij u, zoals afgesproken, de aapportage toekomen met betrekking tot het uitgevoerde
aanvullend bodemondeÈoek op bovengenoemde locatie.

Inleiding

In septembef 2006 is verkennend bodemonderzoek [1] uitgevoerd op een perceel aan de Vreeltstraat
(ong) te Gaanderen. Het verkennend bodemondezoek was gebaseerd op de toenmalige geprojecteêrde
nieuwbouw van 7 woningen (ondezoekslocatie circa 18.000 m,). Het huidige plan omvat de bouw van
10 woningen en een appartementencomp ex van 10 woningen. Het oppervlak van hêt nieuwe plan is
circa 21.500 m'. In de bÍlagen la, lb, en ll zljn respectievetijk de topografische tigging, de regionale
igging en een situatietekening van onderhavige onderzoekslocatie weergegeven.

Aanleiding

ln het kadeÍ van de bovengenoemde wijziging dient een aanvullend verkennend bodemonderzoek te
wofden verricht. In êen eerste oveíeg met de gemeente Doetinchem is overcêngekomen dat slechts een
Íninimaie aanpassing noodzakelijk is ten behoeve van de bestemmingswijziging. Het boorplan is ter
beoodeling overlegd aan de gerneente Doetinchem (contactpersoon: de heer R. de Hoog). Op d.d. 6
janlaai 2009 is ingestemd met de voorgestelde aanpak. Omdat op de onderzoekslocatie vanaf 2006 tot
en met nu geen activiteiten hebben paatsgevonden die mogelík een bodenverontreiniging heeft
veroorzaakt, woÍdt in het kader van het ondêrhavige onderzoek voor het historisch onoerzoeK verwezen
naar het verkennend bodemonderzoek [1].

Doelstelling

Het doel van onderhavig aanvullênd bodemondeízoek is
tef plaatse van de (aanvullendê) ondeeoekslocaUe en
indedaad geên veÍontÍeinrgende stoffen aanweztg
achtergrondwaarden oÍhet geldende achterurondgehalte.

het verkrijgen van inzicht in dê bodemkwaliteit
aan te tonen dat eÍ redelijkeMijs gesproken
zijn in de bodem in gehaltês boven de

Ir1 Vekennend bodèmondeuoek (NEN 5740) VÍeetstraat (ons) te caánderen, projêclnummer 14145.
Uitgevoerd door ECOPART B V in opd€chtvan Te. Brinke Bouw b v. dd 27 september 2006
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OnderzoeksopzeÍ

De ondêrzoeksopzel is gêtaseerd op de aanname dat er sprake is van êen,niet-verdachte locatie'in dêzrn van de norm NEN 5740

Het vêld_ en chêmisch ondeeoêk wordên uitgêvoerd conform de voorschriften vorgens de Nedêdandsê
YT^lll:ll-5]10- 

T!9ens ondezoek l1l,s eer onderzoeksstrategie voo. een gÍo;tschatig onverdachteocaÍe roegepast op een oppervtakte to( 20.000 n,. In de n euwe srtuàtie wordt het oppe.vlak vergroot tot21.500 m,. Hierbi zuilen in het niet ondetzochte terrerndeel 5 aanv!'encle borinjen worcen geplaatsi
waaruan er 4 tot een djepte van 0,5 m-mv.en j tot 2 0 m_ínv wordt geplaatst Van;e bovengro;d wordteen mengmonster samengêsteld en geanalyseerd op een NEN574o-pakket.

(Aanvullend) uiÍgevoeÍde weÍkzaamhêden

op d d. 8 jênuari 2009 zijn conform de ondezoeksopzet ter praatse van het aanvu end te ondezoekenterreindeel (zie bijlage l) in totaal 5 grondbonngen urtgevoerd. De boangen ziln qecodeerd 827 VÍt 831en z_rjn ujtgevoerd tot een diepte van 0,5 m-mv. Bonng 830 ts doorgezeitot eén àiepte van z o m_mv. Erheeft op het aanvullend te onderzoeken teirerndeel geËn speciíek lronowaterondezoekplaatsgevonden.

Bij de uitvoering vên de veldwerkzaamheden zijn op het maatveld en In de opgeboorde grond zint!iglijkgeen waarnemingen gêdaan die k!nnen dLriden op dê aanweztgheid van een boáemveronireiniging. 
- -

De bodem bestaat tot de verkende diepte van 2,0 m-mv voornamelijk uit matrg fijn, zwak tot matig siitjgzand. De bovengrcnd is plaatsêlijk zwak humeus en In de ondergÍond s eei íakke Uijmengirig vaigrind aangetroffen. De proflelbeschnjvingên zijn opgenomen in bijlage ll.

LaboratoÍiumonderz oêk

Ten bêhoeve van het laboÍatoriumonderzoek is van de bovengrond een mengmonster (MÍVt1)samengestêld dat vêrvolgens conform de geëigende normen en metháden rs geanalyseerc op het NEN_pakket voor grondmonsters. Het analysecertfictat en de loetsingstabel ziln opg-enomén als bijlage lll.

Uit de resultaten blijkt dat geen van de ondeeochte stoffen rs aangeÍoffen in gehatten bovên deachtergrondwaardên danwel boven de door het taborator urn gehanteerdà bepallngsgrànzen

Conclusie

Op basis van de resultaten van ondêrhavig ondezoek en het verkennend bodemondezoek [1] kanwofdên gesterd dat de bodem op de onderhavige rocêtie niet is verontreinigd in de zin van de NEN 5740.
?lt^^*Si-.1.!-11 

de bodemkwatiteit teÍ ptaaase, voorzover het de onàezoct,á par"rnererc betr-.n,gescnt(t ts voor Oe gep'olecteerde nieuwbouw

Wij adviseren ! onderhavig Íapport toe te voegen êan het verkennend bodemondeÊoek.

Wij veMachten u hiermee voldoende te hebben geïnforrnêerd. Ind en u vfagen en/of opmerKtngen heeftkult u contact opnemen Íret ondeÍgerekerde

14876
Blz.nt.212

Hoogachtend,
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PLANSCHADERISICO-ANALYSE 
Betreffende de planologische gevolgen van  

het planologisch mogelijk maken van de realisatie  

van het plan “Landgoed Maetland” te Gaanderen.  

Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV  
Wiltonstraat 36 
Postbus 314 
3900 AH VEENENDAAL 
 

Veenendaal, maart 2009 
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1 Opdracht 

 
1.1 Opdracht 
 

Opdrachtgever  HPG Wonen BV 

i.o. Prohave BV 

de heer J.C. Verheij 

Breitnerstraat 4 

3817 DT Amersfoort 

   

 

Locatie  Landgoed Maetland te Gaanderen 

 

   

 

Opdracht  Het uitvoeren van een planschaderisico-analyse ten 

behoeve van het inzichtelijk maken van de 

gevolgen van de bestemmingswijziging betreffende 

de bebouwing gelegen binnen Landgoed Maetland 

te Gaanderen. 

 

   

 

Opname  9 januari 2009 

 

 

 

 

  

 

Doel  Opdrachtgever inzicht verschaffen in de 

(financiële) consequenties voor wat betreft de 

planschade, ten gevolge van de (voor)genomen 

bestemmingswijziging 

 

   

 

 

 

 

 

Op alle dienstverlening van Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV is de Regeling voor 

Rentmeesters 2005 van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters van toepassing. 

Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV aanvaardt slechts jegens opdrachtgever 

aansprakelijkheid. 
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1.2 Verantwoording 
 

Voor de beschrijving van de planologische omstandigheden en het uitvoeren van deze 

analyse is ondergetekende uitgegaan van de informatie betreffende het nieuwe 

bestemmingsplan (“Landgoed Maetland”), welke is verstrekt door opdrachtgever  en de 

informatie betreffende het vigerende bestemmingsplan (“Landgoed ’t Maatje 2004 en 

Landgoed ’t Maatje 2004, 1e wijziging”) verstrekt door de gemeente Doetinchem (internet).  

 

Ondergetekende attendeert de opdrachtgever erop dat het, onafhankelijk van de conclusie 

van deze rapportage, niet is uitgesloten dat wanneer de uitvoering van het plan definitief 

is, er daadwerkelijk verzoeken om een schadevergoeding worden ingediend. Een 

schadebeoordelingscommissie kan bij een volledige behandeling van de ingediende 

verzoeken tot een ander oordeel komen dan ondergetekende. De redenen daarvoor zouden 

kunnen zijn: 

• Door een wijziging in de planvorming kan het feitencomplex anders worden, dan waar 

ondergetekende vanuit is gegaan. Bij een waardering van dit feitencomplex kan een 

schadebeoordelingscommissie tot een ander oordeel komen. 

• Ondergetekende heeft alleen met geveltaxaties gewerkt en heeft geen rekening kunnen 

houden met argumenten van eigenaren en de beleving vanuit hun object. Uiteraard 

heeft ondergetekende zich ingespannen om zich daar, bij de formulering van het 

advies, een zo goed mogelijk beeld van te vormen. 

 

De onderhavige analyse kan dan ook alleen worden beschouwd als een indicatie van de 

mogelijk te verwachten planschade. Ondergetekende is niet aansprakelijk voor de 

eventuele nadelige gevolgen die kunnen ontstaan voor de opdrachtgever, indien een 

schadebeoordelingscommissie op basis van een volledige behandeling van een 

planschadeverzoek, tot een ander oordeel komt. 

 

 

1.3 Onderzoeksprocedure 
 

Door ondergetekende is op 12 december 2003 een planschaderisicoanalyse uitgevoerd voor 

Landgoed ’t Maatje, thans Landgoed Maetland, te Gaanderen. 

Het destijds te vergelijken nieuwe planologische regime(Landgoed ’t Maatje 2004)  is d.d. 

25 augustus 2005 door de gemeenteraad Doetinchem vastgesteld en d.d. 17 november 2005  

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland.  

Op de plankaart van dit bestemmingsplan is een gedeelte in de vorm van een halve maan 

aan de zuidwest zijde van het plangebied, hierna: ‘plangebied’,  bestemd tot “Wonen” en 

“Tuinen”. De bestemming “Wonen” laat de bouw van een zevental woningen toe. 

 

In 2007 heeft een kleine bestemmingswijziging plaatsgevonden door bestemmingsplan 

“Landgoed ’t Maatje 2004, 1e wijziging”Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van 

de gemeente Doetinchem d.d. 27 maart 2007. 

 

Door Amer Adviseurs BV te Amersfoort is in opdracht van opdrachtgever een nieuw 

bestemmingsplan gemaakt met betrekking tot het plangebied. 

Op basis van deze nieuwe bestemming wordt het mogelijk een appartementencomplex met 

tien wooneenheden en een tiental vrijstaande woningen te realiseren. 

De overige oppervlakte van het landgoed behoud de bestemming zoals geformuleerd in 

bestemmingsplan “Landgoed ’t Maatje 2004”. 
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In verband met de beperkte wijziging richt ondergetekende zich in eerste instantie op de 

inhoud van de wijziging. Na deze planvergelijking zal worden onderzocht of er aanleiding 

bestaat een of meerdere objecten al dan niet aan te merken als schadegevoelig op grond 

van planschade.   
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2 Ligging 
 

 

2.1 Locatie 
 

Het plangebied is gelegen ten noordoosten van de bebouwde kom van Gaanderen en 

wordt aan de noordzijde begrenst door de Bielheimerbeek en de zuidzijde door de 

Vreeltstraat.  

 

Op onderstaande tekening wordt de locatie van het plangebied weergegeven. 
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3 Planologische wijziging 
 

3.1 Inleiding 
 

Uitgangspunt vergelijking 

De vergelijking van de planologische regimes zal geschieden op basis van de vigerende 

bestemmingen en de wijziging van het bestemmingsplan welke de realisatie van 20 

wooneenheden binnen het plangebied mogelijk maakt. 

 

Om te kunnen bepalen of een belanghebbende ten gevolge van de bepalingen van een 

bestemmingsplan schade lijdt of zal lijden, dient eerst te worden vastgesteld of er sprake is 

van een planologische verandering.  

Ter bepaling van de eventuele veranderde planologische situatie moeten vervolgens de 

planologische mogelijkheden onder de werking van het “oude” bestemmingsplan 

vergeleken worden met welke zijn gaan vigeren onder de werking van het “nieuwe” 

bestemmingsplan. Daarbij is voor wat betreft het oude planologische regime niet de 

feitelijke situatie van belang, maar hetgeen op grond van dat regime maximaal kan worden 

gerealiseerd, ongeacht de vraag of verwezenlijking daarvan daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden. 

 

 

3.2 Vigerend bestemmingsplan 
 

Op de locatie vigeren de volgende bestemmingsplannen: 

 

• Bestemmingsplan “Landgoed ’t Maatje 2004” 

Vastgesteld door de Raad d.d. 25 augustus 2005 

Gedeeltelijke Goedkeuring Gedeputeerde Staten van Gelderland  

d.d. 17 november 2005 

 

Volgens de plankaart zijn binnen de locatie de volgende bestemmingen te 

onderscheiden: 

-Wonen landgoed; 

-Tuinen; 

-Waterhuishouding. 

 

Een wijziging van de grens van de bestemming “Waterhuishouding” heeft geleid 

tot een geringe wijziging van voornoemd bestemmingplan. Door de wijziging  is 

de bestemming “Waterhuishouding” verschoven in zuidelijke richting. Het 

bestemmingsvlak “Tuinen” is daardoor groter geworden en de bestemming 

“Multifunctioneel Bos” kleiner. 
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• Bestemmingsplan “Landgoed ’t Maatje 2004, 1e wijziging” 

Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doetinchem 

d.d. 27 maart 2007. 

 

Volgens de plankaart is binnen de locatie de volgende bestemming te 

onderscheiden: 

-Tuinen; 

- Waterhuishouding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fragment van de plankaart bestemmingsplan “Landgoed ’t Maatje 2004”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plankaart bestemmingsplan “Landgoed ’t Maatje 2004, 1e wijziging”  
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3.3 Nieuwe planologische situatie 
 
De nieuwe planologische situatie kan worden afgeleid uit de hieronder afgebeelde 

situatieschetsen. Hierbij wordt aangenomen dat voor wat betreft de bestemming “Tuinen” 

er aansluiting wordt gezocht bij het vigerende bestemmingsplan. Hierbij zal binnen de 

nieuwe bestemming de mogelijkheid bestaan tot het oprichten van een dubbele garage per 

vrijstaande woning. 

 

Voor de bestemming “Wonen landgoed” wordt aangenomen dat voor wat betreft de 

gebruiksmogelijkheden er aansluiting gezocht wordt bij het vigerende bestemmingsplan. 

De bouwhoogten en maximaal te b ouwen eenheden wijken af van het vigerende 

bestemmingsplan en worden in paragraaf 4.1 uiteen gezet. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situering bebouwing Landgoed Maetland  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situering bebouwing Landgoed Maetland  
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Op basis van het voornoemde situaties, zal de locatie als volgt worden bestemd: 

- Wonen landgoed; 

- Tuinen. 
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4 Planschaderisico-analyse 

 

 

Artikel 6.1 Wro bepaalt onder meer dat, degene die in de vorm van een inkomensderving 

of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden, op 

aanvraag een tegemoetkoming wordt toegekend door Burgemeester en Wethouders, voor 

zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en 

voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd.  

 

Zoals verwoord in artikel 6.2 Wro blijft de onder het normale maatschappelijke risico 

vallende schade voor rekening van de aanvrager. In ieder geval blijft voor rekening van de 

aanvrager een gedeelte gelijk aan twee procent van de waarde van de onroerende zaak dan 

wel van het inkomen, onmiddellijk voor het ontstaan van de schade. 

 

Uitgangspunt is dat uitgegaan mag worden van de maximale invulling die conform de 

vigerende bestemmingen mogelijk is. 

 

 

4.1 Planvergelijking  
 

Zoals vermeld in hoofdstuk 3 vindt de planologische vergelijking plaats op basis van de 

vergelijking tussen het vigerende en nieuwe planologische regime. 

 

Uit de in deze paragraaf opgenomen schematische vergelijking kan worden afgeleid dat er 

sprake is van een toename van het aantal wooneenheden. Het totale bouwvolume blijft 

echter gelijk. Daarbij is de maximale bouwhoogte binnen de nieuwe bestemming 1,00 m1 

lager dan binnen de vigerende bestemming. De grootste hoogte wordt binnen de nieuwe 

bestemming beperkt tot het centrale appartementsgebouw.  

De maximale hoogte voor de woningen is beduidend lager. Binnen de vigerende 

bestemming gold de maximale hoogte voor het gehele bestemmingsvlak ‘Wonen’. 

 

Binnen de nieuwe bestemming zal de bestemming “Wonen” per 

woning/appartementencomplex worden opgelegd en meer verspreid binnen de locatie 

worden toegestaan. Dit heeft tot gevolg dat aan de oost- en westzijde van het binnen de 

vigerende bestemming “Wonen” aangeduide bestemmingsvlak, de bestemming “Tuinen” 

wijzigt in de bestemming “Wonen” in combinatie met de bestemming “Tuinen”.  

 

De bestemming “Waterhuishouding” dat wordt gezien als de begrenzing van de 

woonfunctie binnen het landgoed is gewijzigd in de bestemming “Tuinen”. 

Hierdoor grenst de bestemming “Tuinen” direct aan de bestemming “Multifunctioneel 

Bosgebied”. 
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Aangenomen wordt dat de vrijstaande garages tot de bestemming “Tuinen” worden 

gerekend, waarbij binnen deze bestemming het oprichten van de garages met een 

maximale hoogte van 4,40 m1 is toegestaan.  

 

Door de toename van het aantal toegestane wooneenheden is het waarschijnlijk aan te 

nemen dat het aantal verkeersbewegingen van en naar de landgoedbebouwing toe zal 

nemen. Ontsluiting vindt plaats op de Vreeltstraat. Gezien de situering van deze 

ontsluiting is er naar mening van ondergetekende geen sprake van een toename van 

overlast voor de omliggende bebouwing. 

 

Door de beperkte gewijzigde situering van de woningen, de beperktere maximale hoogte 

in combinatie met de omliggende bestemming “Multifunctioneel Bosgebied”, is  

er geen sprake van een toename van uitzicht op de woonbebouwing vanuit omliggende 

woningen. 
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Bestemmingsplan 

 
 “Landgoed ’t Maatje 2004 incl. 1e wijziging”  versus  “Landgoed Maetland” 

 
 Vigerende bestemming Nieuwe bestemming 

Bestemming --> Wonen landgoed 
Tuinen 

 

Waterhuishou

ding 
 

 
Wonen landgoed Tuinen 

 Woonhuizen 

Appartementen 

 

Tuinen  Water   Woonhuizen en 

appartementen 

Tuinen met 

aanwezigheid van 

dubbele garage  

Aantal eenheden 7 woonhuizen Geen gebouwen enkel 

bouwwerken  

Geen 

gebouwen 

enkel 

bouwwerken 

  10 woonhuizen en 

10 appartementen 

1 dubbele 

garage/woning 

Max. goothoogte 9,00 m1 

 

- -   Whs: 6,00 m1 

App. 9,00 m1 

 

2,70 m1 

Max. hoogte 13,00 m1 

 

6m1 3m1   Whs. 10,30 m1 

App. 12,00 m1 

 

4,40 m1  

Max. inh. Per 

woning/plan 
1500 m3/ woning 

10.500 m3/ plan 

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

10.500 m3/ plan 

n.v.t. 

Max. opp. 

bijgebouwen 

130 m2 n.v.t. n.v.t.   - n.v.t. 

Bebouwingsperc. Conform tekening n.v.t. n.v.t.   n.v.t. n.v.t. 

Vrijstelling 10 % 10% 10%   - - 

        

Aard v.d . 

bestemming 
Wonen Tuinen Water   Wonen Tuinen 

 

 
 

 



 Conclusie 

Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV                                     14 van 14 

5 Conclusie 
 

 
Uit bovenvermelde vergelijking kan worden afgeleid dat er sprake is van een planologische 

wijziging.  

 

Ondergetekende is van mening dat de wijziging van de planologische situatie niet van invloed dan 

wel dermate gering is, dat er geen sprake is van nadelige invloeden op bijvoorbeeld de 

bruikbaarheid, bereikbaarheid, functionaliteit en waarde van omliggende objecten.  

 

Naast waardevermindering als planschade component komt inkomensschade tevens voor 

vergoeding op basis van artikel 6.1 Wro in aanmerking. Ondergetekende is van mening dat gezien de 

aard van de wijziging er geen sprake zal zijn van inkomensschade.  

 

Gelet op de overwegingen in hoofdstuk 4 komt ondergetekende tot de conclusie dat, het planologisch 

mogelijk maken van het plan ‘Landgoed Maetland’  op basis van de planologische uitgangspunten 

zoals die zijn verwoord in het onderhavige advies, er geen sprake is van planschade. 

 

 

Aldus gedaan en getekend te Veenendaal, 4 maart 2009 

 

 

 

 

 

ing. R.F. Ackerman 
rentmeester NVR 

Register-Taxateur 
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Samenvatting 

In opdracht van ’t Maatje Project BV (d.d. 01 juni 2007) voerde BILAN in juni 2007 een ecologische quickscan 

uit voor het plangebied Gaanderen ‘t Maatje, in de gemeente Doetinchem, provincie Gelderland. Het  

onderzoek werd verricht in het kader herbestemming van deze locatie. In het kader van wijzigingen in de 

planvorming werd de rapportage in januari 2009 in opdracht van HPG Wonen B.V. aangepast aan de 

hedendaagse planvorming. 

 

In het plangebied werden soorten als haas, veldmuis, kleine watersalamander en groene kikker met een 

tabel-1-status van de Flora- en faunawet waargenomen of worden verwacht. Voor algemeen beschermde 

soorten met een tabel-1-status van de Flora- en faunawet geldt op voorhand een vrijstelling bij ingrepen als 

ruimtelijke ontwikkeling.  

Daarnaast worden op grond van literatuuronderzoek en veldbezoek de juridisch zwaarder beschermde 

ringslang, het bermpje en de kleine modderkruiper verwacht. Het Ministerie van LNV verleent voor soorten 

met een tabel-2- en 3-status alleen ontheffing, wanneer kan worden aangetoond dat de gunstige staat van 

instandhouding niet wordt aangetast door de voorgestelde ingrepen.  

In de huidige planvorming voorziet niet in werkzaamheden aan de Bielheimerbeek (het potentiële 

leefgebied van de verwachte strikt beschermde soorten). Om deze reden worden er geen negatieve 

effecten voor de verwachte strikt beschermde soorten verwacht. 
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1 Inleiding 

In opdracht van ’t Maatje Project BV (d.d. 01 juni 2007) voerde BILAN in juni 2007 een ecologische quickscan 

uit voor het plangebied Gaanderen ‘t Maatje, in de gemeente Doetinchem, provincie Gelderland. Het  

onderzoek werd verricht in het kader herbestemming van deze locatie van agrarisch gebruik naar wonen.  

Doel van dit onderzoek was te bepalen of beschermde soorten in het plangebied aanwezig zijn, dan wel  

verwacht kunnen worden. Er werd gekeken naar mogelijk aanwezige natuurwaarden van het plangebied 

zelf en van de directe omgeving. Daarnaast werd een inschatting gemaakt van de gevolgen voor de 

aanwezige flora en fauna na realisatie van ingrepen.  

 

In het kader van wijzigingen in de planvorming werd de rapportage in januari 2009 in opdracht van HPG 

Wonen B.V. (d.d. 07 januari 2009) aangepast aan de hedendaagse planvorming. 

 

1.1 Administratieve gegevens project 

 

Provincie    Gelderland 

Gemeente    Doetinchem 

Plaats     Gaanderen  

Toponiem    Landgoed Maetland 

Opdrachtgever    HPG Wonen B.V. 

Uitvoerder    BILAN 

BILAN projectcode   B3235 

 

1.2 Beschrijving van het plangebied 

Het plangebied ligt in het buitengebied van Gaanderen.  

In het noorden wordt het begrensd door maïsland, in het oosten door een agrarisch bedrijf, in het noorden 

door een beek, in het westen door een sloot, een bomenrij, boerderij en tuinen van huizen.  
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Fig. 1:  Ligging van het p langebied.  
 

1.2.1 Beschrijving geplande werkzaamheden 

Er zijn plannen om in het midden van het weiland een appartementencomplex met twintig woningen in 

een groene omgeving met een bouwvolume van 10.500 m3 te bouwen. Er wordt een lange lindenlaan 

aangelegd haaks op de Vreeltstraat. In tegenstelling tot de eerdere plannen wordt er geen gracht  

gegraven maar blijft dit tuin.  

 

1.3 Wet- en regelgeving 

In de Flora- en faunawet worden in het wild levende, veelal kwetsbare plant- en diersoorten beschermd. De 

bescherming is gericht op het voortbestaan van soorten en geregeld in de Flora- en faunawet, de 

Habitatrichtlijn en/of de Vogelrichtlijn. Deze wet- en regelgeving stelt eisen aan de uitvoering van 

projecten die nadelige effecten hebben op specifieke natuurwaarden en/of soorten. 

 

De Flora- en faunawet is aangevuld met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)1 inzake artikel 75 

van de Flora- en faunawet. De AMvB betreft onder meer (paragraaf 1.3.3) de vrijstelling van 

verbodsbepalingen. De beschermde soorten zijn opgenomen in tabellen waarop verschillende 

beschermingsregimes van toepassing zijn, de zogeheten tabel-1- en/of –2-status en/of –3-status. 

 

De wet kent ten aanzien van inheemse soorten een zorgplicht en verbodsbepalingen. 
 

1 Besluit v rijstelling beschermde dier-  en plantensoorten d.d. 12 december 2001, laatst  gewijzigd 23-10-2007. Bron: 
www.overheid.nl 
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1.3.1 Zorgplicht 

De Flora- en faunawet gaat uit van het ‘nee, tenzij’ - beginsel. Beschermen staat voorop, ingrijpen is een 

uitzondering. De wet vereist dat zorgvuldig met dieren wordt omgegaan. Deze ‘zorgplicht’ houdt in dat 

iedereen: 

• voldoende zorg in acht neemt voor alle in het wild voorkomende dieren en hun leefomgeving; 

• die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen 

voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te 

laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die 

redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor  

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

ongedaan te maken. 

1.3.2 Verbodsbepalingen 

Voor inheemse diersoorten zijn er, naast de zorgplicht (art. 2), ook verschillende verbodsbepalingen van 

toepassing: 

• het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te doden, te verwonden, te 

vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen (art. 9); 

• het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort opzettelijk te verontrusten 

(art. 10); 

• het is verboden nesten, holen of andere voortplanting- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren 

behorende tot een beschermde inheemse soort te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te 

verstoren (art. 11); 

• het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, 

te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen (art. 12).  

1.3.3 Ontheffing 

Voor soorten van de Flora- en faunawet die in tabel-3 worden genoemd kan, onder andere bij activiteiten 

gericht op ruimtelijke ontwikkeling of herinrichting waarbij nadelige gevolgen niet kunnen worden 

uitgesloten, een ontheffingsaanvraag worden ingediend om die activiteiten toch uit te voeren. Hiervoor is 

een uitgebreide toets noodzakelijk.  

 

De zorgplicht en de plicht tot voorkomen, beperken of ongedaan maken (vermijden, mitigeren en 

compenseren) blijft gelden, maar ontheffing van de verbodsbepalingen kan worden verleend wanneer: 

• er geen alternatief bestaat voor de ingreep, dat wil zeggen, geen andere bevredigende oplossing 

voorhanden is; 

• er sprake is van een in of bij wet genoemd belang, en 

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

 

Ontheffingen kunnen alleen worden aangevraagd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) indien de soort daadwerkelijk is aangetoond.  

 

Uitvoering van werkzaamheden in het kader van (periodiek) bestendig beheer en onderhoud in de 

landbouw en bosbouw, bestendig gebruik, of uitvoering in het kader van ruimtelijke inrichting en 

ontwikkelingen vallen onder de in de wet genoemde belangen. 
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1.3.4 Gunstige staat van instandhouding van de soort 

Met betrekking tot gunstige staat van instandhouding van de soort gaat het om ‘populaties van de soort’ 

in hun natuurlijke habitat. Het gaat daarom niet om de populatie van de soort op Nederlandse (of  

Europese) schaal, maar in kwalitatieve zin om de lokale populatie op de locatie of verblijfplaats waar de 

soort is aangetroffen.  

Effecten worden op kwalitatief niveau beoordeeld, dat wil zeggen dat gekeken wordt of de locatie, de 

verblijfplaats of het gebied de functie voor de populatie houdt. Mitigerende en compenserende 

maatregelen worden op ditzelfde kwalitatieve niveau genomen. 

Pas in tweede instantie wordt gekeken naar de gunstige staat van instandhouding van lokale, regionale en 

landelijke populaties. 

1.3.5 Gedragscodes 

Wanneer het gaat om bestendig beheer en onderhoud in de land- of bosbouw kan op basis van een door  

de Minister goedgekeurde gedragscode vrijstelling worden verkregen voor verbodsbepalingen ten aanzien 

van onder de Flora- en faunawet algemeen en strikt beschermde soorten (tabel 2 en 3). De zorgplicht blijft 

daarbij echter gewoon gelden. 

 

Meer informatie over de uitwerking van de Flora- en faunawet is te vinden in de brochure “Buiten aan het  

werk – houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!”op de website van het Ministerie van LNV. 
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2 Methode 

Naast een korte veldinspectie werden voor deze ecologische quickscan diverse bronnen geraadpleegd zoals 

Natuurloket, Provinciaal natuurbeleidsplan, en verspreidingsatlassen van diverse soortengroepen. 

 

Het plangebied werd bezocht op 26 juni 2007. Tijdens deze inspectie werd gekeken naar de aanwezige 

ruimtelijke structuren en beschikbare biotopen voor flora en fauna. Op basis van expert judgement werd 

een inschatting gemaakt over mogelijke aanwezigheid van de door de Flora- en faunawet beschermde 

soorten. 

 

Het plangebied werd beoordeeld op het verwachte voorkomen van de volgende soortgroepen: 

• vaatplanten 

• zoogdieren 

• broedvogels 

• amfibieën  

• vissen 

• reptielen 

• libellen en dagvlinders 

• overige ongewervelden 
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3 Resultaten  

3.1 Bureauonderzoek 

Ruimtelijk beleid 

Het plangebied zelf heeft de bestemming landgoed. Op het plangebied zelf rust geen planologische 

bescherming vanuit de Vogelrichtlijn-/Habitatrichtlijn en/of de Ecologische Hoofdstructuur. De 

Bielheimerbeek heeft de bestemming ecologische verbindingszone en valt binnen de EHS. De planvorming 

zal geen effect op de Bielheimerbeek hebben. 

 

Fig. 2:  Globale l igging van het plangebied  
geprojecteerd op de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. 

 

Natuurloket 

Voor het plangebied werd kilometerhok 221, 439 geraadpleegd (zie Bijlage 1: Rapportage natuurloket). 

Het kilometerhok is goed onderzocht op vaatplanten, mossen, broedvogels. Voor de overige soortgroepen 

is het kilometerhok matig tot niet onderzocht. Binnen de soortgroepen vaatplanten, zoogdieren, 

broedvogels, amfibieën en vissen zijn soorten aangetroffen die beschermd worden door de Flora- en 

faunawet als ook soorten van Rode Lijst. Van de soortgroep vaatplanten, zoogdieren en amfibieën zijn 

respectievelijk een, vijf en een algemeen beschermde soorten gerapporteerd. Van de soortgroep 

broedvogels zijn 35 juridisch zwaarder beschermde soorten waargenomen, waarvan 4 van de Rode Lijst. In 

de soortgroep vissen zijn twee zwaarder beschermde soorten gerapporteerd, waarvan een beschermd is via 

de Habitat of Vogelrichtlijn. Het plangebied vormt voor broedvogels, zoogdieren en reptielen potentieel 

een geschikte habitat. 
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3.2 Veldinspectie 

Het plangebied ligt in het buitengebied van Gaanderen. In het plangebied bevindt zich een recent  

aangeplant jong bos en een weiland langs een beekloop van de Bielheimerbeek. Ten oosten van het 

plangebied bevond zich een stuw in de beek. Buiten het plangebied, aan de noordzijde van de beek 

bevond zich een ecologische oever met poeltjes. De bodem van de beek was zanderig met modder. Het  

water in de beek stroomde in zuidwestelijke richting. Het plangebied zelf heeft enige ecologische waarde 

voor struweelvogels die zich vooral in de jonge bomen bevinden. De beek, maar vooral de noordelijke 

oever van die beek, die buiten het plangebied valt, bied voor vissen een geschikte habitat.  

 

3.2.1 Vaatplanten 

In het plangebied werden verschillende biotopen onderscheiden met verschillende vegetatie. Hieronder  

wordt de vegetatie per biotoop beschreven. 

 

Bielheimerbeek  

In het langzaam stromende water werden onder andere hoornblad, gele plomp, eendekroos, gekroesd 

fonteinkruid en schedefonteinkruid waargenomen. Langs de zuidelijke oever groeiden onder andere 

watermunt, rietgras, kruipende boterbloem, smeerwortel, grote watereppe, veenwortel en groot hoefblad. 

Genoemde soorten zijn indicatoren van een voedselrijke omgeving. De zuidelijke oever was kortgemaaid 

en er werden sporen gevonden van  regelmatige betreding door mensen met honden. Langs het maïsland 

stonden jonge geknotte wilgen.  

De noordelijke oever die buiten het plangebied valt was soortenrijker met soorten als wolfspoot, 

heermoes, rietgras, lisdodde en moerasvergeet-mij-nietje. In het water groeide paarbladig fonteinkruid. Er  

werden ook jonge elzen en wilgen aan de oever waargenomen. De wortelstelsels van deze jonge bomen 

groeiden deels in het water. Opvallend was de grote hoeveelheid watervlooien in het beekwater2.  

 

Sloot 

Langs de westelijke grens van het plangebied lag een sloot die met een gesloten afvoer in verbinding stond 

en hoger lag dan de Beilheimerbeek. Hierdoor worden de vissoorten die in de beek voorkomen niet in de 

sloot verwacht. De sloot had helder water en was bijna geheel begroeid met gras en waterplanten. In en 

nabij de sloot groeiden onder andere grote waterweegbree, witte en gele waterkers, pijptorkruid, 

waterpest, waterbies, wolfspoot, heermoes en oranje havikskruid. Er werden in de sloot eveneens veel 

watervlooien waargenomen. 

 

Bomenaanplant 

Rondom het weiland was een bos aangeplant met jonge bomen van twee tot drie meter hoogte. Onder  

andere ging het om wintereik, zomereik, wilgen, hazelaar en meidoorn. Tussen de bomen groeiden 

speerdistel, akkerdistel, bijvoet en witte klaver. Soorten van een voedselrijke bodem. 

 

 

2 Watervlooien voeden zich voornamelijk met algen waardoor zij een zuiverende werking op het water hebben. 
Daarnaast zijn  waterv looien een belangrijke voedselbron voor salamanders en (vaak jonge) v issen. 
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Weiland 

In het weiland groeiden soorten als echte kamille, vossenstaart, Engels raaigras, akkerdistel bijvoet en 

akkerviooltje. Aan deze soortensamenstelling was goed te zien dat de bodem voedselrijk en verstoord is, 

waarschijnlijk recent geploegd en ingezaaid. 

 

Het plangebied vormt door de hoge voedselrijkdom en het gevoerde beheer in de randzones geen  

geschikte biotoop voor de door de Flora- en faunawet beschermde plantensoorten. De door de Flora- en 

faunawet beschermde plantensoorten zijn kwetsbare, vaak kritische soorten. 

3.2.2 Zoogdieren 

Algemeen 

Tijdens het veldbezoek werden woelrat, mol, haas, veldmuis en vos waargenomen. Bovendien werden op 

basis van habitat en expert-judgement enkele andere algemeen beschermde zoogdieren verwacht (zie 

tabel 1). 

 

Vleermuizen 

In het plangebied ontbreken potentiële geschikte vaste verblijfplaatsen voor vleermuissoorten.  

Vleermuizen maken gebruik van lijnvormige groene en blauwe landschapselementen om zich te oriënteren 

in het landschap. De Bielheimerbeek kan behoren tot een (onderdeel van een) vlieg- of foerageerroute.   

 

3.2.3 Broedvogels 

Tijdens het veldbezoek werden oeverzwaluw foeragerend langs de beek, huiszwaluw boven de beek en 

het weiland en onder andere groenling, kneu en huismus in de jonge aanplant waargenomen. Ook 

foerageerden wilde eend, blauwe reiger en meerkoet in de beek en langs de sloot. In het broedseizoen 

vormen de oevers en jonge bomen geschikte broedlocaties voor deze vogels. Voor oeverzwaluw en 

huiszwaluw werden geen geschikte nestlocaties aangetroffen. Weliswaar werd een stuk zanderige oever 

aangetroffen langs het plangebied, maar het betrof hier slechts een vierkante meter flauw hellend zand 

waar geen gaten in te zien waren. Alle andere genoemde soorten zijn algemeen voorkomende park- en 

tuinvogels. Boven de langs de noordelijke oever gelegen struiken foerageerde een torenvalk. In het  

plangebied werden geen waarnemingen gedaan van vaste verblijfplaatsen van spechten, uilen en/of  

roofvogels. Dit zijn standvogels waarvan de nestlocaties jaarrond beschermd zijn. Aan de noordoever  

werden enkele patrijzen met jongen waargenomen. Deze worden in het plangebied ook op het weiland 

foeragerend verwacht. De meest geschikte nestplaatsen voor de soort bevinden zich vanaf de noordoever  

landinwaarts. De patrijs is een soort van de Rode Lijst en is kwetsbaar. 

 

3.2.4 Amfibieën 

In het plangebied werden gewone pad, bruine kikker en bastaardkikker waargenomen. In de sloot werden 

enkele juvenielen van kleine watersalamander waargenomen. De sloot dient als voortplantingsplaats voor 

algemeen voorkomende amfibieën. De poelen langs de noordoever vormen geschikte 

voortplantingsplaatsen voor bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. De Bielheimerbeek 

bevat voldoende waterplanten om predatie door vis te beperken, waardoor het een potentiële 

voortplantingsplaats voor de minder kritische amfibiesoorten is. Bruine kikker, gewone pad en kleine 

watersalamander zullen echter naar verwachting de poelen boven de Bielheimerbeek verkiezen als 



BILANRAPPORT 2009/concept 

Doetinchem – Gaanderen (GLD), Landgoed Maetland. Ecologische quickscan, p. 17 

voortplantingsplaats. Bastaardkikker is minder kritisch in het kiezen van een voortplantingsplaats, deze 

soort wordt dan ook in alle aanwezige wateren in het plangebied en omgeving verwacht. 

   

3.2.5 Vissen 

Zoals vermeld in de rapportage van Natuurloket zijn in het kilometerhok enkele beschermde vissoorten 

gerapporteerd. Volgens mondelinge mededeling van RAVON gaat het om tabel-2-soorten. Op basis van 

ecologie gaat het hier waarschijnlijk om het bermpje en kleine modderkruiper. Voor deze soorten vormt de 

beek een geschikte habitat. Voor de grote modderkruiper, die voorkeuren heeft voor voedselrijke sloten in 

West-Brabant, laagveengebieden en boezemwateren zijn de habitats in het plangebied minder geschikt. 

 

Kleine modderkruiper 

Kleine modderkruipers worden aangetroffen in sloten, beken, rivierarmen en meren. De ideale habitat ligt 

in stilstaande en langzaam stromende wateren met zandige tot modderige bodems. Het afzetten van de 

eieren gebeurt bij voorkeur op kale, zandige bodem. Jonge dieren hebben een voorkeur voor smallere 

sloten met ondiepe oeverzones. Deze opgroeigebieden warmen namelijk sneller op, bieden voldoende 

voedsel en zijn moeilijker bereikbaar voor roofvissen als snoek en baars. De kleine modderkruiper wordt 

verwacht in de Bielheimerbeek die langs het plangebied loopt. Vooral de ondiepere delen van ecologische 

verbindingszone langs de noordoever zijn geschikt voor voortplanting van de soort. 

 

Bermpje 

Het bermpje is een bodembewonende modderkruiper en heeft een voorkeur voor ondiepe, langzaam 

stromende beken, met een stenige bodem. Voedsel wordt al zoekend met de baarddraden op de bodem 

gevonden, en bestaat uit een keur van ongewervelden (muggenlarven, pissebedden e.d.). De soort is niet 

erg gevoelig voor vervuiling en komt in Nederland algemeen voor op pleistocene zandgronden in de 

oostelijke en zuidelijke provincies. Specifieke bedreigingen zijn er niet voor het bermpje in Nederland. Het  

bermpje wordt voornamelijk verwacht in de  ondiepere delen van ecologische verbindingszone langs de 

noordoever  van de Bielheimerbeek.  

 

3.2.6 Reptielen 

Er werden geen reptielen waargenomen. Het plangebied vormt een geschikte jachthabitat voor ringslang. 

Als verblijfplaats zijn de noordelijke oever en de daaraan grenzende vochtige ruigtes geschikt. Ook bevindt 

zich net buiten het plangebied ten westen van de sloot een mesthoop in de tuin van een boerderij. De 

zuidelijke oevers zijn minder geschikt als verblijfplaats voor de soort omdat de vegetatie minder ruig is en 

er daardoor minder kans is op schuilplaatsen.  

 

Ringslang 

De ringslang is in Nederland vooral gebonden aan het water in veen- en riviergebieden. 

De ringslang houdt zich bij voorkeur op in overgangssituaties, waar naast gelegenheid om te zonnen ook 

voldoende schuilplaatsen aanwezig zijn. Het voedsel van de ringslang bestaat voornamelijk uit amfibieën, 

zowel watersalamanders, kikkers als padden. Het grootste deel van het menu bestaat echter uit kikkers. In 

juni - juli worden 10-40 eieren afgezet op warme, niet te droge plaatsen zoals onder mosplakkaten, in 

vermolmde boomstobben en in mest- of composthopen. De ringslang overwintert op droge vorstvrije 

plaatsen, zoals gaten tussen boomwortels en holen en gangenstelsels van konijnen en muizen. 
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De ringslang wordt jagend in het plangebied verwacht. In het plangebied is de ringslang tot op heden niet  

waargenomen3. Nesten en verblijfplaatsen worden eerder aan de noordelijke oever verwacht omdat daar  

een ruiger vegetatietype voorkomt met afwisselend rietkragen  en jonge bomen. Ook is hier een overvloed 

aan kikkers te vinden. Een mogelijke voortplantingsplaats voor de soort bevindt zich ten westen van het 

plangebied in een composthoop. 

 

3.2.7 Libellen en dagvlinders 

Op basis van hun verspreiding en het ontbreken van specifieke waardplanten worden in het plangebied 

geen strikt of zwaar beschermde soorten in deze soortgroep verwacht. 

 

3.2.8 Overige soortgroepen 

Van de overige soortgroepen worden in het plangebied geen zeldzame en/of bedreigde soorten verwacht. 

In het plangebied ontbreken geschikte habitats voor deze soortgroepen. De meeste ervan zijn afhankelijk 

van permanent schoon water en/of specifieke waardplanten. 

 

 Nederlandse n aam Wetenschappelijke n aam Status FF-wet 
Zoogdieren  Aardmuis  Microtus agrestis  Tabel 1 
 Bunzing Mustela putorius  Tabel 1 
 Dwergmuis Micromys minutus Tabel 1 
 Dwergspitsmuis  Sorex minutus  Tabel 1 
 Egel Erinaceus europaeus Tabel 1 
 Haas Lepus europeus Tabel 1 
 Hermeli jn Mustela erminea Tabel 1 
 Huisspitsmuis  Crocidura russula Tabel 1 
 Mol Talpa europaea Tabel 1 
 Rosse woelmuis  Clethrionomys glareolus  Tabel 1 
 Veldmuis  Microtus arvalis  Tabel 1 
 Vos Vulpes vulpes  Tabel 1 
 Wezel Mustela nivalis  Tabel 1 
 Woelrat  Arvicola terrestris  Tabel 1 
Broedvogels  Patri js  Perdix perdix  Rode Lijst, kwetsbaar 
Amfibieën  Bruine kikker  Rana temporaria Tabel 1 
 Gewone pad  Bufo bufo Tabel 1 
 Groene kikker  Rana klepton esculenta Tabel 1 
 Kleine watersalamander Triturus vulgaris  Tabel 1 
Reptielen  Ringslang Natrix natr ix  tabel 3, HR-soort  
vissen Bermpje Barbatula barbatulus  tabel 2 
 Kleine modderkruiper  Cobitis taenia tabel 2 
Libellen  en dag vlinders Geen beschermde soorten  

verwacht 
  

Overig e ongewervelden  Geen beschermde soorten  
verwacht 

  

Vaatplanten  Geen beschermde soorten  
verwacht 

  

 
Tabel 1:  Verwachte soorten, exclusief broedvogels.  
 

4 Conclusie  

4.1 Beschermde status en EHS 

Er rust geen planologische bescherming op het plangebied vanuit de Provinciale Ecologische 

Hoofdstructuur. Wel bevindt zich grenzend aan het plangebied een ecologische verbindingszone. In de 

huidige planvorming wordt deze ecologische verbindingszone niet bedreigd. Op ruimtelijke schaal 

 

3 Mondelingen mededeling RAVON. 
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verdwijnt door de werkzaamheden geen leefgebied van beschermde soorten. Ook zal de ecologische 

verbindingszone niet worden aangetast in zijn functie omdat de ingrepen buiten de ecologische 

verbindingszone plaatsvinden. 

 

4.2 Mogelijke indirecte effecten en EHS 

De beschermde soorten die worden verwacht in het plangebied zijn watergebonden. Bovendien bevindt  

hun voorkeurshabitat zich in de Bielheimerbeek en zijn kwetsbare voortplantingsgebieden gelegen buiten 

het plangebied. Indien de huidige ecologische verbindingzone en vooral de noordelijke oever met poelen 

en ruigtes behouden blijven zijn geen indirecte effecten van de ingrepen te verwachten.  

 

4.3 Algemeen 

In het plangebied werd een aantal algemeen beschermde soorten waargenomen (zie tabel 1). Daarnaast 

worden op grond van literatuuronderzoek en veldbezoek juridisch zwaarder beschermde soorten verwacht. 

Voor algemeen beschermde soorten met een tabel-1-status van de Flora- en faunawet geldt op voorhand 

een vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen. 

Alle waargenomen vogelsoorten hebben een tabel-2-status van de Flora- en faunawet. Het Ministerie van 

LNV verleent voor soorten in tabel 1 en tabel 3 alleen ontheffing, wanneer kan worden aangetoond dat de 

gunstige staat van instandhouding niet wordt aangetast door de voorgestelde ingrepen. 

 

4.4 Effecten van de geplande ingrepen op soorten 

4.4.1 Vaatplanten 

In het plangebied komen verschillende voedselrijke milieutypen voor. Het plangebied is geschikt voor 

algemeen voorkomende soorten vaatplanten. In het plangebied komen geen wettelijk beschermde planten 

voor, waardoor het voortbestaan van soorten niet in het geding komt.  

 

4.4.2 Zoogdieren 

Algemeen 

In het plangebied komen algemeen beschermde zoogdiersoorten voor. Door de geplande ingrepen 

verdwijnt leefgebied van soorten als woelrat, haas en mol. Het voortbestaan van deze soorten is op 

populatieniveau niet in het geding. 

 

Vleermuizen 

Bij de voorlopige plannen blijven de beekloop en aanwezige lijnelementen behouden en worden 

aangevuld met een lindelaan, zodat er geen negatief effect op eventueel migrerende vleermuizen 

verwacht wordt. Op basis van biotoop en literatuuronderzoek worden gewone dwergvleermuis en rosse 

vleermuis verwacht. Naar verwachting vormt de beek geen onderdeel van een essentiële vliegroute of 

foerageergebied. In de directe omgeving van het plangebied zijn voldoende uitwijk mogelijkheden. Om 

verstoring van boven de beek jagende vleermuizen te voorkomen dient rekening gehouden te worden met  

de lichtuitstraling vanuit het plangebied. De beek dient vrijgehouden te worden van lichtuitstraling.  
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4.4.3 Broedvogels 

De beek – en slootkant en het jonge bos worden gedurende het broedseizoen gebruikt door algemeen 

voorkomende soortgroepen.   

Patrijs 

Daarnaast wordt verwacht dat patrijs gebruik maakt van de dichte kruidlaag in de jonge boomaanplant en 

de weide. Aangezien de dichte kruidlaag in de jonge boomaanplant voor het meeste voedsel zorgt en blijft 

staan, wordt weinig effect op de voedselbeschikbaarheid verwacht. Bovendien is de concentratie patrijzen 

aan de noordoever naar verwachting hoger omdat daar meer ruigte en een kruidenrijkere vegetatie 

voorkomen. 

Werkzaamheden kunnen een verstorend effect hebben op het broedsucces van deze vogels. Het is dan ook 

aan te bevelen de werkzaamheden buiten het broedseizoen, dat loopt van maart tot augustus, uit te 

voeren. Wanneer dit niet mogelijk is, dient zorg te worden gedragen voor daadwerkelijke nestlocaties. Het 

is niet te verwachten dat door de geplande werkzaamheden soorten op populatieniveau bedreigd worden.  

 

4.4.4 Amfibieën 

In het plangebied zijn algemeen voorkomende amfibieën waargenomen.  Bij de toekomstige inrichting en 

beheer blijven de sloot langs de westgrens van het plangebied, de aanwezige poelen en de Bielheimerbeek 

behouden, waarmee het voortplantingswater in het gebied intact blijft. Er wordt om deze reden dan ook 

geen negatief effect verwacht. 

 

4.4.5 Reptielen 

De voorkeurshabitat van ringslang bevindt zich buiten het plangebied. Bovendien blijft de amfibieënrijke 

sloot behouden. Mogelijk zijn verblijfplaatsen van ringslang aan de noordoever, waar veel structuur en 

voedsel aanwezig is, te vinden. De planvorming heeft op deze soort geen negatief effect.  

 

4.4.6 Vissen 

Naast algemeen beschermde soorten worden bermpje en kleine modderkruiper verwacht in de beek. 

Doordat er geen ingrepen in de Bielheimerbeek, of haar oevers, plaats zullen vinden, wordt er geen 

negatief effect op bermpje en kleine modderkruiper verwacht. 

 

4.4.7 Overige soortgroepen 

Er worden geen beschermde diersoorten in de categorieën libellen en dagvlinders verwacht waarop de 

geplande ingrepen een bedreiging vormen voor het voortbestaan. 

 

4.5 Ontheffingen en maatregelen 

Bij ruimtelijke ingrepen geldt op voorhand een vrijstelling voor algemeen voorkomende diersoorten, mits 

een lichte toets heeft plaatsgevonden (zie Bijlage 2: Toelichting tabellen soorten Flora- en faunawet). Deze 

ecologische quickscan geldt als lichte toets. Op basis van artikel 2 van de Flora- en faunawet geldt de 

zorgplicht, die stelt dat binnen alle redelijkheid schade aan flora een fauna zo veel mogelijk dient te 

worden beperkt. Voor de algemene soorten, die in het plangebied voorkomen hoeft geen ontheffing te 

worden aangevraagd.  
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Voor streng en strikt beschermde soorten uit tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet geldt voor ruimtelijke 

ingrepen dat ontheffing aangevraagd moet worden, tenzij gewerkt wordt volgens een goedgekeurde 

gedragscode. Voor geen van de verwachte strikt beschermde soorten wordt een negatief effect verwacht, 

of vallen deze op gemakkelijke wijze op voorhand te beperken. Daarom achten wij het niet zinvol 

ontheffing aan te vragen. Het wordt aanbevolen dit advies voor te leggen aan het bevoegd gezag.  

Alle in Nederland voorkomende broedende vogelsoorten worden beschermd door de Flora- en faunawet  

en de Vogelrichtlijn. Het verstoren van broedende vogels tijdens het broedseizoen, dat loopt van 15 maart 

tot 15 juli, is dan ook niet toegestaan.  

Buiten het broedseizoen zijn alleen de nestlocaties van standvogels zoals spechten, roofvogels en uilen 

beschermd. 

 

Broedvogels  

Ten aanzien van broedende vogels verleent het ministerie van LNV geen ontheffing. De jonge bomen en de 

oevers vormen broedlocaties voor diverse algemeen voorkomende broedvogels. Het is aan te bevelen 

werkzaamheden in de directe omgeving voor, dan wel na het broedseizoen (het broedseizoen loopt van 15 

maart tot 15 juli) te laten plaatsvinden. Tijdens het broedseizoen zijn nesten beschermd, vogels zijn in die 

periode extra gevoelig voor verstoring. Werkzaamheden dienen dan met zorg voor de broedlocatie te 

worden uitgevoerd zoals het in acht nemen van een minimale rustzone. Voorafgaand aan de 

werkzaamheden op het weiland en bij het graven van de gracht dienen patrijzen en eventuele nesten en 

eieren van patrijzen opgespoord en gespaard te worden.  

 

Kleine zoogdieren 

Het broedseizoen valt samen met de kwetsbare periode van kleine grondgebonden zoogdieren, die in deze 

zone eveneens hun habitat hebben. Het is daarom gewenst voorafgaand aan ontgraving ruigtes en grazige 

vegetaties kort te maaien, zodat deze onaantrekkelijk worden voor het verblijf van zoogdieren.  

 

Soortgroep  Nederlandse n aam Status Ff-wet Maatregelen  Vervolgonderzoek tbv 
ontheffingsaanvraag  

Zoogdieren  Aardmuis  Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 
 Bunzing Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 
 Dwergmuis Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 
 Dwergspitsmuis  Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 
 Egel Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 
 Haas Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 
 Hermeli jn Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 
 Huisspitsmuis  Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 
 Mol Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 
 Rosse woelmuis  Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 
 Veldmuis  Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 
 Vos Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 
 Wezel Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 
 Woelrat  Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 
Broedvogels  Patri js  Rode Lijst, 

kwetsbaar 
zorgplicht/mitigerend nee 

Amfibieën  Bruine kikker  Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 
 Gewone pad  Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 
 Groene kikker  Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 
 Kleine 

watersalamander 
Tabel 1 zorgplicht/mitigerend nee 

Reptielen  Ringslang tabel 3, HR-soort  zorgplicht/mitigerend nee 
vissen Bermpje tabel 2 zorgplicht/mitigerend nee 
 Kleine modderkruiper  tabel 2 zorgplicht/mitigerend nee 

Tabel 2:  Ontheffingen en maatregelen. 
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4.5.1 Maatregelen en onderzoekskalender 

Maanden  jan  feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
 

Graafwerkzaamhed en 
bij bomen en  heesters 

                        

 
  = toegestaan  =  niet toegestaan  
 

Tabel 3:  Perioden  voor werkzaamheden en onderzoek. 
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WATERTOETS LANDGOED MAETLAND - BIJLAGE 9

Relevante waterthema’s: De watertoetstabel met relevante en niet -relevante

waterhuishoudkundige thema’s

HOOFDTHEMA’S

Veiligheid 1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale waterkering?

Nee

2. Ligt in of nabij het plangebied een kade? Nee

Riolering en Afvalwaterketen

1. Is er toename van het afvalwater (DWA)? Nee

2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ?

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

Wateroverlast (oppervlaktewater)

1. Is er sprake van toename van het

verhard/bebouwd oppervlak? Ja

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

Ja

3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen

gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes? Nee

Grondwateroverlast

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

ondergrond? Nee

2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van de Rijn of IJssel?

Nee

3. Is in het plangebied sprake van kwel? Nee

4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren? Nee

Oppervlaktewaterkwaliteit

1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater geloosd?

Nee

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

3. Ligt het plangebied geheel of gedee ltelijk in een Strategisch

actiegebied? Nee

Grondwater kwaliteit

1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een

drinkwateronttrekking? Nee

Volksgezondheid

1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het

gemengde of verbeterde gescheiden stelsel? Nee

2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plangebied die

milieuhygiënische of verdrinkingsrisico’s met zich meebrengen

(zwemmen, spelen, tuinen aan water)? Nee

Verdroging 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij bes chermingszones voor natte

natuur? Nee

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

2. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte

natuur? Nee
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Inrichting en beheer

1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in eigendom of

beheer zijn bij het waterschap? Nee

2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel? Nee

AANDACHTSTHEMA’S

Recreatie 1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronde n

in beheer van het waterschap waar actief recreatief medegebruik

mogelijk wordt? Nee

Cultuurhistorie

1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied aanwezig?

Nee

Het Waterschap Rijn&IJssel voert als beleid de afkoppeling van schoon regenwater van

projecten en gebieden. Voor het onderhavige bouwplan is de afkoppeling van

hemelwaterafvoer in beginsel bij beschikbare ruimte en mogelijkheden vereist.

Als thema’s zoals vastgesteld in de “standaard waterparagraaf voor bestemmingsplannen”

onderscheidt het Waterschap Rijn & IJssel voor een situatie zoals de onderhavige vooral:

“Wateroverlast”. Hierbij wordt als beleid gevoerd zo mogelijk af te koppelen en het

hemelwater niet in de riolering af te voeren. Tevens is de doelstelling het

oppervlaktewaterpeil en het grondwaterpeil duurzaam in stand te houden om enerzijds

verdroging en bodemdalingen te voorkomen en anderzijds wateroverlast te voorkomen.

Ten aanzien van de oppervlaktewaterkwaliteit mogen geen activiteiten plaatsvinden die

tot extra belasting van de waterkwaliteit leiden.

De overige waterthema’s in de voornoemde standaard zijn niet relevant voor het plan.

Door de ontwikkelingen in het plangebied neemt het bebouwd oppervlak in vergelijking

met de voormalige bedrijfssituatie niet toe, per saldo af. Om wateroverlast, kwantitatief

en kwalitatief, nu en in de toekomst te voorkomen wordt het regenwater niet afgevoerd

naar het rioolstelsel maar volgens de trits vasthouden - bergen – afvoeren behandeld. In

het plan is ruimte gereserveerd voor: buffering en infiltratie in een greppel/wadi.

Er is geen sprake van afvoer van water van het bebouwd of verhard perceel.

Berekening waterberging:

Bij de berekening van de watertoets moet volgens de “leidraad rioleringen” worden

gerekend met de zogenaamde “Bui 10” welke bui ca. 1x per 10 jaar voorkomt en een

neerslag kent van 35,7 mm. Het Waterschap Rijn en IJssel hanteert verder voor stedelijke

uitbreidingen een norm van een bui 100+ (T100+10%) voor voorkoming van

overlast/schade van water boven maaiveldniveau.

Globale watertoets: Bouwplan van Landgoed Maetland

• Bebouwde en bestrate oppervlakten totaal ca. 600 m2;

• Bui 10 (T=10), 35,7mm per m2;

• K-waarde > 1 m/dag;

• Beschikbare infiltratieruimte gehele kavel open grond (ca. 9000 m2)

Opties berging hemelwater:

• Buffering in toplaag vegetatiedak, tuin en oprit;

• Oppervlakkige infiltratie in greppel, wadi, poel.

De te infiltreren hoeveelheid schoon hemelwater is ca. 21,5 m3 (35,7 ltr x 600 m2).

De infiltratie zal direct in de lagere terreindelen met gre ppel/wadi plaatsvinden. Op deze

wijze wordt het hemelwater in de omgeving geïnfiltreerd. Er is geen sprake van directe

lozing op een waterschapssloot.

Ook bui T100 kan in het plangebied worden geborgen zonder overlast en schade.
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Op de drukriolering wordt alleen de vuilwaterafvoer aangesloten. Afwijking van de

uitgangspunten van het Waterschap:

Er is geen sprake van afwijking van de uitgangspunten van het Waterschap.

Er is geen sprake van toepassing van niet gecoate uitlogende bouwstoffen en er vinden

geen activiteiten plaats die het watersysteem beïnvloeden of bedreigen. Dit is des te meer

belangrijk aangezien het perceel weliswaar niet in de beschermingszone, maar wel in het

trekgebied van drinkwaterpompstation de Pol ligt.

De keuze voor de wijze van hemelwaterafvoer dient te voldoen aan de uitgangspunten

van de gemeente en van het Waterschap. Dit is het geval.

Conclusie:

De infiltratie van hemelwater voor het plangebied Landgoed Maetland zal op eigen terrein

plaatsvinden en aangrenzend op het NSW landgoed met directe infiltratie in

perceelgreppels/wadi zonder rechtstreekse lozing op een waterschapssloot. Het plan

voldoet aan de uitgangspunten van de gemeente en het Waterschap.
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STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN LANDGOED MAETLAND - BIJLAGE 10

Naast de doeleinden “Wonen en Tuinen” worden de “bedrijfsdoeleinden” toegevoegd.

Doeleinden:

1. De op de plankaart als "Bedrijven" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. stallings- en opslagbedrijven,

b. hoveniersbedrijven of daarmee te vergelijken dienstverlenende bedrijven op het

gebied van natuur- en landschap,

c. ambachtelijke bedrijven, zoals een dakdekker, rietdekker, schildersbedrijf,

meubelmaker, installatiebedrijf; dan wei bedrijven, die in ruimtelijk opzicht

daarmee gelijk kunnen worden gesteld,

d. kantoren,

e. atelierruimte,

f. daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen groenvoorzieningen,

parkeerplaatsen en tuinen.

2. Onder bedrijven als bedoeld in lid 1, zi jn niet begrepen:

a. detailhandelsbedrijven, tenzij het betreft detailhandel als ondergeschikte

nevenactiviteit in ter plaatse voortgebrachte producten;

b. bedrijven, die zijn aangewezen als inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder

kunnen veroorzaken, krachtens artikel 2,4 van het Inrichtingen - en

vergunningenbesluit milieubeheer, zoals dat laatstelijk is gewijzigd.

3. Onder bedrijven als bedoeld in lid 1, zijn inbegrepen:

a. kantoor aan huis

b. extra garage en/of fietsenstalling

c. buitenkeuken
d. paardenstal
e. binnenzwembad
f. berging en fitness
g. hobbyruimte
h. atelier voor maken van kunst
i. ruimte om een verzameling op te stellen (beelden/schilderijen/fotografie enzovoorts)
j. fotoatelier
k. fysio praktijkruimte
l. huisartsen praktijk
m. dierenarts praktijk
n. logeerkamer
o. poolhouse bij buitenzwembad
p. als bijgebouwen zijn koetshuis en schuur mogelijk, dat kan dan ook als zodanig worden

ingevuld en wordt vrijgelaten binnen de stippellijnen (uiteraard tot het maximale begrensd)

maar afhankelijk van het ontwerp van de woning en passend in de overall kwaliteit.


