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Figuur: luchtfoto omgeving plangebied (Google, 2011). 

Figuur: luchtfoto plangebied en omgeving en begrenzing plangebied (Gemeente Berkelland, 2010). 
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1 Inleiding 

1.1 Beschrijving van het plangebied 

Het plangebied bestaat uit die percelen die onderdeel uitmaken van het huidige 
agrarische bouwvlak op de locatie Diepenheimseweg 49A-51 in Neede (zie 
ook paragraaf 1.3 en paragraaf 4.4) en de omliggende gronden, waarop de 
nieuw te bouwen woningen met bijgebouwen en landschappelijke inpassing 
gerealiseerd zullen worden. In de figuur op de voorgaande pagina is een indi-
catieve begrenzing van het plangebied opgenomen. Binnen de gekozen be-
grenzing heeft het plangebied een oppervlakte van ca. 2,95 ha. 
 
Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Berkelland, ca. 2 km 
ten noorden van de kern Neede, aan de westkant van de Diepenheimseweg. 
De omgeving is te kenmerken als een half open, half gesloten gemengd agra-
risch gebied, waar burgerwoningen en agrarische en niet-agrarische bedrijven 
afwisselend voorkomen.  
 
Het plangebied bestaat uit de gronden van het perceel op locatie Diepenheim-
seweg 49A-51 te Neede, kadastraal bekend als Gemeente Neede, sectie G, 
nummers 1934, 1935 en 3555. Het plangebied is momenteel in gebruik als 
agrarisch bedrijf (varkenshouderij), als woning en als erf en weiland.  
 

1.2 Aanleiding 

De initiatiefnemer heeft grond in eigendom aan de Diepenheimseweg 49A-51 
in Neede. Op de locatie van het plangebied wordt de bestaande voormalige 
bedrijfswoning gesloopt en op een andere locatie binnen het bestaande bouw-
vlak teruggebouwd. Daarnaast wordt een groot deel van de bestaande voor-
malige agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt en vervangen door een tweetal 
woningen met bijgebouw. De voormalige boerderij wordt gebruikt als zelfstan-
dige woning. 
 
Op 21 november 2006 is het eerste verzoek ingediend. Er is na de tijd veel 
overleg geweest, onder andere met het Gelders Genootschap, over de inrich-
ting van het perceel. Uiteindelijk is op 20 oktober 2009 het definitieve verzoek 
ingediend. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling heeft reeds een project-
besluit ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakprocedure zijn geen zienswijzen 
ingediend. De benodigde milieuonderzoeken zijn reeds verricht. Dit projectbe-
sluit wordt vertaald in dit bestemmingsplan 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘Buitengebied Neede, her-
ziening 1987’, zoals dit op 30 oktober 1990 is vastgesteld door de gemeente-
raad van de voormalige gemeente Neede en op 27 mei 1991 is goedgekeurd 
door GS van Gelderland (nummer RG90.60904-RWG/G5209). Op 27 mei 1991 
is het plan bij besluit van Raad van State onherroepelijk geworden.  
 
In dit bestemmingsplan is het plangebied bestemd als ‘agrarisch gebied’, met 
agrarisch bebouwingsoppervlak. De functieverandering van agrarische bebou-
wing naar woondoeleinden is niet mogelijk conform hetgeen hieromtrent is op-
genomen in de regels van (artikel 6 van) het vigerende bestemmingsplan. Der-
halve is het initiatief niet mogelijk op basis van het vigerende bestemmings-
plan.   
 

1.4 Doel 

Om de ontwikkelingen aan de Diepenheimseweg 49A-51 in Neede juridisch-
planologisch mogelijk te maken, is voor de locatie van het plangebied, voorlig-
gend bestemmingsplan opgesteld, dat voorziet in een adequate juridisch-
planologische regeling en verantwoording van de voorgestane ontwikkeling.  
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2 Planbeschrijving 

2.1 Uitgangspunten inrichting 

In navolgende figuur is te zien welke nieuwe/vervangende elementen aan het 
plangebied worden toegevoegd. De onderbouwing van deze ontwikkeling is 
weergegeven in het erf- en landschapsplan, dat als bijlage aan voorliggend 
plan is toegevoegd.  
 
Het initiatief betreft een vervangende bedrijfswoning (ca. 150 m2, één bouw-
laag met zadeldak), een tweetal nieuwe woningen (9,5 bij 14 m, 750 m3, een-
voudige grond- en dakvormen), een nieuwe oprit (aan de noordwestzijde van 
het plangebied), die verlengd wordt als wandelpad, een nieuwe kapschuur (ca. 
21 m bij 10 m, 200 m2, als bijgebouw bij de twee nieuwe woningen) en de no-
dige nieuwe (erf)beplanting (zie ook paragraaf 2.2).  
 
De bestaande boerderij blijft fysiek onaangetast en gaat eveneens als (bur-
ger)woning fungeren. Een van de bestaande schuren blijft, op een aanpassing 
aan de voorgevel na, intact en gaat functioneren als bijgebouw voor de boerde-
rijwoning en de verplaatste bedrijfswoning. Deze schuur is tevens nodig voor 
het hebben en houden van hobbyvee en de stalling en het onderhoud van ma-
chines ten behoeve van het beheer en onderhoud van de bijbehorende gron-
den rondom het erf. De afmetingen van de schuur zijn ongeveer 24 bij 11,5 m 
(276 m2). De bestaande beplanting rondom de schuur zal behouden blijven. 
 
Ten behoeve van de ontwikkeling wordt de bestaande voormalige bedrijfswo-
ning gesloopt en zo’n tien meter westelijk herbouwd. Daarnaast wordt het me-
rendeel van de bestaande bedrijfsbebouwing, met een totale omvang van 
2.226 m2, en een mestsilo van 130 m2 gesloopt.  

Gesloopt 

Gebouw  Oppervlak  

1 973,1 

2 & 3 1.238,7 

4 130 

Totaal 2.211,8 

Gehandhaafd 

5 150 

6 276 

Figuur: luchtfoto  te handhaven en te slopen bebouwing (Gemeente Berkelland, 

6 

5 
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2.2 Landschappelijke inpassing 

In overleg met het Gelders Genootschap is een goede inrichting en landschap-
pelijke inpassing voor het plangebied tot stand gekomen. De uitgangspunten 
voor dit plan waren de volgende zes punten: 
———— Zichtlijnen op de es; 
———— Open es achter de bebouwing; 
———— Goede situering parkeerplaatsen; 
———— Ervenstructuur; 
———— Situering gebouwen 
———— Tuinaanleg en landschappelijke inpassing. 
 
Deze uitgangspunten hebben geresulteerd in een inrichting van het plangebied 
in de trant van een agrarisch erf, met een zestal gebouwen, met eenvoudige 
vormen en natuurlijk kleur- en materiaalgebruik. De parkeerruimte bevindt zich 
‘binnen’ de bebouwingsstructuur, op het tussengelegen gezamenlijk erf. De 
zichtlijnen op de open es zijn hersteld en er is voorzien in een goede tuinaan-
leg en landschappelijke inpassing, zoals hierna meer in detail toegelicht. 
 
De bestaande natuurlijke erfafscheidingen, in de vorm van houtwallen en 
knotwilgen aan de oost- respectievelijk zuidzijde van het plangebied blijven ge-
handhaafd. Voor de afrastering van de percelen kan, aan de binnenkant van 
de natuurlijke erfafscheidingen, gebruik gemaakt worden van gekliefde eiken-
houten palen en houten landhekken.  
 
De bestaande voortuin, aan de oostzijde van het erf, blijft gehandhaafd. Ten 
noorden van de tuin zal een hoogstam fruitboomgaard worden aangeplant, be-
staande uit minimaal negen bomen, die in een carrévorm op een onderlinge 
afstand van 10,2 m (hart op hart) aangeplant zullen worden.   
 
Naast de bestaande oprit, aan de zuidzijde ervan, zullen drie lindes worden 
aangeplant. Verder zullen, op en aansluitend op het erf, drie hagen van vel-
desdoorns, twee erfbosjes met inheemse struiken, hazelnotenstruiken, twee 
walnootbomen, een esdoorn, een tamme kastanje, een paardenkastanje en 
drie eiken worden aangeplant.  
 
Als afbakening van het perceel wordt in de zuidwesthoek een eik aangeplant.  
 
Naast de nieuwe oprit, aan de oostzijde ervan, wordt een houtwal aangeplant, 
met een lengte van 50 m en een breedte van 5 m. Aansluitend op deze hout-
wal worden drie eiken en drie berken aangeplant. 
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3 Beschrijving van het plangebied 

In dit hoofdstuk komt aan de orde wat de huidige situatie is met betrekking tot 
de ruimtelijke en de functionele structuur van het plangebied. 
 

3.1 De historie van het plangebied 

Het plangebied ligt in het essenlandschap, wat gekenmerkt wordt door onder 
meer steilranden en randkampen, met bijbehorende beplanting. Het plange-
bied ligt op een vroeg ontginningsgebied, aan de rand van een es. De heide ter 
plaatse is aan het einde van de negentiende/begin van de twintigste eeuw ont-
gonnen.  
 
Rond 1930 is de boerderij als veehouderijbedrijf gebouwd. Over het erf liepen 
meerdere ontsluitingswegen van erven op de es richting de Diepenheimseweg 
en de Wunnerweg. Oorspronkelijk waren de Dennenweg en de Wunnerweg 
met elkaar verbonden, zoals ook in navolgende figuur zichtbaar is.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur: uitsnede historische atlas Gelderland rond 1900 (Provincie Gelderland, 2010). 
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3.2 De huidige functionele structuur van het plange bied 

Op dit moment is in het plangebied een agrarisch bedrijf aanwezig. Ten be-
hoeve van de agrarische activiteiten (varkenshouderij) is in het verleden een 
agrarisch bouwvlak toegekend en zijn twee bedrijfswoningen en meerdere be-
drijfsgebouwen aanwezig. Daarnaast wordt het plangebied gebruikt als erf, tuin 
en als weiland/akker. In de omgeving van het plangebied zijn meerdere agrari-
sche bedrijven en burgerwoningen aanwezig.  
 
In navolgende figuren is een weergave van de huidige functionele en ruimtelij-
ke structuur van het plangebied opgenomen.  
 

 

 

 

Figuur: foto’s plangebied huidige situatie (Groenadviesbureau H.A. ten Have, 2010). Vanaf linksbo-
ven met de klok mee: de te verplaatsen bedrijfswoning, gezien vanuit zuidwestelijke richting; het 
plangebied, gezien vanuit zuid(oost)elijke richting; het plangebied, gezien vanuit zuidwestelijke rich-
ting; de te renoveren schuur en het erf, gezien vanuit zuidwestelijke richting. 

Figuur: foto’s plangebied huidige situatie (Groenadviesbureau H.A. ten Have, 2010). Vanaf linksbo-
ven met de klok mee: de voorgevel van de bestaande boerderij, gezien vanuit (zuid)oostelijke rich-
ting; de voortuin, gezien vanuit (zuid)oostelijke richting; de achtergevel van de bestaande boerderij, 
gezien vanuit westelijke richting; de haag van knotwilgen, gezien vanuit oostelijke richting. 
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3.3 De huidige ruimtelijke structuur van het plange bied 

In navolgende figuur is de huidige ruimtelijke structuur van het plangebied 
zichtbaar. Hierop zijn de verschillende (bedrijfs)gebouwen, de bedrijfswoningen 
en het erf duidelijk zichtbaar. Het huidige erf heeft een functionele en rationele 
opzet. De bebouwing is gericht op de Diepenheimseweg. Zowel vanaf de Die-
penheimseweg als vanaf de Wunnerweg, is er een mooi zicht op de achterlig-
gende es. Het erf behoort tot een reeks erven aan de Diepenheimseweg, zo-
wel ruimtelijk als functioneel.   
 
 
 

Figuur: luchtfoto plangebied en omgeving (Groenadviesbureau H.A. ten Have, 2010). 
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4 Inventarisatie van geldend beleid 

In dit hoofdstuk is het toepasselijke rijksbeleid, provinciaal, regionaal en ge-
meentelijk beleid ten aanzien van de ruimtelijke en de functionele structuur van 
het plangebied opgenomen. 
 

4.1 Rijksbeleid 

Nota Ruimte 
Met de vaststelling van de “Nota Ruimte. Ruimte voor ontwikkeling” op 23 april 
2004 heeft het kabinet beoogd om het ruimtelijk rijksbeleid zoveel mogelijk on-
der te brengen in één strategische nota op hoofdlijnen. In de nota wordt uitge-
sproken dat het nationaal ruimtelijk beleid zich richt op krachtige steden en een 
vitaal platteland, het behouden en ontwikkelen van (inter)nationale ruimtelijke 
waarden en borging van de veiligheid. Daarbij richt het zich onder meer op de 
bundeling van stedelijke en economische activiteiten in bestaand bebouwd ge-
bied. Voor het landelijk gebied wordt een aanzet gegeven over onderwerpen 
zoals leefbaarheid, het hergebruik van leegstaande gebouwen en het toeris-
tisch-recreatief gebruik van de groene ruimte. De Nota Ruimte geeft aan dat de 
hoofdlijnen moeten worden uitgewerkt op provinciaal en/of gemeentelijk ni-
veau. 
 
Op de kaart met daarop de Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (zie ook figuur 
hierna) ligt het plangebied niet in een gebied waarvoor specifiek nationaal be-
leid geldt. Derhalve is de voorgestane ontwikkeling van het plangebied niet in 
strijd of tegenspraak met het rijksbeleid, zoals geformuleerd in de Nota Ruimte. 

Figuur: uitsnede kaart Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur: economie, infrastructuur, verstedelij-

king en legenda (Ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ, 2006). 
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4.2 Provinciaal en regionaal beleid 

Ruimtelijke Verordening Gelderland  
De Ruimtelijke Verordening Gelderland is op 15 december 2010 vastgesteld 
door Provinciale Staten. Met een verordening kunnen Provinciale Staten regels 
stellen over de inhoud, toelichting of onderbouwing van bestemmingsplannen. 
Deze regels kunnen betrekking hebben op het hele provinciale grondgebied, 
delen of gebiedsgerichte thema’s. Gemeenten moeten binnen een bepaalde 
termijn hun bestemmingsplan afstemmen op de in de verordening opgenomen 
regels. De voorschriften in de ruimtelijke verordening zijn gebaseerd op de 
provinciale structuurvisie (voorheen Streekplan Gelderland 2005), streekplan-
uitwerkingen en –herzieningen. De verordening is slechts een juridische verta-
ling van dit beleid, er is geen nieuw beleid aan toegevoegd. Om deze reden is 
(hierna) ook het relevante beleid uit het Streekplan Gelderland 2005, zoals dat 
tot voor kort gold, weergegeven. 
 
Op het kaartbeeld ‘Verstedelijking’ maakt het plangebied onderdeel uit van een 
groter gebied dat is aangeduid als ‘Verstedelijking algemeen’. In een bestem-
mingsplan wordt nieuwe bebouwing ten behoeve van wonen en werken niet 
toegestaan buiten bestaand bebouwd gebied, buiten de woningbouwcontour 
van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en buiten de zoekzones wonen en wer-
ken. In afwijking hierop kan het bouwen van een woning buiten deze gebieden 
in het bestemmingsplan tevens mogelijk worden gemaakt in het geval van 
functieverandering naar een niet-agrarische functie, voor zover het geen zoek-
gebied voor de ontwikkeling van een regionaal cluster glastuinbouw betreft. 
Door gemeenten kunnen aanvullende voorwaarden gesteld worden aan de 
bouwinitiatieven.  
 
In voorliggend geval is er sprake van een functieverandering naar een niet-
agrarische functie (wonen), in een gebied dat geen zoekgebied voor de ont-
wikkeling van een regionaal cluster glastuinbouw is. 
 
Voor het overige wat de inhoud van de Verordening betreft heeft dit geen be-
trekking op het plangebied of de omgeving ervan en ook niet op het initiatief. 
Samengevat kan geconcludeerd worden dat de voorgestane ontwikkeling van 
het plangebied aansluit op het provinciale beleid zoals dat in de Ruimtelijke 
Verordening Gelderland geformuleerd is. 
 
Streekplan Gelderland 2005 
Het “Streekplan Gelderland 2005” is op 29 juni 2005 vastgesteld en is vanaf 20 
september 2005 in werking. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke or-
dening per 1 juli 2008 heeft het streekplan Gelderland 2005 de status van 
structuurvisie gekregen. Het provinciaal beleid van Gelderland wil zorgvuldig 
met de ruimte omgaan. De publieke en private partijen moeten de benodigde 
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ruimte vinden en daar duurzaam mee omgaan. Hierbij wordt het meervoudig 
ruimtegebruik gestimuleerd. 
 
Volgens de ‘Beleidskaart ruimtelijke structuur’ ligt het plangebied in ‘Multifunc-
tioneel gebied’. Dit gebied is onderverdeeld in vier categorieën. Het plangebied  
ligt in categorie ‘waardevol landschap’. Het ruimtelijk beleid voor waardevolle 
landschappen is gericht op het behouden en versterken van de landschappelij-
ke kwaliteiten. Vitaliteit van de multifunctionele gebieden wordt bevorderd door 
planologische beleidsvrijheid voor samenwerkende gemeenten gericht op: 
———— Grondgebonden landbouw: de landbouw is en blijft een belangrijke econo-

mische drager voor een vitaal platteland. 
———— Vitale steden en dorpen: elke regio heeft buiten een stedelijk netwerk of een 

regionaal centrum vele verspreid liggende steden, dorpen en buurtschap-
pen die tezamen het voorzieningenniveau bepalen. In en bij deze bebouwde 
gebieden moet de regionale behoefte aan ‘dorps’ wonen geaccommodeerd 
kunnen worden, waarbij wordt gestimuleerd dat met dit ruimtelijk program-
ma tegelijk wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de groene en recrea-
tieve omgevingskwaliteit. 

———— Nieuwe economische dragers: het betreft hier het bieden van werkgelegen-
heid buiten de landbouw. Deze nieuwe economische dragers kunnen vooral 
geaccommodeerd worden in en bij bestaande kernen en in vrijgekomen 
agrarische bebouwing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur: uitsnede ‘Beleidskaart ruimtelijke structuur’ Streekplan Gelderland 2005  

(Provincie Gelderland, 2005). 



Bestemmingsplan Buitengebied, Diepenheimseweg 49A-51 Neede 2011 Gemeente Berkelland 

 

Croonen Adviseurs 

14 

Op de kaart met de ruimtelijke ontwikkelingen is voor het plangebied geen 
specifiek beleid opgenomen, anders dan op de kaart met de ruimtelijke struc-
tuur. 
 
Op de beschermingskaart ligt het plangebied gedeeltelijk in een bescher-
mingsgebied natte natuur en gedeeltelijk in een stiltegebied. Het ruimtelijk be-
leid ten aanzien van stiltegebieden richt zich op twee punten: 
———— Het opheffen van akoestische knelpuntsituaties in of nabij stiltegebieden. 
———— Het reduceren van de geluidbelasting in of nabij stiltegebieden. 
In de beschermingszones natte natuur zijn ruimtelijke ontwikkelingen, die de 
natuurwaarden negatief beïnvloeden, in principe uitgesloten. In geval van be-
stemmingswijziging moet worden aangetoond dat de voorgenomen bestem-
ming en het daaruit vloeiend ruimtegebruik de te beschermen natuurwaarden 
niet negatief beïnvloedt. 
 
Conclusie  
Voorliggend initiatief draagt bij aan het versterken van de landschappelijke 
kwaliteiten van (de omgeving van) het plangebied, door de sloop van overtolli-
ge bebouwing en de versterking van bestaande en voormalige landschappelij-
ke structuren.  
 
Het plangebied is niet aangemerkt of aan te merken als een akoestische knel-
puntsituatie. Door de voorgestane ontwikkeling van het plangebied wordt de 
geluidproductie ‘van het plangebied’ gereduceerd, doordat een intensieve func-
tie, met bijbehorende geluidproductie, vervangen wordt door een meer exten-
sieve functie.  
 
De bestemmingswijziging heeft geen negatieve invloed op de te beschermen 
natuurwaarden (zie ook hierna en paragraaf 5.1). Een intensieve functie, met 
bijbehorende invloed op natuur- en milieu, wordt vervangen door een meer ex-
tensieve functie. 
 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het initiatief op een goede ma-
nier invulling geeft aan het provinciaal beleid, zoals dat geformuleerd is in het 
Streekplan 2005 Gelderland. 
 
Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 
Provinciale Staten van Gelderland hebben op 23 februari 2005 het ‘Recon-
structieplan Achterhoek en Liemers. Grond voor verandering’ vastgesteld. Dit 
plan is vervolgens op 5 april 2005 door het Rijk goedgekeurd. Het Reconstruc-
tieplan is van kracht met ingang van 30 mei 2005 en richt zich vooral op de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij in Achterhoek en 
Liemers. Het Reconstructieplan geldt voor het hele plangebied als voorberei-
dingsbesluit in de zin van de Wet ruimtelijke ordening en werkt op specifiek be-
schreven onderdelen rechtstreeks door in de geldende bestemmingsplannen. 
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Volgens de reconstructiezonering ligt het projectgebied binnen het ‘verwe-
vingsgebied’. Binnen deze reconstructiezone bevinden zich diverse functies en 
richt het beleid zich op het bevorderen van een passende combinatie van 
landbouw, natuur, landschap, recreatie, werken en wonen met bijbehorende 
kwaliteiten. Een bijzonder kenmerk van verwevingsgebieden is de menging 
van diverse functies. Die onderlinge verweving, die tevens de charme van het 
gebied vormt, is goed toelaatbaar, zolang voornoemde combinatie wordt ge-
waarborgd en in ieder geval de agrarische functie van het gebied niet bedui-
dend wordt geschaad.  
 
Conclusie 
De voorgestane ontwikkeling van het plangebied schaadt de agrarische functie 
van het gebied niet en draagt bij aan de verweving van meerdere functies.  
 
Waterplan Gelderland 2010-2015 
Het Waterplan Gelderland 2010-2015 is op 11 november 2009 vastgesteld 
door PS en op 22 december 2009 in werking getreden. Het Waterplan heeft de 
status van structuurvisie en geeft aan welke onderwerpen van provinciaal ruim-
telijk belang zijn. Bij de opstelling van het bestemmingsplan zal met name met 
deze delen rekening moeten worden gehouden.  
 
Op de functiekaart en de beleidskaart ligt het plangebied in een groter gebied 
dat is aangeduid als beschermingszone natte landnatuur. De beschermingszo-
nes natte landnatuur zijn ruimtelijk beschermd. Deze ruimtelijke bescherming 
betekent minimaal ‘stand still’. Veranderingen in de waterhuishouding mogen in 
ieder geval niet nadelig zijn voor de natuurdoelen ter plekke. In de aangewe-
zen beschermingszones natte landnatuur zijn ruimtelijke en waterhuishoud-
kundige ontwikkelingen, die de natuurwaarden negatief beïnvloeden in principe 
niet toegestaan. In geval van dergelijke ontwikkelingen moet worden aange-
toond dat de voorgenomen ontwikkelingen de te beschermen natuurwaarden 
niet negatief beïnvloeden.  
 
De ontwikkeling van het plangebied zal hydrologisch neutraal plaatsvinden en 
de eindsituatie zal beter zijn voor de natuur(waarden) binnen het plangebied en 
in de omgeving daarvan.  
 
Conclusie 
Samengevat vormt het provinciale beleid, zoals dat geformuleerd is in het Wa-
terplan Gelderland 2010-2015, geen belemmering voor de voorgestane ont-
wikkeling van het plangebied.  
 
Functies zoeken plaatsen zoeken functies 
Het Streekplan Gelderland 2005 biedt kaders om hergebruik van vrijgekomen 
gebouwen in het buitengebied vorm te geven. Tevens biedt de provincie de re-
gio’s in dit Streekplan de mogelijkheid dit beleid op regionaal niveau nader uit 
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te werken, waarbij van het streekplanbeleid kan worden afgeweken, mits bear-
gumenteerd en gedragen door de samenwerkende gemeenten in de regio. De 
Achterhoekse gemeenten zijn van mening dat het streekplanbeleid ten aanzien 
van dit hergebruik van vrijgekomen bebouwing op bepaalde onderdelen onvol-
doende mogelijkheden biedt om maatwerk te kunnen leveren en hebben daar-
om van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De notitie ‘Functies zoeken plaat-
sen zoeken functies’ (FzPzF) is hiervan het resultaat. 
 
De Achterhoekse gemeenten stelden deze gezamenlijke notitie in 2006 op. In 
het document geven zij hun visie weer op het vraagstuk van de vrijkomende 
bebouwing in het buitengebied. Het vrijkomen van (agrarische) gebouwen biedt 
volgens de regiogemeenten namelijk nieuwe kansen. Door op een goede ma-
nier hergebruik en/of functieverandering van deze gebouwen te stimuleren, 
krijgen de leefbaarheid, de vitaliteit en de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk 
gebied een nieuwe impuls. Gedeputeerde Staten van Gelderland stemden op 9 
januari 2007 grotendeels in met dit regionale beleid. Verder lieten zij sinds ja-
nuari 2008 ook toe dat via functieveranderingen vrijstaande woningen konden 
worden gebouwd (brief 25 januari 2008). 
 
In het regionale beleidsstuk is, op basis van het streekplan, een aantal alge-
mene uitgangspunten geformuleerd waaraan alle initiatieven tot functieveran-
dering in het buitengebied moeten voldoen: 
———— Functieverandering is alleen van toepassing op fysiek bestaande, legale 

vrijgekomen (en ook vrijkomende) gebouwen die gelegen zijn in het buiten-
gebied. 

———— Er kan bij nieuwe functies onderscheid worden gemaakt tussen een (nieu-
we) nevenfunctie en de hoofdfunctie. 

———— Het beleid richt zich op maatwerk waarbij wordt gestreefd naar win-
winsituaties. 

———— Functieverandering moet leiden tot een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit 
en vitaliteit dan wel andere aan het buitengebied gebonden kwaliteiten. 

———— Verevening (kwaliteitsbijdrage) kan nadrukkelijk als instrument/voorwaarde 
worden ingezet om ruimtelijke kwaliteit te bewaken en/of te bereiken. Ook 
sloop wordt gezien als een vorm van verevening. 

———— De in de omgeving aanwezige functies mogen niet onevenredig worden ge-
schaad. 

———— De nieuwe functies moeten binnen de aard en schaal van de omgeving 
passen. Door dit beleid voor functieverandering moet de (landschappelijke) 
kwaliteit van een gebied minimaal gelijk blijven, maar bij voorkeur verbeterd 
worden. Bij het bepalen van de landschappelijke kwaliteit, en de eventuele 
verbetering, wordt aansluiting gezocht bij gemeentelijke land-
schaps(ontwikkelings)plannen en de Streekplanuitwerking voor de 
‘Kernkwaliteiten’ van waardevolle landschappen. 

———— De nieuwe functie mag geen onaanvaardbare aantasting zijn van karakteris-
tieke of monumentale gebouwen. 
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———— Nieuwe functies mogen geen onaanvaardbare verkeersaantrekkende wer-
king tot gevolg hebben. 

———— Bij verbouw/nieuwbouw moet worden voldaan aan beleid voor beeldkwaliteit 
en welstand. 

———— Buitenopslag van goederen en stalling buiten is niet toegestaan. 
———— Detailhandel is slechts toegestaan voor streekeigen en/of ter plaatse ver-

vaardigde agrarische producten. 
 
Conclusie 
Voorliggend initiatief voldoet aan de voorwaarden, zoals in de notitie ‘Functies 
zoeken Plaatsen zoeken Functies’ weergegeven. 
 

4.3 Waterschapsbeleid 

Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel 
Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2009 een nieuw waterbeheerplan vastge-
steld voor de periode 2010-2015.  
 
Met de voornemens uit het Waterbeheerplan wil het waterschap actief inspelen 
op alle lopende en komende veranderingen, zoals de wijzigingen in de water-
wetgeving en de Kaderrichtlijn Water. Er zijn mogelijkheden om de waterkwali-
teit nog verder te verbeteren en om meer ruimte te bieden voor het vasthouden 
van water. Het gewenste peilbeheer wordt in het hele gebied in de komende 
periode planmatig opgepakt voor de landbouw en de natuur. Het beheer van 
water en afvalwater in stedelijk gebied krijgt steeds meer aandacht. In het lan-
delijk gebied wil het waterschap kansen bieden voor recreatie op of bij het wa-
ter. 
 
Conclusie 
Voor (de omgeving van) het plangebied en de voorgestane ontwikkeling ervan 
is in het waterbeheerplan geen specifiek beleid opgenomen. Derhalve vormt 
het waterschapsbeleid, zoals geformuleerd in het waterbeheerplan, geen be-
lemmering voor de voorgestane ontwikkeling van het plangebied.  
 

4.4 Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Berkelland 2025 
De raad heeft op 26 oktober 2010 de structuurvisie Berkelland 2025 vastge-
steld. Wat betreft het buitengebied is in deze visie het geldend beleid uit onder 
meer de RVB overgenomen. De Structuurvisie heeft voor het buitengebied als 
doel om de kwaliteit van het landelijke gebied te beschermen en te verbeteren, 
rekening houdend met de veranderende functie. Verbetering van de kwaliteit 
leidt tot duurzame landbouw, versterkte natuur, verbetering van recreatieve 
mogelijkheden, verlaging van de milieubelasting, verbetering van de infrastruc-
tuur, het woon- en werkklimaat en de economische structuur. 
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Ruimtelijke Visie Buitengebied 
De Ruimtelijke Visie Buitengebied (RVB) is vastgesteld op 11 december 2007 
door de gemeenteraad. In deze beleidsvisie zijn ondermeer de uitgangspunten 
van het streekplan Gelderland 2005 en de regionale notitie ‘Functies zoeken 
plaatsen zoeken functies’ verwerkt. De RVB fungeert als voorloper op het 
nieuwe bestemmingsplan buitengebied Berkelland, dat op dit moment wordt 
opgesteld. 
 
Op de functiekaart, behorend bij de RVB, ligt het plangebied in een groter ge-
bied dat is aangeduid als ‘beschermingszone natte landnatuur’. Het plangebied 
ligt in functiegebied 4c ‘verwevingsgebied Lochhuizen: oud hoevenlandschap; 
verwevingsgebied met primaat landbouw, ook mogelijkheden voor natuur en 
waterbeheer en kleinschalige recreatie. Binnen dit gebied is wonen, onder 
voorwaarden, mogelijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur: uitsnede functiekaart RVB en legenda (Gebiedscommissie Berkelland, 2007b). 
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Voor wonen is aangegeven dat dit gebied mogelijkheden kent. Het uitgangs-
punt is dat wonen in agrarische bebouwing moet, maar een andere opzet is 
ook mogelijk. In voorliggend geval is voor een combinatie van beide oplossin-
gen gekozen. In de planbeschrijving (hoofdstuk 2) is te zien en te lezen hoe de 
toekomstige situatie van het plangebied wordt. Hierbij is goed gekeken naar 
het gebied. Er wordt teruggebouwd op het bestaande bouwperceel. Verder 
wordt een weg, die vroeger bestond, hersteld. Bij dit alles wordt aandacht be-
steed aan de beplanting rondom de bebouwing en het erf.  
 
Conclusie 
Bij deze aanvraag is deels sprake van hergebruik en deels van nieuwbouw. 
Ook wordt er nieuwe infrastructuur aangelegd, welke gebruik maakt van een 
bestaande structuur. De aanvraag past dan ook niet volledig binnen het beleid 
uit de RVB. Vanwege de milieu- en ruimtelijke kwaliteitswinst die behaald 
wordt, is besloten af te wijken van dit beleid. 
  
Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan buitengebied Berkelland 
In voorbereiding op het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Ber-
kelland, is de uitgangspuntennotitie voor dit bestemmingsplan opgesteld. De 
uitgangspuntennotitie is vastgesteld door de gemeenteraad van Berkelland op 
27 oktober 2009 en door het college op 15 december 2009.  
 
Het doel dat in de uitgangspuntennotitie geformuleerd is, is behoud en verster-
king van het landschap in de gemeente Berkelland. Aanvullend biedt de uit-
gangspuntennotitie mogelijkheden voor functieverandering naar wonen. Deze 
functieverandering is gekoppeld aan vereveningsmaatregelen. Voor de functie-
verandering naar wonen geldat dat moet worden gesloopt. Uitgangspunten 
hiervoor zijn dat alle vrijgekomen agrarische (bedrijfs)bebouwing wordt ge-
sloopt. Per nieuwe woning moet 1.000 m2 worden gesloopt, met een maximum 
van twee nieuwe woningen.  
 
In voorliggend geval maakt de bestaande (voormalige) bedrijfswoning geen 
onderdeel uit van deze regeling, omdat deze alleen vervangen en op een 
enigszins afwijkende locatie herbouwd wordt. In het plangebied wordt niet alle 
bebouwing gesloopt. Een schuur blijft staan en gaat dienen als een bijgebouw 
bij twee woningen. Dit is toelaatbaar, omdat er al meer dan 2.000 m2 wordt 
gesloopt. Daarnaast is het mogelijk om bijgebouwen bij de woningen te plaat-
sen. Het is dan niet logisch als er voldaan wordt aan de sloopnorm om de 
schuur af te breken, om deze vervolgens weer te herbouwen. Wat wel geldt, is 
dat er binnen de norm van 150 m2 aan bijgebouw(en) per woning moet worden 
gebleven.  
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Marke-werkboek Neede, Noordijk en omgeving 
Het Marke-werkboek Neede, Noordijk en omgeving maakt onderdeel uit van 
het landschapsontwikkelingsplan voor Berkelland en is een nadere uitwerking 
van de Ruimtelijke Visie Buitengebied Berkelland. 
 
Van de in dit werkboek opgenomen onderdelen is een groot aantal niet rele-
vant voor/van toepassing op het initiatief en de locatie van het plangebied. Op 
de kaart met natuurontwikkeling maakt het plangebied deel uit van een groter 
gebied dat is aangeduid als ‘zoekgebied natuurbeheer, <10%’. 
 
Op de kaart met ruimtelijke openheid en beslotenheid ligt het plangebied in een 
groter gebied dat is gekarakteriseerd als gebied waar verdichting (van het 
kampenlandschap, met bosschages, lanen en singels) mogelijk is.  
 
Het plangebied ligt in de landschappelijke zone ‘jonge ontginningen’. Voor de-
ze zone zijn verschillende voorbeelden van inrichting en beheer van land-
schapselementen opgenomen.  
 
Conclusie 
Doordat bij de landschappelijke inpassing rekening is gehouden met hetgeen 
hieromtrent is opgenomen in het Marke-werkboek, vormt het initiatief een invul-
ling van het gemeentelijk beleid, zoals in het Marke-werkboek geformuleerd. 
Door de nieuwe groenelementen wordt het landschap ter plaatse enigszins 
verdicht en neemt de natuurlijke waarde van het gebied als geheel toe.  
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5 Onderzoek en uitvoerbaarheids-
aspecten 

5.1 Flora en fauna  

In verband met de ruimtelijke ontwikkeling is het noodzakelijk om onderzoek uit 
te voeren naar relevante soorten in het kader van de Flora- en faunawet. De 
huidige wetgeving verlangt namelijk een gedegen onderzoek naar flora en fau-
na in verband met de zorgplicht die de Flora- en faunawet een plannenmaker 
oplegt.  
 
Habitat- en vogelrichtlijn 
Volgens de Europese Habitatrichtlijn moet er gekeken worden of de nieuwe 
woningen invloed hebben op de habitatgebieden in de buurt. De Diepenheim-
seweg 49A-51 ligt dusdanig ver van de habitatgebieden dat het onwaarschijn-
lijk is dat een nieuwe woning invloed heeft op deze gebieden. Daarbij komt dat 
er vele woningen en boerenbedrijven dichterbij de habitatgebieden liggen.  
 
Flora- en faunawet 
Er heeft, door Tauw, in oktober 2009 een toetsing naar de beschermde na-
tuurwaarden plaatsgevonden. Hierbij is gekeken naar de beschermde soorten. 
De rapportage die op basis van deze toetsing is opgesteld is als bijlage aan 
voorliggend plan toegevoegd.  
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet onderbouwd worden of de plannen ‘redelij-
kerwijs uitvoerbaar’ zijn. Er zouden voldoende mitigerende en/of compense-
rende maatregelen getroffen kunnen worden voor eventuele aanwezige vleer-
muizen of broedende vogels. De ruimtelijke procedure kan wel doorgang vin-
den. Het uitvoeren van nader onderzoek, het eventueel aanvragen van een 
ontheffing en het uitvoeren van de bijbehorende mitigerende en/of compense-
rende maatregelen moet echter voor aanvang van de (sloop- en nieuwbouw) 
werkzaamheden afgerond te zijn en te werken. 
 
In de rapportage opgesteld door “Ecochore” (november 2010) zijn aan de Die-
penheimseweg 49-51 te Neede beschermde dieren vastgesteld; te weten en-
kele gewone dwergvleermuizen en steenuilen. Echter in de te slopen gebou-
wen zijn geen vaste verblijfplaatsen van deze dieren aangetroffen. Voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden zijn geen nadere onderzoeken of ontheffin-
gen in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk. De locaties zullen 
niet door de geplande werkzaamheden worden aangetast. De aanbevelingen 
voorzien in het aanbrengen van faunavoorzieningen van de nieuwbouw voor 
met name vleermuizen en uilen. 
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Conclusie 
Er zijn geen belemmeringen voor de voorgestane ontwikkeling van het plange-
bied als gevolg van het aspect flora en fauna. 
 

5.2 Milieu 

Bodem 
Om te bepalen in hoeverre de milieuhygiënische bodemkwaliteit voor beper-
kingen kan zorgen is, in augustus 2009, door Tauw een bodemtoets uitge-
voerd. De rapportage die op basis van dit onderzoek is vastgesteld is als bijla-
ge aan voorliggend plan toegevoegd. De resultaten van dit onderzoek staan 
hierna beschreven.  
 
Het onderzoek is door de gemeente Berkelland beoordeeld en goedgekeurd. 
Voor de locatie is voor de hypothese ‘onverdachte locatie (ONV)’ gekozen, 
conform bijlage B1 behorende tot de NEN5740. Deze hypothese is gekozen op 
basis van het uitgevoerde historische vooronderzoek en de waarnemingen tij-
dens het plaatsen van de grondboringen. De hypothese kan niet geheel aan-
genomen worden, vanwege de aangetroffen lichte verontreinigingen. De on-
derzoeksresultaten geven echter geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvul-
lend bodemonderzoek of sanerende maatregelen.  
 
Op basis van het bodemonderzoek is de bodemkwaliteit voldoende in beeld 
gebracht en zijn er geen milieuhygiënische belemmeringen voor de voorgesta-
ne ontwikkeling van het plangebied, met uitzondering van het oppompen van 
grondwater voor consumptiedoeleinden of voor het besproeien van consump-
tiegewassen. De onderzoekslocatie is dan ook geschikt voor het beoogde ge-
bruik.  
 
Conclusie 
Kort samengevat zijn er vanuit het aspect bodem geen belemmeringen te ver-
wachten voor de voorgestane ontwikkeling van het plangebied. 
 
Geluid 
Industrielawaai 
In de omgeving van de geplande woningen zijn geen op grond van de Wet ge-
luidhinder gezoneerde industrieterreinen gelegen. 
 
Wegverkeerslawaai. 
Het plangebied ligt in de zone op grond van de Wet geluidhinder van de  Die-
penheimseweg en de Wunneweg. Van de Wunneweg zijn geen verkeerstelge-
gevens bekend. De verkeersintensiteit ligt daar erg laag. Gezien de afstand 
van het plangebied tot de Wunneweg en de lage verkeersintensiteit kan ervan 
worden uitgegaan dat de geluidsbelasting van deze weg lager is dan de 
streefwaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. 
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Van de Diepenheimseweg is een indicatieve geluidsberekening gemaakt waar-
van de resultaten zijn weergegeven in navolgende figuur. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de indicatieve berekening blijkt het volgende: 
———— In het groene gebied ligt de geluidsbelasting onder de in de Wet geluidhin-

der gestelde streefwaarde van 48 dB.  
———— In de overige gebieden ligt deze boven de 48 dB. 
 
In het groene gebied kunnen zonder beperkingen van uit de Wet geluidhinder 
woningen worden gerealiseerd. Wil men woningen realiseren in het gele of 
oranje gebied, dan zal met akoestisch onderzoek worden aangegeven wat de 
geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op woningen zal zijn. Afhan-
kelijk van de onderzoeksresultaten moet worden gekeken of realisatie mogelijk 
is, dan wel of maatregelen moeten worden getroffen.  
 
Op 19 november 2008 is er een akoestisch rapport gemaakt. Hierin zijn aan-
names gedaan die niet geheel meer overeenkomen met de huidige aanvraag. 
Dit betekent dat er een nieuw onderzoek moest worden gedaan. In april 2010 
is, door Alcedo bv, opnieuw een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De rappor-
tage die op basis van dit onderzoek is opgesteld is als bijlage aan voorliggend 
plan toegevoegd. 
 
Uit de berekeningsresultaten van dit onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting 
ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Diepenheimseweg (N824) op de 
beschouwde woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet worden over-
schreden. Aanvullend onderzoek is daarom niet noodzakelijk. Geluid als ge-

Figuur: geluidcontouren wegverkeer Diepenheimseweg met aftrek 2 dB Artikel 110g Wgh en legen-
da (Gemeente Berkelland 2010). 
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volg van wegverkeerslawaai levert geen bezwaren voor de bestemmingsplan-
wijziging en realisatie van de nieuwe woningen.  
 
Conclusie 
Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de voorgestane ontwikkeling 
van het plangebied. 
 

Hinderlijke bedrijvigheid 
Het is gebruikelijk om voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van be-
drijvigheid aansluiting te zoeken bij de afstanden genoemd in de publicatie Be-
drijven en milieuzonering (VNG-uitgeverij, 2009). Andersom kan deze publica-
tie worden gebruikt voor het verantwoord inpassen van bedrijvigheid in de fy-
sieke omgeving. Deze VNG-publicatie geeft op systematische wijze informatie 
over de milieukenmerken van vrijwel alle voorkomende bedrijfstypen. Het biedt 
daarmee een hulpmiddel om ruimtelijke ordening en milieu op gemeentelijk ni-
veau op elkaar af te stemmen. 
 
Het is niet de bedoeling om de in deze VNG-publicatie genoemde richtafstan-
den zonder meer toe te passen. De afstanden moeten worden afgestemd op 
de omgevings- en bedrijfskenmerken. Dit leidt tot een gemotiveerd toepassen 
van de afstanden. Uitgangspunt is dat de in de bedrijvenlijst genoemde afstan-
den in principe gelden tussen enerzijds de perceelsgrens van het bedrijf en 
anderzijds de gevel van de woning. 
 
In de omgeving van de Diepenheimseweg 49A-51 bevinden zich enkele vee-
houderijen en een enkel niet-agrarisch bedrijf. Omdat voor veehouderijen het 
aspect geur in de praktijk bepalend is voor de aan te houden afstand wordt hier 
in het kader van bedrijven en milieuzonering niet nader op ingegaan (zie verder 
de tekst onder het kopje “Geur” hierna). 
 
De richtafstanden, zoals opgenomen in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en mili-
euzonering’, worden gebruikt om ruimtelijke ontwikkelingen op elkaar aan te la-
ten sluiten, zodat geen belemmeringen ontstaan. Ten zuiden van het plange-
bied, aan de Dennenweg 3, ligt een kwekerij. Hiervoor geldt een richtafstand 
van 30 m. De tussenliggende afstand tussen (de perceelsgrens van) de kweke-
rij en de dichtstbijzijnde woning(en) is vele mailen groter. De kwekerij vormt 
derhalve geen belemmering voor de woningen en omgekeerd vormt de voor-
gestane ontwikkeling van het plangebied geen belemmering voor de kwekerij. 
In de omgeving van het plangebied komen verder geen mogelijk hinderlijke 
bedrijven voor. 
 
Conclusie 
De voorgestane ontwikkeling van het plangebied wordt niet belemmerd vanuit 
het aspect hinderlijke bedrijvigheid, omdat de afstand tot omliggende, mogelijk 
hinderlijke bedrijven voldoende groot is.  
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Geur 
Toetsing van agrarische geurhinder dient vanaf 1 januari 2007 plaats  te vinden 
aan de hand van het gestelde in de Wet geurhinder en veehouderij (verder 
aangeduid met Wgv). Cumulatieve stankhinder hoeft daarbij niet te worden be-
paald, zodat kan worden volstaan met het in beeld brengen van de individuele 
geurcontouren van veehouderijbedrijven in de omgeving van de voorgestane 
ruimtelijke ontwikkeling.  
 
De Wgv geeft twee methoden voor het beoordelen van geur bij veehouderijbe-
drijven: 
1 De geuremissie van een diercategorie is bekend 
Aan de hand van de vergunde dieraantallen wordt met behulp van de in de 
Regeling geurhinder en veehouderij opgenomen omrekeningsfactoren de geu-
remissie van het veehouderijbedrijf berekend (uitgedrukt in het aantal odour 
units per seconde). Deze geuremissie wordt vervolgens ingevoerd in een ver-
spreidingsmodel, dat als resultaat de in de omgeving optredende geurbelasting 
geeft (uitgedrukt in het aantal odour units per kubieke meter lucht als 98-
percentielwaarde). 
2 De geuremissie van een diercategorie is niet bekend 
Voor deze diercategorieën gelden volgens de Wgv vaste minimumafstanden 
(bijvoorbeeld voor melkrundvee en paarden). 
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet onderzoek worden gedaan naar de geur-
contouren van omliggende veehouderijbedrijven. Enerzijds moet worden beke-
ken of de voorgestane ontwikkeling de rechten van veehouderijbedrijven niet 
aantast, terwijl anderzijds voor nieuwe geurgevoelige objecten een aanvaard-
baar woon- en leefklimaat moet kunnen worden gewaarborgd. De berekening 
van de geurcontour vindt plaats met het softwarepakket V-Stacks Gebied. 
 
Het uitgangspunt bij ruimtelijke ordening is dat moet worden uitgegaan van de 
grens van het agrarisch bouwperceel. Voor de in het verspreidingsmodel in te 
voeren parameters gemiddelde gebouwhoogte, schoorsteenhoogte, diameter 
en uittreedsnelheid moet daarbij worden uitgegaan van de vergunde situatie 
(gemiddelde waarden van de verschillende stallen). Gemakshalve worden de 
verschillende parameters in eerste instantie op nul gezet, zodat een “worst ca-
se” situatie in beeld wordt gebracht. 
 
Als een veehouderijbedrijf in de bestaande situatie al wordt beperkt in zijn mo-
gelijkheden door een nabijgelegen geurgevoelig object geldt een ander uit-
gangspunt. In een dergelijk geval dient namelijk de geurcontour van de daad-
werkelijk vergunde situatie in kaart te worden gebracht. In plaats van de grens 
van het agrarisch bouwperceel dient dan het emissiepunt als meet- en reken-
punt. Bovendien gelden voor de gemiddelde gebouwhoogte, schoorsteenhoog-
te, diameter en uittreedsnelheid de vergunde waarden als invoerwaarde. In de 
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omgeving van het geurgevoelige object moet de op deze wijze bepaalde geur-
contour worden gevolgd. 
 
De gemeente Berkelland ligt binnen een concentratiegebied als bedoeld in de 
Meststoffenwet. Binnen dergelijke gebieden moet de berekende geurbelasting 
op grond van de Wgv worden getoetst aan twee standaardnormen: 
———— 3 odour units per kubieke meter lucht voor geurgevoelige objecten binnen 

de bebouwde kom; 
———— 14 odour units per kubieke meter lucht voor geurgevoelige objecten buiten 

de bebouwde kom.  
Voor dieren die niet zijn te herleiden tot odour units gelden daarnaast de vol-
gende minimale afstanden: 
———— 100 mvoor geurgevoelige objecten in de bebouwde kom; 
———— 50 m voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom. 
 
Bij verordening mogen gemeenten binnen bepaalde grenzen van de normen in 
de Wgv afwijken. Deze afwijkende normen gelden dan vervolgens binnen een 
bepaald gebied. Het hanteren van afwijkende normen moet worden onder-
bouwd vanuit een ruimtelijke visie op de ontwikkeling van het gebied, de zoge-
naamde gebiedsvisie. Daarbij moet een relatie worden gelegd met de be-
staande en de te verwachten achtergrondbelasting aan geur in het gebied. Op 
deze wijze is het mogelijk maatwerk te leveren per gebied, zodat een balans 
kan worden gevonden tussen de gewenste ruimte voor veehouderijbedrijven 
enerzijds en de bescherming van gevoelige objecten anderzijds. Op dit mo-
ment geldt alleen voor de zeven kleine kernen van Berkelland een bij verorde-
ning vastgestelde afwijkende afstand en normwaarde. 
 
Overigens wordt voor bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van het Be-
sluit landbouw milieubeheer ook bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van 
ruimtelijke ontwikkelingen aangesloten bij de in dat besluit vermelde afstanden: 
———— 100 m voor woningen in de bebouwde kom; 
———— 50 m voor woningen buiten de bebouwde kom. 
 
Voor woningen die worden gerealiseerd in samenhang met beëindiging van het 
veehouderijbedrijf geldt een bijzondere regeling. Indien sprake is van een bui-
ten de bebouwde kom gelegen woning die voldoet aan de volgende criteria 
hoeft op grond van artikel 14 Wgv namelijk slechts rekening te worden gehou-
den met een minimaal tot een omliggende veehouderij aan te houden afstand 
van 50 m: 
———— de woning is op of na 19 maart 2000 gebouwd; 
———— de woning is gelegen op een kavel die op 19 maart 2000 in gebruik was als 

veehouderij; 
———— de woning is gebouwd in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten 

werking stellen van de veehouderij; 
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———— de woning is gebouwd in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebou-
wen die onderdeel hebben uitgemaakt van de veehouderij. 

 
De nieuwe woningen op de locatie Diepenheimseweg 49a-51 voldoen aan bo-
venstaande criteria, zodat het in deze situatie voldoende is om te toetsen aan 
de minimale afstand van 50 m. Uitgaande van de grenzen van omliggende 
agrarische bouwpercelen wordt in onderhavige situatie aan deze minimumaf-
stand voldaan. Dit houdt in dat de nieuwe woningen ten opzichte van onder het 
Besluit landbouw milieubeheer vallende veehouderijen eveneens voldoen aan 
de minimale afstand (die is namelijk ook 50 m). 
 
Voor de (voormalige) bedrijfswoning geldt een soortgelijke regeling. Ook hierbij 
geldt enkel een minimaal in acht te nemen afstand van 50 m (zowel onder de 
Wet geurhinder en veehouderij als onder het Besluit landbouw milieubeheer). 
De aangevraagde situatie voldoet aan deze eis. 
 
Conclusie 
Kort samengevat zijn er vanuit het aspect geur geen belemmeringen te ver-
wachten voor de voorgestane ontwikkeling van het plangebied. 
 
Luchtkwaliteit 
In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer is de regelgeving met betrekking tot 
luchtkwaliteit vastgelegd. In artikel 5.16 is vastgelegd dat bestuursorganen be-
voegdheden, zoals het vaststellen van een bestemmingsplan of het nemen van 
een projectbesluit, mogen uitoefenen wanneer sprake is van één van de vol-
gende gevallen: 
a er is geen sprake van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden; 
b de concentratie van de desbetreffende stoffen in de buitenlucht verbetert of 

blijft ten minste gelijk; 
c het plan draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van de 

desbetreffende stoffen in de buitenlucht; 
d de ontwikkeling is opgenomen in een vastgesteld programma, zoals het Na-

tionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).  
 
Een nadere uitwerking van de regelgeving met betrekking tot het begrip ‘niet in 
betekenende mate’ is vastgelegd in het ‘Besluit niet in betekende mate bijdra-
gen (luchtkwaliteitseisen)’ en de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen 
(luchtkwaliteitseisen)’. Voor ontwikkelingen die ‘niet in betekenende mate’ bij-
dragen aan de luchtverontreiniging hoeft niet te worden getoetst aan de 
grenswaarden. In de Regeling zijn categorieën van gevallen benoemd die in 
ieder geval als ‘niet in betekenende mate’ worden aangemerkt en waarvoor 
toetsing aan de grenswaarden dus zonder meer achterwege kan blijven.  
 
Er is blijkens deze regeling geen onderzoek nodig voor ‘woningbouwlocaties, 
indien een dergelijke locatie, in geval van één ontsluitingsweg, netto niet meer 
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dan 1.500 nieuwe woningen omvat, dan wel, in geval van twee ontsluitingswe-
gen met een gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer dan 3.000 wonin-
gen omvat’. Het voorgestane initiatief heeft betrekking op de realisatie van een 
viertal burgerwoningen en is derhalve aan te merken als ‘niet in betekenende 
mate’. 
  
Conclusie 
Uit het oogpunt van luchtkwaliteit worden geen belemmeringen ondervonden. 
 
Externe veiligheid 
Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is 
voor niet bij de activiteit betrokken personen. Daartoe zijn ‘kwetsbare objecten’ 
en ‘beperkt kwetsbare objecten’ omschreven. Het gaat enerzijds om de risico’s 
verbonden aan ‘risicovolle inrichtingen’, waar gevaarlijke stoffen worden ge-
produceerd, opgeslagen of gebruikt en anderzijds om het ‘vervoer van gevaar-
lijke stoffen’ via wegen, spoorwegen, waterwegen en buisleidingen. Ter be-
scherming van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (tot de in de wetge-
ving aangegeven risiconiveaus) moet er een bepaalde afstand aanwezig zijn 
ten opzichte van risicobronnen.  
 
De activiteiten binnen het plangebied vormen geen risicobron ten opzichte van 
eventuele omliggende kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de Risicokaart van de provincie Gelderland blijkt dat er binnen en in de di-
recte nabijheid van het plangebied geen risicovolle leidingen, wegen of inrich-
tingen gelegen zijn.  

Figuur Uitsnede omgeving plangebied Risicokaart Provincie Gelderland en legenda  
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011). 
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Conclusie 
Kort samengevat zijn er vanuit het aspect externe veiligheid geen belemmerin-
gen voor de voorgestane ontwikkeling van het plangebied. 
  

5.3 Water 

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is de opstelling van een waterparagraaf ver-
plicht gesteld, mede in relatie tot de watertoets. In deze paragraaf wordt ver-
woord hoe er in het plan met de aspecten water en ruimte rekening wordt ge-
houden, in relatie tot enerzijds het waterbeleid en anderzijds de waterhuishou-
ding. In het kader hiervan is door Croonen Adviseurs een watertoets opgesteld. 
 
Ten behoeve van het aspect water hanteert de gemeente Berkelland een wa-
tertoetstabel, waarin op alle mogelijk relevante thema’s toetsvragen zijn opge-
nomen. Voor vragen die ontkennend beantwoord worden is geen nadere toe-
lichting benodigd, voor vragen die positief beantwoord worden wel. 
 

Thema Toetsvraag Relevant  

HOOFDTHEMA’S 

Veiligheid 

 

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

2. Ligt in of nabij het plangebied een kade? 

Nee 

Nee 

Riolering en Afval-

waterketen 

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

2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ? 

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

Nee 

Nee 

Nee 

Wateroverlast (op-

pervlaktewater) 

 

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 plangebied bevinden zich natte en laag gelegen gebieden, beekdalen, overstro-

mingsvlaktes? 

Nee 

Ja 

Nee 

Grondwater- 

overlast 

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

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

3. Is in het plangebied sprake van kwel? 

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

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Oppervlakte- 

waterkwaliteit 

 

1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater geloosd? 

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

3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strategisch actiegebied? 

Nee 

Nee 

Nee 

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

Volksgezondheid 

 

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

stelsel?  

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

kingsrisico’s met zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)? 

 

Nee 

 

Nee 

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

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

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

Nee 

Ja 

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

2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel? 

Nee 

Nee 
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AANDACHTSTHEMA’S 

Recreatie 1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in beheer van het waterschap waar 

actief recreatief medegebruik mogelijk wordt? 

 

Nee 

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

 
Kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard opp ervlak 
Door de ontwikkelingen in het plangebied is het mogelijk om verhard oppervlak 
af te koppelen van het rioolstelsel, zodat de kans op wateroverlast door toe-
komstige regenbuien wordt verminderd. Dit afgekoppelde regenwater wordt 
volgens de trits vasthouden - bergen – afvoeren behandeld. In het plan is ruim-
te gereserveerd voor waterberging in de bestaande sloot in het plangebied. Er 
zijn geen dimensioneringsberekeningen van de voorzieningen uitgevoerd, 
maar gezien de grondsoort ((matig) fijn zand), grondwaterstanden (diep) en het 
onverhard oppervlak is er voldoende ruimte om de benodigde hoeveelheid vast 
te houden en te bergen. 
 
Beschermingszone natte (land)natuur 
De inrichting en functies in hydrologische beïnvloedingszones rond natuurge-
bieden zijn afgestemd op deze natuur. In de beschermingszones van natte na-
tuur bevinden zich geen functies die de aanvoer van water richting het natuur-
gebied negatief beïnvloeden. Er worden geen maatregelen genomen om de 
aanvoer van gebiedseigen water in de toekomst te vergroten en/of de toevoer 
van gebiedsvreemd water te verkleinen. Het plangebied bevindt zich in een 
beschermingszone voor natte natuur. De beoogde ontwikkelingen hebben 
geen negatieve invloed op de waterkwantiteit en –kwaliteit in relatie tot de natte 
natuurgebieden. 
 
Conclusie 
De voorgestane ontwikkeling van het plangebied heeft geen nadelige invloed 
op het water in en om het gebied. 
 

5.4 Cultuurhistorie en archeologie 

Het Europese Verdrag van Valletta en de gewijzigde Monumentenwet 1998 re-
gelen de omgang met het archeologisch erfgoed. Uitgangspunt van het Ver-
drag en de Wet op de archeologische monumentenzorg is het archeologisch 
erfgoed zoveel mogelijk ter plekke (in situ) te bewaren. Waar dit niet mogelijk 
is, betalen de ‘bodemverstoorders’ het archeologisch onderzoek en mogelijke 
opgravingen. 
  
Om een uitspraak te kunnen doen over de archeologische waarde van het 
plangebied is de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Berkel-
land geraadpleegd. 
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Archeologische beleidsadvieskaart 
Ter ondersteuning van het gemeentelijke beleid ten aanzien van de archeolo-
gische monumentenzorg heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in opdracht 
van de gemeente Berkelland een archeologische landschappen- en beleids-
kaart vervaardigd. De kaart biedt inzicht in de bestaande archeologische ver-
wachting van zowel het landelijke als het bebouwde gebied van de gemeente 
Berkelland.  
 
De archeologische verwachtingskaart is ontstaan door het inventariseren van 
de reliëf- en bodemkenmerken, de ontstaansgeschiedenis van het landschap, 
archeologische vindplaatsen en andere cultuurhistorische relicten in de ge-
meente Berkelland. 
  
Aan de hand van deze gegevens zijn drie verwachtingszones onderscheiden, 
waarin sprake is van verschillen in de verwachte dichtheid waarin archeologi-
sche resten voorkomen. 
———— Gebieden met een hoge archeologische verwachting (rood gekleurd op de 

kaart); 
———— Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting (geel); 
———— Gebieden met lage archeologische verwachting (groen). 
  
Bij bodemingrepen dieper dan 30 cm beneden maaiveld zijn per verwachtings-
zone oppervlakte criteria gesteld op basis waarvan archeologisch veldonder-
zoek noodzakelijk wordt. 
  
Hoge en middelhoge archeologische verwachting � als de bodemverstoring 
groter is dan 100 m2; 
Lage archeologische verwachting � als de bodemverstoring groter is dan 
2.500 m2. 
 
In onderstaande figuur is een uitsnede gemaakt van de archeologische be-
leidskaart van Berkelland. Het plangebied staat in het rode kader weergege-
ven. 

Figuur: uitsnede archeologische beleidskaart Berkelland (RAAP Archeologisch Adviesbureau, 2009). 
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Interpretatie gegevens 
———— Op basis van de geomorfologische eigenschappen behoort de locatie tot het 

dekzand- en beekdallandschap. Specifiek gaat het om dekzandruggen en –
koppen, deels met en  deels zonder dik plaggendek. Vanwege de goede 
ontwatering en ligging langs beekdalen en depressies vormden zich in de 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd op veel dekzandruggen en -koppen enkeerd-
gronden. Deze gronden worden in de gemeente Berkelland aangeduid met 
de term es (elders ook wel met de term eng of enk). Het ontstaan van enk-
eerdgronden is in veel gevallen het resultaat van een eeuwenlange inten-
sieve bemesting. Over het algemeen wordt aangenomen dat de mest voor-
namelijk bestond uit materiaal dat via het potstalsyteem werd verkregen. Dit 
materiaal kon bestaan uit een mengsel van stalmest, huisafval, bosstrooisel, 
heideplaggen en zand. Het resultaat is een minimaal 0,5 m tot soms meer 
dan 1 m dikke humeuze bovenlaag. 

———— Het plangebied is aangemerkt als Archeologisch Waardevol Verwachtings-
gebied (AWV), deels categorie 6 en deels als categorie 8. Op basis van het 
beleidsdocument ‘Archeologische Monumentenzorg in de gemeente Berkel-
land’ waarin de uitgangspunten voor archeologisch onderzoek staan gedefi-
nieerd, geldt voor gebieden in categorie 8 dat: 
Gestreefd moet worden naar behoud in de huidige staat. Bodemingrepen 
dieper dan de bouwvoor moeten voorkomen worden. Indien behoud niet 
mogelijk is, dan moet bij bodemingrepen dieper dan 30 cm onder het huidi-
ge maaiveld en groter dan 100 m2 vroegtijdig inventariserend archeologisch 
onderzoek plaatsvinden.  
Voor gebieden in categorie 6 geldt eveneens dat gestreefd moet worden 
naar behoud in de huidige staat. Bodemingrepen dieper dan de bouwvoor of 
bekende bodemverstoring moeten vermeden worden. Indien behoud niet 
mogelijk is, dan moet bij bodemingrepen dieper dan 40 cm onder het huidi-
ge maaiveld en groter dan 100 m2 vroegtijdig inventariserend archeologisch 
onderzoek plaatsvinden. 

———— Uit de archeologische beleidsadvieskaart blijkt dat de locatie deels een ho-
ge en deels een middelhoge archeologische verwachtingswaarde heeft. 

———— Ten behoeve van de sloop van de schuren en de (voormalige) bedrijfswo-
ning en nieuw- en herbouw van drie woningen en een kapschuur wordt het 
archeologisch bodemarchief verstoord als gevolg van graafwerkzaamhe-
den. Uit de adviesaanvraag blijkt dat de bodemverstoring groter is dan 100 
m2. 

———— Op de locatie of in de directe omgeving zijn, voor zover bekend, geen ar-
cheologische vondsten gedaan. 

  
Op basis van voorgaande is voor de Wro-procedure een archeologisch onder-
zoek volgens KNA 3.1 noodzakelijk. 
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In de juli 2010 is door Synthegra bv een bureauonderzoek en inventariserend 
veldonderzoek karterende fase uitgevoerd. De rapportage die op basis van dit 
onderzoek is opgesteld is als separate bijlage aan voorliggend plan toege-
voegd. Hierna zijn de conclusies uit de rapportage weergegeven. 
 
Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een 
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Voor het 
plangebied gold op basis van het bureauonderzoek een hoge verwachting voor 
vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum en een mid-
delhoge verwachting voor nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de 
vroege middeleeuwen. Voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd gold een 
lage verwachting. Het doel van het inventariserend veldonderzoek was om de-
ze verwachting te toetsen. 
 
De natuurlijke ondergrond bestaat uit zeer fijn dekzand (Laagpakket van Wier-
den, Formatie van Boxtel). De oorspronkelijke veldpodzolgrond is in het hele 
plangebied verdwenen door ploegwerkzaamheden. In het plangebied zijn AC-
profielen aangetroffen, die bestaan uit een bouwvoor (Ap-horizont) met al dan 
niet een gemengde laag van de A- en C-horizont, die direct op de C-horizont 
ligt. 
 
In geen van de boringen zijn indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwe-
zigheid van een archeologische vindplaats. De kans dat binnen het plangebied 
een archeologische vindplaats aanwezig is, wordt daarom klein geacht. De 
verwachting is dat binnen het plangebied geen archeologische resten in situ 
aanwezig zijn, waardoor ook geen archeologische resten worden bedreigd 
door de voorgenomen ontwikkeling van het gebied. 
 
De hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek voor vuursteen-
vindplaatsen uit het laatpaleolithicum en mesolithicum en de middelhoge ver-
wachting voor nederzettingssporen uit het neolithicum tot en met de vroege 
middeleeuwen zijn op grond van de resultaten van het veldonderzoek naar 
laag bijgesteld. De lage verwachting voor de late middeleeuwen en de nieuwe 
tijd blijft gehandhaafd. 
 
Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied geen 
vervolgonderzoek geadviseerd. 
 
Conclusie 
Vanuit het aspect cultuurhistorie en archeologie bestaan er geen belemmerin-
gen voor de voorgestane ontwikkeling van het plangebied. De voorgestane 
ontwikkeling sluit juist aan op de historische structuren van het plangebied en 
de omgeving ervan en herstelt een voormalige weg in ere. 
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5.5 Infrastructuur 

Technische infrastructuur 
Binnen het plangebied of in de nabijheid ervan zijn geen kabels of leidingen 
aanwezig die een belemmering kunnen vormen voor de voorgestane ontwikke-
ling van het plangebied.  
 
Verkeersinfrastructuur 
Het plangebied wordt in de huidige situatie door middel van één oprit op de 
Diepenheimseweg ontsloten. In de toekomstige situatie zal er een nieuwe oprit, 
op de Wunnerweg,  aan de noordzijde van het plangebied, gerealiseerd wor-
den. Deze oprit ontsluit de achterzijde van het erf, met de twee nieuwe wonin-
gen. Deze zijn ook bereikbaar over het erf vanaf de Diepenheimseweg. De 
nieuwe oprit herstelt een historische weg en loopt verder, conform de vroegere 
situering, als wandelpad in zuidelijke richting.  
 
De verandering in het gebruik van het plangebied in de toekomstige situatie zal 
geen significante gevolgen hebben voor wat betreft verkeersaantrekkende 
werking. Het gaat om een ontwikkeling waarbij niet of nauwelijks sprake is van 
verkeer. Parkeerruimte ten behoeve van minimaal twee auto’s per woning is 
voorzien op het erf, tussen de woningen.  
 
Conclusie 
Vanuit het oogpunt van (verkeers)infrastructuur zijn er echter geen belemme-
ringen te verwachten voor de voorgestane ontwikkeling van het plangebied. 
 

5.6 Conclusie 

Uit voorgaande beschrijving van de relevante milieuaspecten voor de ontwikke-
ling van het plangebied aan de Diepenheimseweg 49A-51 blijkt dat er vanuit 
deze aspecten geen directe belemmeringen zijn voor de voorgenomen ontwik-
keling.  
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6 Juridische planopzet 

Voorliggend bestemmingsplan heeft de volgende naam: Buitengebied, Die-
penheimseweg 49A-51 Neede 2011. De IMRO-plancode is: NL.IMRO.1859. 
PBBGB 20110012-0100. 
 
De woningen zijn bestemd als ‘Wonen’, overeenkomstig de bestemmingsom-
schrijving zoals deze voor het bestemmingsplan buitengebied Berkelland ge-
hanteerd wordt. Per woning is het mogelijk om 150 m2 aan bijgebouwen te rea-
liseren. Voor de nieuw te bouwen woningen geldt dat deze per woning een 
maximale inhoud van 750 m3 mogen hebben.  
 
De omliggende agrarische gronden worden bestemd als ‘Agrarisch met waar-
den – Landschapswaarden’. De meidoornhaag zal, vanwege het landschappe-
lijk karakter, worden bestemd als Groen – Landschapselement. Omdat er ge-
bleken is dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn wordt geen dub-
belbestemming voor archeologie opgenomen.  
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7 Economische uitvoerbaarheid 

De voorgestane ontwikkeling is een particulier initiatief. De aanleg en de ex-
ploitatie ervan zullen voor de gemeente Berkelland geen negatieve financiële 
gevolgen hebben. De kosten van het plan komen geheel voor rekening van de 
initiatiefnemer. Ten behoeve hiervan is een overeenkomst tegemoetkoming in 
schade gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente Berkelland. Ten 
behoeve van het slopen van de gebouwen en de realisatie van de landschap-
pelijke inpassing, zoals omschreven in paragraaf 2.2, wordt een realisatieover-
eenkomst gesloten tussen de initiatiefnemer(s) en de gemeente Berkelland. 
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8 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel om aan te tonen dat de 
bestemmingsplanafwijking maatschappelijk draagvlak heeft.  
 
Het plan heeft reeds als projectbesluit ter inzage gelegen, er zijn geen reacties 
ingediend. Voorliggend plan is tevens als bestemmingsplan gedurende een pe-
riode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn zijn geen ziens-
wijzen naar voren gebracht bij burgemeester en wethouders van Berkelland.  
 
De resultaten van de procedure zullen te zijner tijd in dit hoofdstuk worden op-
genomen. 
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