
 

Juni 2018 Ontwerp 



 

  
Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning 

“Pruimendijk ong. te Ridderkerk” 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijke onderbouwing 
“Pruimendijk ong. te Ridderkerk” 

 

 

 

 
 

 

 

 

Plannaam:  Ruimtelijke onderbouwing “Pruimendijk ong. te Ridderkerk” 

Plantype:  Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een omgevingsvergunning  

Datum:   Juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning 

“Pruimendijk ong. te Ridderkerk” 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 

 

 

3 

Inhoudsopgave 

 
HOOFDSTUK 1  INLEIDING ...................................................................................... 4 

1.1 AANLEIDING ......................................................................................................................................... 4 
1.2 LIGGING VAN HET PROJECTGEBIED .............................................................................................................. 4 
1.3 GELDEND BESTEMMINGSPLAN ................................................................................................................... 4 
1.4 EISEN AAN EEN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ............................................................................................... 6 
1.5 LEESWIJZER .......................................................................................................................................... 6 

HOOFDSTUK 2  DE HUIDIGE EN GEWENSTE SITUATIE ..................................................... 7 

2.1 HUIDIGE SITUATIE .................................................................................................................................. 7 
2.2 GEWENSTE ONTWIKKELING ....................................................................................................................... 7 

HOOFDSTUK 3  BELEIDSKADER ............................................................................... 10 

3.1 RIJKSBELEID ........................................................................................................................................ 10 
3.2 PROVINCIAAL EN REGIONAAL BELEID ......................................................................................................... 11 
3.3 GEMEENTELIJK BELEID ........................................................................................................................... 21 

HOOFDSTUK 4  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN..................................................... 24 

4.1 GELUID ............................................................................................................................................. 24 
4.2 BODEMKWALITEIT ................................................................................................................................ 24 
4.3 LUCHTKWALITEIT ................................................................................................................................. 25 
4.4 EXTERNE VEILIGHEID ............................................................................................................................. 26 
4.5 MILIEUZONERING ................................................................................................................................ 28 
4.6  GEUR ................................................................................................................................................ 30 
4.7 ECOLOGIE .......................................................................................................................................... 31 
4.8 ARCHEOLOGIE & CULTUURHISTORIE ......................................................................................................... 32 
4.9 BESLUIT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE.......................................................................................................... 34 
5.1 VIGEREND BELEID ................................................................................................................................. 36 
5.2 WATERPARAGRAAF .............................................................................................................................. 37 

HOOFDSTUK 6  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID ..................................................... 38 

HOOFDSTUK 7  VOOROVERLEG .............................................................................. 39 

7.1  VOOROVERLEG .................................................................................................................................... 39 

BIJLAGEN BIJ DE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ........................................................... 40 

BIJLAGE 1 QUICKSCAN ECOLOGIE ................................................................................................................... 40 
BIJLAGE 2 WATERTOETSRESULTAAT ................................................................................................................ 41 

 



 

  
Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning 

“Pruimendijk ong. te Ridderkerk” 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 

 

 

4 

HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Aan de Pruimendijk te Ridderkerk, in het buitengebied van Ridderkerk, is de gemeente Ridderkerk voornemens 
het gebied recreatiever te maken. Zo wordt onder andere een kanoroute gecreëerd.  

Aangezien initiatiefnemer voor deze ontwikkeling gronden afstaat mag in ruil hiervoor een nieuwe paardenstal 
worden gerealiseerd, ter plaatse van de Pruimendijk ongenummerd. Deze stal dient te passen binnen het 
beeld van de Waalvisie 2016. Door de rommelige bebouwing te vervangen door één kwalitatief hoogwaardig 
gebouw dat tevens is ingepast in de omgeving ontstaat een opgeruimd beeld en neemt de ruimtelijke kwaliteit 
ter plaatse toe. 

De realisatie van de paardenstal past niet binnen het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Ridderkerk”. 
De mogelijkheden om binnenplans van het bestemmingsplan af te wijken zijn niet toereikend voor de 
realisatie van de nieuwe paardenstal. Om deze ontwikkeling toch te bewerkstelligen wordt door middel van 
een omgevingsvergunning conform artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), eerste lid 
onder a, sub 30 afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Deze afwijking dient met een ruimtelijke 
onderbouwing gemotiveerd te worden, zodat wordt aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is 
met een goede ruimtelijke ordening. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin.  

1.2 Ligging van het projectgebied 
Het projectgebied bevindt zich aan de Pruimendijk ongenummerd te Ridderkerk, in het buitengebied van de 
gemeente Ridderkerk. Deze locatie staat kadastraal bekend als gemeente Ridderkerk, sectie C, nummer 3310. 
De ligging van het projectgebied ten opzichte van Ridderkerk wordt op onderstaande afbeelding door middel 
van de rode cirkels weergegeven. 

 
Afbeelding 1.1: Ligging projectgebied in het buitengebied van de gemeente Ridderkerk (Bron: ArcGIS) 

1.3 Geldend bestemmingsplan 
Het projectgebied valt onder het bestemmingsplan “Buitengebied Ridderkerk”. Dit bestemmingsplan is 
vervangend vastgesteld door de gemeenteraad op 30 juni 2016. 

Op basis van het geldende bestemmingsplan heeft het projectgebied de bestemming “Agrarisch” zonder 
bouwvlak. Daarnaast zijn de dubbelbestemmingen “Waarde – Archeologie 2” en “Waarde – Archeologie 6” op 
het gebied van kracht. In het projectgebied is tevens de gebiedsaanduiding “overige zone – polder oud 
reyerwaard, rijsoord / geerlaan west, bolnes zuid, oostendam” opgenomen. In afbeelding 1.2 is een uitsnede 
van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan opgenomen, het projectgebied is met de rode belijning 
weergegeven. 
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Afbeelding 1.2: Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

 

Gronden met de bestemming “Agrarisch” zijn onder meer bestemd voor het uitoefenen van een volwaardig 
agrarisch bedrijf zoals akker- en vollegrondstuinbouw en grondgebonden veehouderij. Ondergeschikt aan 
eerder genoemde, is de bestemming tevens bedoeld voor extensieve dagrecreatie en kleinschalige 
dagrecreatieve voorzieningen, kleinschalige natuur- en landschapsontwikkeling en bij de bestemming 
behorende voorzieningen. Gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd en per bouwvlak 
mogen de gebouwen voor slechts één reëel agrarisch bedrijf bedoeld zijn.  

De voor 'Waarde - Archeologie 2’ en ‘Waarde – Archeologie 6’ aangewezen gronden zijn – behalve voor de 
andere aldaar voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van 
archeologische waarden ter plaatse van terreinen met een archeologische verwachtingswaarde. 

De aanduiding “polder oud reijerwaard, rijsoord/geerlaan west, bolnes zuid, oostendam” is bedoeld voor het 
behoud, herstel en ontwikkeling van aanwezige natuur, landschaps- en cultuurhistorische waarden in de vorm 
van de landschappelijke openheid, karakteristieke verkaveling en slotenpatroon en doorzichten. Daarnaast zijn 
op een bouwvlak dat zich bevindt op de bestemming “Agrarisch” een aantal nevenfuncties toegestaan mits 
voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.  

Tevens kan het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning niet-agrarische nevenfuncties toestaan, zoals een 
paardenstalling/-pension, wanneer wederom voldaan moet worden aan een aantal voorwaarden.  

De realisatie van een stal buiten het bouwvlak en zonder een passende aanduiding is niet in overeenstemming 
met het geldende bestemmingsplan. Tevens zijn binnenplanse afwijkingsmogelijkheden en 
wijzigingsbevoegdheden om de beoogde uitbreiding mogelijk te maken ontoereikend. Om de ontwikkeling 
toch mogelijk te maken wordt met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 30 Wabo afgeweken van 
het bestemmingsplan “Buitengebied Ridderkerk”. 
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1.4 Eisen aan een ruimtelijke onderbouwing 
Een op artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 30 Wabo gebaseerde zelfstandige instructie voor de inhoud en 
inrichting van deze ruimtelijke onderbouwing ontbreekt in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Artikel 5.20 van 
het Besluit omgevingsrecht (Bor) verklaart voor de inhoud van het besluit de artikelen 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1, 
eerste lid, van het Bro van overeenkomstige toepassing. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing belicht alle 
relevante aspecten vanuit de ruimtelijke ordening en toont aan dat voorliggend project in overeenstemming is 
met een goede ruimtelijke ordening. Hieronder is verwoordt waaraan een ruimtelijke onderbouwing moet 
voldoen. In een goede ruimtelijke onderbouwing zijn neergelegd:  

1. een verantwoording van de gemaakte keuzen; 
2. een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de 

waterhuishouding; Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 5; 
3. de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 bedoelde overleg; Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 7; 
4. de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte 

onderzoek; verwezen wordt naar de gehele ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat met alle 
relevante feiten en af te wegen belangen rekening is gehouden; 

5. een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding 
zijn betrokken; het ontwerpbesluit wordt voor een ieder ter inzage worden gelegd. Er wordt 
gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen;  

6. de inzichten over de economische uitvoerbaarheid van het plan; Verwezen wordt naar hoofdstuk 6. 

Voor zover bij het project geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt 
opgesteld, waarin de hierna volgende onderdelen zijn beschreven, worden in de ruimtelijke onderbouwing ten 
minste neergelegd: 

7. een beschrijving van de wijze waarop met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten 
rekening is gehouden; Verwezen wordt naar paragraaf 4.8. 

8. voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden 
van de in het besluit begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied; In hoofdstuk 
4 en 5 is aandacht besteed aan relevante aspecten; 

9. een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde 
milieukwaliteitseisen bij het besluit zijn betrokken; het betreffende hoofdstuk 5 van de Wet 
milieubeheer heeft betrekking op luchtkwaliteitseisen. Dit wordt beschreven in paragraaf 4.3.  

1.5 Leeswijzer 
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige en de gewenste situatie gegeven.  

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie 
Overijssel en de gemeente Hardenberg beschreven. 

In hoofdstuk 4 passeren de relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue.  

In hoofdstuk 5 wordt er in gegaan op het aspect water. 

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het project. 

Hoofdstuk 7 gaat in op het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro. 
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HOOFDSTUK 2  DE HUIDIGE EN GEWENSTE SITUATIE 

2.1 Huidige situatie 
Ten opzichte van het projectgebied bevinden zich in het noorden de kern Ridderkerk, de A15 en de Nes, in het 
oosten agrarische gronden, in het zuiden de Waal en in het westen de A16. In de wijdere omgeving komen 
tevens woonbestemmingen, een maatschappelijke bestemming en een bedrijf voor.  

Het landschap waarbinnen het projectgebied zich bevindt staat vooral in dienst van het historisch lint, 
genaamd de Pruimendijk, en de rijksweg A15 als decor. Deze zijn beide ten noorden van het projectgebied 
gelegen. Vanwege de slechte landbouwkundige verkaveling en planologische onduidelijkheid heeft het gebied 
de neiging om wat rommelig te ogen. In het gebied staat agrarisch grondgebruik voorop, in sommige gevallen 
recreatief (mede-)gebruik . Ruimtelijke kwaliteit wordt hier gewaarborgd door het gebied open te houden. Dit 
is de reden dat grondgebonden landbouw hoeder van het landschap is en uitbreiding van niet-agrarische 
bedrijvigheid en kassen niet is toegestaan. 

Op het perceel bevindt zich momenteel een tweetal enkelwandige houten paardenstallen, die zijn afgedekt 
met golfplaten en geïsoleerd, een stalen zeecontainer en een paardenbak. Een deel van het erf is verhard, met 
name rondom de stallen en naast de stallen bevindt aan de westzijde rietland en ruigte. Aan de oostzijde is de 
Pruimendijk gelegen en aan de noord- en zuidzijde bevindt zich grasland, in de vorm van een paardenweide.  

Een weergave van de huidige situatie op luchtfoto’s wordt weergegeven op afbeelding 2.1.  

 
Afbeelding 2.1: Luchtfoto’s huidige situatie projectgebied (Bron: ArcGIS) 

2.2 Gewenste ontwikkeling 
De paardenstal wordt op het perceel gerealiseerd in ruil voor ontwikkelingen van de gemeente ten behoeve 
van de recreatie. Voorwaarde is dat de ontwikkeling dient te passen in het beeld van de Waalvisie 2016 (zie 
paragraaf 3.2). Van de nieuwe stal is ter impressie door bouwkundig ontwerp-, teken-, en visualisatiebureau 
Madmax Diesajn een aantal tekeningen gemaakt (zie afbeelding 2.2).  

De nieuwe stal vervangt de huidige bebouwing op het perceel, waardoor de rommelige bebouwing 
plaatsmaakt voor één kwalitatief hoogwaardig gebouw dat is ingepast in de omgeving. Daarnaast is de 
paardenbak verkleind naar 20 meter bij 40 meter, beschikt het projectgebied over een passende opstelplaats 
voor paardentrailers en is sprake van een hoge haag tussen de weg en het projectgebied (zie afbeelding 2.3).  
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Bij de inrichting van het gebied is dan ook rekening gehouden met de eerder genoemde aspecten uit de 
Waalvisie 2016, zoals de ruimtelijke opbouw, samenhang en verschijningsvorm en de inpassing van de wijdere 
omgeving. Daarnaast is de nieuwe stal zo gesitueerd dat deze niet in conflict komt met het doel van de 
Waalvisie, namelijk: het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de Waal voor de recreant en voorbijganger. 

De ontwikkeling heeft zowel geen onevenredige gevolgen voor de zichtvensters van het gebied als voor de 
ontwikkelingen die hier nog gepland zijn voor De Nes, zoals: het doorvaarbaar maken, het beschermen of 
verder ontwikkelen van kwetsbare natuur. Daarentegen draagt de ontwikkeling hieraan juist bij, aangezien de 
locatie na de ontwikkeling beter in het gebied past en tevens in ruil is voor het afstaan van gronden ten 
behoeve van de geplande ontwikkelingen voor De Nes. 

De realisatie van de nieuwe paardenstal heeft tot slot negatieve geen invloed op de focus op voetgangers en 
fietsers, als genoemd in de visie. 

 
Afbeelding 2.2: Tekeningen gewenste nieuwbouw paardenstal te Ridderkerk  (Bron: Madmax Diesajn) 

 



 

  
Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning 

“Pruimendijk ong. te Ridderkerk” 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 

 

 

9 

 

Afbeelding 2.3: Plattegrond gewenste situatie  paardenstal en (verkleinde) paardenbak te Ridderkerk  (Bron: Madmax Diesajn) 
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HOOFDSTUK 3  BELEIDSKADER 
Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het beleid vanuit het rijk, de provincie Zuid-Holland en de 
gemeente Ridderkerk. Naast de belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit 
projectgebied geldende uitgangspunten weergegeven. 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)  

3.1.1.1  Algemeen 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota 
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor 
de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de 
Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of 
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.  

3.1.1.2  Opgaven van nationaal belang 

In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden 
voor de middellange termijn (2028):  

• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-
economische structuur van Nederland;  

• Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 
voorop staat;  

• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn.  

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk 
aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan. 
Opgaven van nationaal belang in de provincie Utrecht zijn: 

• Het goed laten functioneren van de ‘draaischijf’ Nederland (weg, spoorweg en vaarweg) inclusief een 
goed regionaal openbaar vervoer en het uitvoeren van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 

•  Versterking van de primaire waterkeringen (hoogwaterbeschermingsprogramma) en het samen met 
decentrale overheden uitvoeren van het gebiedsgerichte deelprogramma Rivieren (Lek en Neder-Rijn) 
van het Deltaprogramma; 

• Het samenwerken met decentrale overheden in de generieke deelprogramma’s Veiligheid, Zoet water 
en Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma; 

• Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000-gebieden; 
• Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV) en het indien nodig ruimtelijk 

accommoderen van de inzet van de regio op geothermie (waaronder warmtekoudeopslag) in de 
ondergrond; 

• Het op lange termijn stimuleren van regionale ontwikkeling van de A12-zone. 
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3.1.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 

In de SVIR is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als 
motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in 
het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde 
knelpunten bij de uitvoering van de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigt en 
geoptimaliseerd instrument. 

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale 
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag 
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. 

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen ‘bestaand stedelijk gebied’ en ‘stedelijke ontwikkeling’. 

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:  

bestaand stedelijk gebied: ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. 

stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’. 

Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar 
de voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd 
met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit). 

3.1.2 Toetsing aan het Rijksbeleid 

De realisatie van de vervanging van de paardenstallen door een nieuwe paardenstal aan de Pruimendijk raakt 
geen rijksbelangen die opgenomen zijn in de SVIR. Daarnaast wordt opgemerkt dat, gezien de aard en omvang 
van de voorgenomen ontwikkeling, er geen sprake is van een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ zoals in de 
Ladder voor duurzame verstedelijking is bedoeld. Geconcludeerd wordt dat het rijksbeleid geen belemmering 
vormt voor de voorgenomen ontwikkeling. 

3.2 Provinciaal en regionaal beleid 
Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. De belangrijkste plannen voor de ontwikkeling van de 
paardenstal betreffen de Visie Ruimte en Mobiliteit, de Verordening Ruimte, de Gebiedsvisie Deltapoort 2025 
en de Waalvisie.  

3.2.1 Visie Ruimte en Mobiliteit 2014 

Vanaf (boven)regionaal niveau wordt door de provincie gestuurd op de inrichting van de ruimte in Zuid-
Holland. In de Visie Ruimte en Mobiliteit wordt in hoofdlijnen gestuurd op de ruimtelijke ordening en 
maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. Het voornaamste doel van de visie is het scheppen van 
voorwaarden ten behoeve van een economisch krachtige regio. Er wordt gefocust op het bieden van ruimte 
om te ondernemen, het op orde maken van het mobiliteitsnetwerk en het zorgen voor een aantrekkelijke 
leefomgeving. De kern van de nieuwe sturingsfilosofie die de visie met zich meebrengt is als volgt: 

• ruimte bieden aan ontwikkelingen;  
• aansluiten bij de maatschappelijke vraag naar woningen, bedrijfsterreinen, kantoren, winkels en 

mobiliteit; 
• allianties aangaan met maatschappelijke partners; 
• minder toetsen op regels en meer sturen op doelen. 
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Tot de visie behoren ook de Verordening Ruimte, het Programma Ruimte en het Programma Mobiliteit. 
Daarnaast kent de visie 4 rode draden, te weten: 

• beter benutten en opwaarderen van wat er is; 
• vergroten van de agglomeratiekracht; 
• verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit; 
• bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving. 

3.2.1.1 Ruimtelijke kwaliteit 

De provincie  hanteert in stedelijk en landelijk gebied beide het ‘ja, mits-beleid’. Ontwikkelingen zijn mogelijk, 
wanneer de ruimtelijke kwaliteit behouden of versterkt wordt. Partijen die betrokken zijn bij een ontwikkeling 
dienen rekening te houden met de gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde in het gebied waar 
deze plaatsvindt. Hierbij wordt bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de aard en schaal, het duurzaam gebruik 
van de ondergrond, de versterking van de ruimtelijke opbouw en de inpassing in de wijdere omgeving.  

De provincie heeft een aantal kwaliteitskaarten ontwikkeld, welke richting geven aan de interpretatie van de 
ruimtelijke kwaliteit. Of een ontwikkeling aansluit op de kwaliteit in het gebied, wordt bepaald aan de hand 
van de verschillende kwaliteitsgebieden en de mate van impact op de omgeving. Daarnaast zijn voor sommige 
ontwikkelingen, vanwege kwetsbaarheid of bijzonderheid, extra voorwoorden van toepassing. 

Lagen Kwaliteitskaart 

De provincie onderscheidt vier lagen: de ondergrond, cultuur- en natuurlandschappen, stedelijke occupatie en 
beleving. Deze zijn allen van toepassing op het projectgebied, behalve de stedelijke occupatie. 

Laag van de ondergrond 

 
Afbeelding 3.1: Laag van de ondergrond (Bron: Provincie Zuid-Holland) 
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Zoals in afbeelding 3.1 te zien is, is het projectgebied is gelegen in ‘bijzonder reliëf – oude stroomgordels en 
geulafzetting’. Deze gebieden hebben een hogere ligging, waardoor ze aantrekkelijk waren voor 
(pre)historische bewoning en van grote archeologische en aardkundige waarde kunnen zijn. Daarnaast houden 
zij de ontstaansgeschiedenis van het landschap leesbaar. In deze gebieden richt de provincie zich op het 
behouden van onregelmatige patronen en reliëf en het, waar mogelijk, meer herkenbaar maken van de 
archeologische van de structuren in het gebied, bij nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast bevindt het 
projectgebied zich nabij het ‘rivierdeltacomplex – rivier/veen’, waar de provincie het verschil tussen 
komgronden en oeverwallen herkenbaar houdt. 

Laag van de cultuur- en natuurlandschappen 

 
Afbeelding 3.2: Laag van de cultuur- en natuurlandschappen  (Bron: Provincie Zuid-Holland) 

 

Het projectgebied maakt, zoals wordt afgebeeld in afbeelding 3.2, eveneens onderdeel uit van een 
‘zeekleipolder’. Hierin bevinden zich kreken, zoals de kreek ten noorden van het projectgebied, welke 
structurerend zijn. Ontwikkelingen dienen in het gebied bij te dragen aan het versterken van karakteristieke 
kenmerken, zoals die van de eilanden, en de verschillen daartussen. Daarnaast dienen ontwikkelingen te 
passen bij de maat en schaal van de dijk en is de wens om de deltawateren (aan de rand van eilanden) een 
herkenbaar patroon van opwas- en aanwaspolders te laten behouden. Tevens dienen ontwikkelingen de dijk 
en de kreek als herkenbare structuurdragers te versterken, dient  bebouwing geconcentreerd te zijn en dient 
het contrast tussen de binnendijkse polders en buitendijkse natuur te worden behouden. 
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Laag van de beleving 

 
Afbeelding 3.3: Laag van de beleving  (Bron: Provincie Zuid-Holland) 

 
Zichtbaar in afbeelding 3.3 is dat het projectgebied zich bevindt in de overgang van de stad naar het 
buitengebied. In deze gebieden vindt vaak recreatie plaats, aangezien de gebieden een openbaar parkkarakter 
hebben en de aantrekkelijkheid van de provincie vergroten. De inrichting hiervan is verbonden met de Zuid-
Hollandse kwaliteiten. Ontwikkelingen dienen hier de diversiteit in de ruimtelijke inrichting tussen de 
verschillende recreatie- en groengebieden te vergroten. Daarnaast verbinden recreatieve routes het groen en 
water met de stad, dienen ontwikkelingen bij te dragen aan de kwaliteit ter plaatse en de samenhang tussen 
het groen in de stad en buiten de stad en is (her)inrichting gebaseerd op: de ligging van het stedelijk weefsel, 
de recreatievraag, de landschappelijke kenmerken en de ligging ten opzicht van het groen in de stad. Tot slot 
dienen ontwikkelingen de openbaarheid van recreatiegebieden te behouden.  
 
Ook is het gebied gelegen in ‘de groene buffer’, een gebied met een relatief beperkte omvang tussen de stad 
en niet verstedelijkt landschap. De afwezigheid van verstedelijking dient te worden behouden of versterkt. In 
het gebied vinden geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen plaats en dragen nieuwe ontwikkelingen bij aan 
de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde en het contrast met het stedelijk gebied.  
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Drie soorten ruimtelijke ontwikkeling 

De impact van de ontwikkeling bepaalt of een ontwikkeling passend is. De provincie houdt hierbij rekening met 
het volgende: 

• De aard en schaal van een gebied bepalen of een ontwikkeling in meer of mindere mate passend 
is. In een agrarisch gebied passen stedelijke functies als woonwijken of bedrijventerreinen niet bij 
de aard en zijn daarmee gebiedsvreemd. De schaal van een gebied (‘korrelgrootte’) bepaalt of 
een ontwikkeling al dan niet past bij die schaal. Het ‘laadvermogen’ van een coulisselandschap is 
immers anders dan dat van een open veenweidepolder. 

• Een ontwikkeling die past bij de schaal en aard van een gebied heeft in beginsel weinig ruimtelijke 
impact op gebiedskwaliteiten en vraagt daarom weinig tot geen provinciale betrokkenheid. 

• Hoe meer een ontwikkeling afwijkt van de aard en schaal van een gebied, des te groter is in 
beginsel de ruimtelijke impact van nieuwe ontwikkelingen en des te eerder raken ze provinciale 
doelen of belangen. 

• Dit geldt eveneens naarmate de kwaliteit van een gebied bijzonderder of kwetsbaarder is. 
 

Daarnaast kent de provincie drie verschillende soorten ontwikkeling (zie afbeelding 3.4): 

1. Inpassing:  
Een gebiedseigen ontwikkeling waarbij de bestaande structuren en kwaliteiten niet tot nauwelijks 
veranderen (bijvoorbeeld een extra woning in een lint). Maatregelen: moet passen binnen de 
relevante richtpunten. 

2. Aanpassing: 
Een ontwikkeling die aansluit op de identiteit, maar qua structuur wijzigingen of aanvulling tot gevolg 
heeft en gericht is op de gebruikswaarde van een gebied (bijvoorbeeld extra woningen in 
buitengebied). Maatregelen: inpassing of aanvullende maatregelen ten behoeve van de ruimtelijke 
kwaliteit. 

3. Transformatie: 
Een ontwikkeling waardoor er een nieuw landschap/stedelijk gebied ontstaat en de toekomst 
veranderd (bijvoorbeeld een uitleglocatie voor woningbouw). Maatregelen: nieuwe ruimtelijke 
kwaliteit, aansluiten op structuren en patronen van omgeving, inpassing of aanvullende maatregelen 
ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afbeelding 3.4: drie soorten ontwikkeling  (Bron: Provincie Zuid-Holland) 
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3.2.1.2 Toetsing Visie Ruimte en Mobiliteit 2014 

De realisatie van een nieuwe paardenstal raakt een deel van de kern van de sturingsfilosofie, namelijk: ruimte 
bieden aan ontwikkelingen en minder toetsen op regels en meer sturen op doelen. Daarnaast raakt het twee 
rode draden: het beter benutten en opwaarderen van wat er is en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. 
De voorgenomen ontwikkeling past eveneens bij het ‘ja, mits-beleid’ van de provincie.  

De ontwikkeling brengt meerdere voordelen met zich mee. Zo kan door middel van de tegemoetkoming met 
de gemeente Ridderkerk  een deel van de grond ontwikkeld worden ten behoeve van recreatie. Daarnaast 
wordt de ruimtelijke kwaliteit, en daarmee de gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde, van het 
gebied vergroot. Onder andere door middel van de vervanging van de huidige rommelige bebouwing door één 
nieuwe kwalitatieve stal, die past bij de omgeving, en de verkleining van de paardenbak. Dit maakt optimale 
benutting van het bestaande terrein mogelijk.  

Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met de aard en schaal, duurzaam gebruik van de ondergrond, 
versterking van de ruimtelijke opbouw en inpassing in de wijdere omgeving. Zo doet de vervanging van de 
losse opstallen door één paardenstal en de verkleining van de paardenbak geen afbreuk aan de leesbaarheid 
van de ontstaansgeschiedenis van het gebied en heeft deze geen gevolgen voor de karakteristiek en structuren 
van de polders, de kreek en de dijken.  Daarnaast draagt de ontwikkeling bij aan het recreatiekarakter van het 
buitengebied en past deze in het karakter van ‘de groene buffer’. Dat laatste vanwege de kleinschalige 
omvang, de bijdrage aan de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde en het contrast met de stad.  

De ontwikkeling betreft in dit geval, volgens de visie, een aanpassing, omdat deze aansluit op de identiteit van 
het gebied, maar qua structuur wijzigingen tot gevolg heeft en de gebruikswaarde van het gebied versterkt. 
Vanwege de inpassing van de stal en paardenbak in het landschap wordt de ruimtelijke kwaliteit versterkt.  

3.2.2 Verordening Ruimte (2014) 

Het provinciaal beleid in de eerder beschreven Visie Ruimte en Mobiliteit beschikt over een Verordening 
Ruimte. Hiervan werken regels door in bestemmingsplannen en wijzigingsplannen van gemeenten. Voor de 
ontwikkeling van de paardenstal zijn onderstaande regels, uit hoofdstuk 2 van de verordening, van belang. 

3.2.2.1  Ruimtelijke kwaliteit (artikel 2.2.1) 

Lid 1 Ruimtelijke ontwikkelingen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, onder de volgende voorwaarden 
ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit:  

a. de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de aard en schaal van het gebied en voldoet aan de 
richtpunten van de kwaliteitskaart (inpassen);  

b. als de ruimtelijke ontwikkeling qua aard of schaal niet past binnen het gebied (aanpassen), wordt deze 
uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door:  

i. zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met de 
relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en  

ii. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde lid;  
c. als de ruimtelijke ontwikkeling qua aard en schaal niet past binnen het gebied (transformeren), wordt 

deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling is gewaarborgd 
door:  

i. een integraal ontwerp, waarin behalve aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied ook 
aandacht is besteed aan de overgang naar de omgeving en de fasering in ruimte en tijd, 
alsmede rekening is gehouden met de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en  

ii. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde lid. 

Toetsing Lid 1 

Het projectgebied is gelegen in ‘bijzonder reliëf – oude stroomgordels en geulafzetting’ (zie afbeelding 3.1). 
Vanwege het feit dat het gaat om een aanpassing, is bij de ontwikkeling rekening gehouden met inpassing in 
het landschap zoals deze bedoeld is volgens de kwaliteitskaart.  



 

  
Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning 

“Pruimendijk ong. te Ridderkerk” 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 

 

 

17 

Lid 2 Uitzonderingen vanwege beschermingscategorieën  
a. Een bestemmingsplan voor een gebied met beschermingscategorie 1, waarvan de plaats geometrisch 

is bepaald en verbeeld op Kaart 7 Beschermingscategoriëen ruimtelijke kwaliteit, kan niet voorzien in 
een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid, onder b en c, tenzij het gaat om de 
ontwikkeling van bovenlokale infrastructuur of van natuur of om een in het Programma ruimte 
uitgezonderde ruimtelijke ontwikkeling en voorts wordt voldaan aan de onder b en c gestelde 
voorwaarden. 

b. Een bestemmingsplan voor een gebied met beschermingscategorie 2, waarvan de plaats geometrisch 
is bepaald en verbeeld op Kaart 7 Beschermingscategoriëen ruimtelijke kwaliteit, kan niet voorzien in 
een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid, onder c, tenzij het gaat om de ontwikkeling 
van bovenlokale infrastructuur of van natuur of om een in het Programma ruimte uitgezonderde 
ruimtelijke ontwikkeling en voorts wordt voldaan aan de onder c gestelde voorwaarden.  

Toetsing Lid 2 

Het projectgebied is niet gelegen binnen één van de Beschermingcategorieën.  

Lid 3 Aanvullende ruimtelijke maatregelen  
a. De aanvullende ruimtelijke maatregelen kunnen bestaan uit (een combinatie van):  

i. duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt;  
ii. wegnemen van verharding;  
iii. toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen; iv. andere maatregelen 

waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert. 
b. De onder a genoemde maatregelen worden in beginsel getroffen binnen hetzelfde projectgebied als 

de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling, tenzij kan worden gemotiveerd dat dat niet mogelijk is. In 
dat geval kunnen ook ruimtelijke maatregelen elders in de motivering inzake ruimtelijke kwaliteit 
worden betrokken.  

c. In afwijking van sub b kan het bevoegd gezag in plaats van het treffen van ruimtelijke maatregelen 
een (gedeeltelijke) financiële compensatie verlangen door middel van een storting in een 
kwaliteitsfonds, dat is ingesteld op basis van de door Provinciale Staten vastgestelde regeling voor 
kwaliteitsfondsen, mits de daadwerkelijke uitvoering van de compenserende ruimtelijke 
kwaliteitsmaatregelen afdoende is verzekerd.  

Toetsing Lid 3 

De nieuwe paardenstal vervangt de huidige losse bebouwing en daarnaast wordt de paardenbak verkleind. De 
ontwikkeling wordt tevens ingepast, waardoor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en de omgeving extra 
wordt versterkt. Aanvullende maatregelen worden daarom niet noodzakelijk geacht.  

Lid 4 en 5 

Niet van toepassing. 
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3.2.2.1  Agrarische bedrijven  (artikel 2.3.1) 

Lid 1 Algemene regels agrarische bedrijven  

Een bestemmingsplan voor agrarische gronden voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a. nieuwe agrarische bebouwing, uitgezonderd kassen en schuilgelegenheden voor vee, wordt 
geconcentreerd binnen een bouwperceel van maximaal 2 hectare;  

b. nieuwe agrarische bebouwing is alleen mogelijk als deze noodzakelijk en doelmatig is voor de 
bedrijfsvoering van volwaardige agrarische bedrijven;  

c. bij een volwaardig agrarisch bedrijf wordt ten hoogste één agrarische bedrijfswoning toegelaten; 
d. nieuwe kassen, anders dan bedoeld in de artikelen 2.1.5, 2.1.6 en 2.1.7, worden alleen toegelaten bij 

bestaande volwaardige glastuinbouwbedrijven tot een oppervlak van 2 hectare per bedrijf en bij 
bestaande volwaardige boom- en sierteeltbedrijven tot een oppervlak van 300 m² per bedrijf;  

e. nieuwe boom- en sierteelt, anders dan bedoeld in artikel 2.1.6, wordt uitgesloten;  
f. nieuwe intensieve veehouderij als hoofdtak of als neventak wordt uitgesloten;  
g. verplaatsing van een op 1 januari 2014 in de provincie Zuid-Holland bestaande intensieve veehouderij 

is mogelijk mits de bedrijfsvoering van het gehele bedrijf op de nieuwe locatie gedurende ten minste 
vijf jaar plaatsvindt op basis van certificering voor dierenwelzijn en duurzaamheid;  

h. uitbreiding van bebouwing ten behoeve van bestaande intensieve veehouderij als hoofdtak kan 
binnen het bouwperceel van maximaal 2 hectare worden toegelaten, voor zover de bedrijfsvoering in 
die uitbreiding gedurende ten minste vijf jaar plaatsvindt op basis van certificering voor dierenwelzijn 
en duurzaamheid;  

i. uitbreiding van bebouwing ten behoeve van bestaande intensieve veehouderij als neventak kan 
binnen het bouwperceel van maximaal 2 hectare worden toegelaten, voor zover de bedrijfsvoering in 
die uitbreiding gedurende ten minste vijf jaar plaatsvindt op basis van certificering voor dierenwelzijn 
en duurzaamheid en mits de neventak niet uitgroeit tot hoofdtak;  

j. de in dit lid onder g tot en met i bedoelde certificering vindt plaats op basis van door gedeputeerde 
staten toegelaten certificaten en wordt gewaarborgd in een overeenkomst met kettingbeding en 
boeteclausule. 

Toetsing Lid 1 

De ontwikkeling van een nieuwe paardenstal, de nieuwe agrarische bebouwing, zal plaatsvinden waar 
momenteel losse bebouwing aanwezig is. Deze plek wordt gezien als het nieuwe bouwperceel voor de 
ontwikkeling en zal ruim binnen de 2 hectare worden bebouwd.  

Lid 2 en 3 

Niet van toepassing. 

3.2.3 Gebiedsvisie Deltapoort 2025 

Deze gebiedsvisie is opgesteld door een stuurgroep, de samenwerkende partner in Deltapoort, die de ambitie 
heeft om de komende jaren te investeren in de ruimtelijke kwaliteit, zodat het economisch functioneren en de 
leefkwaliteit, met name op het gebied van recreatie, aantrekkelijkheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid,  
binnen het gebied verbeterd wordt. De visie dient onder andere te worden doorvertaald in 
bestemmingsplannen en legt met name de nadruk op uitwerking va het centrale, relatief open, groene 
tussengebied.  

Het accent ligt op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de economische situatie is ruimtelijk gezien slechts 
een beperkt deel. Wanneer de ruimtelijke en recreatieve kwaliteiten verbeterd worden zal dit zich naar 
verwachting doorvertalen in een verbetering van het vestigingsklimaat en van de economische situatie.  

De Deltapoort ken 5 themagebieden en een aantal werklocaties, deze worden als volgt onderscheiden: de 
open landschapskamers, de zone rivier en dijk, de tuin van Deltapoort, de groene stadsranden, de 
hoogdynamische leisure-zones, de werklocaties. 
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Afbeelding 3.5: Themagebieden Deltapoort  (Bron: Gebiedsvisie Deltapoort 2025) 

 

Het projectgebied, de Pruimendijk, kent het lichtgroene themagebied ‘de open landschapskamers’, zoals te 
zien is aan de rode cirkel in afbeelding 3.5. Hier staat het agrarisch gebruik voorop en wordt recreatief (mede-
)gebruik voorgestaan. Wat economie betreft zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden met respect voor de 
landschappelijke kwaliteit van belang. Het landschapsbeeld blijft hier veelal bestendigd en het agrarisch 
cultuurlandschap blijft het beeld bepalen. In het gebied is ruimte voor autonome groei voor de agrarische 
sector, dit betreft maatwerk. Dit in tegenstelling tot niet- agrarische bedrijven, dat wordt beperkt of ingepast, 
zoals gebeurt met kassen. Openheid en zichtlijnen staan hier voorop, de gebieden zijn bedoeld voor een 
adempauze, het faciliteren van waterbeheer en rust en ruimte.  

De landschapskamers kennen een problematiek, genaamd de ‘verpaarding’. Intensieve functies als maneges 
en verlichte buitenbakken zijn uitgesloten, evenals zeecontainers en witte hekken. Overige 
paardenvoorzieningen dienen ingepast in het landschap te worden.  

Belangrijke opgaven voor het projectgebied zijn onder andere: glassanering van kassen, lintbebouwing 
versterken met RvR-woningen en aandacht voor zichten vanaf Pruimendijk en A15.  

Toetsing Gebiedsvisie Deltapoort 2025 

Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met de kwaliteit van het landschap. De realisatie van de stal op de 
locatie waar zich momenteel losse bebouwing bevindt heeft geen gevolgen voor de openheid en zichtlijnen, 
maar leidt daarentegen, dankzij de inpassing in het landschap en de verkleining van de paardenbak, juist tot 
meer rust in het gebied. Van uitgesloten intensieve functies is bij de realisatie van de stal geen sprake.  
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3.2.4 Waalvisie (2016) 

De Waalvisie is een product van de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, 
in samenwerking met een klankbordgroep, met als doel: het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de Waal 
voor de recreant en voorbijganger. De visie is opgesteld omdat het oorspronkelijke beeld van de Waal, met 
landbouw, kleinschalige fruitteelt, wonen, werken en recreatie, is veranderd naar een beeld met grootschalige 
kassencomplexen en riante woningen. Het karakter is mede hierdoor niet meer zo kenmerkend en eigen, 
terwijl er in deze tijd wel behoefte aan is.  

Om te voorkomen dat het karakter van de Waal niet of nog meer verloren gaat wordt bij ruimtelijke ingrepen 
rekening gehouden met typische kenmerken van het Waallandschap, de ontwikkelingsgeschiedenis, schaal, 
maat, functionaliteit, ruimtelijke opbouw, samenhang en verschijningsvorm van de directe omgeving en met 
de inpassing van de wijdere omgeving.  

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de resterende zichtvensters. Er zijn een aantal 
sleutelplekken benoemd, die kunnen worden ontwikkeld als ‘poorten’ naar de Waal. Ten westen van het 
projectgebied bevindt zich zo’n sleutelplek, genaamd de Nes (zie afbeelding 3.6). Dit is van oorsprong een 
oeverwal van de Waal die zijn functie als hoofdloop van de rivier verloren als gevolg van het meanderen van 
de Waal en momenteel agrarisch in gebruik is.  

De Waalvisie brengt een aantal opgaven voor de omgeving van het projectgebied. Voorzieningen worden 
gecreëerd of opgeknapt, zoals het opnieuw doorvaarbaar maken van de Nes. Daarnaast is voor de Pruimendijk 
onder andere van belang dat kwetsbare natuur beschermd of verder ontwikkeld moet worden (zoals de 
akkerranden van de Nes) en dat voetgangers en fietsers prioriteit hebben.  

 
Afbeelding 3.6: De Nes en  het projectgebied  (Bron: Waalvisie 2016) 

Toetsing Waalvisie (2016) 

De gemeente ontwikkelt een gedeelte van het perceel van het projectgebied ten behoeve van de recreatie, in 
ruil voor de ontwikkeling. De gemeente heeft op voorhand één duidelijke eis kenbaar gemaakt: de stal dient te 
passen in het beeld van de Waalvisie 2016.  

Bij de ontwikkeling is daarom onder andere rekening gehouden met de aspecten uit bovenstaande paragraaf, 
zoals de ruimtelijke opbouw, samenhang en verschijningsvorm en de inpassing van de wijdere omgeving. 
Daarnaast is de stal zo geplaatst dat deze niet in conflict komt met het doel van de Waalvisie, namelijk: het 
beter zichtbaar en beleefbaar maken van de Waal voor de recreant en voorbijganger. De ontwikkeling heeft 
geen onevenredige gevolgen voor de zichtvensters of de ontwikkelingen die gepland zijn voor sleutelplek de 
Nes, zoals het doorvaarbaar maken, het beschermen of verder ontwikkelen van kwetsbare natuur en de focus 
op voetgangers en fietsers. 
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3.3 Gemeentelijk beleid 
De belangrijkste plannen binnen het gemeentelijk beleid voor de ontwikkeling van de paardenstal betreffen de 
Omgevingsvisie Ridderkerk 2035, Buitengebied Ridderkerk en het Erfgoedbeleid, cultuurlandschap en 
historische stedenbouw.  

3.3.1 Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 

In de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 wordt op een nuchtere en realistische manier naar de toekomst 
gekeken, gestreefd naar kernwaarden en identiteit en het behouden of toevoegen van kwaliteit. De 
omgevingsvisie bevat ambities en doelen voor de lange termijn en toont hoe deze bereikt zullen worden. 
Daarnaast geeft de visie concrete handvatten om tot uitvoering over te gaan en heeft deze een duidelijke 
scheiding tussen de visie en het uitvoeringsprogramma. 

De visie is een opvolger van de Structuurvisie Ridderkerk uit 2009 en tevens opgesteld zodat iedereen ruimte 
krijgt voor of aangezet wordt tot initiatieven en acties. Net als in de vorige structuurvisie is de identiteit van 
Ridderkerk samen te vatten met de woorden: Sterke wijken die goed zijn verbonden, Groen-blauwe oase en 
kloppend hart.  

Volgens de visie is het nu het moment voor de gemeente om in te zetten op het behouden en verbeteren van 
de kwaliteit van de leefomgeving. Kernwaarden die de identiteit van de gemeente vormen zijn hierbij van 
belang. Door deze verder te ontwikkelen en daarbij rekening te houden met trends en ontwikkelingen kan de 
visie worden uitgewerkt. Dit zou als volgt gebeuren: 

1. De wijken versterken en onderling beter verbinden; 
2. Het groen-blauwe raamwerk robuuster maken en bij inrichting rekening houden me klimaatadaptatie 

en tevens meer recreatie, groen en wonen langs de rivieren; 
3. Het kloppend hart een kwaliteitsimpuls geven.  

Bovenstaande principes dienen bij nieuwe ontwikkelingen waar mogelijk worden toegepast. Daarnaast zet de 
gemeente onder meer in op duurzaamheid, gezondheid & leefbaarheid, ontmoetingen, fietsen, 
verkeerstructuur, entrees, groen, water en het centrum. 

Van belang voor het projectgebied is het versterken van het groen-blauwe netwerk. Er zijn onderbrekingen en 
er missen schakels om de groene omlijsting om de stad tot een doorgaande structuur te maken. Dit is tevens 
het geval in de wijken. Door hier meer op te focussen kan een fijnmazig netwerk ontstaan binnen de wijken die 
aansluit op de groene omgeving om de stad. Dit heeft een gezonde leefomgeving tot gevolg, water kan 
geborgen worden, geluid en fijnstof geabsorbeerd, er kan bescherming worden geboden aan dieren en 
planten en er ontstaat ruimte voor recreatie. Voor het projectgebied betekent dit concreet dat het doel balans 
tussen landbouw, het agrarisch karakter, natuur en recreatie is. Waarbij het versterken van een open 
polderlandschap met doorzichten het uitgangspunt is.  

Nieuwe initiatieven moeten aansluiten op de kwaliteiten van Ridderkerk. Voor het buitengebied zijn dit: 

1. De cultuurhistorische lijnen en linten met karakteristieke bebouwing en doorzichten; 
2. Het landelijk gebied met agrarische en recreatieve kwaliteiten, karakteristieke bebouwing en 

openheid. 

Daarnaast wordt een initiatief met ‘ja, mits’ benaderd, moet deze bij het gebied passen en mogen zij geen 
onevenredig beslag leggen op het open landelijk gebied.  

Toetsing Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 

In de Omgevingsvisie hanteert de gemeente het principe van de provincie, namelijk het ‘ja, mits’ principe. 
Daarnaast wordt, net als in eerder beschreven beleidsstukken, met name gefocust op de historische 
elementen, de kwaliteiten en de openheid van het gebied. De vervanging van de huidige bebouwing voor een 
nieuwe paardenstal en de verkleining van de paardenbak passen binnen de Omgevingsvisie van de gemeente. 
De stal wordt ingepast in het landschap, waarbij tevens rekening gehouden met de identiteit van het gebied. 
Er zal dan ook geen onevenredig beslag worden gelegd op de omgeving van het projectgebied.  
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3.3.2 Buitengebied Ridderkerk (2013) 

Dit beleidsstuk omvat een gebiedsvisie voor het buitengebied van Ridderkerk en is opgesteld omdat, op het 
moment van opstellen, de concrete uitvoerbare uitgangspunten ontbraken binnen de beleidskaders  die 
herziening van het bestemmingsplan mogelijk maken. Om op de korte en middellange termijn toch mee te 
kunnen werken aan initiatieven die niet passen binnen de toen geldende bestemmingsplannen is deze 
overkoepelende gebiedsvisie opgesteld. Inmiddels is het bestemmingsplan herzien met behulp van de 
gebiedsvisie.  

Toetsing Buitengebied Ridderkerk (2013) 

Niet van toepassing. 

3.3.3 Erfgoedbeleid, cultuurlandschap en historische stedenbouw (2013) 

De beleidsnotitie Erfgoedbeleid, cultuurlandschap en historische stedenbouw (2013) omvat het erfgoedbeleid 
en het beleid op het gebied van landschap en stedenbouw. In het beleid wordt naast het behoud van 
belangrijke cultuurhistorische structuren en objecten ook rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen, die 
zich qua vormgeving dienen aan te passen aan de omgeving. Zo ontstaat een combinatie tussen oudere en 
nieuwe elementen, maar blijven die nieuwe elementen voortkomen uit de oude elementen. 

Volgens het beleid wordt op drie manieren omgegaan met bestaand erfgoed: 

1. Behoud van karakter: geldend voor enkele bijzondere gebieden, ook wel topstukken genoemd. 
2. Continuïteit van karakter; geldend voor ruimtelijke structuren en elementen die cultuurhistorisch 

gezien van belang zijn en samenhang geven aan een gebied ruimtelijk gezien. Hier kan, met respect 
voor de bestaande kenmerken, vernieuwing plaatsvinden. 

3. Inspiratie en respect: geldend waar erfgoedwaarden niet specifiek worden benoemd, maar niet 
geheel afwezig zijn. Hier is geen gemeentelijk regime, maar wordt iedereen uitgenodigd een bijdrage 
te leveren aan de cultuurhistorie, door onderzoek naar de geschiedenis te doen bij een opgave voor 
de toekomst en deze ruimtelijk tot uitdrukking te brengen.  

Daarnaast wordt de inventaris in 3 aspecten verdeeld: 

1. Polders; 
2. Lange lijnen (wegen en dijken in de polders); 
3. Historische buurten.  
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Afbeelding 3.7: Erfgoedbeleid Ridderkerk  (Bron: Erfgoedbeleid, cultuurlandschap en historische stedenbouw (2013)) 

 

In afbeelding 3.7 is het projectgebied weergegeven met de rode cirkel en is zichtbaar dat het gebied zich 
bevindt in het gebied ‘inspiratie en respect’. Daarnaast maakt het deel uit van het aspect polder. In het gebied 
is geen gemeentelijk regime van kracht, maar zijn ontwikkelingen waarbij de historie van het gebied tot 
uitdrukking komt overaltijd welkom. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld behoud van structuren, 
herbestemming van historische elementen, herstel in of overname van de oude vorm en nieuwe elementen 
die geïnspireerd zijn op het oude. 

Voor bestemmingsplannen kan middels het erfgoedbeleid bepaald worden welke rol detaillering en 
specificatie in een gebied spelen. Dit werkt door in bouwregels en functiebepalingen, maar ook in het kiezen 
van bestemmingen en regels die openheid, uitzicht en de context van waardevolle elementen beschermen. 
Het bestemmingsplan bevat een paragraaf met daarin die cultuurhistorische waarden van het gebied en hoe 
hier mee om wordt gegaan.   

Toetsing Erfgoedbeleid, cultuurlandschap en historische stedenbouw (2013) 

Zoals reeds vermeld is in het gebied geen gemeentelijk regime van kracht wat betreft het behoud van 
belangrijke cultuurhistorische elementen. Wel blijkt dat het op prijs gesteld wordt wanneer hier toch rekening 
mee wordt gehouden. Bij de ontwikkeling is onder andere rekening gehouden met landschappelijke inpassing. 
Aangezien de historie in het gebied een grote rol speelt in het landschap, sluit de ontwikkeling grotendeels aan 
bij de cultuurhistorische elementen. Daarnaast wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bepalingen van het 
vigerende bestemmingsplan.  
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HOOFDSTUK 4  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de ruimtelijke onderbouwing ten 
behoeve van een omgevingsvergunning een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de 
milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende 
wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een ruimtelijke 
onderbouwing vaak een belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. 
Het betreffen de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, geur, ecologie, 
archeologie & cultuurhistorie en het Besluit milieueffectrapportage.  

4.1 Geluid 

4.1.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van 
een omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone 
van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch 
onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt 
overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. 

4.1.2 Situatie projectgebied 

In dit geval is geen sprake van de toevoeging of wijziging van een geluidsgevoelig object. Van geluidshinder van 
omliggende functies is dan ook geen sprake. 

4.1.3 Conclusie 

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering in geval van voorliggend plan. 

4.2 Bodemkwaliteit 

4.2.1 Algemeen 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning 
dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van die bodem en 
of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans 
een bodemonderzoek te worden verricht conform de richtlijnen NEN 5740.  

Op basis van de Woningwet, de Wabo en bijbehorende regelgeving gelden de volgende uitzonderingen voor 
de bodemonderzoekplicht:  

1. als het gaat om bouwwerken die de grond niet raken of het bestaande, niet wederrechtelijke gebruik wordt 
gehandhaafd;  

2. het bouwwerk een te verwezenlijken bebouwingsoppervlakte heeft van ten hoogste 50 m²;  
3. als het gaat om het bouwen van bouwwerken waarin niet (nagenoeg) voortdurend mensen zullen verblijven 

(Woningwet, artikel 8, derde lid). Hierbij wordt een verblijftijd van minder als 2 uur gehanteerd;  
4. als B&W vrijstelling verlenen omdat er al voldoende gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit bekend zijn, 

bijvoorbeeld op basis van een reeds eerder uitgevoerd bodemonderzoek (maximaal 5 jaar oud en waarbij het 
gebruik sindsdien niet is gewijzigd).  
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4.2.2 Situatie projectgebied 

In voorliggend geval is uitzonderingsregel 3 van toepassing. Het betreft een ontwikkeling van bebouwing waar 
niet langdurig door mensen zal worden verbleven. Het uitvoeren van een bodemonderzoek is daarom niet 
noodzakelijk. 

4.2.3 Conclusie 

Het aspect bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoering van de voorgenomen ontwikkeling. 

4.3 Luchtkwaliteit 

4.3.1  Algemeen 

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.  

In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:  

 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);  
 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 

4.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate  

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende 
mate” is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats.  

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:  

• woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;  
• woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;  
• kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.  

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden. Dit komt overeen met 1,2 microgram/m³ voor NO2 en PM10. 

4.3.1.2 Besluit gevoelige bestemmingen  

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.  
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4.3.2  Situatie projectgebied 

Gelet op de aard en omvang van dit project, in verhouding tot categorieën van gevallen zoals beschreven in 
paragraaf 4.3.1.1 kan worden gesteld dat voorliggend project 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de 
luchtverontreiniging.  

Tot slot wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het 
kader van het 'Besluit gevoelige bestemmingen'. 

4.3.3 Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoering van het voornemen.  

4.4 Externe veiligheid 

4.4.1 Algemeen 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

• het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
• de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi); 
• het Registratiebesluit externe veiligheid; 
• het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015); 
• het Vuurwerkbesluit; 
• het Activiteitenbesluit. 

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ (Wet Basisnet). Dat 
vervoer gaat over water, spoor, wegen, per buisleiding of door de lucht. De regels van het Basisnet voor 
ruimtelijke ordening zijn vastgelegd in:  

• het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt); 
• de Regeling basisnet; 
• de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied). 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb). 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te 
beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het 
plaatsgebonden en het groepsrisico. 

4.4.2 Situatie projectgebied  

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het projectgebied. Op 
de Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, 
grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In de volgende afbeelding is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het 
projectgebied (rode cirkel) en omgeving weergegeven. 
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Afbeelding 4.1: Uitsnede Risicokaart (Bron: Nederland.risicokaart.nl) 

 

Uit de inventarisatie blijkt dan ook dat het projectgebied:  

• zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen 
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);  

• zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;  
• niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;  
• niet is gelegen binnen de plaatsgebonden risicocontouren van buisleidingen voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen.  

Opgemerkt wordt dat ten oosten van het projectgebied een aardgasleiding van Gasunie Grid Services is 
gelegen. De leiding heeft een uitwendige diameter van 324 mm en een maximale werkdruk van 40 bar. Voor 
een dergelijke leiding geldt een 1% letaliteitsgrens van 140 meter. Met een afstand van circa 670 meter tot het 
projectgebied, is de leiding op voldoende afstand gelegen. Het groepsrisico hoeft niet nader verantwoord te 
worden. 

Ten noorden en westen bevinden zich respectievelijk de A15 en de A16. Over deze wegen is transport van 
gevaarlijke stoffen toegestaan. Voor deze wegen geldt een plasbrandzone. Het projectgebied is niet gelegen 
binnen een plasbrandzone. Verder geldt voor de A15 en de A16 een PR-plafond van 63 meter en 26 meter. 
Deze wegen zijn gelegen op een afstand van 530 meter en 320 meter. Voor deze wegen geldt geen GR-
plafond. Gezien het vorenstaande is een nadere verantwoording ten aanzien van de externe veiligheid niet 
noodzakelijk.  

4.4.3 Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het realiseren van het project. 
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4.5 Milieuzonering 

4.5.1 Algemeen 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu 
te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering 
verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of 
inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding 
bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige 
functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker 
belast. Milieuzonering heeft twee doelen: 

• het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies;  

• het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.  

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” uit 
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten 
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst 
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van 
de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie 
en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne 
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden 
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden 
worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en 
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het 
bestemmingsplan of wijzigingsplan mogelijk is. 

Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie dat deze afstanden als harde eis gezien 
worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een passende afstand van bedrijven 
worden gesitueerd. 

4.5.2 Gebiedstypen  

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering is een tweetal gebiedstypen te onderscheiden; 'rustige 
woonwijk' en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer.  

Gebieden waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in gebieden waar bewust functiemenging wordt 
nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te brengen), worden aangemerkt als 
‘gemengd gebied’. Bij ‘gemengde gebieden’ moet gedacht worden aan:  

• stadscentra, dorpskernen en winkelcentra;  
• horecaconcentratiegebieden;  
• zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen en in lintbebouwingen;  
• (delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid.  

De richtafstanden uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het 
woon- en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien sprake is van gemengd gebied. Daarbij 
wordt in de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ opgemerkt dat het vanuit het oogpunt van efficiënt 
ruimtegebruik de voorkeur verdient functiescheiding niet verder door te voeren dan met het oog op een goed 
woon- en leefklimaat noodzakelijk is. 

Het projectgebied is gelegen in het buitengebied, waar gelet op de diverse functies om het projectgebied 
sprake is functiemenging. Daarom wordt in dit geval uitgegaan van het omgevingstype “rustige woonwijk”. In 
onderstaande tabel zijn de richtafstanden weergegeven behorende bij de verschillende omgevingstypes. 
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Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype 
rustige woonwijk 

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd gebied 

1 10 m 0 m 
2 30 m 10 m 
3.1 50 m 30 m 
3.2 100 m 50 m 
4.1 200 m 100 m 
4.2 300 m 200 m 
5.1 500 m 300 m 
5.2 700 m 500 m 
5.3 1.000 m 700 m 
6 1.500 m 1.000 m 

4.5.3  Situatie projectgebied  

4.5.3.1 Algemeen 

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De VNG-uitgave 
‘Bedrijven en Milieuzonering’ geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. Hierbij spelen twee 
vragen een rol:  

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);  
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 

4.5.3.2 Externe werking 

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake 
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast of het plan leidt tot hinder of 
belemmeringen van de bedrijven in de omgeving.  

In dit geval wordt hoofdzakelijk een paardenstal gerealiseerd, welke het best vergeleken kan met ‘maneges’ 
(milieucategorie 3.1) uit de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’. In de ‘Handreiking paardenhouderij en 
ruimtelijke ordening’ uit 2014 staat dat een dierenverblijf in het buitengebied een minimale afstand van 50 
meter tot een gevoelig object dient te hebben, vanaf het emissiepunt gezien. Op basis van het geldende 
bestemmingsplan bevindt zich in de directe nabijheid geen milieugevoelig object, de dichtstbijzijnde 
woonbebouwing bevindt zich op minimaal 80 meter afstand.  

Daarnaast dient te worden vermeld dat hier sprake is van een ontwikkeling die kleinschalig van aard is in 
vergelijking tot de ontwikkeling van maneges waarmee deze wordt vergeleken. De milieubelasting hiervan zal 
daarom een stuk minder zijn.  

4.5.3.3 Interne werking 

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functie in het projectgebied hinder ondervindt van bestaande 
functies in de omgeving. 

De voorgenomen ontwikkeling ziet hoofdzakelijk toe op het vervangen van een paardenstal. Een paardenstal 
wordt niet aangemerkt als een gevoelige functie, waardoor van belemmering van omliggende 
milieubelastende functies geen sprake is. 

Opgemerkt wordt dat hiervoor al is geconcludeerd dat de paardenstal niet resulteert in een aantasting van het 
woon- en leefklimaat van omliggende woningen. Omgekeerd zorgen deze woningen ook niet voor een 
belemmering voor de paardenstal (omgekeerde werking). 

4.5.4 Conclusie  

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan. 
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4.6  Geur 

4.6.1 Wet geurhinder en veehouderij & Activiteitenbesluit  

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningsplichtige veehouderijen, 
als het gaat om geurhinder. Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven is het beoordelingskader voor 
geurhinder opgenomen in het Activiteitenbesluit.  

De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën 
waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt deze waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane 
geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere diercategorieën is die waarde een wettelijke 
vastgestelde afstand die ten minste moet worden aangehouden.  

Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat, buiten een 
concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan 2 
odour units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom 
mag deze niet meer bedragen dan 8 odour units per kubieke meter lucht.  

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen 
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien en paarden) en een geurgevoelig object de volgende 
afstanden aangehouden te worden:  

• ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en  
• ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.  

Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven gelden tevens vaste afstandseisen. Deze eisen zijn gebaseerd op 
en komen overeen met de vaste afstanden zoals opgenomen in de Wgv.  

Op grond van het bepaalde in artikel 1 van de Wgv is een geurgevoelig object als volgt gedefinieerd:  

gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk 
wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt 
gebruikt, waarbij onder «gebouw, bestemd voor menselijk wonen of menselijk verblijf» wordt verstaan: 
gebouw dat op grond van het bestemmingsplan, bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, een 
inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 of 3.28 van die wet daaronder mede begrepen, de 
beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van die wet, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is 
afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet mag worden 
gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf.  

4.6.2 Situatie projectgebied 

Op basis van het geldende bestemmingsplan bevinden zich in de directe nabijheid van het projectgebied geen 
gevoelige objecten. 

4.6.3 Conclusie 

Het aspect geur vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit project.  
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4.7 Ecologie 

4.7.1 Algemeen 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de 
Wet natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met Natura 2000-gebieden en het 
Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en 
plantensoorten. In het kader hiervan is door Natuurbank Overijssel een Quickscan Natuurwaardenonderzoek 
uitgevoerd. Deze is bijgevoegd in bijlage 2 en in de volgende paragrafen kort samengevat. 

4.7.2 Gebiedsbescherming 

4.7.2.1  Natura 2000-gebieden  

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Wet natuurbescherming beschermd.  
Het projectgebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
‘Boezems Kinderdijk’ is gelegen op ruim 3,3 kilometer afstand. Gezien de lokale invloedssfeer hebben de 
voorgenomen activiteiten geen negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van dit Natura 2000-
gebied. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen vergunning in het kader van de 
Wnb aangevraagd te worden. 

4.7.2.2 Natuur Netwerk Nederland (Voorheen EHS) 

Natuur Netwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. Het NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het ‘nee, tenzij’ - principe. In 
principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied 
aantasten.  
Het projectgebied is niet gelegen binnen de begrenzing van het NNN. De dichtstbijzijnde gronden die zijn 
aangemerkt als NNN zijn gelegen op ruim 2,2 kilometer. Gezien de lokale invloedsfeer hebben de 
voorgenomen activiteiten geen negatief effect op gronden erbuiten en dus ook niet op het NNN. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft ontheffing aangevraagd te worden om de voorgenomen 
activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Verordening Ruimte 2014. 

4.7.3  Soortenbescherming 

4.7.3.1 Algemeen 

Wat betreft de soortbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of 
er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of 
vrijstelling worden gevraagd. 

4.7.3.2 Situatie projectgebied 

Voorliggend initiatief wordt gezien als een ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen voorkomende 
en talrijke beschermde faunasoorten kent de provincie Zuid-Holland een vrijstelling van de verbodsbepalingen 
‘doden, verwonden en het opzettelijk vernielen en weghalen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg 
van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en doden 
of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen.  
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Het projectgebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige beschermde 
grondgebonden zoogdier-, amfibieën- vleermuis- en vogelsoorten. Voorgenoemde soorten benutten het 
projectgebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er vogels in de stallen, bezetten 
amfibieën er (winter)rustplaatsen en bezetten grondgebonden zoogdiersoorten er rust- en 
voortplantingslocaties. Van de vogelsoorten die in het projectgebied nestelen zijn uitsluitend de bezette 
nesten beschermd, niet de oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het 
verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te 
worden.  

De functie van het projectgebied als foerageergebied voor vogels is niet beschermd. Voor de grondgebonden 
zoogdier- en amfibieënsoorten die een rust- en/of voortplantingslocatie in het projectgebied bezetten, geldt 
een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en 
voortplantingslocaties’. De functie van het projectgebied als foerageergebied, is voor deze soorten niet 
beschermd.  

Het volgende wordt geadviseerd; 

• De sloop van stallen en het bouwrijp maken uitvoeren buiten de winterrustperiode van amfibieën; 
• Het beschermen van de vogelnesten. 

4.7.4 Conclusie 

Het aspect ecologie vormt in het kader van de ontwikkeling geen belemmering.  

4.8 Archeologie & Cultuurhistorie 

4.8.1 Archeologie 

4.8.1.1  Algemeen  

Op grond van de Erfgoedwet dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden met archeologische  
waarden. In de Erfgoedwet is bepaald dat gemeenten een archeologische zorgplicht hebben en dat 
initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de 
archeologische relicten die in het projectgebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: 
het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het projectgebied behoudenswaardige archeologische 
vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan 
leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een 
archeologische opgraving en publicatie van de resultaten. 

4.8.1.2  Situatie projectgebied 

Het projectgebied bevindt zich volgens de cultuurhistorische atlas van de provincie Zuid-Holland in een zone 
waar de trefkans op archeologische sporen redelijk tot hoog is (zie afbeelding 4.2).  
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Afbeelding 4.2: Uitsnede Cultuur historische atlas  (Bron: Provincie Zuid-Holland) 

De ontwikkeling vindt plaats op een locatie met de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 6” volgens het 
vigerende bestemmingsplan. Gronden met deze bestemming hebben een lage archeologische 
verwachtingswaarde. De oppervlakte van de te realiseren bebouwing is niet groter is dan 200 m². 
Archeologisch onderzoek is hier daarom niet noodzakelijk. 

4.8.2 Cultuurhistorie 

4.8.2.1  Algemeen  

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. 

In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan 
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten.  

4.8.2.2  Situatie projectgebied 

Uit de cultuurhistorische atlas  van de provincie Zuid-Holland blijkt dat in de omgeving een terrein van 
provinciaal belang en een dijklint aanwezig zijn. In het projectgebied zelf zijn echter geen cultuurhistorische 
objecten aanwezig. Het aspect cultuurhistorie vormt daarom geen belemmering voor de voorgenomen 
ontwikkeling.  

4.8.3 Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat er geen archeologisch onderzoek benodigd is en het aspect cultuurhistorie 
geen belemmering vormt voor de uitvoering van dit project. 
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4.9 Besluit milieueffectrapportage 

4.9.1 Algemeen 

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in 
deze integrale afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in 
aanraking komen: 

• Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 
natuurbescherming nodig is. 

• Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage 
van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen). 

• Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);  
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D 
van de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten). 

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze 
gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is 
afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit 
eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 
‘kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of 
gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit. 

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r.. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de 
activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu 
geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-
beoordeling gehanteerd. 

4.9.2  Situatie projectgebied 

In dit geval is sprake van een ontwikkeling die niet wordt genoemd in onderdeel C van het Besluit m.e.r. en is 
daarom niet direct m.e.r.-plichtig. Op basis van onderdeel D is het project aan te merken als: ’De oprichting, 
wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren’. 

Hierbij geldt een onder meer een m.e.r.-beoordelingsplicht indien de volgende drempelwaarden worden 
overschreden: 

• 40.000 stuks pluimvee (Rav1 cat. E, F, G en J), 
• 2000 stuks mestvarkens (Rav cat. D.3), 
• 750 stuks zeugen (Rav cat. D.1.2, D.1.3 en D.3 voor zover het opfokzeugen betreft), 
• 3750 stuks gespeende biggen (biggenopfok) (Rav cat. D.1.1), 
• 5000 stuks pelsdieren (fokteven) (Rav cat. H.1 t/m H.3), 
• 1000 stuks voedsters of 6000 vlees- en opfokkonijnen tot de leeftijd (Rav cat. I.1 en I.2), 
• 200 stuks melk-, kalf- of zoogkoeien ouder dan 2 jaar (Rav cat. A.1 en A.2), 
• 340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. A 3), 
• 340 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwlijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. A 1, A 2 

en A 3), 
• 1200 stuks vleesrunderen (Rav cat. A.4 t/m A.7), 
• 2000 stuks schapen of geiten (Rav cat. B.1 en C.1 t/m C.3), 
• 100 stuks paarden of pony’s (Rav cat. K.1 en K.3), waarbij het aantal bijbehorende dieren in opfok 

jonger dan 3 jaar niet wordt meegeteld. (Rav cat. K.2 en K.4), of 
• 1000 stuks struisvogels (Rav cat. L.1 t/m L.3). 
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In voorliggend geval is sprake van de vervanging van een paardenstal, waarbij het dieraantal hooguit zal 
toenemen met een tiental paarden. Hiermee blijft de ontwikkeling ruim onder de drempelwaarde van 100 
stuks paarden. Echter, zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient ook wanneer ontwikkelingen onder 
drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke 
milieugevolgen kunnen hebben. 

Indien de mogelijkheden van dit plan worden vergeleken met de drempelwaarden uit onderdeel D van het 
Besluit m.e.r. kan worden geconcludeerd dat er dat sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en een 
activiteit die vele malen kleinschaliger is. 

4.9.3 Conclusie 

De ontwikkeling is niet m.e.r.(beoordelings)-plichtig. Tevens zijn geen nadelige milieugevolgen te verwachten 
als gevolg van het initiatief.
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HOOFDSTUK 5  WATERASPECTEN 

5.1 Vigerend beleid 

5.1.1 Europees beleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om 
in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn 
Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren 
(waaronder estuaria worden verstaan), kunstwateren en grondwater. Voor het uitwerken van de 
doelstellingen worden er op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. In deze 
(deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende 
(deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden 
bepaald. 

5.1.2 Rijksbeleid 

Het Rijksbeleid op het gebied van waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021 
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van 
het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten 
zich op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele 
waterafhankelijke thema’s als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De 
doorwerking van de beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009). 

5.1.3 Provinciaal beleid 

Het waterbeleid voor de periode 2016 tot 2021 van de provincie Zuid-Holland bestaat uit de Visie Ruimte en 
Mobiliteit, het Provinciaal Waterplan 2010 – 2015 en de relatie met andere Besluiten, Verordeningen, 
Agenda’s etc. Dit betreft een herziening en geen nieuw beleid, actualisatie zal in samenwerking met betrokken 
partijen/overheden worden opgepakt.  

De ambities uit bovenstaande stukken zijn onder andere: het aangrijpen van de zandige versterking van de 
Noordzeekust om de regio, ruimtelijk en economisch, te versterken en extra aandacht besteden aan de 
economische kant van water. 

Daarnaast gaat het om betaalbaar waterbeheer waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan veiligheid, 
waterkwaliteit, waterkwantiteit en duurzaamheid. Tevens dient er aandacht te zijn voor het watersysteem als 
onderdeel van de ruimtelijke inrichting van Nederland. In het beleid zijn maatregelen en kosten opgenomen, 
waaronder tevens maatregelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water.  

5.1.4 Beleid gemeente Ridderkerk en Waterschap Hollandse Delta 

Het ‘Waterplan 2 Ridderkerk’ bevat maatregelen die de gemeente en het Waterschap uitvoeren en heeft als 
doelstelling: het realiseren van een goed beheersbaar en aantrekkelijk watersysteem, met helder water van 
voldoende kwaliteit en gevarieerde veilige oevers, dat op de gewenste gebruiksfuncties is afgestemd. Het 
waterplan moet leiden tot een brede en integrale visie op het watersysteem. Dit om de waterkwaliteit te 
verbeteren en overlast te beperken, bijvoorbeeld door te zorgen voor ruimte voor water.  
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5.2 Waterparagraaf  

5.2.1 Algemeen  

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke 
plannen is verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden 
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets).  

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel 
de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang 
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).  

5.2.2 Watertoetsproces  

Het waterschap Hollandse Delta is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale 
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de ‘verkorte procedure’ van de 
watertoets wordt toegepast. De watertoets, behorend bij deze verkorte procedure, is opgenomen in bijlage 2 
bij deze onderbouwing. 

Het beleid met betrekking tot de hemelwaterafvoer van het waterschap heeft de voorkeur voor een 
gescheiden stelsel waarbij hemelwater wordt geïnfiltreerd. In het plan wordt er naar gestreefd het 
voorkeursbeleid te volgen. Tot slot mag de ontwikkeling niet resulteren in een blijvende 
grondwaterpeilverlaging of een vervuiling van het grondwater en dient het verschil tussen grondwaterstand en 
maaiveld minstens 70 cm te bedragen. 

Het waterschap heeft een positief wateradvies gegeven.  
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HOOFDSTUK 6  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 
Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad naar aanleiding van een 
omgevingsvergunning moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk plan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad 
verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan of omgevingsvergunning geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van 
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.  

In voorliggend geval is een overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de gemeente waarmee is 
verzekerd dat het risico van planschade voor rekening van de initiatiefnemer komt. De gemeentelijke kosten 
worden verhaald middels de legesverordening, waardoor het kostenverhaal voor de gemeente volledig is 
verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven. 
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HOOFDSTUK 7  VOOROVERLEG  

7.1  Vooroverleg  

7.1.1  Rijk  

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat deze ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een 
omgevingsvergunning geen nationale belangen schaadt. Daarom is afgezien van het voeren van vooroverleg 
met het Rijk. 

7.1.2  Provincie Zuid-Holland 

Op basis van artikel 3.1.1, lid 2 uit de Bro heeft de provincie de mogelijkheid om plannen aan te wijzen 
waarvoor geen vooroverleg is vereist. Gezien de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling en gezien 
sprake is van een ontwikkeling die in overeenstemming is met het provinciaal beleid, wordt verwacht dat 
vooroverleg met de provincie niet noodzakelijk zal zijn. 

7.1.3  Waterschap Hollandse Delta  

De watertoets heeft plaats gevonden op de website www.dewatertoets.nl. Deze toets resulteerde in een 
positief wateradvies van het waterschap Hollandse Delta. Verwezen wordt naar de watertoetsprocedure 
opgenomen in subparagraaf 5.2.2 en bijlage 2 bij deze toelichting.  
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BIJLAGEN BIJ DE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 

Bijlage 1 Quickscan ecologie 



Quickscan Natuurwaardenonderzoek  
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Colofon 
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Samenvatting  

Er zijn concrete plannen voor sloop van en vervangende nieuwbouw van een paardenstal op een perceel 

aan de Pruimendijk (ongenummerd) te Ridderkerk. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen 

activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te 

sluiten zijn, is initiatiefnemer verplicht om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteit 

(vooraf) te onderzoeken. Natuurbank Overijssel is daarom gevraagd de wettelijke consequenties in het 

kader van soort- en gebiedsbescherming te onderzoeken. In voorliggend rapport worden de bevindingen 

van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 

onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 

voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

Het onderzoeksgebied is op 1 februari 2018 onderzocht op de aanwezigheid van beschermde planten en 

dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties die door uitvoering van de 

voorgenomen activiteiten beschadigd of vernield worden. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten 

een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied zoals het Natuurnetwerk Nederland en 

Natura2000.  

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige beschermde 

grondgebonden zoogdier-, amfibieën- vleermuis- en vogelsoorten. Voorgenoemde soorten benutten het 

plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er vogels in de stallen, bezetten 

amfibieën er (winter)rustplaatsen en bezetten grondgebonden zoogdiersoorten er rust- en 

voortplantingslocaties.  

 

Het onderzoeksgebied ligt buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000-gebied. 

Vanwege de lokale invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op die gebieden.  

 

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke beschermde faunasoorten1 geldt in de provincie Zuid-Holland een vrijstelling van 

de verbodsbepalingen ‘doden, verwonden en het opzettelijk vernielen en weghalen van rust- en 

voortplantingslocaties’, als gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling 

worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing 

vereist om ze te mogen verwonden en doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen 

beschadigen en te vernielen. 

 

Conclusie:  

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, dan leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van soort- of gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te 

worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden in het kader van de Wet 

natuurbescherming of de Verordening ruimte 2014. In het kader van de zorgplicht, wordt geadviseerd om de 

stallen te slopen en het terrein bouwrijp te maken buiten de winterrustperiode van amfibieën.  

                                                             
1
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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1 Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor sloop van en vervangende nieuwbouw van een paardenstal op een perceel 

aan de Pruimendijk (ongenummerd) te Ridderkerk. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen 

activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te 

sluiten zijn, is initiatiefnemer verplicht om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteit 

(vooraf) te onderzoeken. Natuurbank Overijssel is daarom gevraagd de wettelijke consequenties in het 

kader van soort- en gebiedsbescherming te onderzoeken. In voorliggend rapport worden de bevindingen 

van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 

onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 

voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren en 

beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties die door uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten beschadigd of vernield worden. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten een negatief 

effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 

activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 

Verordening Ruimte 2014. 

 

 

Toepasbaarheid:  

De resultaten van het onderzoek zijn toepasbaar op twee verschillende momenten.  

Ten eerste wordt de beoordeling van de wettelijke consequentie van de voorgenomen activiteit in het kader 

van de Wet natuurbescherming gebruikt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een goede 

ruimtelijke ordening. Deze vraag dient zich aan in het proces van de Ruimtelijke Ordening, zoals bij het 

wijzigen van een bestemmingsplan of het aanvragen van een Omgevingsvergunning.  

Ten tweede wordt in deze rapportage aangeven op welke wijze de voorgenomen activiteiten in 

overeenstemming zijn met de Wet natuurbescherming. Indien aan de orde, wordt aangegeven in welke 

periode van het jaar bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd mogen worden en of aanvullende 

maatregelen of een ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming vereist is.  
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied is gesitueerd op een ongenummerd perceel aan de pruimendijk te Ridderkerk. Het ligt in 

het buitengebied, circa 900 meter ten zuiden van Ridderkerk. Op onderstaande afbeelding wordt de globale 

ligging van het plangebied op een luchtfoto aangegeven.  

 

  
Globale ligging van het plangebied. De ligging wordt aangeduid met de blauwe marker (bron: Ruimtelijkeplannen.nl).  

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat uit twee houten paardenstallen en een stalen zeecontainer. De stallen hebben 

enkelwandige houten wanden en zijn gedekt met golfplaten. De stallen hebben geen dak- of wandisolatie. 

Rondom de stallen is erfverharding aangebracht. De stallen grenzen aan de westzijde aan rietland en ruigte, 

aan de oostzijde aan de Pruimendijk en aan de noord- en zuidzijde aan grasland (paardenweide). 
 

  
Detailweergave en begrenzing van het plangebied. Deze wordt met de gele lijn (links) aangeduid (Bron luchtfoto: PDOK). 
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  

Het concrete voornemen bestaat om de in het plangebied aanwezige paardenstallen te slopen en te 

vervangen door een nieuwe stal. Op onderstaande afbeelding wordt het wenselijke eindbeeld 

weergegeven.  

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld (bron: Madmax Diesajn). 

 

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Slopen aanwezige bebouwing; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen paardenstal; 

 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De voorgenomen activiteit heeft mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en natuurgebied. 

We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Geluid, stof en trillingen tijdens de werkzaamheden 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 

beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 

negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd (natuur)gebied buiten het onderzoeksgebied. 

Dit noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en 

omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op 

een beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  

 

In deze studie wordt uitsluitend gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het 

slopen van de stallen, het bouwrijp maken van de bouwplaats en het bouwen van de nieuwe stal en de 
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aanleg van de paardenbak. Bij de beoordeling van de invloedsfeer is geen rekening gehouden met de 

depositie van ammoniak als gevolg van de aanwezige dieren in het plangebied.  

 

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de bouwwerkzaamheden 

geluid en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn incidenteel en 

kortstondig zodat deze niet zullen leiden tot een significante verstoring van beschermde faunasoorten of de 

aantasting van beschermde habitats.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied is gelijk aan het plangebied.  
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4 Gebiedsbescherming  

 

4.1 Algemeen  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op Natura2000-

gebied en het Nationaal Natuurnetwerk (verder NNN genoemd). 

 

4.2 Natura2000  

De bescherming van Natura2000 wordt geregeld via de Wet natuurbescherming. Provincies vormen het 

bevoegd gezag voor de duurzame veiligstelling van beschermde habitattypen en -soorten in hun provincie. 

Voor activiteiten die leiden tot aantasting van de instandhoudingsdoelen dient een vergunning in het kader 

van de Wnb aangevraagd te worden.  

 

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van Natura2000. Gronden die tot Natura2000 behoren liggen 

op minimaal 3,3 kilometer afstand van het plangebied. Dit betreft het Natura2000-gebied Boezems 

Kinderdijk. Dit gebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging 

Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.  

 

 
Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de cirkel 

aangeduid (bron: Aerius). 

 

Effectbeoordeling 

Vanwege de lokale invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op de 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura2000-gebied.  

 

Conclusie 

De voorgenomen activiteiten leiden niet tot een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen 

van Natura2000-gebied. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen vergunning 

in het kader van de Wnb aangevraagd te worden. 
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4.3 Natuurnetwerk Nederland  

 

Algemeen  

Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 

(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 

uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 

onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  

 

Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 

regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN 

geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kernmerken en waarden van het gebied. In de 

verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 

handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 

aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 

uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 

kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 

regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 

ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 

‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 

zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  

 

De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 

Voor ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij er sprake is 

van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden voldaan. 

Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN, saldering van 

negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige 

spelregels hebben is opgenomen in de Verordening Ruimte 2014. Er is door toepassing van de spelregels 

ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een betere manier kunnen worden 

bereikt. 

 

Ligging t.o.v. het NNN 

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Gronden die tot het NNN behoren liggen 

op minimaal 2,2 kilometer afstand. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het NNN in de 

omgeving van het plangebied weergegeven.  

 

    
Ligging van het Natuurnetwerk Nederland (groen) in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied  wordt 

met de cirkel aangeduid (bron: Provincie Zuid-Holland).  
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Effectbeoordeling 

Vanwege de lokale invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op gronden 

erbuiten en dus ook niet op het NNN.  

 

Conclusie  

De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op het NNN. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft ontheffing aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te 

mogen voeren in het kader van de Verordening Ruimte 2014.  

 

4.4 Slotconclusie 

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. De invloedsfeer van de 

voorgenomen activiteiten is lokaal. Dat houdt in dat de voorgenomen activiteiten geen negatief effect 

hebben op gebieden die buiten het plangebied liggen. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot 

wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.  
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het 

onderzoeksgebied is het niet uitgesloten dat (beschermde) soorten van onderstaande soortgroepen in het 

gebied voorkomen: 

• Vogels  

• Grondgebonden zoogdieren 

• Vleermuizen 

• Amfibieën  

 

5.2 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 1 februari 2018 tijdens de 

daglichtperiode (ochtend) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 

potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 

onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60) en zijn de in 

dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.  

 

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 

bronnen: 

• Veldbezoek door ervaren ecoloog2 

• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland  

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora  

 

Het weer tijdens het veldbezoek 

Half bewolkt, droog, 5,5⁰C, wind 3-4 Bft.  

 

Flora en vegetatie 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De 

onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor floristisch onderzoek omdat de meeste planten niet meer 

bloeien in deze periode van het jaar en de bovengrondse plantendelen geheel of gedeeltelijk afgestorven 

zijn. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan een goede inschatting gemaakt 

worden van de potentie van het onderzoeksgebied en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 

gestelde eisen.  

 

Vogels 

Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van broedvogels. De onderzoeksperiode is 

beperkt geschikt om alle potentiële broedvogelsoorten in het onderzoeksgebied vast te kunnen stellen 

omdat het onderzoek is uitgevoerd buiten de broedtijd van de meeste vogelsoorten en de zomergasten in 

hun overwinteringsgebieden verblijven. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 

kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 

uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.  

 

 

 

 

                                                             
2
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 

jaarlijks 120-140 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland.  
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Grondgebonden zoogdieren  

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 

zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren al bezetten ze 

geen voortplantingslocaties in deze tijd van het jaar. Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar 

grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de aanwezigheid van grondgebonden 

zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en bijtsporen, haren, 

prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het 

plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van grondgebonden zoogdiersoorten.  

 

Vleermuizen  

De onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. De 

meeste vleermuissoorten hebben de zomerverblijfplaatsen verlaten en bezetten de winterverblijfplaatsen, 

al dan niet op enige afstand van de zomerverblijfplaatsen. Soorten als gewone- en ruige dwergvleermuizen 

bezetten soms nog wel een (beschutte) zomerverblijfplaats. De onderzoeksperiode is ongeschikt voor 

onderzoek naar kraamkolonies.  

 

Er is in het plangebied gezocht naar vleermuizen en aanwijzingen die op de aanwezigheid van een 

verblijfplaats in het plangebied duiden, zoals invliegopeningen naar potentiële verblijfplaatsen in 

gebouwen, uitwerpselen, prooiresten onder een hangplek en veegstrepen rond invliegopeningen. De 

bebouwing is beoordeeld op de mogelijke geschiktheid als verblijfplaats door te kijken naar bouwstijl, 

gebruikte materialen, mate van afwerking en staat van onderhoud. De mogelijke betekenis van het 

onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele 

beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied.  

 

Amfibieën  

De onderzoeksperiode is ongeschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën omdat ze zich vanaf half 

september - begin oktober tot eind maart terugtrekken in hun overwinteringsplaatsen onder water, in 

holen en gaten in de grond, in holle bomen/stammen of onder de strooisellaag, bergen groen of ander 

groenafval. Ook kunnen amfibieën overwinteren in toegankelijke gebouwen, zoals karloodsen. Op basis van 

een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de 

functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 

gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 

het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van amfibieënsoorten. 

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde soorten als vissen, 

reptielen, dag- en nachtvlinders, libellen, vissen, bladmossen, sporenplantenvaren (kleine vlotvaren), haften 

(oeveraas), kevers en kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte 

habitat vormt voor deze soorten.  
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5.3 Resultaten  

In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 

onderzoeksgebied vastgesteld zijn, die mogelijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten waarvan 

het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in deze 

paragraaf besproken. Het onderzoeksgebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde 

plantensoorten.  

 

Vogels  

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels 

benutten het plangebied als foerageergebied en mogelijk nestelen soorten als koolmees, witte kwikstaart, 

merel en boerenzwaluw in de bebouwing. Door het slopen van de bebouwing worden mogelijk vogelnesten 

beschadigd en vernield.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen stallen. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar mogelijk behoort het 

plangebied tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische soorten als bruine 

rat, aardmuis en huisspitsmuis. Deze soorten benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied en 

mogelijk bezetten ze er ook rust- en voortplantingslocaties. Voorgenoemde soorten kunnen rust- en 

voortplantingslocaties bezetten in holen in de grond en in opgeslagen goederen. Door het slopen van de 

stallen en het bouwrijp maken van het plangebied worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 

en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties verstoord en vernield.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen stallen en bouwrijp maken bouwplaats.  

 

Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen  

Er zijn geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen (potentiële) verblijfplaatsen van vleermuizen in het 

plangebied waargenomen. Potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen, zoals gebouwen, bouwwerken 

(zoals kelders, duikers en bruggen), holenbomen en bomen met losse schors, ontbreken in het plangebied. 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en worden 

geen verblijfplaatsen verstoord of vernield.  

  

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Foerageergebied  

Mogelijk behoort het plangebied tot het foerageergebied van vleermuissoorten als gewone- en ruige 

dwergvleermuis, meervleermuis, watervleermuis en laatvlieger. De gewone dwergvleermuis foerageert 

mogelijk rondom de bebouwing, terwijl de andere soorten mogelijk over het plangebied vliegen terwijl ze 

foerageren rond de ruigte en het rietland, net buiten het plangebied. Gelet op de inrichting en het 

gevoerde beheer van het plangebied en de beperkte oppervlakte van geschikt foerageergebied, is de 

betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen heel beperkt. Door uitvoering van de 

voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied niet aangetast. Ook niet 

als er kunstlicht in het plangebied wordt geplaatst en wordt benut. Niet alle vleermuissoorten zijn gevoelig 

voor kunstlicht en een mogelijk negatief effect is kortstondig en wordt hoofdzakelijk toegepast buiten de 

actieve periode van vleermuizen (winterrustperiode) 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  



14 

 

Vliegroute  

Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen als geleiders tijdens het foerageren en om van 

verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 

elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 

rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  

 

Het plangebied vormt geen verbindend element in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 

geen onderdeel uit van een vliegroute voor vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 

geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Amfibieën  

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode in het jaar waarin amfibieën actief zijn, maar op basis van 

een beoordeling van het landschap en het gevoerde beheer, kan de functie van het plangebied als 

functioneel leefgebied voldoende goed ingeschat worden.  

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende amfibieënsoorten als 

bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. Bruine kikker en gewone pad 

benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten alle voorgenoemde soorten 

een winterrustplaats in het plangebied. Amfibieën kunnen een (winter)rustplaats bezetten in holen en 

gaten in de grond, in kruipruimtes, onder takkenbossen, bergen groen en mest, onder tegels en vloeren. 

Amfibieën kunnen ook een winterrustplaats bezetten in toegankelijke gebouwen, zoals stallen. Geschikt 

voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. Door het slopen van de bebouwing en het bouwrijp 

maken van de bouwplaats worden mogelijk amfibieën verwond en gedood, worden mogelijk 

(winter)rustplaatsen beschadigd en vernield.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing en bouwrijp maken bouwplaats. 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen  

 

Overige soorten  

Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 

onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

 

 

5.4 Toetsingskader 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 

beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 

evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te 

verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  

Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 

te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 

Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 

doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of 

vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke 

ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Zuid-Holland van kracht.  
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Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 

volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 

er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  

 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 

3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 

en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

 

 

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

Vogels  

Door het slopen van de stallen worden mogelijk bezette vogelnesten verstoord en vernield. Van de in het 

plangebied nestelende soorten zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude nesten of de 

nestplaats. Voor het beschadigen/vernielen van bezette nesten en het verwonden/doden van vogels kan 

geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een 

in de wet genoemd wettelijk belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het 

verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te 

worden. De meest geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren is augustus-februari.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Stallen slopen buiten de voortplantingsperiode van vogels.   

 

Vleermuizen  

 

Verblijfplaatsen  

Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied. Door het uitvoeren van de voorgenomen 

activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en worden geen verblijfplaatsen beschadigd of 

vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader 

van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd 

te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 

voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 

 

Foerageergebied  

Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op foerageergebied van 

vleermuizen. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het 

kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 

voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen. 

 

Vliegroute 

Het onderzoeksgebied heeft geen betekenis als vliegroute voor vleermuizen. Het uitvoeren van de 

voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het 

functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 

geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te 

mogen voeren in het kader van de Wnb.  
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Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen. 

 

Grondgebonden zoogdieren  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond en 

gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Voor de 

grondgebonden zoogdiersoorten die een rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt 

een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wnb. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt 

niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen 

ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te 

mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen. 

 

Amfibieën  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en 

worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Voor de in het plangebied voorkomende 

amfibieënsoorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verwonden en doden’ en het 

‘beschadigen en vernielen van verblijfplaatsen’ als gevolg van werkzaamheden die in het kader van een 

ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke 

consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 

verbodsbepalingen aangevraagd te worden. 

 

In het kader van de zorgplicht wordt geadviseerd om de stallen te slopen en het terrein bouwrijp te maken 

buiten de winterrustperiode van amfibieën. Hierdoor wordt voorkomen dat amfibieën in winterrust 

verwond of gedood worden. De meest geschikte periode voor uitvoering van deze werkzaamheden is april-

september.  

 

Wettelijke consequenties: 

- Geen (zorgplicht) 

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 

faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 

andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
Soortgroep Beschermde soorten 

planlocatie 

Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Grondgebonden zoogdieren; 

foerageergebied  

Diverse soorten    Niet van toepassing, functie wordt 

niet aangetast (en niet beschermd)   

Geen  

Grondgebonden zoogdieren; 

rust- en voortplantingslocaties 

Diverse soorten    Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling  

Geen 

Vogels; foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd  

Geen 

Vogels; bezette nesten (niet 

jaarrond beschermde nesten) 

Diverse soorten  Art. 3.1 lid 1 & lid 2 Bebouwing slopen buiten 

voortplantingsperiode.  

Vleermuizen;  verblijfplaatsen & 

vliegroute 

Niet aanwezig Niet van toepassing.   Geen 

Vleermuizen; foerageergebied Diverse soorten Niet van toepassing , functie wordt 

niet aangetast 

Geen 

Amfibieën; alle functies Diverse soorten   Niet van toepassing; ; vrijstelling 

i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling en 

functie als foerageergebied is niet 

beschermd. 

Zorgplicht m.b.t. 

winterrustplaatsen. 

Overige soorten Niet aanwezig Niet van toepassing. Geen 
Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 

Er zijn geen historische gegevens bekend over de betekenis van het plangebied voor beschermde flora- 

en faunawaarden.  

 

5.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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6 Samenvatting en conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke beschermde faunasoorten3 geldt in de provincie Zuid-Holland een vrijstelling van 

de verbodsbepalingen ‘doden, verwonden en het opzettelijk vernielen en weghalen van rust- en 

voortplantingslocaties’, als gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling 

worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing 

vereist om ze te mogen verwonden en doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen 

beschadigen en te vernielen. 

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige beschermde 

grondgebonden zoogdier-, amfibieën- vleermuis- en vogelsoorten. Voorgenoemde soorten benutten het 

plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er vogels in de stallen, bezetten 

amfibieën er (winter)rustplaatsen en bezetten grondgebonden zoogdiersoorten er rust- en 

voortplantingslocaties.  

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de 

oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten 

dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De functie van het plangebied als 

foerageergebied voor vogels is niet beschermd. 

Voor de grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten die een rust- en/of voortplantingslocatie in het 

plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 

‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. De functie van het plangebied als 

foerageergebied, is voor deze soorten niet beschermd. In het kader van de zorgplicht wordt geadviseerd 

om de stallen te slopen en het plangebied bouwrijp te maken buiten de winterrustperiode van amfibieën.  

Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied en het plangebied vormt geen onderdeel van 

een vliegroute. Het is aannemelijk dat een soort als de gewone dwergvleermuis rond de bebouwing 

foerageert en dat sommige andere vleermuissoorten over het plangebied vliegen terwijl ze foerageren 

boven vegetatie niet buiten het plangebied, maar deze functie wordt door uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten niet aangetast.  

 

Het onderzoeksgebied ligt buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000-gebied. 

Vanwege de lokale invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op die gebieden.  

 

Conclusie:  

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, dan leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van soort- of gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te 

worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden in het kader van de Wet 

natuurbescherming of de Verordening ruimte 2014. In het kader van de zorgplicht, wordt geadviseerd om de 

stallen te slopen en het terrein bouwrijp te maken buiten de winterrustperiode van amfibieën.  

 

 

 

  

                                                             
3
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Bijlage 2 

Toelichting Wet Natuurbescherming  

 

Drie beschermingsregimes  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 

apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 

Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 

worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 

of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 

230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 

zijn voldaan: 

 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 

wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 

volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 

zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 

gedragscode. 

 

Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 

De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 

één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 

gericht op de bescherming van individuen van  soorten. 

 

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 

verleend kan worden, wordt afgewogen  tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 

soort. 

 

Zorgplicht voor dieren en planten  

Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 

met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 

intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 

houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 

alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 

zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 

 

Vrijstelling regelgeving  

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 

beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 

vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 

bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 

soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 

gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 

vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 

verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 

provinciale verordening.  

 

Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 

soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 

en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 

ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 

gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 

 

 

Welke soorten zijn beschermd? 

De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  

 

1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  

2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn.  

3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’  waaronder soorten vallen die vanuit 

nationaal oogpunt  bescherming behoeven.  

 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  

 

Vrijgestelde soorten 

In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 

soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 

soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
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- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 

gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 

natuurbeheer. 

 
Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Amfibiëen bruine kikker Rana temporaria 

Amfibiëen gewone pad Bufo bufo 

Amfibiëen kleine watersalamander Lissotriton vulgaris 

Amfibiëen meerkikker Pelophylax ridibundus 

Amfibiëen middelste groene kikker/bastaard kikker Pelophylax kl. esculentus 

Zoogdieren-landzoogdieren aardmuis Microtus agrestis 

Zoogdieren-landzoogdieren bosmuis Apodemus sylvaticus 

Zoogdieren-landzoogdieren bunzing Mustela putorius 

Zoogdieren-landzoogdieren dwergmuis Micromys minutus 

Zoogdieren-landzoogdieren dwergspitsmuis Sorex minutus 

Zoogdieren-landzoogdieren egel Erinaceus europeus 

Zoogdieren-landzoogdieren gewone bosspitsmuis Sorex araneus 

Zoogdieren-landzoogdieren haas Lepus europeus 

Zoogdieren-landzoogdieren hermelijn Mustela erminea 

Zoogdieren-landzoogdieren huisspitsmuis Crocidura russula 

Zoogdieren-landzoogdieren konijn Oryctolagus cuniculus 

Zoogdieren-landzoogdieren ree Capreolus capreolus 

Zoogdieren-landzoogdieren rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 

Zoogdieren-landzoogdieren veldmuis Microtus arvalis 

Zoogdieren-landzoogdieren vos Vulpes vulpes 

Zoogdieren-landzoogdieren wezel Mustela nivalis 

Zoogdieren-landzoogdieren woelrat Arvicola terrestris 

Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt in de Provincie Zuid-Holland als gevolg van 

handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 

Internet: 

 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 

 

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  

 

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  

 

https://calculator.aerius.nl 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

 

 



 

  
Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning 

“Pruimendijk ong. te Ridderkerk” 
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Bijlage 2 Watertoetsresultaat 



datum 11-1-2018
dossiercode    20180111-39-16799

Waterparagraaf verkorte procedure Pruimendijk Pruimendijk - Ridderkerk

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 november 2003
wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het
plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige
doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen
betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met
hemelwater, lozingen op oppervlaktewater). Het waterschap is naast waterbeheerder ook wegbeheerder. Dit belang wordt ook
meegenomen in het watertoetsproces.
Deze waterparagraaf heeft betrekking op het plan Pruimendijk Ridderkerk .

Waterbeleid
De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in landen in de EU.
Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt.
Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan.

Op provinciaal niveau zijn de Provinciale Structuurvisie, het Provinciaal Waterplan en de Verordening Ruimte richtinggevend
voor ruimtelijke plannen.

Het Waterbeheerplan van het waterschap vormt het beleidskader voor de regionale waterbeheertaak. De ruggengraat van het
plan wordt gevormd door de doelstellingen voor waterkwantiteit en waterkwaliteit. Belangrijkste ruimtelijk relevante thema s zijn
de Kaderrichtlijn Water en het Nationaal Bestuursakkoord Water. Daarnaast zijn Keur en leggers van het waterschap belangrijk
regelstellende instrumenten waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.

Het Beleidsplan Waterkeringen Kijk op Dijk en Duin omvat de hoofdlijnen van beleid, visie en richting met betrekking tot het
beheer van de waterkeringen. In het beleidsplan staat beschreven welke aspecten met betrekking tot waterkeringen in
(bestemmings)plannen een nadere verankering behoeven. Hierbij is het uitgangspunt dat de kern- en beschermingszones,
zoals opgenomen in de legger, opgenomen moeten worden in het (bestemmings)plan. In de toekomst geldt dit ook voor het
profiel van vrije ruimte ten behoeve van eventuele toekomstige dijkversterkingen.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met het waterschap opgestelde (deel)gemeentelijk Waterplan en het
(deel)gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Watersysteem

In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat
droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt
door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere
gebieden of latere generaties. Het principe eerst vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren is hierbij leidend. Rijk, provincies
en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het
watersysteem.

Afvalwaterketen

Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te
voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal
overstorten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe.
Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent
ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden
alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem.
Vandaar dat het principe eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe
stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is
oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing op het
oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

 

Wegenbeleid



Het Wegenbeleidsplan Wegen naar de toekomst van waterschap Hollandse Delta vormt het beleidskader voor de
wegenbeheertaak.

Belangrijkste relevante thema s zijn de verkeersveiligheid, berijdbaarheid en weginrichting, en bereikbaarheid en mobiliteit.
Daarnaast is de Keur van het waterschap een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet
worden gehouden.

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding

Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen
voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast
geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is minder dan 500 m2 en er zal geen oppervlaktewater worden
gedempt. Binnen of aangrenzend aan het plangebied is oppervlaktewater aanwezig. Voor activiteiten binnen de
beschermingszone van de watergang is een watervergunning op grond van de waterwet nodig.Het plangebied bevindt zich niet
binnen een beschermingszone van de belangrijkste typen watergangen.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via een gescheiden stelsel, waarbij hemelwater wordt
geinfiltreerd

Er worden geen (bouw)materialen toegepast waardoor het afstromende hemelwater bijvoorbeeld door uitloging verontreinigd
kan raken.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

Grondwater

Het plan mag niet resulteren in een blijvende grondwaterpeilverlaging of in vervuiling van het grondwater. Na aanleg dient de
ontwatering (het verschil tussen de grondwaterstand en maaiveld) in het plangebied minstens 70 centimeter te bedragen

Wegen

Het plan voorziet niet in een nieuwe aansluiting op een weg buiten de bebouwde kom daarnaast ligt het plangebied niet in een
obstakelvrije zone van het waterschap.

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de Digitale Watertoets. Toetsing
aan de kaartlagen en beantwoording van de vragen heeft ertoe geleid dat de verkorte watertoetsprocedure is toegepast. Het
plan heeft een geringe invloed op de belangen van het waterschap.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap geeft een positief wateradvies.

De WaterToets 2017
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