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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

Op het perceel Monseigneur Hendriksenstraat 18 te Nieuw-Wehl heeft in het recente verleden
functieverandering plaats gevonden op basis van het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing
(VAB-beleid). Hierbij is een wormenkwekerij beëindigd en heeft gedeeltelijke sloop van
bedrijfsgebouwen plaatsgevonden. Hiervoor in de plaats is de realisatie van een viertal woningen
mogelijk gemaakt. Deze ontwikkeling is destijds mogelijk gemaakt door middel van een projectbesluit
dat op 1 juni 2011 is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het planologische
mogelijkheden op basis van het projectbesluit zijn één op één verwerkt in het bestemmingsplan
'Buitengebied - 2012' (vastgesteld op 29 oktober 2015).
Eén van de nieuwe woningen zou gerealiseerd worden als een nieuwe T-boerderijwoning na het
amoveren van de bestaande bedrijfswoning en bedrijfsbebouwing. Inmiddels heeft de initiatiefnemer
het voornemen om deze woning niet meer te realiseren, maar de bestaande bedrijfswoning met
bijgebouw te behouden en te renoveren. Daarnaast wordt de situering van een reeds geplande woning
(bestaand bouwrecht) aangepast. Deze aanpassing wordt vanuit stedenbouwkundig oogpunt en
energiebezuiniging gedaan.
De beschreven ontwikkelingen zijn niet mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan, omdat
daarin de nieuwe woning (T-boerderij) was beoogd, de bestaande bedrijfswoning was wegbestemd en
het bouwvlak van de nieuw te bouwen woning strak om de grenzen van de beoogde bebouwing is
ingetekend.
De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het voor plangebied geldende bestemmingsplan. Om
het gebruik van de voormalige bedrijfswoning en bijgebouw als reguliere woning mogelijk te maken, de
mogelijkheid voor de bouw van de eerder beoogde T-boerderijwoning weg te bestemmen en de
positionering van de nieuw te bouwen woning aan te passen, moet een nieuw bestemmingsplan voor
het plangebied worden vastgesteld.

1.2

Plangebied

De locatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Doetinchem aan de Monseigneur
Hendriksenstraat 18. Het plangebied bestaat uit een tweetal deelgebieden en wordt omgeven door een
getransformeerd voormalig agrarisch erf. Het plangebied ligt op circa 700 m ten westen van de kern
Nieuw-Wehl. Ten westen van het plangebied ligt op korte afstand de waterloop Hoge Leiding.
Op de navolgende afbeeldingen zijn de globale ligging en begrenzing van het plangebied weergegeven.
Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar bijlage Kaart plangebied.
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Globale ligging plangebied

Globale begrenzing plangebied
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1.3

Geldende planologische regeling

Voor het perceel geldt het bestemmingsplan 'Buitengebied - 2012' dat op 29 oktober 2015 is vastgesteld
door de raad van de gemeente Doetinchem.
Op grond van het vigerend bestemmingsplan heeft het plangebied ter plaatse van de voormalige
bedrijfswoning de bestemming 'Agrarisch met waarden' en ter plaatse van de eerder beoogde
T-boerderij de bestemming 'Wonen'. Dit geldt eveneens voor de woning waarvan de positionering wordt
aangepast. Op de navolgende afbeelding is een uitsnede van de verbeelding van het vigerend
bestemmingsplan weergegeven. Het plangebied is hierop met een blauwe omkadering weergegeven.

Uitsnede geldend bestemmingsplan
Ter plaatse van de bestemming 'Agrarisch met waarden' is het gebruik van de voormalige bedrijfswoning
als reguliere woning en de bebouwing niet toegestaan. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te
maken, moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.

1.4

Leeswijzer

In dit hoofdstuk is een eerste algemene indruk van het plangebied geschetst en is de aanleiding voor het
opstellen van een nieuw bestemmingsplan beschreven. In hoofdstuk 2 van deze toelichting wordt de
huidige en toekomstige situatie van het plangebied beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de
haalbaarheid voor wat betreft beleid behandeld. In hoofdstuk 4 worden de relevante
omgevingsaspecten nader toegelicht. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de afweging ten aanzien van
het initiatief en de uiteindelijke conclusie.
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Hoofdstuk 2
2.1

Het plan

Oospronkelijke en bestaande situatie

Het plangebied maakt deel uit van een voormalig agrarisch erf. Dit erf is onlangs in het kader van het
VAB-beleid getransformeerd ten behoeve van de functie wonen. Hierbij is een wormenkwekerij
beëindigd en heeft gedeeltelijke sloop van bedrijfsgebouwen plaatsgevonden. Op de navolgende
afbeelding is de oorspronkelijke situatie met het agrarische bedrijf in het plangebied weergegeven.

Oorspronkelijke situatie plangebied en omgeving
Het aanvankelijke plan was om na de sloop van de voormalige bedrijfsbebouwing drie nieuwe woningen
te realiseren op het erf. Een karakteristieke voormalige veeschuur zou worden verbouwd tot woning. Op
de navolgende afbeelding wordt de situatietekening van dit plan weergegeven.
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Situatietekening aanvankelijke plan
Op het erf is de westelijke nieuwe vrijstaande woning gerealiseerd en de karakteristieke voormalige
veeschuur verbouwd tot woning. De voormalige bedrijfswoning, die plaats zou maken voor een nieuw te
bouwen T-boerderijwoning is nog niet gesloopt.
Nabij het erf is natuurontwikkeling aangelegd. Hier zijn onder andere een amfibieënpoel, een grote
vijver, een ooievaarsnest, houtsingels, beukenhagen, een fruitboomgaard en natuurvriendelijke oevers
langs de Hoge Leiding gerealiseerd. Op diverse plaatsen zijn nestkasten opgehangen, onder andere voor
steenuil, kerkuil, torenvalk, grote bonte specht en diverse zangvogels. Dit gedeelte valt echter buiten
het plangebied.
Op de navolgende afbeelding is een luchtfoto weergegeven van de huidige situatie in het plangebied en
haar omgeving. Hierop is de nieuw gebouwde woning met bijgebouw in het westen van het plangebied
te zien. Daarnaast is de voormalige bedrijfswoning en de tot woning omgebouwde karakteristieke
veeschuur (meest oostelijk gelegen) te zien.
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Huidige situatie plangebied en omgeving

2.2

Toekomstige situatie

In plaats van sloop van de voormalige bedrijfswoning met aanpandig bijgebouw en nieuwbouw van een
T-boerderijwoning met inpandig bijgebouw, bestaat nu het voornemen om de voormalige
bedrijfswoning met aanpandig bijgebouw te verbouwen en deze te gebruiken als reguliere woning en
bijgebouw. De oorspronkelijk beoogde T-boerderij had een inhoud 1.134 m3. De nu beoogde woning
heeft een inhoud van circa 1.000 m3. Verder wordt de situering (verdraaiing van de nokrichting) van de
nieuw te bouwen woning met bijgebouw in het midden van het erf aangepast. Op de navolgende
afbeelding wordt de toekomstige situatie op het erf weergegeven.
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Toekomstige situatie erf Monseigneur Hendriksenstraat 18
Op de navolgende afbeelding is de voormalige bedrijfswoning met aanpandig bijgebouw weergegeven.
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Te transformeren voormalige bedrijfswoning met aanpandig bijgebouw
De nieuw te bouwen woning heeft een goot- en bouwhoogte van respectievelijk 4,5 m en 7,5 m. Door de
verdraaiing van de nokrichting van de woning wordt de hiërarchie van de bebouwing beter benadrukt.
Daarnaast zorgt de aangepaste nokrichting voor een grotere bijdrage van zonnewarmte in de koude
perioden van het jaar. Voor de nieuw te bouwen wordt een EPC-waarde van nul nagestreefd en hiervoor
is de oriëntatie van de glasgevel van belang. Op de navolgende afbeelding wordt het bouwplan van de
beoogde woning weergegeven. Voor de exacte maten in het bouwplan wordt verwezen naar de
bouwtekeningen behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning.
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Bouwplan beoogde woning
Ten behoeve van de functieverandering heeft en vindt landschappelijke inpassing op het erf en in de
omgeving plaats. Ten behoeve van de inpassing is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Deze is
op de navolgende afbeelding opgenomen.

Landschappelijk inpassingsplan erf Monseigneur Hendriksenstraat 18
De mogelijkheid tot de bouw van de nieuwe T-boerderijwoning ter plaatse van de voormalige
bedrijfswoning wordt met voorliggend plan wegbestemd. Hiervoor in de plaats wordt het gebruik van de
bestaande voormalige bedrijfswoning als reguliere woning mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt de
situering van een reeds geplande woning (bestaand bouwrecht) aangepast. Het aantal woningen neemt
daarmee, ten opzichte van de geldende juridisch-planologische situatie, niet toe.
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De gronden rondom de beoogde nieuwe woning zijn in het vigerend bestemmingsplan bestemd als
'Agrarisch'. Om het gebruik ten behoeve van tuin en erf bij de nieuwe woning te kunnen faciliteren zal
binnen de bestemming een aanduiding opgenomen worden om het gebruik ook planologsich vast te
leggen. Navolgende figuur geeft een beeld van de omvang van de aanduiding voor tuin en erf.

Aanduidingsvlak tuin en erf
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Hoofdstuk 3
3.1

Beleidskader

Algemeen

In deze paragraaf wordt een analyse gegeven van het relevante beleidskader. De beleidsnota's die direct
of indirect doorwerken in voorliggend bestemmingsplan, worden in deze paragraaf behandeld. Gezien
de aard en de schaal van de ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied is het relevante beleid op
Europees niveau buiten beschouwing gelaten en op Rijksniveau beperkt gehouden. Per bestuurslaag is
een korte samenvatting gegeven van de meest relevante aspecten uit de verschillende beleidsnota's,
alsmede de consequenties voor het voorliggende plan.

3.2

Rijksbeleid

3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
(Barro)
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) bepaalt welke kaderstellende uitspraken van het
kabinet bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op
lokaal niveau. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die
kaderstellende uitspraken. Het gaat onder meer om nationale belangen als Rijksvaarwegen, Defensie,
Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en
hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van
gevaarlijke stoffen en Primaire waterkeringen.
Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro bijgedragen
aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering van de
bestuurlijke drukte.
3.2.2

Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro 3.1.6 tweede lid)

In artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de ladder voor duurzame verstedelijking
opgenomen. Het doel van de Ladder is zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik, met oog voor de
toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving. De Ladder geeft daarmee invulling aan
het nationaal ruimtelijk belang gericht op een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij
ruimtelijke besluiten. Dit belang staat beschreven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte binnen
een breder kader van een goed systeem van ruimtelijke ordening.
Met de ladder worden eisen gesteld aan de motivering van onder meer bestemmingsplannen en
ruimtelijke onderbouwingen die nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken. De toelichting bij
een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling bevat een
beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien die ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt
buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied
in die behoefte kan worden voorzien.
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3.2.3

Toetsing rijksbeleid

De beoogde ontwikkeling voorziet in het gebruiken van een bestaande voormalige bedrijfswoning en
bedrijfsbebouwing als reguliere woning en het wegbestemmen van de mogelijkheid om een nieuwe
vrijstaande woning te realiseren. Daarnaast wordt de situering van een reeds geplande woning
(bestaand bouwrecht) aangepast. Ten opzichte van de geldende planologische situatie neemt het aantal
woningen in het plangebied dan ook niet toe. Het initiatief wordt dus niet aangemerkt als een nieuwe
stedelijke ontwikkeling. Om die reden is de ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing.
Met het initiatief zijn geen overige nationale belangen gemoeid.

3.3

Provinciaal beleid

3.3.1

Omgevingsvisie Gelderland

De Omgevingsvisie Gelderland (actualisatie vastgesteld op 11 november 2015) richt zich formeel op de
komende tien jaar, maar wil ook een doorkijk bieden aan Gelderland op een langere termijn. Veel
maatschappelijke vraagstukken zijn zo complex dat alleen een gezamenlijke inzet succesvol kan zijn. In
de omgevingsvisie zijn de opgaven voor Gelderland daarom in nauwe samenwerking met partners
uitgedacht. Daarbij kijken de provincie en partners vanuit een integraal en internationaal perspectief
naar Gelderland. Met deze bestuurlijke strategie kunnen voor Gelderland toekomstbestendige keuzes
gemaakt worden.
De provincie heeft in de omgevingsvisie twee doelen gedefinieerd. Het zijn doelen die de rol en
kerntaken van de provincie als middenbestuur benadrukken.
1. Een duurzame economische structuurversterking.
Een gezonde economie met een aantrekkelijk vestigingsklimaat vraagt om sterke steden en een
vitaal landelijk gebied met voldoende werkgelegenheid. Het streven is om de concurrentiekracht
van Gelderland te vergroten door het duurzaam versterken van de ruimtelijk-economische structuur.
De komende jaren zullen minder in het teken staan van denken in termen van 'groei' en meer in
termen van 'beheer en ontwikkeling van het bestaande'.
2. Het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving.
Dit doel betekent vooral:
- ontwikkelen met kwaliteit, recht doen aan de ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische
kwaliteiten van de plek; uitgaan van doelen, niet van regels;
- zorg dragen voor een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden en
behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap;
- een robuust en toekomstbestendig water- en bodemsysteem voor alle gebruiksfuncties; bij
droogte, hitte en waterovervloed;
- een gezonde en veilige leefomgeving.
Om deze doelen in beleid te vertalen, hanteert de provincie drie aandachtsgebieden: Dynamisch, Mooi
en Divers Gelderland. Ontwikkelingen in Gelderland wil de provincie benaderen vanuit elk van deze drie
perspectieven, die elkaar aanvullen:
Dynamisch: de (ruimtelijk-economische) ontwikkelingen en de geleiding daarvan op provinciaal
niveau.
Mooi: de Gelderse kwaliteiten die bescherming nodig hebben en ruimte voor behoud door
ontwikkeling.
Divers: het herkennen van de regionale verschillen in maatschappelijke vraagstukken en opgaven en
het koesteren van de regionale identiteiten.
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Wonen en werken in het 'buitengebied'
Voor het aandachtsgebied Dynamisch Gelderland wordt aangegeven dat de provincie en haar partners
samen streven naar een vitaal buitengebied:
met behoud van levendigheid;
met een verbetering van de kwaliteit van wonen, werken en vrijetijdsbesteding;
rekening houdend met grote verschuivingen door schaalvergroting in de landbouw, energietransitie
en urbanisatie de komende jaren.
De gevolgen van de economische recessie en de vastgoedcrisis zijn ook op het platteland sterk voelbaar.
In veel regio's willen gemeenten het wonen, de detailhandel en het werken zo veel mogelijk
concentreren in de kernen. Bij deze opgave zouden partijen samen moeten inspelen op nieuwe kansen
voor de plattelandseconomie en samen moeten anticiperen op bevolkingsdaling, ontgroening en
vergrijzing, en op de discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het voldoen aan een
andere behoefte voor wonen en werken vraagt een slagvaardige overheid en om actief burgerschap en
zelforganiserend vermogen van groepen en organisaties.
De provincie stelt bij initiatieven voor functieverandering dat deze de aanwezige en te ontwikkelen
economie en gebiedskwaliteiten moeten versterken. Dit kunnen initiatieven zijn voor wonen en
werken. Bijvoorbeeld bij functieverandering of nieuwe landgoederen. Dat betekent:
Initiatieven koesteren als kans;
niet vooraf ontwikkelingen uitsluiten;
mogelijkheden zoeken.
Daarvoor dragen in eerste instantie de initiatiefnemers de verantwoordelijkheid. De provincie voert een
beperkte regie op wonen en werken in het buitengebied, namelijk door:
kwalitatieve proceskaders aan te geven om te komen tot locatiekeuzes;
ondersteuning te bieden in de vorm van kennis, begeleiding en inspiratie;
daarbij geldt voor een initiatief in het buitengebied dat het 'nieuwe rood' in het buitengebied een
kwaliteitsverbetering moet zijn in het gebied.
Een kwaliteitsverbetering wil zeggen dat er sprake is van sloop en of hergebruik van vrijkomende
bebouwing (functieverandering) of ontwikkeling van nieuwe natuur. De rood-rood en
rood-groenverhoudingen van de nieuwe situatie ten opzichte van de oude situatie bepalen de
aanvaardbaarheid.
3.3.2

Omgevingsverordening Gelderland

De provincie beschikt over verschillende instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. De
verordening wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de
doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie Gelderland juridisch gewaarborgd is. De verordening
voorziet ten opzichte van de omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus beleidsneutraal. De
inzet van de verordening als juridisch instrument om de doorwerking van het provinciaal beleid af te
dwingen is beperkt tot die onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van algemene regels
noodzakelijk is om provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke
verplichtingen.
De Omgevingsverordening Gelderland (actualisatie vastgesteld op 11 november 2015) richt zich net zo
breed als de omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving in de Provincie Gelderland. Dit betekent dat
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vrijwel alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving opgenomen zijn in de
omgevingsverordening. Het gaat hierbij om regels op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu,
water, mobiliteit en bodem. De verwachting is dat de Omgevingsverordening op termijn alle regels zal
gaan bevatten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.
Ten aanzien van voorliggend initiatief zijn de regels ten aanzien van het onderwerp 'wonen' relevant. In
de verordening wordt aangegeven dat nieuwe woonlocaties en de daar te bouwen woningen slechts zijn
toegestaan wanneer dit past in het vigerende door Gedeputeerde Staten vastgestelde Kwalitatief
Woonprogramma, successievelijk de door Gedeputeerde Staten vastgestelde kwantitatieve opgave
wonen voor de betreffende regio.
3.3.3

Toetsing provinciaal beleid

Met het plan is sprake van functieverandering, waarbij een voormalige agrarische bedrijfswoning wordt
gebruikt als een reguliere woning. Samenhangend wordt de mogelijkheid voor de bouw van een nieuwe
woning wegbestemd. Daarnaast wordt de situering van een reeds geplande woning (bestaand
bouwrecht) aangepast. Ten opzichte van de vigerende planologische situatie neemt het aantal woningen
in het plangebied niet toe. Door de bestaande voormalige bedrijfswoning te gebruiken als reguliere
woning wordt invulling gegeven aan de planologische mogelijkheid om in het plangebied een woning te
bewonen en wordt voorkomen dat bestaande bebouwing verpaupert. Verder wordt een bestaand
bouwrecht (bouwvlak) enkele meters verschoven als gevolg van een gewijzigde landschappelijke
inpassing.
Het plangebied maakt deel uit van een erf waar functieverandering heeft plaatsgevonden. De sloop van
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en landschappelijke inpassing heeft bijgedragen aan een
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. De oorspronkelijk beoogde T-boerderij had een
inhoud 1.134 m3. De nu beoogde woning heeft een inhoud van circa 1.000 m3.
Het initiatief is in overeenstemming met het provinciaal beleid.

3.4

Gemeentelijk beleid

3.4.1

Structuurvisie Doetinchem 2035

Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de Structuurvisie Doetinchem 2035
vastgesteld. De structuurvisie schetst een beeld van de huidige ruimtelijke situatie en gaat zowel in op
de kwaliteiten als op onderdelen waar verbeteringen denkbaar zijn. Er worden ruimtelijke kaders
geschetst waarbinnen de gemeente Doetinchem de komende jaren wil werken. Door de juiste
investeringen, kan Doetinchem de komende jaren een steeds belangrijkere rol vervullen als
centrumgemeente. Als gevolg van de bevolkingsontwikkeling zullen omliggende dorpen steeds vaker
gebruik maken van de Doetinchemse voorzieningen. Door het grote verzorgingsgebied moet de
kwaliteit van deze voorzieningen op peil zijn.
De komende jaren houdt Doetinchem zich bezig met de volgende overkoepelende opgaven:
Acupunctuur in de stad
Doelstelling van deze opgave is het in harmonie doorontwikkelen van de stad op basis van
bestaande kwaliteiten. Nieuwe omstandigheden vragen om relatief kleine en gedoseerde
aanpassingen. De burger moet zich blijven herkennen in z'n omgeving en tegelijkertijd aanspraak
kunnen doen op eigentijdse voorzieningen.
Beleef het land
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Doelstelling van deze opgave is het behoud en de versterking van bestaande
landschapskarakteristieken. Binnen het gevarieerde landschap moet er extra aandacht komen voor
de cultuurhistorische parels. Dit samenspel kan de attractiviteit van het buitengebied verder
vergroten. Door gebruik te maken van de grote verschillen in het landschap, wordt het mogelijk om
functies onder te brengen in de gebieden die zich daar het beste voor lenen. Een recreatief netwerk
verbindt in deze ambitie de uiteenlopende kwaliteiten met elkaar.
Ruimte voor het water
Doelstelling van deze opgave is te anticiperen op wijzigingen in het watersysteem die kunnen
optreden als gevolg van klimaatveranderingen in de nabije toekomst. Diverse ontwikkelingen geven
aanleiding om de sturende kwaliteit van water meer te gaan benutten en letterlijk ruimte te maken
voor het water. Iedere ruimtelijke ontwikkeling kan aanleiding zijn om dit te doen.
De groene waas
Doelstelling van deze opgave is het imago van Doetinchem als groene gemeente verder te
versterken. Dat kan door groene verbindingen tussen de wijken in de stad en het buitengebied te
maken of te repareren. Door de randen tussen bebouwing en uitloopgebieden in stad en dorpen te
verzachten. Door de herkenbaarheid van de ondergrond van Doetinchem te vertalen in het
groenassortiment. En door de beleefbaarheid van het groen te vergroten. Bijvoorbeeld door het
koppelen van groen aan diverse functies. Met deze ingrepen kan de groene waas over Doetinchem
daadwerkelijk gerealiseerd worden.
Voor voorliggend initiatief is de opgave 'Beleef het land' van belang. De reeds in gang gezette
functieverandering op de locatie met de transformatie van twee cultuurhistorisch belangrijke gebouwen
en de landschappelijke inpassing zorgt voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in en in de
omgeving van het plangebied.
Naast de overkoepelende opgaven zijn er in de gemeente Doetinchem verschillende opgaven voor
deelgebieden. Voor onderhavig initiatief is de opgave 'Oogsten in het buitengebied' van belang.
Doelstelling van deze opgave is om op die plaatsen waar sprake is van het samengaan van extreem hoge
kwaliteiten, bijvoorbeeld op het gebied van natuurwaarden of cultuurhistorie, extra inspanningen te
leveren. Door de kwaliteiten met elkaar te verbinden kunnen ze samen een heel bijzondere locatie
opleveren. Daarnaast zijn er nog plekken in het buitengebied waar in het verleden plannen voor
bestonden, maar waarvan de toekomst om verschillende redenen nu onduidelijk is. Door deze opnieuw
te bekijken, kunnen zij mogelijk een nieuwe, meer onderscheidende functie in het buitengebied gaan
innemen.
3.4.2 Beleidskader Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing, Nieuwe landgoederen en
Landelijk wonen in het buitengebied
De gemeente Doetinchem heeft op 19 april 2007 het beleidskader 'Hergebruik Vrijgekomen Agrarische
Bedrijfsbebouwing, Nieuwe landgoederen en Landelijk wonen in het buitengebied' vastgesteld
(VAB-beleid). Onder meer het beleid van de gemeente ten aanzien van hergebruik van vrijkomende
gebouwen voor wonen wordt in dit document behandeld. De gemeente houdt als leidraad dat vooral
monumentale of karakteristieke bebouwing kan worden hergebruikt voor woningen. Nadat de woning is
gerealiseerd is een verdere vergroting van de woning niet mogelijk. Hierbij gelden de volgende
voorwaarden:
op een perceel is toegestaan maximaal twee gebouwen te verbouwen tot woningen;
naast de woningen die reeds aanwezig zijn mogen door hergebruik maximaal vier nieuwe woningen
toegevoegd worden;
als voorwaarde geldt dat alleen monumentale en karakteristieke bebouwing, of bebouwing die
geschikt is te maken voor een functie wonen, wordt hergebruikt en alle overige voormalige
bedrijfsgebouwen worden gesloopt;

20

voor bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen mag nieuwbouw worden toegestaan tot
een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 75 m2 per woning;
verbouwing wordt uitsluitend toegestaan indien de eventueel aanwezige cultuurhistorische
uitstraling niet wordt aangetast, de initiatiefnemer moet hiervoor een advies van een deskundige
overleggen en indien de landschappelijke inpassing vastgelegd is in een landschappelijk
inpassingspan;
bij het hergebruik als woning(en) worden milieuaspecten zoals geluid, luchtkwaliteit en externe
veiligheid betrokken in de afweging. Het hergebruik mag niet leiden tot beperking van de
ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande (agrarische) bedrijven in de omgeving, zoals in de Wet
milieubeheer geregeld.
Het behoud van karakteristieke of monumentale bebouwing wordt in het gemeentelijk beleidskader
aangemerkt als vorm van verevening. Voorkomen moet worden dat bebouwing die karakteristiek is in
het landschap in het kader van de VAB-regeling gesloopt wordt. Karakteristieke en/of monumentale
bebouwing mag zonder verevening en 50% reductie van het overige bebouwd oppervlak een nieuwe
functie krijgen. Wel is het gewenst om bij de planvorming ernaar te streven dat ontsierende bebouwing
op het erf verwijderd wordt, als deze geen nieuwe functie heeft bij het nieuwe gebruik.
3.4.3

Herziene Woningbouwstrategie

Op 5 november 2015 heeft de gemeenteraad de herziene woningbouwstrategie vastgesteld. Daarin is
besloten om het woningbouwprogramma om te vormen naar een kwalitatief en kwantitatief
toekomstbestendig programma, dat aansluit bij de eerder vastgestelde kernenfoto's en de regionale
woonagenda.
In de herziene woningbouwstrategie is een richting uitgezet om het aantal nieuwe woningen te
beperken tot 1.375 in de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2025. Ongebruikte - latente woningbouwmogelijkheden in bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen leveren een
substantiële bijdrage aan de plancapaciteit in Doetinchem. Zij sluiten niet aan bij het streven naar een
kwantitatieve sturing op de woningbouwplanning. Het is daarom noodzakelijk om latente
woningbouwmogelijkheden te schrappen uit de bestemmingsplannen, beheersverordeningen en
andere ruimtelijke plannen. Latente woningbouwmogelijkheden zijn mogelijkheden waar volgens een
geldend bestemmingsplan of een geldende beheersverordening één of meerdere woningen gebouwd
zouden kunnen worden, maar waarvan tot nu toe geen gebruik is gemaakt.
Het schrappen van latente woningbouwmogelijkheden wordt ingezet in aanvulling op de eerder
vastgestelde termijnstellingen voor de totstandkoming van ruimtelijke plannen. Bij deze
totstandkoming moeten initiatiefnemers voldoen aan gestelde termijnen. Als zij hieraan niet voldoen,
stopt de gemeente de medewerking aan het plan. Met deze werkwijze wil de gemeente voorkomen dat
er latente bouwmogelijkheden ontstaan.
Op 22 september 2016 heeft de gemeenteraad de 'Uitvoering herziene woningbouwstrategie'
vastgesteld. Hierin is opgenomen dat aan de realisatie van nieuwe woningen van bekende initiatieven
tot 1 januari 2025 wel wordt meegewerkt als de woning op de lijst toegestane woningen staat en als er
aan minimaal één van acht genoemde voorwaarden wordt voldaan. Het initiatief aan de Monseigneur
Hendriksenstraat 18 is opgenomen op de lijst van toegestane woningen voldoet aan de voorwaarde dat
"het initiatief al gedeeltelijk is ontwikkeld of de bouw is al gestart en er hebben in de laatste 12
maanden substantiële ontwikkelingen plaatsgevonden, die naar hun aard en omvang duidelijk gericht
zijn op voltooiing van het initiatief binnen een redelijke termijn".
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3.4.4

Toetsing gemeentelijk beleid

Met het plan is sprake van functieverandering, waarbij een voormalige agrarische bedrijfswoning wordt
gebruikt als een reguliere woning. Samenhangend wordt de mogelijkheid voor de bouw van een nieuwe
woning wegbestemd. Daarnaast wordt de situering van een reeds geplande woning (bestaand
bouwrecht) aangepast. Ten opzichte van de vigerende planologische situatie neemt het aantal woningen
in het plangebied niet toe. Door de bestaande voormalige bedrijfswoning te gebruiken als reguliere
woning wordt invulling gegeven aan de planologische mogelijkheid om in het plangebied een woning te
bewonen en wordt voorkomen dat bestaande bebouwing verpaupert. Verder wordt een bestaand
bouwrecht (bouwvlak) enkele meters verschoven als gevolg van een gewijzigde landschappelijke
inpassing. Dit sluit aan bij de doelstelling uit de structuurvisie voor het buitengebied 'Oogsten in het
buitengebied'.
Het plangebied maakt deel uit van een erf waar functieverandering heeft plaatsgevonden. De sloop van
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en landschappelijke inpassing heeft bijgedragen aan een
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. De ontwikkeling heeft plaatsgevonden conform het
gemeentelijk beleidskader voor vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing. De voorliggende
ontwikkeling sluit hierbij doordat er geen sprake meer is van in onbruik geraakte bebouwing. De
oorspronkelijk beoogde T-boerderij had een inhoud 1134 m3. De nu beoogde woning heeft een inhoud
van circa 1.000 m3.
Op basis van het beleid voor de 'Uitvoering herziene woningbouwstrategie' is de functieverandering van
een bestaande bedrijfswoning naar een reguliere woning en de bouw van een nieuwe woning
toegestaan.
Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de in dit plan besloten ontwikkeling past binnen de
relevante gemeentelijke beleidskaders.
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Hoofdstuk 4
4.1

Omgevingsaspecten

Inleiding

Ten behoeve van de planologische procedure moet de uitvoerbaarheid van het plan worden
aangetoond. Het al dan niet voldoen aan verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten is bepalend
voor de vraag of een nieuwe ontwikkeling ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. Hierbij moet worden
gedacht aan onder andere milieuaspecten als geluid, bodem en hinder van bedrijven, water, externe
veiligheid, archeologie en economische haalbaarheid. De beoogde ontwikkeling is op deze aspecten
getoetst. In dit hoofdstuk is aangegeven wat hiervan de resultaten zijn.

4.2

Bodem

4.2.1

Algemeen

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet aangetoond worden dat de bodem- en grondwaterkwaliteit ter
plaatse van het plangebied geschikt zijn voor het beoogde gebruik.
4.2.2

Toetsing

Met het plan is sprake van functieverandering, waarbij een voormalige agrarische bedrijfswoning wordt
gebruikt als een reguliere woning. Samenhangend wordt de mogelijkheid voor de bouw van een nieuwe
woning wegbestemd. Daarnaast wordt de situering van een reeds geplande woning (bestaand
bouwrecht) aangepast.
Ten behoeve van de functieverandering van het voormalige agrarische erf is in juli 2009 een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage 2 bijgevoegd. In het onderzoek wordt
geconcludeerd dat de vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmeringen vormt voor
de voorgenomen functieverandering van agrarisch naar wonen op het erf.
Tussen het moment van uitvoeren van het bodemonderzoek en nu, zijn de functies en het gebruik van
de onderzochte gronden niet veranderd. Daarnaast hebben er geen bodemverontreinigende activiteiten
plaatsgevonden. Daarom is er geen reden om aan te nemen dat de bodemkwaliteit niet langer geschikt
is voor de beoogde functie.
4.2.3

Conclusie

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de uitvoering van het initiatief.

4.3

Geluid

4.3.1

Algemeen

De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het wegverkeer en/of door industrie, onder andere het
woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). Bij ruimtelijke ontwikkelingen
moet volgens de Wgh worden aangetoond dat gevoelige functies, zoals een woning, een aanvaardbare
geluidsbelasting hebben als gevolg van omliggende (spoor)wegen en industrieterreinen. Indien nieuwe
geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wgh de verplichting akoestisch onderzoek te
verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van omliggende (spoor)wegen en industrieterreinen.
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4.3.2

Toetsing

Met het plan is sprake van functieverandering, waarbij een voormalige agrarische bedrijfswoning wordt
gebruikt als een reguliere woning. Samenhangend wordt de mogelijkheid voor de bouw van een nieuwe
woning wegbestemd. Daarnaast wordt de situering van een reeds geplande woning (bestaand
bouwrecht) aangepast. Met het omzetten van de agrarische bedrijfswoning in een reguliere woning en
het aanpassen van het bouwvlak van een reeds beoogde woning is in principe sprake van de realisatie
van nieuw geluidsgevoelige objecten, immers deze zijn op basis van de vigerende regeling reeds
toegestaan.
Desondanks kan worden opgemerkt dat het projectgebied gelegen is binnen de geluidszone van de
Kleefslagsestraat (250 meter). Gelet op de afstanden van de omliggende wegen (Monseigneur
Hendriksenstraat, Kleefslagsestraat en de Doesburgseweg) tot aan de woning, de intensiteiten op deze
wegen (bestemmingsverkeer) en de toegestane snelheid van 60 km/uur kan worden aangenomen dat er
sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat ter plaatse van de woning.
4.3.3

Conclusie

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de uitvoering van het initiatief.

4.4

Luchtkwaliteit

4.4.1

Algemeen

De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2) is een implementatie
van diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit, waarin onder andere grenswaarden voor
vervuilende stoffen in de buitenlucht zijn vastgesteld ter bescherming van mens en milieu. In Nederland
zijn stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes als PM10 (fijn stof) de maatgevende stoffen waar de
concentratieniveaus het dichtst bij de grenswaarden liggen. Overschrijdingen van de grenswaarden
komen, uitzonderlijke situaties daargelaten, bij andere stoffen niet voor. Vanaf 1 januari 2015 dient het
bevoegd gezag de luchtkwaliteit ook te toetsen aan de grenswaarde voor PM2,5. Op basis van onderzoek
door het Planbureau voor de Leefomgeving kan worden gesteld dat als aan de grenswaarden voor PM10
wordt voldaan, ook aan de grenswaarde voor PM2,5 wordt voldaan.
Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen jaren flink is verbeterd, kan Nederland niet voldoen aan de
luchtkwaliteitseisen die in 2010 van kracht zijn geworden. De EU heeft Nederland derogatie (uitstel)
verleend op grond van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit betreft een
gemeenschappelijke aanpak van het Rijk en diverse regio's om samen te werken aan een schonere lucht,
waarbij ruimte wordt geboden aan noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Plannen die in
betekenende mate bijdragen aan luchtverontreiniging worden opgenomen in een gebiedsgericht
programma van het NSL. Het maatregelenpakket in het NSL is hiermee in evenwicht en zodanig dat op
termijn de luchtkwaliteit in heel Nederland onder de grenswaarden ligt. Plannen die 'niet in
betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan luchtverontreiniging hoeven niet langer individueel getoetst
te worden aan de Europese grenswaarden aangezien deze niet leiden tot een significante verslechtering
van de luchtkwaliteit. Deze grens is in de AMvB NIBM gelegd bij 3% van de grenswaarde van een stof:
Voor NO2 en PM10 betekent dit dat aannemelijk moet worden gemaakt dat het project tot maximaal 1,2
øg/m³ verslechtering leidt. Voor een aantal functies (o.a. woningen, kantoren, tuin- en akkerbouw) is dit
gekwantificeerd in de ministeriële regeling NIBM.
Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt afgewogen of het aanvaardbaar is het project
op deze plaats te realiseren. Hierbij kan de blootstelling aan luchtverontreiniging een rol spelen, ook als
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het project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Er is sprake van een
significante blootstellingsduur als de verblijfsduur die gemiddeld bij de functie te verwachten is een
aanzienlijk deel van de dag betreft. Volgens de toelichting op de Regeling Beoordeling luchtkwaliteit is
dit onder andere het geval bij een woning, school of sportterrein.
Gevoelige bestemmingen als scholen, kinderdagverblijven, bejaarden- en zorgtehuizen genieten op
grond van de gelijknamige AMvB extra bescherming. Substantiële uitbreiding of nieuwvestiging binnen
50 meter van een provinciale weg of 300 meter van een Rijksweg is alleen toegestaan als de
concentraties luchtvervuilende stoffen zich onder de grenswaarden bevinden, waardoor geen
onacceptabele gezondheidsrisico's optreden.
4.4.2

Toetsing

Met het plan is sprake van functieverandering, waarbij een voormalige agrarische bedrijfswoning wordt
gebruikt als een reguliere woning. Samenhangend wordt de mogelijkheid voor de bouw van een nieuwe
woning wegbestemd. Daarnaast wordt de situering van een reeds geplande woning (bestaand
bouwrecht) aangepast. Ten opzichte van de vigerende planologische situatie neemt het aantal woningen
in het plangebied niet toe. Het initiatief draagt niet in betekenende mate bij aan de verslechtering van
de luchtkwaliteit.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de lokale luchtkwaliteit onderzocht, zodat
onacceptabele gezondheidsrisico's kunnen worden uitgesloten. Hiertoe is de monitoringstool1 uit het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van de rijksoverheid geraadpleegd. De
monitoringstool geeft inzicht in de concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) in het
plangebied tussen 2015, 2020 en 2030. De monitoringstool kent scenario's zonder en met lokale
maatregelen die er voor moeten zorgen dat op termijn overal aan de grenswaarden wordt voldaan.
Beide typen scenario's laten in de toekomst een afname van de concentraties zien. Dit komt doordat
bedrijven en het verkeer steeds schoner worden door technologische verbeteringen. De
monitoringstool maakt duidelijk dat de concentraties luchtvervuilende stoffen in de peiljaren 2015, 2020
en 2030 in het plangebied onder de grenswaarden liggen die op Europees niveau zijn vastgesteld ter
bescherming van mens en milieu tegen schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De blootstelling
aan luchtverontreiniging is hierdoor beperkt en leidt niet tot onaanvaardbare gezondheidsrisico's.
In het plangebied worden geen gevoelige functies beoogd zoals bedoeld in het 'Besluit gevoelige
bestemmingen'. Toetsing aan de grenswaarden is daarom niet noodzakelijk.
4.4.3

Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het initiatief.

4.5

Externe veiligheid

4.5.1

Algemeen

Bepaalde maatschappelijke en bedrijfsmatige activiteiten brengen risico's op zware ongevallen met
mogelijk grote gevolgen voor de omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen
van de risico's bij de productie, opslag, transport en gebruik van gevaarlijke stoffen. De aanwezigheid of
het nieuw vestigen van dergelijke activiteiten kunnen beperkingen opleggen aan de omgeving, doordat
veiligheidsafstanden tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld woningen nodig zijn. Aan de andere
kant is het rijksbeleid er op gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten.
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De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op het beschermen van kwetsbare en beperkt kwetsbare
objecten (artikel 1 van het Bevi). Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en
gezondheidsinstellingen, bejaardentehuizen en kinderopvang- en dagverblijven. Beperkt kwetsbaar zijn
onder meer kleine kantoren, winkels, horeca en parkeerterreinen. Bij externe veiligheid wordt
onderscheid gemaakt in plaatsgebonden risico en groepsrisico.
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico mag in principe nergens groter zijn dan 1 op 1 miljoen (ofwel 10-6). Dit is de
kans dat een denkbeeldig persoon, die zich een jaar lang permanent op de betreffende plek bevindt (de
plek waarvoor het risico is uitgerekend), dodelijk verongelukt door een ongeval. Elke ruimtelijke
ontwikkeling wordt getoetst aan het plaatsgebonden risico van 10-6 als grenswaarde.
Groepsrisico
Het groepsrisico geeft de kans aan dat in één keer een groep mensen die zich in de omgeving van een
risicosituatie bevindt, dodelijk door een ongeval wordt getroffen. Groepsrisico legt een relatie tussen de
kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Bij groepsrisico is het dan ook niet een contour
die bepalend is, maar het aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde periode binnen de
effectafstand van een risicovolle activiteit ophoudt. Welke kans nog acceptabel geacht wordt, is
afhankelijk van de omvang van de ramp. Een ongeval met 100 doden leidt tot meer ontwrichting, leed en
emoties, dan een ongeval met 10 dodelijke slachtoffers. Aan de kans op een ramp met 100 doden wordt
dan ook een grens gesteld, die een factor honderd lager ligt dan voor een ramp met 10 doden. In het
Bevi (stb. 250, 2004) wordt verder een verantwoordingsplicht (door de overheid) voor het groepsrisico
rond inrichtingen wettelijk geregeld (art. 13). De verantwoording houdt in dat wordt aangegeven of
risico's acceptabel zijn en welke maatregelen worden genomen om de risico's te verkleinen.
4.5.2

Toetsing

Met het plan is sprake van functieverandering, waarbij een voormalige agrarische bedrijfswoning wordt
gebruikt als een reguliere woning. Samenhangend wordt de mogelijkheid voor de bouw van een nieuwe
woning wegbestemd. Daarnaast wordt de situering van een reeds geplande woning (bestaand
bouwrecht) aangepast. Er is daarmee in principe sprake van de realisatie van nieuwe kwetsbare objecten
binnen het plangebied, maar geen toename van het aantal kwetsbare objecten.
De navolgende afbeelding bevat een fragment van de risicokaart Nederland. De globale ligging van het
plangebied is aangeduid met een blauw kader.
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Uitsnede risicokaart Nederland
Op circa 1.000 m ten noorden van het plangebied ligt een buisleiding van Gasunie. Gezien de afstand van
het plangebied tot deze buisleiding en het feit dat de twee beoogde woningen, ten opzichte van de
woningen die op basis van het geldende bestemmingsplan mogelijk zijn, niet dichterbij de buisleiding
komt te liggen, is een nadere toetsing aan het groepsrisico niet noodzakelijk. Daarnaast geldt dat het
aantal personen in de dag- en nachtperiode niet toe neemt.
4.5.3

Conclusie

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het initiatief.

4.6

Bedrijven en milieuzonering

4.6.1

Algemeen

Indien door middel van een plan nieuwe, milieuhindergevoelige functies mogelijk worden gemaakt,
dient te worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen de hinderzone van omliggende
bedrijven. Anderzijds mogen milieuhindergevoelige functies in de directe omgeving van het plangebied
niet negatief worden beïnvloed door de ontwikkelingen die met een plan mogelijk worden gemaakt.
Wat betreft de aanbevolen afstanden tussen bedrijvigheid en gevoelige functies, zoals wonen, is de
brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
geraadpleegd. Hierin worden richtafstanden voor het omgevingstype 'gemengd gebied' als 'rustige
woonwijk' en 'rustig buitengebied' aanbevolen.
Gemengde gebieden betreffen gebieden die langs hoofdinfrastructuur liggen en/of gebieden met
matige tot sterke functiemenging. In een rustige woonwijk en het buitengebied komen vrijwel geen
andere functies voor. De richtafstanden gelden voor een gemiddeld nieuw bedrijf en gaan uit van het
gebiedstype 'rustig woongebied'. Voor gemengde gebieden kunnen de richtafstanden worden
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verminderd. De afstand wordt gemeten vanaf het op de verbeelding aangeduide deel voor de
bedrijfsmatige activiteit tot aan de gevel van de woningen gelegen buiten het betreffende perceel.
4.6.2

Toetsing

Met het plan is sprake van functieverandering, waarbij een voormalige agrarische bedrijfswoning wordt
gebruikt als een reguliere woning. Samenhangend wordt de mogelijkheid voor de bouw van een nieuwe
woning wegbestemd. Daarnaast wordt de situering van een reeds geplande woning (bestaand
bouwrecht) aangepast.
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen milieuhinderlijke functies gelegen die een
milieuzone over het plangebied leggen. Om die reden is verdere toetsing aan het aspect bedrijven en
milieuzonering niet noodzakelijk.
4.6.3

Conclusie

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het
initiatief.

4.7

Geur

4.7.1

Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt in eerste instantie het wettelijk kader bij de
beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor dierenverblijven van veehouderijen.
De Wet geurhinder en veehouderij geeft hiervoor geurbelastings- en afstandsnormen in relatie met
geurgevoelige objecten in de nabijheid van de (geprojecteerde) veehouderij.
De Wgv heeft betrekking op twee aspecten. Ten eerste speelt de geurbelasting een rol bij de
beoordeling of er in het kader van een goede ruimtelijke ordening een goed woon- en leefklimaat kan
worden gegarandeerd. Ten tweede moet bij de belangenafweging voor een zorgvuldige besluitvorming
worden nagegaan of een partij niet onevenredig in haar belangen wordt geschaad.
4.7.2

Toetsing

Met het plan is sprake van functieverandering, waarbij een voormalige agrarische bedrijfswoning wordt
gebruikt als een reguliere woning. Samenhangend wordt de mogelijkheid voor de bouw van een nieuwe
woning wegbestemd. Daarnaast wordt de situering van een reeds geplande woning (bestaand
bouwrecht) aangepast. Er is daarmee in principe sprake van de realisatie van nieuwe geurgevoelige
objecten.
Ten behoeve van de ruimtelijke procedure voor de functieverandering op het voormalige erf is reeds
aangetoond dat het initiatief ten aanzien van het aspect geur uitvoerbaar is. Dit in verband met de
varkenshouderij Kleefslagsestraat 1. Zie hiervoor bijlagen 3 en 4. De om te zetten voormalige
bedrijfswoning en het te verschuiven bouwvlak van een bestaand bouwrecht liggen ten opzichte van de
woningen die reeds planologisch mogelijk zijn, niet dichterbij de omliggende veehouderijen. Gezien het
feit dat er op kortere afstand van de veehouderijen reeds geurgevoelige objecten zijn gelegen, worden
de veehouderijen door de realisatie van onderhavig plan bovendien niet (verder) in hun
ontwikkelingsmogelijkheden belemmerd.
4.7.3

Conclusie

Het aspect geur vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het initiatief.
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4.8

Water

4.8.1

Algemeen

In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water moet bij ruimtelijke ontwikkelingen worden
aangetoond dat de waterhuishouding niet negatief wordt beïnvloed door de beoogde ruimtelijke
ontwikkeling. Dit is vastgelegd in het procesinstrument de Watertoets. In de waterparagraaf van het
bestemmingsplan moeten de resultaten van deze toets worden opgenomen, waaronder het
wateradvies van de waterbeheerder.
4.8.2

Beleid

Het waterbeleid van Rijk en provincie is gericht op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde,
duurzame watersystemen. Het besluitgebied ligt in het beheersgebied van het Waterschap Rijn en
IJssel. In het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Rijn en IJssel laat het waterschap zien welke
ontwikkelingen voor het waterbeheer van belang zijn en welke accenten zij in de samenwerking met
haar partners willen leggen. Vanuit die omgevingsverkenning is vervolgens het beleid voor de
planperiode 2016-2021 beschreven voor primaire taakgebieden van het waterschap:
Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid: Veilig water.
Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen: Voldoende water.
Zorgen voor een goede waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: Schoon water.
Verwerken van afvalwater en het benutten van energie en grondstoffen daaruit: Afvalwater.
Zorgen voor goede randvoorwaarden voor beroepsvaart op de Oude IJssel: Vaarwegbeheer.
4.8.3

Watertoets

Waterschap Rijn en IJssel heeft een watertoetstabel ontwikkeld waarmee met een aantal vragen in
beeld te brengen is welke wateraspecten relevant zijn en met welke intensiteit het watertoetsproces
doorlopen dient te worden. De vragen zijn gericht op de locatie van de ruimtelijke ontwikkeling en
welke veranderingen er mogelijk worden gemaakt.
De intensiteit van het watertoetsproces is afhankelijk van de antwoorden op de vragen. Als erop een
categorie 2 vraag een 'ja' is geantwoord, is een uitgebreide watertoets noodzakelijk. Is er op geen van de
categorie 2 vragen een 'ja' geantwoord, dan kan een verkorte watertoets doorlopen worden. Als er
alleen met 'nee' is geantwoord, dan is het RO-plan waterhuishoudkundig niet van belang en hoeft er
geen wateradvies bij het waterschap gevraagd te worden.
Navolgend is de watertoetstabel opgenomen. De relevante waterthema's voor het initiatief worden
door middel van de watertoetstabel geselecteerd en vervolgens beschreven (wanneer de toetsvraag
met 'ja' is beantwoord).
Thema
Veiligheid

Riolering en
Afvalwaterketen

Toetsvraag
Relevant Intensiteit
1. Ligt in of binnen 20 meter vanaf het plangebied een
waterkering? (primaire waterkering, regionale waterkering
of kade)
Nee
2
2. Ligt het plangebied in een waterbergingsgebied of
winterbed van een rivier?
Nee
2
1. Is de toename van het afvalwater (DWA) groter dan 1
m3/uur?
Nee
2
2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ?
Nee
1
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI of rioolgemaal van
het waterschap?
Nee
1
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Wateroverlast
(oppervlaktewater)

Oppervlaktewaterkwaliteit
Grondwateroverlast

Grondwaterkwaliteit
Inrichting en
beheer
Volksgezondheid

Natte natuur

Verdroging
Recreatie

Cultuurhistorie

1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak met
meer dan 2.500 m2?
2. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak met
meer dan 500 m2?
3. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard
oppervlak?
4. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag
gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes?
1. Wordt vanuit het plangebied (hemel)water op
oppervlaktewater geloosd?
1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in
de ondergrond?
2. Is in het plangebied sprake van kwel?
3. Beoogt het plan dempen van perceelsloten of andere
wateren?
4. Beoogt het plan aanleg van drainage?
1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een
drinkwateronttrekking?
1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in
eigendom of beheer zijn bij het waterschap?
2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel?
1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit
het gemengde stelsel?
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)?
1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ?
2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water?
3. Bevindt het plangebied zich in beschermingszones voor
natte natuur?
4. Bevindt het plangebied zich in een Natura 2000-gebied?
1. Bevindt het plangebied zich in een TOP-gebied?
1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of
gronden in beheer van het waterschap waar actief recreatief
medegebruik mogelijk wordt?
1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied
aanwezig?

Nee

2

Nee

1

Nee

1

Nee

1

Nee

1

Nee
Nee

1
1

Nee
Nee

1
1

Nee

1

Nee
Nee

1
2

Nee

1

Nee
Nee
Nee

1
2
2

Nee
Nee
Nee

1
1
1

Nee

2

Nee

1

Algemeen
Met het plan is sprake van functieverandering, waarbij een voormalige agrarische bedrijfswoning wordt
gebruikt als een reguliere woning. Samenhangend wordt de mogelijkheid voor de bouw van een nieuwe
woning wegbestemd. Daarnaast wordt een bestaand bouwrecht (bouwvlak) enkele meters verschoven.
Het initiatief heeft geen negatief effect op de waterhuishouding ter plaatse.
4.8.4

Conclusie

Het aspect water vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het initiatief.
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4.9

Archeologie en cultuurhistorie

4.9.1

Algemeen

Op basis van artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a, van het Bro moet in een toelichting van een
bestemmingsplan bij ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst, hoe er wordt omgegaan met de
aspecten archeologie en cultuurhistorie. De bescherming van archeologische waarden is verankerd in de
Erfgoedwet. Het belangrijkste doel van deze wet is de bescherming van de aanwezige en de te
verwachten archeologische waarden door het reguleren van bodemverstorende activiteiten.
4.9.2

Toetsing

Algemeen
Met het plan is sprake van functieverandering, waarbij een voormalige agrarische bedrijfswoning wordt
gebruikt als een reguliere woning. Samenhangend wordt de mogelijkheid voor de bouw van een nieuwe
woning wegbestemd. Daarnaast wordt de situering van een reeds geplande woning (bestaand
bouwrecht) aangepast.
Archeologie
Ten behoeve van de functieverandering van de agrarische bedrijfswoning en bijgebouw vinden geen
bodemingrepen plaats. Ten behoeve van het aan te passen bouwvlak (bestaand bouwrecht) is de
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 4' van toepassing. Bij bodemingrepen groter
dan 5.000 m2 dient archeologisch onderzoek plaats te vinden. De verschuiving buiten het bestaande
bouwvlak betreft minder dan de ondergrens van 5.000 m2. Een archeologisch onderzoek is daarom niet
noodzakelijk.
Cultuurhistorie
De voormalige bedrijfswoning betreft geen cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Met het plan
worden geen cultuurhistorische waarden worden aangetast. Overigens is buiten het plangebied, op het
voormalige agrarische erf, wel sprake van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in de vorm van een
karakteristieke veeschuur en varkensschuur. Door de functieverandering op het erf zijn deze gebouwen
gerestaureerd en hebben zij een nieuwe toekomstbestendige functie gekregen. Het te verschuiven
bouwrecht (bouwvlak) betreft een nieuw op te richten woning. Deze aanpassing wordt vanuit
stedenbouwkundig oogpunt en energiebezuiniging gedaan.
4.9.3

Conclusie

De aspecten archeologie en cultuurhistorie vormen geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het
initiatief.

4.10 Flora en fauna
4.10.1 Algemeen
Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moet, in het kader van de Wet natuurbescherming, in beeld worden
gebracht of er sprake is van invloeden op natuurwaarden en beschermde soorten.
4.10.2 Toetsing
Gebiedsbescherming
Het besluitgebied ligt niet in een gebied dat is aangewezen als Natura 2000. Het plangebied ligt wel in
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de Groene ontwikkelingszone van de provincie Gelderland. Met de ontwikkeling wordt geen beslag
gelegd op ruimte van de Groene ontwikkelingszone omdat er sprake is van sloop en nieuwbouw en
functieverandering van bestaande bebouwing.
Soortenbescherming
In het initiatief wordt een bestaande voormalige agrarische bedrijfswoning bestemd tot reguliere
woning. Hierbij worden de buitenmuren gehandhaafd en blijft het dak onaangetast. Aangenomen kan
worden dat er door de verbouwing geen beschermde planten- of diersoorten worden aangetast.
Daarnaast wordt de situering van een reeds geplande woning (bestaand bouwrecht) aangepast. De
woning is beoogd op intensief beheerd grasland waarbij geen sprake is van opgaande begroeiing of
sloten. Een onderzoek naar het aspect flora en fauna is daarom niet nodig.
4.10.3 Conclusie
Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het initiatief.

4.11 Verkeer en parkeren
4.11.1 Algemeen
Bij ruimtelijke plannen moet worden aangetoond dat de ontwikkeling geen negatieve gevolgen heeft
voor de verkeer- en parkeersituatie ter plaatse.
4.11.2 Toetsing
Ten opzichte van de vigerende planologische situatie neemt het aantal woningen in het plangebied niet
toe. Het initiatief zal daarom niet leiden tot een verkeersaantrekkende werking of een grotere
parkeerbehoefte.
De woningen zullen worden ontsloten op de Monseigneur Hendriksenstraat via de bestaande
ontsluitingsweg. Het parkeren vindt plaats op het bestaande getransformeerde erf.
4.11.3 Conclusie
Het aspect verkeer en parkeren vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het initiatief.

4.12 Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid
4.12.1 Algemeen
Conform artikel 3.1.6 van het Bro dient bij het opstellen van een bestemmingsplan dan wel ruimtelijke
onderbouwing onderzoek te worden ingesteld naar de uitvoerbaarheid van het plan. Bij de uitvoering
van een project kan in zijn algemeenheid onderscheid worden gemaakt tussen de economische
uitvoerbaarheid en de maatschappelijke uitvoerbaarheid.
Bij het eerste gaat het om de kosten en andere economische aspecten die met de verwezenlijking van
het plan samenhangen. Tevens is in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geregeld dat in het kader van
een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning voor bepaalde bouwplannen de
grondexploitatieregeling van toepassing is. Bij het tweede gaat het er om hoe de verwezenlijking door
de maatschappij (overheid en burgers samen) wordt gedragen. Deze verantwoording is opgenomen in
hoofdstuk 6 van dit bestemmingsplan.
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4.12.2 Economische uitvoerbaarheid
In artikel 6.12, lid 1 Wro is bepaald dat de gemeenteraad naar aanleiding van een omgevingsvergunning
moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. In artikel 6.12, lid 2 is echter
opgenomen dat de gemeenteraad kan besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, wanneer het
verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in de vergunning begrepen gronden anderszins
verzekerd is.
Voorliggend project betreft een particulier initiatief dat op particulier grondeigendom plaatsvindt. Met
initiatief zijn geen kosten voor de gemeente gemoeid, anders dan kosten die op basis van de
gemeentelijke legesverordening in rekening zullen worden gebracht. Daarnaast wordt met de
initiatiefnemer te zijner tijd een planschade overeenkomst gesloten, teneinde eventuele kosten voor
de gemeente te kunnen verhalen op initiatiefnemer. Het verhaal van kosten is daarmee anderszins
verzekerd, waarmee het opstellen van een exploitatieplan achterwege kan blijven.
4.12.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Te zijner tijd worden in deze paragraaf of in een separate bijlage de resultaten van de procedure
verwerkt.
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Hoofdstuk 5

Conclusie

In voorgaande hoofdstukken is de beoogde functieverandering, waarbij een voormalige agrarische
bedrijfswoning wordt gebruikt als een reguliere woning en de aangepaste situering van een bouwvlak
(bestaand bouwrecht), besproken. In voorliggende ruimtelijke onderbouwing is een toets naar
relevante beleids-, milieu- en omgevingsaspecten uitgevoerd. In dit hoofdstuk worden hier de
voornaamste conclusies uitgetrokken.
Met het plan is sprake van functieverandering, waarbij een voormalige agrarische bedrijfswoning wordt
gebruikt als een reguliere woning. Samenhangend wordt de mogelijkheid voor de bouw van een nieuwe
woning wegbestemd. Daarnaast wordt de situering van een reeds geplande woning (bestaand
bouwrecht) aangepast. Ten opzichte van de vigerende planologische situatie neemt het aantal woningen
in het plangebied niet toe. Door de bestaande voormalige bedrijfswoning te gebruiken als reguliere
woning wordt invulling gegeven aan de planologische mogelijkheid om in het plangebied een woning te
bewonen en wordt voorkomen dat bestaande bebouwing verpaupert. Verder wordt de situering van een
reeds geplande woning (bestaand bouwrecht) aangepast. Deze aanpassing wordt vanuit
stedenbouwkundig oogpunt en energiebezuiniging gedaan.
Het plangebied maakt deel uit van een erf waar functieverandering heeft plaatsgevonden. De sloop van
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en landschappelijke inpassing heeft bijgedragen aan een
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.
Bovendien blijkt uit de toetsing aan de verschillende milieu- en haalbaarheidsaspecten dat er voldaan
wordt aan de wet- en regelgeving voor wat betreft de diverse aspecten en er geen nadelige effecten op
de bestaande situatie in en in de omgeving van het plangebied te verwachten zijn.
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Bijlagen bij ruimtelijke onderbouwing
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Berekening V-Stacks Gebied
1
Inleiding:
In opdracht van Kobessen Milieu B.V. in Arnhem is een onderzoek uitgevoerd naar de
geurbelasting op de geplande woningen op het perceel Mgr. Hendriksenstraat 18 in
Nieuw-Wehl. Berekend is de geurbelasting veroorzaakt door rondom het perceel
gelegen veehouderijen. Hierbij is gebruik gemaakt van de computerprogramma’s VStacks Gebied en V-Stacks Vergunning.
2
Uitgangspunten:
Het onderzoeksgebied is gelegen in een concentratiegebied zoals vastgelegd in bijlage
I van de Meststoffenwet. Op grond van artikel 3, lid 1, onder a en b van de Wet
geurhinder en veehouderij bedraagt de norm voor de geurbelasting van geurgevoelige
objecten in een concentratiegebied binnen de bebouwde kom maximaal 3,0 odour
units per kubieke meter lucht en buiten de bebouwde kom 14,0 odour units per kubieke
meter lucht.
Bij de berekening is van de direct omliggende veehouderijen en van de relevante
veehouderijen op grotere afstand de vergunde geuremissie bepaald. Deze gegevens
zijn verkregen via Web-BVB (Bestand Veehouderijen Bedrijven). De geuremissies van
de veehouderijen zijn per veehouderij als één bron geprojecteerd op de rand van het
agrarisch bouwblok.
Bij de berekening is voor wat betreft de beoordelingspunten uitgegaan van de naar de
omgeving toe gekeerde gevel van de toekomstige woningen.
3
Berekening achtergrondbelasting:
Bij de berekening zijn de volgende invoergegevens gebruikt:
Beoordelingspunten Mgr. Hendriksenstraat 18 in Nieuw-Wehl:
Locatie
X-coördinaat
Y-coördinaat
Woning noordwest
208.256
442.828
Woning noordoost
208.282
442.834
Woning zuid
208.256
442.809
Veehouderijen (bronnen):
XYcoördinaat
coördinaat
208.088
442.979
207.848
442.818
208.742
442.461
207.698
442.988
207.509
442.745
208.996
443.200
208.588
443.172
208.790
443.708

Straatnaam
Kleefslagsestraat
Mgr. Hendriksenstraat
Mgr. Hendriksenstraat
Mgr. Hendriksenstraat
Mgr. Hendriksenstraat
Doesburgseweg
Karnemelkweg
Karnemelkweg

Huisnr.
1
20
21
24
29
50
1
5

ou
ou
vergund
berekend
40.350
40.350
1.518
1.518
1.766
1.766
3.060
3.060
712
712
3.702
3.702
12.342
12.342
78.170
78.170

Met het computerprogramma V-Stacks Gebied is de achtergrondbelasting op het
beoordelingspunt bepaald. Onder de achtergrondbelasting wordt verstaan de
geurbelasting als gevolg van een veelheid aan veehouderijen in de omgeving van een
geurgevoelig object.
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De achtergrondbelasting op het beoordelingspunt is als volgt (zie bijlage 1 t/m 3):
Locatie
Geurbelasting (ou/m3)
Woning noordwest
13,5
Woning noordoost
11,8
Woning zuid
12,6
4
Berekening voorgrondbelasting:
Om een uitspraak te kunnen doen of omliggende veehouderijen worden beperkt in hun
uitbreidingsmogelijkheden
is
de
voorgrondbelasting
berekend
met
het
computerprogramma V-Stacks Vergunning. Onder voorgrondbelasting wordt verstaan de
geurbelasting afkomstig van één veehouderij die de meeste geur op het geurgevoelige
object veroorzaakt. In de directe omgeving van het onderzochte perceel is de
veehouderij gelegen aan de Kleefslagsestraat 1 het meest dominant.
Veehouderij Kleefslagsestraat 1:
Bij de berekening met het computerprogramma V-Stacks Vergunning is de rand van het
bouwblok met de kortste afstand tot de naar de omgeving toe gekeerde gevel van de
toekomstige woningen als emissiepunt genomen. Verder zijn de emissiepunthoogte,
gemiddelde gebouwhoogte, de diameter van het emissiepunt en de uittreesnelheid op
nul gezet zodat een worst-case scenario wordt berekend. Met een vergunde
geuremissie van 40.350 odour units is een voorgrondbelasting op het hoogst belaste
beoordelingspunt berekend van 13,3 ou/m3 (zie bijlage 4). Hiermee wordt de geldende
geurnorm van 14,0 ou/m3 niet overschreden.
5
Toetsing van de geurbelasting:
Bij wijzigingen van het bestemmingsplan moet worden bepaald of er sprake is van een
goede ruimtelijke ordening en of het plan niet in strijd is met het recht. Voor geurhinder
afkomstig van veehouderijen is van belang of er bij toekomstige geurgevoelige objecten
sprake is van een goed woon- en leefklimaat. In onderstaande tabel wordt de berekende
geurbelasting vertaald naar een percentage geurgehinderden.
Geurbelasting
In ouE/m3 als
98-percentiel
1
1,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20

Percentage geurgehinderden
Voorgrondbelasting
Achtergrondbelasting
Concentratiegebied

Niet-concentratiegebied

Concentratiegebied

Niet-concentratiegebied

4%
5%
6%
8%
11%
12%
14%
16%
17%
19%
20%
23%
25%
27%
29%
31%

7%
9%
11%
15%
19%
21%
24%
26%
29%
31%
33%
36%
39%
42%
44%
46%

2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
10%
10%
11%
12%
14%
16%
17
19
20

4%
5%
6%
9%
11%
12%
14%
16%
17%
19%
20%
23%
25%
27
29
31
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Bij een achtergrondbelasting van 13,5 ou/m3 is het percentage geurgehinderden in een
concentratiegebied circa 15%. Bij een voorgrondbelasting van 13,3 ou/m3 is het
percentage geurgehinderden in een concentratiegebied circa 24%.
Om het percentage geurgehinderden te vertalen naar een kwalificatie van het woon- en
verblijfklimaat op de berekende locatie is gebruik gemaakt van de in onderstaande tabel
weergegeven relatie tussen milieukwaliteit en geurgehinderden.
Milieukwaliteit
Geurgehinderden (%)
Zeer goed
<5
Goed
5 – 10
Redelijk goed
10 – 15
Matig
15 – 20
Tamelijk slecht
20 – 25
Slecht
25 – 30
Zeer slecht
30 – 35
Extreem slecht
35 - 40
Bron: GGD-richtlijn geurhinder (oktober 2002)
6
Conclusie
Ten aanzien van de berekening van de geurbelasting op de beoordelingspunten kan
het volgende worden geconcludeerd:
1. De achtergrondbelasting afkomstig van de voor het bepalen van de geurbelasting
relevante veehouderijen rondom het perceel Mgr. Hendriksenstraat 18 in NieuwWehl is berekend op maximaal 13,5 ou/m3. Hierbij is de veehouderij aan de
Kleefslagsestraat 1 in Nieuw-Wehl bepalend.
2. De voorgrondbelasting afkomstig van de veehouderij aan de Kleefslagsestraat
1 in Nieuw-Wehl is berekend op maximaal 13,3 ou/m3. Hierbij is gerekend vanaf
de rand van het agrarisch bouwblok.
3. Het percentage geurgehinderden veroorzaakt door de achtergrondbelasting is
circa 15%. Het woon- en verblijfklimaat in deze omstandigheden is als redelijk
goed aan te merken.
4. Het percentage geurgehinderden veroorzaakt door de voorgrondbelasting
afkomstig van de veehouderij aan de Kleefslagsestraat 1 in Nieuw-Wehl is circa
24%. Het woon- en verblijfklimaat in deze omstandigheden is als tamelijk slecht
aan te merken.
5. De achtergrondbelasting en de voorgrondbelasting afkomstig van de
veehouderij aan de Kleefslagsestraat 1 in Nieuw-Wehl voldoen in beide
gevallen aan de norm van 14,0 ou/m3 voor situaties in een concentratiegebied
buiten de bebouwde kom.
Doordat er een worst-case scenario is berekend en is uitgegaan van de rand van het
agrarische bouwlok zal de veehouderij aan de Kleefslagsestraat 1 in Nieuw-Wehl bij
bedrijfsuitbreiding in de richting van het perceel Mgr. Hendriksenstraat 18 kunnen
voldoen aan de geldende geurnorm van 14,0 ou/m3.
Witjes Milieuadvies B.V.

R. Witjes
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Bijlagen:
1. Cumulatieve geurbelasting op receptorpunt;
2. Berekening V-Stacks Gebied met raster;
3. Luchtfoto met berekende geurcontouren V-Stacks Gebied;
4. Berekening V-Stacks Vergunning (Kleefslagsestraat 1) vanaf rand agrarisch
bouwblok;
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Bijlage 1
Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend
RecepID X-coor
Y-coor
Geurnorm Geurbelasting [OU/m3]
1020 208256.0 442828.0
14.000
13.487
1021 208282.0 442834.0
14.000
11.847
1022 208256.0 442809.0
14.000
12.570
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Bijlage 2
Naam van de berekening: Gebied rondom Mgr. Hendriksenstraat 18
in Nieuw-Wehl
Gemaakt op: 6-12-2009
12:34:17
Rekentijd: 1:29:53
Naam van het gebied: Mgr Hendriksenstraat 18 in Nieuw-Wehl
Berekende ruwheid: 0,17 m
Meteo station: Eindhoven
Rekenuren: 10 %
Rasterpunt linksonder x:
Rasterpunt linksonder y:
Gebied lengte (x): 1000
Gebied breedte (y): 1000
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207700 m
442500 m
m , Aantal gridpunten: 20
m , Aantal gridpunten: 20
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Bijlage 3
Groen: contour 6,0 ou/m3
Blauw: contour 14,0 ou/m
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Bijlage 4
Naam van de berekening: Mgr. Hendriksenstraat 18 Nieuw-Wehl
Gemaakt op: 12-06-2009 12:45:07
Rekentijd: 0:00:08
Naam van het bedrijf: Kleefslagsestraat 1 Nieuw-Wehl
Berekende ruwheid: 0,160 m
Meteo station: Eindhoven
Brongegevens:
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

1

Kleefslagsestr 1 HB

208 088

442 979

EP Hoogte

0,0

Gem.geb.
hoogte

0,0

EP Diam.

0,0

EP Uittr. snelh. E-Aanvraag

0,00

40 350

Geur gevoelige locaties:
Volgnummer
2
3
4

GGLID
Woning noordwest
Woning noordoost
Woning zuid

Rapportnummer: 09228

Xcoordinaat
208 256
208 282
208 256

Ycoordinaat
442 828
442 834
442 809

Geurnorm
14,00
14,00
14,00

Geurbelasting
13,27
12,19
12,30
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Bijlage 4

Berekeningen geuronderzoek

114
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Eindnoten

1. https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/
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