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Aanleiding omgevingsvergunning
Aan de Nieuwstraat 51 was tot de rond eeuwwisseling fietsenmaker Mol gevestigd. Dit bedrijf
annex winkel bestaat niet meer. Aan de Nieuwstraat 53-55 zat tot enkele jaren geleden een filiaal
van huishoudwinkel Blokker. Deze winkel is verhuisd naar de Rapenburg 4. De percelen met
gebouwen zijn nu eigendom van een bouwbedrijf en de franchisenemer van de Blokker.
Op de percelen Nieuwstraat 51 tot en met 55 stonden het pand van de fietsenmaker met op de
begane grond de werkplaats met winkel en erboven, op de verdieping, een woning. Ernaast
stond het voormalige pand van Blokker, bestaande uit een winkelruimte met opslag op de begane
grond en een bovenwoning. Inmiddels is een sloopvergunning voor de panden afgegeven, en
worden ze gesloopt.
De huidige eigenaren willen op het perceel een blok met 4 starterswoningen bouwen en ernaast
een enkele vrijstaande woning. Deze ruimtelijke onderbouwing is geschreven voor het blok met
de 4 starterswoningen. De vrijstaande woning past binnen de geldende bestemming.
Op 12 januari 2017 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 4
starterswoningen aan de Nieuwstraat 51-55 in Neede. Ter ondersteuning van de aanvraag voor
een omgevingsvergunning is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Voor de omgevingsvergunning is een afwijking van het geldende bestemmingsplan nodig. Hiervoor moet de
uitgebreide procedure (Wabo) doorlopen worden.

Luchtfoto (voorjaar 2016) omgeving: de gele ster duidt de projectlocatie aan de Nieuwstraat 51-55.

Met de hier bedoelde procedure van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) wordt
dan ook beoogd het terrein te gebruiken voor de bouw van 4 starterswoningen. Het bouwplan
voldoet niet aan het geldende bestemmingsplan “Neede, Centrum 2011”. Een afwijking van het
bestemmingsplan is daarom noodzakelijk.
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Geldend bestemmingsplan
Het projectgebied ligt in het bestemmingsplan “Neede, Centrum 2011”. Dit bestemmingsplan is
vastgesteld op 26 juni 2013, en is op 18 september 2013 in werking getreden. Het plan is op
30 april 2014, na de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
onherroepelijk van kracht geworden.
Het projectgebied heeft de bestemming ‘Wonen’, met daarbij de functiemogelijkheid voor
bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 en 2. Binnen het gebied liggen twee bouwvlakken
waarbinnen respectievelijk 2 en 4 woningen mogen worden gebouwd. Voor het linkse bouwvlak
geldt tevens een bouwaanduiding, waardoor het hoofdgebouw tot op de erfgrens mag worden
gebouwd. Het gebied mag dus worden gebruikt voor woningbouw (maximaal 6 woningen).

Fragment verbeelding bestemmingsplan “Neede, Centrum 2011”(niet op schaal).

Voor archeologische waarden (dubbelbestemming) geeft de verbeelding bij het bestemmingsplan
aan dat het voorste deel (zuidelijk) van het perceel, de archeologische waarde 1 heeft. Het
achterste (noordelijke) deel heeft een verwachtingswaarde, namelijk verwachtingswaarde 1.
Het bouwplan voor de 4 starterswoningen past niet binnen de regels van de geldende
bestemming. Een deel van het hoofdgebouw wordt namelijk buiten het bouwvlak gebouwd. Ook
komen de mogelijke woningaantallen per bouwvlak niet overeen met het gewenste aantal.
Het bouwplan kan dus niet zondermeer uitgevoerd worden. Het is in strijd met de bouwregels bij
de bestemming ‘Wonen’. Dat is de reden waarom voor het verlenen van de gevraagde
omgevingsvergunning een afwijking van het bestemmingsplan nodig is.

Juridische aspecten
De aanvraag voor het bouwplan moet worden beschouwd als een aanvraag om met een
omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. Voor het ingediende bouwplan kan
worden afgeweken van het geldende bestemmingsplan op basis van artikel 2.12, eerste lid,
onder a, juncto 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
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Een omgevingsvergunning die in strijd is met een geldend bestemmingsplan kan met toepassing
van die bepaling alleen worden verleend als daarvoor een goede ruimtelijke onderbouwing
bestaat en het niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Deze notitie bevat die
ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van vier starterswoningen aan de Nieuwstraat 51-55 in
Neede.
De gemeenteraad van Berkelland heeft op 14 september 2010 ‘categorieën van gevallen’
aangewezen waarin burgemeester en wethouders afwijkingen van het bestemmingsplan kunnen
toestaan. In die ‘gevallen’ is geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad
vereist voor de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid. Dit bouwplan voldoet aan de
voorwaarden waarop de raad deze bevoegdheid heeft gedelegeerd. Burgemeester en
wethouders zijn daarom bevoegd om te beslissen op deze aanvraag zonder een afzonderlijke
verklaring van geen bedenkingen.

Beschrijving van het projectgebied en bouwplan
Het projectgebied ligt op het perceel kadastraal bekend gemeente Neede, sectie C, nummers
9753 en 9756 tot en met 9759. De voormalige fietsenmaker, met bovenwoning, had het adres
Nieuwstraat 51. De voormalige blokkerwinkel met woning, Nieuwstraat 53 en 55. Het nieuw te
bouwen blok met vier starterswoningen komt enkele meters achter de voormalige gevelrooilijn te
liggen. De luchtfoto (zie pagina 3) toont de ligging van het projectgebied.
De laatste jaren stonden de panden leeg, en dreigde verpaupering. Leegstaand vastgoed,
krimpproblemen en de consequenties van de veranderende bevolkingsdynamiek zijn steeds
meer bepalend voor nieuwe ontwikkelingen. Reden voor de beide eigenaren en de plaatselijke
makelaar om de handen ineen te slaan. Gezamenlijk, mede in overleg met de gemeente
Berkelland, is gekomen tot het plan voor de bouw van 4 starterswoningen aan de Nieuwstraat 51
t/m 55 in Neede.

Vooraanzicht van de nieuwe woningen aan de Nieuwstraat.

De nieuwe woningen worden gebouwd aan de Nieuwstraat, 3 meter achter de huidige voorgevel.
Hierdoor krijgen de starterswoningen een kleine voortuin, en komen iets verder van de straat te
liggen. Dit is gunstig voor het verkeerslawaai en voor eventuele inkijk in de woning.
De woningen zijn zowel aan de voorzijde, als aan de achterzijde te betreden. De beide
hoekwoningen krijgen bovendien een garage, met ervoor een oprit met parkeerruimte op het
eigen terrein. Voor de beide tussenwoningen is het ook mogelijk om een garage te realiseren op
de achterzijde van het perceel.
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De woningen worden gebouwd in een donkerrode baksteen. Aan de voorgevel wordt een accent
aangebracht van antracietkleurige houtelementen. Verder krijgt het een schuine kap met
antracietkleurige dakpannen, evenwijdig aan de straat. De hoogte van de goot is ongeveer 5,5
meter, en de nok is bijna 10 meter hoog. De perceel oppervlaktes liggen tussen 180 en 285 m².
De inhoud van een woning is ongeveer 400 m³.

Situatie van de nieuwe woningen aan de Nieuwstraat.

Beleidsinventarisatie
Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld en vervangt
verschillende nota’s, waaronder de Nota Ruimte. In de SVIR staan de plannen voor ruimte en
mobiliteit. Het kabinet beschrijft hierin, in welke infrastructuurprojecten het de komende jaren wil
investeren. Provincies en gemeenten krijgen meer bevoegdheden bij ruimtelijke ordening.
De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen en doet geen concrete uitspraken die van
toepassing zijn op dit bouwplan.
Ladder voor duurzame verstedelijking
In de SVIR wordt 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. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening
door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij dient de behoefte aan
een stedelijke ontwikkeling te worden aangetoond.
Uit Afdelingsjurisprudentie blijkt dat in het kader van woningbouw de bouw van een blok van vier
woningen binnen bestaand bebouwd woongebied niet als nieuwe stedelijke ontwikkeling is te
kwalificeren. In voorliggend geval is de ladder voor duurzame verstedelijking dan ook niet van
toepassing aangezien sprake is van de bouw van vier woningen in een zelfstandig plan. Daarbij
kan worden opgemerkt dat dit plan voorziet in een actuele woonbehoefte. De woningen zijn
vrijwel allemaal al verkocht.
Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid.
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Provinciaal beleid
Omgevingsvisie Gelderland
De provincie Gelderland heeft een integraal provinciaal beleidsplan; de Omgevingsvisie
Gelderland. Provinciale Staten hebben deze omgevingsvisie op 9 juli 2014 vastgesteld.
In de Omgevingsvisie heeft de provincie twee doelen gedefinieerd die de rol en kerntaken van de
provincie als middenbestuur benadrukken:
 een duurzame economische structuurversterking;
 het borgen van de kwaliteit en de veiligheid van onze leefomgeving.
Deze doelen versterken elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Economische
structuurversterking vraagt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dat is meer dan een goede
bereikbaarheid en voldoende vestigingsmogelijkheden. Het betekent ook een aantrekkelijke
woon- en leefomgeving met de unieke kwaliteiten van natuur, water en landschap in Gelderland.
In de Omgevingsvisie staat het 'fysieke' in de leefomgeving centraal. Tegelijk zit er een sterke
'sociale' component aan de opgaven voor sterke steden en een vitaal landelijk gebied.
Wonen
De provincie en haar partners streven er samen naar om vraag en aanbod op de woningmarkt
met elkaar in balans te brengen en te houden. De Achterhoekse gemeenteraden hebben de
Regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020 vastgesteld. In de eerste evaluatie van deze
woonvisie zijn aanbevelingen en actiepunten geformuleerd waarmee gemeenten, corporaties en
de provincie de komende jaren (verder) aan de slag gaan.
Achterhoek
In de Achterhoek zijn de gevolgen van de demografische ontwikkelingen goed merkbaar. De
regio heeft bij het Rijk de status van 'krimpregio'. Bevolkingsgroei vindt nog nauwelijks plaats. In
de meeste gemeenten is al sprake van bevolkingsdaling (krimp). Er is nog zeer beperkt vraag
naar groei van de woningvoorraad, vooral door de afname van het gemiddeld aantal personen
per huishouden.
Het inzicht groeit dat, om vraag en aanbod met elkaar in balans te brengen en te houden, op
termijn een vorm van strategisch voorraadbeheer nodig is. Dit beheer is gericht op alle woningen
binnen een gemeente en liefst afgestemd met de regio. Dit vraagt om kennis van de kansen en
de mogelijkheden voor:
 sloop met vervangende nieuwbouw;
 verdunning;
 functieverandering van bestaand vastgoed.
Op basis van deze kennis kan de meest geschikte locatie bepaald worden voor:
 eventuele nieuwbouw;
 het benutten van mogelijkheden in de bestaande voorraad;
 functieverandering.
Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik
Als juridische basis gebruikt de provincie de ladder voor duurzame verstedelijking die het Rijk
heeft vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In elk bestemmingsplan of omgevingsvergunning die voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling dienen gemeenten volgens de
rijksladder aan de hand van drie stappen de locatiekeuze te motiveren. Deze rijksladder is van
provinciaal belang. Aangezien de juridische borging van de ladder al geregeld is in het Bro, heeft
de provincie de ladder niet nogmaals opgenomen in de provinciale omgevingsverordening.
Omgevingsverordening Gelderland
De provincie beschikt over instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. De verordening
wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van
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het beleid van de Omgevingsvisie juridisch gewaarborgd is. De verordening voorziet ten opzichte
van de Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus beleidsneutraal.
In artikel 2.2.1.1 van de Omgevingsverordening Gelderland zijn regels voor 'nieuwe woonlocaties'
opgenomen.
Toetsing aan het provinciaal beleid
Dit plan past goed binnen de gedachte van zorgvuldig ruimtegebruik. De vrijgekomen
inbreidingslocatie wordt ingevuld met een ruimtelijk en functioneel aanvaardbare functie.
Bovendien zijn de woningaantallen al opgenomen in het geldende bestemmingsplan, en van
daaruit is ook geen sprake van een ‘nieuwe woningbouwlocatie’.
De Omgevingsverordening Gelderland bevat voor het overige geen artikelen die direct van
toepassing zijn op deze ontwikkeling. De verordening vormt dan ook geen belemmering voor de
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.
Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 (KWP3)
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 12 januari 2010 het 'Kwalitatief Woonprogramma
2010-2019 (KWP3)' vastgesteld. Het doel van het KWP3 is om de woningvoorraad (het aanbod)
zo goed mogelijk af te stemmen op de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte (de vraag).
In het Kwalitatief Woonprogramma gaat het nadrukkelijk niet alleen om de aantallen te bouwen
woningen. Er is bij de inwoners een grote behoefte aan huurwoningen en woningen in het
betaalbare segment. Daarom zijn ook afspraken gemaakt over de aantallen betaalbare woningen
(sociale huur en koop). Er wordt bovendien rekening gehouden met een steeds groter wordende
groep ouderen die het liefst zelfstandig wil blijven wonen. Verder zijn afspraken gemaakt over de
verhouding koop-huur.
Afsprakenkader regio Achterhoek
Het KWP heeft tot doel het woningaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de kwalitatieve
woningbehoefte. Concreet betekent dit, dat de ontwikkeltrajecten voor de regio Achterhoek
gericht zijn op het aanpakken van de belangrijkste verschillen met de uit onderzoeken gebleken
behoeften aan woningen (het referentiekader). De trajecten zijn het resultaat van de vergelijking
van het referentiekader en de regionaal opgetelde woningbouwprogramma’s. Het gaat hierbij om
de periode 2010 tot en met 2019.
De gemeenten, de woningcorporaties en de provincie hebben dit afsprakenkader onderschreven.
Dit betekent, dat elk van deze partijen hun besluiten op het gebied van wonen en woningbouw
zullen nemen overeenkomstig de afspraken in dit KWP.
Toetsing aan het KWP3
Bij dit project is sprake van de realisatie van 4 starterswoningen. Het woningbouwaantal voor
deze locatie is meegenomen in het afsprakenkader. Het totale aantal is/was zelfs 1 hoger dan de
nu te realiseren 4 (+1) woningen. Deze ontwikkeling past daarmee binnen het KWP3.
Gemeentelijk beleid
Structuurvisie Berkelland 2025
De Structuurvisie Berkelland 2025 geeft de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot het jaar 2025
weer. Het is een integrale visie voor het hele grondgebied van de gemeente.
Een uitgangspunt voor de gemeente is het behouden van evenwichtigheid, kleinschaligheid en
variatie van het woningaanbod. De vier hoofdkernen hebben daarbij ieder hun eigen kwaliteiten.
Deze kwaliteiten moeten verder worden versterkt.
Berkelland streeft naar leefbare wijken en kernen met een gedifferentieerde woningvoorraad en
bevolking. Woningbouw wordt vooral geconcentreerd in de vier hoofdkernen en moet zo min
mogelijk beslag leggen op ruimte buiten de bebouwde kom. Dit betekent, dat inbreiden voor
uitbreiden gaat. Inbreiden mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van bestaande wijken.
In de structuurvisie worden de belangrijkste ontwikkelingen voor de vier grote kernen afzonderlijk
weergegeven. Voor Neede geldt dat de omgeving zeer natuurlijk en rustig is, met diverse
mogelijkheden voor wandelen en fietsen. Cruciale ontwikkelingen voor de toekomst van Neede
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zijn de realisatie van de N18 en het project Neede VIP. Versterken van de identiteit van Neede
door inzetten op deze ontwikkelingen is van belang.
In de Dorpsvisie staan de volgende ontwikkelingen:
 Woonklimaat: woningbouw gericht op jongeren en ouderen;
 Jongeren en onderwijs: kansen voor beroepsonderwijs en een onderwijsplein;
 Welzijn en zorg: aandacht voor sociale voorzieningen en bereikbaarheid per openbaar
vervoer;
 Economie en bedrijvigheid: goed vestigingsklimaat en voldoende werkgelegenheid,
ontwikkeling van een dorpshart;
 Verkeer en vervoer: routing en verkeer in het centrum zijn belangrijke elementen;
 Vrije tijd: combineren van recreatie en toerisme met kleinschalige attracties, horeca en
detailhandel.
Op het gebied van woningbouw is een kwaliteitslag noodzakelijk. In de wijk De Berg wordt aan
wijkontwikkeling en herstructurering gedaan. Ook een impuls aan de winkelstraat en detailhandelstructuur in Neede is van belang. De N18 kan voor nieuwe impulsen zorgen.
Ten aanzien van wonen worden de volgende ontwikkelingen genoemd:
 Eventuele woningbouw ontwikkelen passend bij Neede, met aandacht voor ruimte en pure
natuur. Ruimte voor flora, fauna en water.
 Voorzien in de eigen woningbehoefte, niet van buiten aantrekken.
 De opgave voor de toekomst (prioriteit) ligt vooral in het opwaarderen van:
- De Berg ( wijkontwikkelingsgebied);
- Het Centrum (impuls aan de winkelstraat en de detailhandelsstructuur);
- De Haaksbergseweg en omgeving, vernieuwing;
- Accent ligt op grondgebonden woningen (eengezins en levensloopbestendig). Daarnaast
is er nog ruimte voor luxere appartementen;
- Mogelijkheden voor wijkontwikkelingen en herstructurering;
- Ontwikkeling wijk Kronenkamp (vrije sector) en Hondelink (vrije sector).
Toetsing aan de Structuurvisie Berkelland 2025
De te bouwen starterswoningen passen bij Neede en voorzien in een behoefte van de Needse
bevolking. De woningen zijn bij uitstek geschikt voor jongeren, maar eventueel ook voor ouderen.
Ook wordt hiermee een verpauperende omgeving weer opgewaardeerd.

Milieu-hygiënische aspecten
Bedrijven en milieuzonering
In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet rekening worden gehouden met
voorzienbare hinder door milieubelastende activiteiten. Het is gebruikelijk om voor ruimtelijke
ontwikkelingen in de omgeving van bedrijvigheid gebruik te maken van de afstanden uit de
publicatie Bedrijven en milieuzonering (VNG-uitgeverij, 2009). Andersom kan deze publicatie
worden gebruikt voor het op verantwoorde wijze inpassen van bedrijvigheid in de fysieke
omgeving. De publicatie geeft informatie over de milieukenmerken van vrijwel alle voorkomende
bedrijfstypen. Het biedt daarmee een hulpmiddel om ruimtelijke ordening en milieu op elkaar af te
stemmen.
Beoordelingskader
De in de VNG-publicatie genoemde richtafstanden zijn, afhankelijk van de omgevings- en
bedrijfskenmerken, naar boven of beneden bij te stellen. Het toepassen van de richtafstand moet
gemotiveerd gebeuren. Uitgangspunt is dat de richtafstanden gelden tussen de perceelgrens van
een bedrijf en de gevel van een woning. De richtafstanden gelden voor rustige woongebieden.
Wettelijke afstanden gaan voor de richtafstanden uit de VNG-publicatie.
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Voor het omgevingstype gemengd gebied kunnen gemotiveerd kleinere afstanden worden
aangehouden. Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging.
Direct naast woningen komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en bedrijven. Gebieden
die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren ook tot het omgevingstype gemengd
gebied. Bij dit omgevingstype kunnen de richtafstanden met één afstandsstap worden verlaagd.
Dit geldt niet voor bedrijven waarbij het aspect gevaar maatgevend is.

Gevaar

Geluid

Omschrijving

Stof

SBI
2008

Geur

Adres

Categorie

Overwegingen
In de omgeving van het projectgebied, Nieuwstraat 51-55, bevinden zich de in onderstaande
tabel genoemde bedrijven.

Braak 6

473

benzineservicestations zonder LPG

30

0

30

10

Braak 8

n.v.t.

staat leeg/deels opslag van fietsen

-

-

-

-

2*

Haaksbergseweg 6

8552

muziek- en balletscholen

0

0

30

0

2

0

0

10

10

1

10

0

10

10

1

-

-

-

-

Wheemerstraat 1

563

cafés, bars

Wheemerstraat 1a

561

restaurants, cafetaria, snackbars,
ijssalons met eigen ijsbereiding,
viskramen e.d.

Wheemerstraat 3

n.v.t.

staat leeg/te koop

2

2*

*

Volgens het bestemmingsplan zijn hier een garagebedrijf (categorie 2) en bedrijven tot en met categorie 2
toegestaan.
** Volgens het bestemmingsplan zijn hier bedrijven tot en met categorie 2 toegestaan.

De aangevraagde woningen bevinden zich buiten de richtafstanden van omliggende bedrijven.
Conclusie
De aangevraagde ontwikkeling vindt plaats buiten de richtafstanden van omliggende bedrijven.
De ontwikkeling werkt daarom op voorhand niet belemmerend voor deze bedrijven. Ook het
woon- en leefklimaat ter plaatse van de aangevraagde woningen is hierbij niet in het geding.
Geluid
Voor de locatie aan de Nieuwstraat 51-55 in Neede is een beoordeling uitgevoerd op het aspect
geluid. Deze beoordeling is gemaakt door de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), op 4 april
2017 en kenmerk 2017EA0212. Samengevat is het volgende hierin beschreven.
Beoordelingskader
Voor de beoordeling van het onderdeel geluid moet aan een viertal punten worden voldaan:
Normen Wet geluidhinder (Wgh)
Bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen een geluidzone waarbij geluidgevoelige bestemmingen
(zoals woningen) zijn betrokken is de Wgh van toepassing. Als die ontwikkeling in een zone valt
moet akoestisch onderzoek aantonen dat aan de grenswaarden wordt voldaan.
Bedrijven in de omgeving
Door een ruimtelijke ontwikkeling kunnen geluidgevoelige objecten dichter naar bedrijven toe
komen. Het realiseren van geluidgevoelige objecten dichter naar bedrijven toe, betekent altijd een
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beperking voor die bedrijven. Vastgesteld moet dan worden of dit ook gevolgen heeft voor de
bedrijfsvoering.
Aanvaardbaar woon- en leefklimaat
Als geluidgevoelige en geluidproducerende objecten (bedrijven en wegen) bij elkaar worden
gerealiseerd, moet afgewogen worden of een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd blijft.
Uit vaste jurisprudentie blijkt dat bij ruimtelijke plannen verder moet worden gekeken dan de
normen uit de diverse wetten. De VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” is hiervoor een
hulpmiddel. Als aan de richtafstanden van deze publicatie wordt voldaan, is sprake van een goed
woon- en leefklimaat.
Geluidbeleid
Gemeenten kunnen een eigen geluidbeleid vaststellen. Dit beleid moet bij besluiten in acht
worden genomen. De gemeente Berkelland heeft geen geluidbeleid.
Overwegingen
Wet geluidhinder
In de omgeving van het plan bevinden zich geen spoorwegen, gezoneerd industrieterrein of
wegen met een geluidzonering. Wegen die zijn aangewezen als 30 km/h zone zijn uitgezonderd
van zonering. De Wet geluidhinder is niet van toepassing.
Belemmering bedrijfsvoering
In de omgeving bevinden of bevonden zich kleine bedrijven. Veelal middenstand. Voor zover
deze bedrijven nog aanwezig zijn en worden belemmerd door woningen, worden deze bedrijven
niet extra belemmerd door de nieuw te bouwen woningen.
Aanvaardbaar woon- en leefklimaat
De woningen aan de Nieuwstraat worden op ongeveer 8 meter van de wegas van de Nieuwstraat
gebouwd. De Nieuwstraat is een oude vrij smalle 30 km/uur weg, met een klinkerverharding.
Gelet op de aard van de weg heeft deze weinig verkeersbewegingen. Desondanks is vanwege de
klinkerverharding en de smalle straat een overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB
aannemelijk. Omdat de Wet geluidhinder niet van toepassing is, is een hogere waarde niet nodig.
Het is moeilijk in te schatten of het binnenniveau van 33 dB mogelijk wordt overschreden. Omdat
de geluidwering van de gevel van een nieuwe woning meestal minimaal 25 dB is, mag de
gevelbelasting 53 dB bedragen.
Er is geen reden om aan te nemen dat niet aan de minimale binnenwaarde van 33 dB kan
worden voldaan. Bovendien worden de woningen 3 meter verder naar achteren gebouwd dan het
geldende bestemmingsplan toelaat.
Geluidbeleid
Dit is niet van toepassing
Conclusie
De Wet geluidhinder is niet van toepassing. Ervan uitgaande dat er sprake is van weinig verkeer
op de Nieuwstraat zal het woon- en leefklimaat in de woning voldoende zijn.
Externe veiligheid
Voor de woningen aan de Nieuwstraat 51-55 in Neede is een beoordeling uitgevoerd voor het
aspect externe veiligheid. De beoordeling is gemaakt door de Omgevingsdienst Achterhoek, op
5 april 2017 en kenmerk 2017ADV19004. Hierin staat samengevat het volgende:
Beoordelingskader
Externe veiligheid beschrijft risico’s met een externe werking, die ontstaan door het transport van,
de opslag van of handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen
(bedrijven) of transport (weg, spoor, water en buisleiding) in relatie tot de (bebouwde) omgeving.
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Binnen het beoordelingskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het
plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
Hoe omgegaan wordt met risico’s voor mensen in de omgeving van risicobronnen is in
verschillende wet- en regelgeving opgenomen, zoals:
 Besluit en Regeling externe veiligheid inrichtingen (Bevi/Revi);
 Besluit en Regeling externe veiligheid buisleidingen (Bevb/Revb);
 Besluit en Regeling externe veiligheid Transportroutes (Bevt);
 Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo);
 Vuurwerkbesluit;
 Circulaire ontplofbare stoffen voor civiel gebruik;
 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro);
 Activiteitenbesluit
Hiernaast heeft de gemeente Berkelland op 12 januari 2016 de gemeenschappelijke beleidsvisie
externe veiligheid vastgesteld. Hiermee hebben de veiligheidsrisico’s bij het werken met en het
vervoeren van gevaarlijke stoffen een vaste plek gekregen bij besluitvorming rondom omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen.
Het ambitieniveau is afgestemd op het profiel van de gemeente. Naast ruimte voor functies als
landbouw, toerisme en wonen bestaat binnen de gemeente ook ruimte voor industriële
bedrijvigheid. In de beleidsvisie is daarom gekozen voor een mengvorm van een gebiedsgerichte
benadering en een brongerichte benadering. Met deze mengvorm worden bepaalde soorten
ontwikkelingen in de nabijheid van een bron ongeacht het gebiedstype uitgesloten.
In de beleidsvisie wordt onderscheid gemaakt in de zwaarte van de verantwoording, afhankelijk
van de hoogte van het aanwezige groepsrisico, en de toename hiervan.
Overwegingen
Met behulp van de signaleringskaart externe veiligheid is gekeken welke risicobronnen zich in de
directe omgeving van het plangebied bevinden.

Uitsnede signaleringskaart externe veiligheid

Zoals in de uitsnede te zien is, liggen er in de directe omgeving van het plangebied geen
risicobronnen. De dichtstbijzijnde risicobron is de hogedruk aardgasleiding op een afstand van
ongeveer 200 meter. De contouren van deze buisleiding vallen niet over het plangebied.
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In de directe omgeving van de Nieuwstraat 51-55 bevinden zich geen Bevi-bedrijven. De locatie
valt buiten de plaatsgebonden risicocontouren van 10-6 per jaar. De locatie valt bovendien buiten
de invloedsgebieden van het groepsrisico. Ook vanuit het Activiteitenbesluit, het Vuurwerkbesluit,
het Besluit ruimte en de Circulaire ontplofbare stoffen voor civiel gebruik krijgt deze locatie niet te
maken met veiligheidsafstanden. Ook is in de directe omgeving het aantal transporten met
gevaarlijke stoffen op weg, spoor en water zodanig gering, dat de PR-contouren van 10-6 per jaar
binnen de rijbaan, spoorlijn en vaarweg liggen en het groepsrisico verwaarloosbaar klein is.
Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling vindt plaats op voldoende afstand van bedrijven die werken met
gevaarlijke stoffen, wegen waarop vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt en ondergrondse
buisleidingen waarin vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.
De risicocontouren van opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen vormen geen
belemmering voor deze ontwikkeling. Ook het woon- en leefklimaat is hierbij niet in het geding.
Luchtkwaliteit
Ook voor het aspect luchtkwaliteit is een beoordeling gemaakt door de Omgevingsdienst
Achterhoek (ODA), op 29 maart 2017 en kenmerk 2017EA0212. Het volgende staat hier,
samengevat, in:
Beoordelingskader
Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet luchtkwaliteit geen belemmering als:
 er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
 een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;
 een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtverontreiniging;
 een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
In de Wet luchtkwaliteit staan 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);
 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (nibm) staat bouwprojecten toe als de bijdrage
aan de luchtkwaliteit van het betreffende project niet in betekenende mate is. Categorieën van
gevallen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging kunnen zijn:
 woningen: 1.500 met één ontsluitingsweg;
 woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;
 kantoren: 100.000 m² (b.v.o.) met één ontsluitingsweg.
Het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) beschermd aanvullend mensen die
extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit. Deze gevoelige bestemmingen zijn scholen,
kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen
zijn geen gevoelige bestemmingen.
In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 staan eisen waar berekeningen en rekenmodellen
aan moeten voldoen. In de regeling is het toepasbaarheidsbeginsel opgenomen. Dit beginsel
geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toepasbaar zijn.
Overwegingen
Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde uit de Wet
milieubeheer. De Regeling nibm is van toepassing, omdat de ruimtelijke procedure voorziet in de
realisatie van 4 woningen.
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Deze procedure voorziet niet in de ontwikkeling van een gevoelige bestemming. De locatie ligt
bovendien op meer dan 300 meter van een rijksweg en meer dan 50 meter van een provinciale
weg. Aanvullend onderzoek naar de luchtkwaliteit is daarom niet nodig.
Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit en er is
geen sprake van overschrijding van grenswaarden. De voorgenomen ontwikkeling is daarom
toelaatbaar.

Bodem en archeologie
Bodem
De gemeente beoordeelt in geval van bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunningplicht
geldt, en waar mensen voortdurend of nagenoeg voortdurend verblijven, of de bodemkwaliteit
geschikt is voor het beoogde gebruik. Het belangrijkste doel van de bodemtoets is het voorkomen
van nieuwe bestemmingen op een locatie met bodemverontreiniging.
Voor de locatie wordt momenteel nog een bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan
worden te zijner tijd verwerkt. Eerdere bodemonderzoeken (1995 en 2003) gaven al aan dat er
geen belemmeringen waren voor woningbouw.
Archeologie
Het Europese Verdrag van Valletta en de Erfgoedwet regelen de omgang met het archeologisch
erfgoed. Uitgangspunt is om archeologisch erfgoed zoveel mogelijk ter plekke (in-situ) te
bewaren.
Op de verbeelding bij het bestemmingsplan zijn de archeologische (verwachtings)waarden
aangegeven. Dit in aansluiting op de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente
Berkelland. Zie hiervoor de paragraaf “Geldend bestemmingsplan”.

Uitsnede uit de archeologische beleidsadvieskaart (gemeente Berkelland)

Op grond van de bekende geologische, landschappelijke, aardkundige, archeologische en
historische gegevens in en rond het plangebied kan de archeologische verwachting worden
bepaald. Volgens de gemeentelijke Aardkundige kaart met reliëfvormen en ontstaanswijzen, ligt
het plangebied aan de straatzijde in de historische nederzetting van Neede en aan de achterzijde
in een gebied met een plaggendek. De archeologische verwachting van het plangebied, conform
de Archeologische beleidskaart van de gemeente Berkelland, is door de ligging in de historische
dorpskern en in de attentiezone van 100 meter, zeer hoog voor archeologische resten uit met
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name de Late Middeleeuwen en later. Archeologische resten zijn mogelijk afgedekt door een
50 cm dikke conserverende laag en daardoor waarschijnlijk goed geconserveerd. Het beleid is
gericht op het streven naar behoud in huidige staat, als dat niet mogelijk is, is inventariserend
archeologisch onderzoek verplicht als de oppervlakte van de ingreep groter is dan 50 m² én de
diepte van de ingreep dieper dan 30 cm.
Door Hamaland Advies, Zelhem, is op 28 maart 2017 een bureauonderzoek Archeologie verricht.
In dit adviesrapport (kenmerk: EKU/DIR/HAMA/171525) worden de volgende conclusie en
selectieadvies geschreven.
Conclusie en advies
Voor de straatzijde van het plangebied geldt een zeer hoge verwachting op archeologische
vindplaatsen en bouwhistorische waarden vanaf de Late Middeleeuwen. Daarnaast geldt een
hoge archeologische verwachting voor alle perioden door de aanwezigheid van een eerddek op
een dekzandrug. Verder is vastgesteld dat de bodem door sloop en nieuwbouw in het verleden
onder de huidige bebouwing verstoord is tot in de C-horizont. Van het nieuwe bouwvlak (600 m²)
ligt 35 m² in een zone met een verwachtte intacte bodem.
Gegeven de zeer hoge verwachting geldt, een vrijstellingsgrens van 50 m² voor nieuwe
verstoringen. Het nieuw te verstoren deel binnen het bouwvlak overschrijdt deze grens niet.
Geadviseerd wordt om bij de locatie van het nieuwe bouwvlak, geen vervolgonderzoek uit te
voeren. Consequentie hiervan is dat in het overige deel van het plangebied toekomstige
uitbreidingen mogelijk onderzoeksplichtig blijven.
Samengevat is voor de huidige ontwikkeling geen aanvullend archeologisch onderzoek
noodzakelijk, omdat ook bij eerder onderzoek een verstoorde bodem en geen archeologie is
aangetroffen.

Cultuurhistorie
Voor cultuurhistorische waarden en karakteristieken van deze locatie is door de Omgevingsdienst
Achterhoek (ODA) op 24 maart 2017 een beoordeling gemaakt (kenmerk 2017EA0212). Het
volgende is hierbij beschreven:
Beoordelingskader
Cultuurhistorische waarden en karakteristieken dienen op gebiedsniveau behouden en versterkt
te worden bij de ontwikkeling en besluitvorming van ruimtelijke plannen. Het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) verplicht de gemeente om alle cultuurhistorische waarden vooraf in het proces van
ruimtelijke ordening te inventariseren en mee te wegen.
Voor het plangebied moet een inventarisatie en een analyse van de aanwezige cultuurhistorische
waarden worden gemaakt.
Voor de beoordeling van aanwezige cultuurhistorische waarden gelden de volgende kaders:
 Erfgoedwet;
 Erfgoedverordening gemeente Berkelland 2012;
 Handreiking Erfgoed en Ruimte;
 Cultuurhistorische Gebiedsbeschrijving Berkelland 2012;
 Cultuurhistorische Waardenkaart 2016;
 Herontwikkelingsvisie Centrum Neede 2012.
Overwegingen
De ontwikkeling aan de Nieuwstraat 51-55 heeft betrekking op het slopen van bestaande
gebouwen en het bouwen van 4 nieuwe woningen. Voor deze ontwikkeling is een analyse
verricht naar de aanwezige cultuurhistorische waarden. Daar zijn conclusies aan verbonden die
kunnen worden verankerd.
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De waarden zijn onder te verdelen in 4 categorieën:
Beschermde monumenten en gebieden
 Rijksmonumenten (Erfgoedwet): In het plangebied zijn geen beschermde rijksmonumenten.
 Gemeentelijke monumenten (Erfgoedverordening): In het plangebied zelf zijn geen
beschermde gemeentelijke monumenten. Tegenover het plangebied is het gemeentelijk
monument Nieuwstraat 26-28.
 Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (Erfgoedwet): Het plangebied ligt niet in een
beschermd stads- of dorpsgezicht.
Bouwhistorische waarden
Voor een bouwhistorische verwachting is de aanwezige bebouwing globaal onderzocht op
ouderdom en gebruiksgeschiedenis. Nieuwstraat 51 is een woonwinkelpand uit de jaren ‘30.
uitgezonderd de winkelpui is het pand qua hoofdvorm, verschijning, detaillering en afwerking nog
in een redelijk gave oorspronkelijke staat. Aan de achterzijde is een recentere eenlaagse
aanbouw, met daarachter een eenlaagse werkplaats en magazijn. Deze laatste twee bouwdelen
hebben geen cultuurhistorische waarde. Nieuwstraat 53-55, de voormalige Blokker, is een
tweelaags plat afgedekt gebouw uit de jaren ‘90 en heeft geen cultuurhistorische waarde.
Alle bestaande panden liggen met de rooilijn aan de straat, net als vrijwel alle andere panden in
dit (oudste) deel van de Nieuwstraat.
Het plan voldoet inmiddels aan de redelijke eisen van welstand.
Historisch-stedenbouwkundige en landschappelijke waarden
De planlocatie ligt volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart 2016 in het ‘landschapstype’
Straatdorp, secundaire uitbreiding (Sd3). Het bijhorende toelichtende rapport zegt: “Zowel uit
Neede als Eibergen kennen we voorbeelden van secundaire uitbreidingen van de oude
straatdorpen. Zo werd de Nieuwstraat of Nije Straete in Neede in de 17e eeuw aangelegd als
uitbreiding van het oude dorp. Meer nog dan in de sterk aan commerciële druk onderhevige
Oudestraat is hier de vooroorlogse sfeer herkenbaar gebleven.”
De projectlocatie ligt aan het laatste deel van de Nieuwstraat, voordat deze overgaat in de
Haaksbergseweg. In de straat zijn vrijwel alle panden met de voorgevel aan de stoep gesitueerd.
Hierdoor heeft het een kleinstedelijk karakter. Er is een gemêleerd beeld van oude dorpsboerderijen, woonwinkelpanden en enkele recentere winkels en woningen ontstaan. Van oudsher
was het duidelijk een handelsstraat die ‘omgeturnd’ wordt naar een woonstraat.
Het bouwplan sluit stedenbouwkundig niet aan op de andere panden in de straat door de terug
gelegde voorgevelrooilijn. En daarmee het creëren van een voortuin die in deze historische straat
vrijwel niet voorkomt. Tegenover het bouwplan ligt een gemeentelijk monument (26-28) dat door
dit bouwplan in een andere context komt te staan.
Historisch-geografische waarden
Het plan ligt aan het eind van de Nieuwstraat, die in zijn geheel een zeer sterk afwisselend
bebouwingsbeeld uit veel verschillende bouwfasen laat zien. Ook het gebruik is zeer afwisselend
geweest. De functie als invalsweg vanuit Haaksbergen en de omliggende wijken naar het
centrum heeft het nog steeds, alleen de winkelfunctie is verplaatst. De herontwikkeling naar een
woonstraat past in de concentratie van detailhandel van dorpen om de leefbaarheid op peil te
houden. Daarvoor is de Oudestraat meer aangewezen. Door stedenbouwkundige keuzes in het
verleden is de huidige ‘mix’ van bebouwing ontstaan.
Conclusie
De te slopen objecten, met uitzondering van het woonwinkelpand op nummer 51, zijn niet van
bouwhistorische waarde. Deze is van beperkte bouwhistorische waarde. De hoofdvorm en ligging
van nummer 51 is wel als waardevol aan te merken, maar is niet beschermd als monument.
Het plan voldoet inmiddels aan redelijke eisen van welstand, maar voegt niets toe aan de
aanwezige cultuurhistorische waarden.
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Milieueffectrapportage (m.e.r.)
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang
een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de
“moederprocedure”. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming plaatsvindt,
bijvoorbeeld de procedure voor een omgevingsvergunning.
Een m.e.r. is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid die kunnen
leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er zijn drie onafhankelijke aanvliegroutes
die kunnen leiden tot een m.e.r.-plicht. Bepalend hierbij is de activiteit (of zijn de activiteiten)
waarop het plan of besluit betrekking heeft.
In volgorde van frequentie van voorkomen:
1. Toetsing aan het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).
2. Toetsing of het uitvoeren van een passende beoordeling in het kader van de Wet
natuurbescherming voor dit plan verplicht is vanwege de hierin opgenomen activiteit(en).
3. Toetsing aan de provinciale omgevingsverordening.
Overwegingen
De ontwikkeling aan de Nieuwstraat 51-55 heeft betrekking op de bouw van 4 woningen. De
ontwikkeling valt niet onder één van de categorieën van onderdeel C of D van de bijlage van het
Besluit milieueffectrapportage. Het besluit is daarom niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.
Conclusie
De ontwikkeling is niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Verkeer en parkeren
De projectlocatie ligt aan de Nieuwstraat. Dit is een toegangsweg naar het centrum van Neede en
de aanliggende woonwijken. De verkeersdrukte op deze weg is echter niet dusdanig hoog, dat dit
problemen geeft bij het oprijden dan wel het verlaten van het plangebied. Ook zorgen de
woningen, waarvan twee met eigen oprit, niet voor veel extra verkeer op deze weg.
De gemeente Berkelland heeft parkeernormen vastgesteld. Deze zijn opgenomen in de nieuwe
bestemmingsplannen. Voor dit bouwplan gelden de normen die bij de rest van de bebouwde kom
horen. De woningen vallen onder de functie “woning sociale sector/rijtjeswoning”. Voor deze
woningen geldt een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woning. Dit betekent, dat er minimaal
6 parkeerplekken aanwezig moeten zijn.
De opritten van de hoekwoningen zijn voldoende lang, dat er zeker 1, en misschien wel 2 auto’s
op kunnen staan. Voor de woningen in de Nieuwstraat kan op straat geparkeerd worden. Voor de
woningen is nog eens ruimte voor zo’n 3 à 4 auto’s. Bovendien ligt er direct aan de overzijde, op
de hoek met de Wheemerstraat, een parkeerterrein waar ook nog eens 16 auto’s kunnen staan.
Voor het aspect verkeer en vervoer worden geen problemen verwacht.

Watertoets
Het bouwplan betreft de bouw van 4 woningen op de locatie van een voormalige fietsenzaak en
Blokkerwinkel. De in die gebouwen aanwezige toiletten en waterafvoeren waren aangesloten op
de oorspronkelijke (gemengde) riolering. Inmiddels ligt er een gescheiden rioleringssysteem in de
Nieuwstraat. Het regen- en vuilwater worden afzonderlijk op dit stelsel aangesloten.
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In vergelijking met de situatie voorafgaand aan deze nieuwbouw wordt de hoeveelheid verhard
oppervlak minder. Immers vrijwel het gehele perceel werd gebruikt door de genoemde winkels,
en bestond vooral uit gebouwen en verhard terrein. Door de bouw van de woningen ontstaan
weer tuintjes, waardoor het water weer kans krijgt om in de bodem weg te zakken.
Van waterhuishoudkundige knelpunten is dan ook geen sprake. Dit beeld komt ook naar voren in
de onderstaande watertoetstabel met relevante en niet-relevante waterhuishoudkundige thema’s:
Thema

Toetsvraag

Relevant

Veiligheid

1. Ligt in of nabij het projectgebied een primaire of regionale waterkering?
2. Ligt in of nabij het projectgebied een kade?

1. Nee
2.Nee

Riolering en
Afvalwaterketen

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

1. Nee
2. Nee
3. Nee

Wateroverlast
(oppervlaktewater)

1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak?
2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak?
3. In of nabij het projectgebied bevinden zich natte en laag gelegen gebieden,
beekdalen, overstromingsvlaktes?

1. Nee
2. Nee
3. Nee

Grondwater
Overlast

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

1. Nee
2. Nee
3. Nee
4. Nee

Oppervlaktewaterkwaliteit

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

1. Nee
2. Nee
3. Nee

Grondwaterkwaliteit

1. Ligt het projectgebied in de beschermingszone van een drinkwateronttrekking?

1. Nee

Volksgezondheid

1. In of nabij het projectgebied bevinden zich overstorten uit het gemengde of
verbeterde gescheiden stelsel?
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het projectgebied die milieuhygiënische of verdrinkingsrisico’s met zich meebrengen (zwemmen, spelen,
tuinen aan water)?

1. Nee

Verdroging

1. Bevindt het projectgebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur?

1. Nee

Natte natuur

1. Bevindt het projectgebied zich in of nabij een natte EVZ?
2. Bevindt het projectgebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur?

1. Nee
2. Nee

Inrichting en beheer

1. Bevinden zich in of nabij het projectgebied wateren die in eigendom of beheer
zijn bij het waterschap?
2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel?

1. Nee

a

HOOFDTHEMA’S

2. Nee

2. Nee

AANDACHTSTHEMA’S
Recreatie

1. Bevinden zich in het projectgebied watergangen en/of gronden in beheer van het
waterschap waar actief recreatief medegebruik mogelijk wordt?

1. Nee

Cultuurhistorie

1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het projectgebied aanwezig?

1. Nee

Conclusie
Vanuit de watertoets komen geen belemmeringen naar voren voor het verlenen van de
gevraagde omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

Ecologische aspecten
Flora en Fauna
Bij ruimtelijke ingrepen moet rekening worden gehouden met natuurwaarden ter plaatse. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. Beide
beschermingen vinden plaats via de (nieuwe) Wet natuurbescherming.
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Soortbescherming
De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van in het wild voorkomende inheemse
planten en dieren (beschermde flora- en faunasoorten). Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen tot
gevolg hebben dat beschermde soorten in het geding komen. Als dergelijke soorten aanwezig
zijn en door de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling bedreigd worden, moet een ontheffing
aangevraagd worden.
Gebiedsbescherming
De gebiedsbescherming in Nederland vindt eveneens plaats via de Wet natuurbescherming. Die
wet kent de volgende beschermde gebieden:
 de Natura 2000-gebieden (vogel- en habitatrichtlijngebieden);
 beschermde natuurmonumenten (voorheen (staats)natuurmonumenten);
 de Ecologische Hoofdstructuur;
 Nationale Landschappen.
Projectgebied
Het projectgebied bestaat vooral uit gebouwd gebied, inmiddels gesloopt, en verhardingen. Er is
geen (beschermde) flora- en/of fauna aanwezig. Het gebied is nu vooral een bouwlocatie, waar
planten en dieren nauwelijks kans van overleven en verblijven hebben.
Conclusie
De ecologische belangen worden niet geschaad met het verlenen van de afwijking van het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.
Natura 2000
In de EU zijn waardevolle natuurgebieden aangewezen en beschermd die gezamenlijk een
Europees ecologisch netwerk vormen; Natura 2000. Dit is in de Nederlandse wetgeving
geïmplementeerd in de Wet natuurbescherming.
In de praktijk is dit vertaald in een toets op mogelijke significant negatieve gevolgen voor een
Natura 2000-gebied. Hiervoor moeten de mogelijke effecten op soorten, habitats van soorten en
op habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen in beeld worden gebracht.
Het bepalen of er sprake is van significant negatieve effecten kan op de volgende wijze:
 activiteit: aard, duur, ruimtebeslag, milieueffecten, hydrologie, etc.;
 effecten van de activiteit: tijdelijk of permanent, interactie, cumulatie, etc.;
 Natura 2000 gebied: instandhoudingsdoelstellingen, gunstige staat, hersteldoel;
 beoordeling effecten: wel gevolgen, maar instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar, dan
geen significant gevolg.
In Nederland vormt stikstof één van de grootste belemmeringen voor de instandhoudingsdoelstellingen. Het gaat om verbindingen van stikstof (N) die een verzurende of vermestende
werking hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van stikstofoxiden (NOx) bij verbranding van fossiele
brandstoffen of ammoniak (NH3) bij veehouderijen.
In de Nederlandse Natura 2000-gebieden bevinden zich stikstof-gevoelige habitattypen en is
sprake van een forse overschrijding van de kritische depositiewaarde. Als er in het gebied sprake
is van verdroging, wordt het effect van stikstofdepositie versterkt.
Overwegingen
In de (wijde) omgeving van de locatie Nieuwstraat 51-55 bevinden zich meerdere Natura 2000gebieden waar sprake is van overschrijding van de kritische depositiewaarde voor stikstofgevoelige habitattypen. Het meest nabijgelegen gebied (Buurser Zand en Haaksbergerveen) ligt
op een afstand van ruim 8,5 kilometer van deze locatie.
In de referentiesituatie is feitelijk geen sprake van meer activiteiten op deze locatie, zodat formeel
moet worden bekeken in hoeverre de nieuwe woningen een significant effect op Natura 2000gebieden hebben.
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Bij de bouw van 4 woningen op grote afstand van Natura 2000-gebieden is echter sprake van
een zodanig geringe toename van stikstofdepositie, dat het op voorhand duidelijk is dat
significante effecten op die gebieden zijn uit te sluiten. Andere effecten dan stikstof zijn gezien de
afstand tot de Natura 2000-gebieden en de aard en omvang van de ontwikkeling in ieder geval uit
te sluiten. Daarmee is duidelijk dat het voornemen niet leidt tot significant negatieve gevolgen
voor Natura 2000-gebieden. Een passende beoordeling is daarom niet nodig.
Conclusie
Significant negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden zijn uit te sluiten. De voorgenomen
ontwikkeling is daarom toelaatbaar.

Economische uitvoerbaarheid
Het bouwplan is een initiatief van de eigenaren van de percelen. De uitvoering van het plan heeft
geen financiële consequenties voor de gemeente. De kosten worden gedragen door de
initiatiefnemer.
Verder sluit de gemeente met de initiatiefnemers een overeenkomst over het verhalen van
eventueel uit te keren tegemoetkomingen in schade (vroeger ‘planschade’). De financiële
haalbaarheid van het plan wordt daarmee voldoende gewaarborgd.
Er hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden. De economische uitvoerbaarheid van het plan
is verzekerd

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Inspraak
Bij een ontwerpbesluit tot afwijking van een bestemmingsplan moet volgens artikel 3.1.6, eerste
lid, onder e van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) worden aangegeven op welke wijze burgers
en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de voorbereiding.
In dat verband kan als eerste worden opgemerkt dat de indiening van de aanvraag om een
omgevingsvergunning op 24 januari 2017 is bekendgemaakt via een publicatie in “BerkelBericht”,
de gemeentelijke bijlage bij het huis-aan-huisblad “Achterhoek Nieuws”.
De aanvraag is verder ook in het kader van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening aan
een inspraakprocedure onderworpen. Volgens de gemeentelijke Inspraakverordening krijgt
iedereen twee weken de tijd om schriftelijk of mondeling zienswijzen in te dienen tegen het plan.
Dit is bekendgemaakt via een kennisgeving op de gemeentelijke website en in BerkelBericht van
21 maart 2017. Van 22 maart tot en met 4 april 2017 kon iedereen zijn of haar inspraakreactie
indienen.
Tijdens deze inspraakprocedure zijn geen mondelinge of schriftelijke zienswijzen ingediend.
Vooroverleg
Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moet in het kader van artikel 3.1.1. van het
Besluit ruimtelijke ordening overleg worden gevoerd met het waterschap en die diensten van
provincie en rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de
behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. Artikel 6.18 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) bepaalt dat deze verplichting ook geldt bij de voorbereiding van een
omgevingsvergunning die wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
De provinciale en rijksdiensten hebben in brieven aangegeven dat zij niet langer hoeven te
worden betrokken bij het vooroverleg, wanneer het gaat om planen met een uitsluitend lokaal
karakter. Gelet op het lokale karakter van het beoogde bouwplan, heeft over dit plan daarom
geen vooroverleg plaatsgevonden.
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Bij het invullen van de watertoetstabel (zie hiervoor) kon op alle toetsvragen het antwoord “Nee”
worden ingevuld. Het waterschap Rijn en IJssel heeft aangegeven in dergelijke gevallen geen
actieve rol meer te willen spelen in het vooroverleg.
Ontwerp
De ontwerpomgevingsvergunning ligt met de ruimtelijke onderbouwing voor de afwijking van het
bestemmingsplan vanaf 12 april tot en met 23 mei 2017 (zes weken) ter inzage. Dit is bekend
gemaakt via een kennisgeving op de gemeentelijke website (www.gemeenteberkelland.nl) en in
BerkelBericht van 11 april 2017. Gedurende die termijn kan iedereen het plan inzien in de
Publiekswinkel en op de gemeentelijke website, en zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit
voor het verlenen van de omgevingsvergunning.
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