Barneveld-Zuidoost

(Oktober 2018)
bestemmingsplan
Plannr. 1351

Barneveld-Zuidoost

Inhoudsopgave

Toelichting
Hoofdstuk 1

3
INLEIDING

3

Hoofdstuk 2
BESTAANDE SITUATIE
2.1
Begrenzing plangebied
2.2
Geldende bestemmingen
2.3
Ontstaansgeschiedenis
2.4
Ruimtelijke structuur
Hoofdstuk 3

PLANBESCHRIJVING

4
4
4
6
6
13

Hoofdstuk 4
BELEIDSKADER
4.1
Rijk
4.2
Provincie
4.3
Waterschap
4.4
Gemeente

14
14
16
19
20

Hoofdstuk 5
RANDVOORWAARDEN
5.1
Bodem
5.2
Cultuurhistorie
5.3
Ecologie
5.4
Externe veiligheid
5.5
Geluid
5.6
Geur
5.7
Ladder voor duurzame verstedelijking
5.8
Leidingen
5.9
Luchtkwaliteit
5.10
Milieueffectrapportage
5.11
Milieuzonering
5.12
Natuur en landschap
5.13
Veiligheid
5.14
Verkeer
5.15
Water

24
24
24
29
30
33
34
34
34
35
35
37
37
37
38
38

Hoofdstuk 6
JURIDISCHE ASPECTEN
6.1
Juridische aspecten
6.2
Handhaving

39
39
48

Hoofdstuk 7
ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID
7.1
Grondexploitatie

49
49

Hoofdstuk 8
OVERLEG EN MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID
8.1
Overleg ex artikel 3.1.1 Bro
8.2
Inspraak
8.3
Zienswijzen

50
50
50
50

Bijlagen bij de toelichting
Bijlage 1
Stedenbouwkundige visie (2017)
Bijlage 2
Kaart stedenbouwkundige visie
Bijlage 3
Nota inspraak en overleg (2018)
Bijlage 4
Nota zienswijzen (2018)

53
54
66
68
78

2

"Barneveld-Zuidoost" (vastgesteld)

Barneveld-Zuidoost

Toelichting
Hoofdstuk 1

INLEIDING

Voorliggend bestemmingsplan omvat het zuidoostelijk deel van de kern Barneveld. Met dit
bestemmingsplan wordt een aanzienlijk aantal bestemmingsplannen herzien.
Het bestemmingsplan is voor een groot deel beheersgericht. Dat wil zeggen dat de in het geldende
bestemmingsplan toegekende bestemmingen worden overgenomen. Dit houdt echter niet in dat de
bestaande ruimtelijke situatie voor het plangebied van dit bestemmingsplan voor de komende tien jaar
wordt bevroren.
Naar verwachting zal in 2021 de Omgevingswet in werking treden. Vooruitlopend op die nieuwe wet zijn in
dit bestemmingsplan alvast kleine aanpassingen gemaakt. Die aanpassingen gaan niet zo ver dat al
sprake is van een 'omgevingsplan', waarin ook regels zijn opgenomen uit gemeentelijke verordeningen die
betrekking hebben op de leefomgeving. Een voorbeeld van een aanpassing is de aanduiding van
monumenten op de verbeelding van het bestemmingsplan. Verder is een stedenbouwkundige visie voor het
plangebied opgesteld met een bijbehorende kaart(bijlagen 1 en 2). De visie is bedoeld om
oplossingsrichtingen en randvoorwaarden te kunnen formuleren als zich ontwikkelingen voordoen die niet
passen in dit bestemmingsplan. Zo kan het bestuur gemakkelijker en vlotter meedenken met een
initiatiefnemer.
Dit bestemmingsplan is vanwege de actualisering (op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke
ordening) een goede bouwsteen voor een toekomstig omgevingsplan.
Voorliggend plan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De toelichting is opgebouwd uit
acht hoofdstukken. Na dit hoofdstuk beschrijft hoofdstuk 2 de bestaande situatie. Vervolgens wordt in
hoofdstuk 3 een beschrijving van het plan gegeven. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op het beleidskader.
Het vijfde hoofdstuk gaat in op de randvoorwaarden, waarna in het zesde hoofdstuk de juridische aspecten
worden besproken. In hoofdstuk 7 is aandacht voor de economische uitvoerbaarheid. Hoofdstuk 8 gaat in
op de resultaten van de procedure ten behoeve van dit bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 2
2.1

BEST AANDE SIT UAT IE

Begrenzing plangebied

De gemeente Barneveld maakt, samen met de andere gemeenten uit de Gelderse Vallei, deel uit van de
schil van de oprukkende Randstad. Aan de oostzijde van de gemeente ligt een deel van het grondgebied in
het Veluwemassief.
De gemeente wordt doorkruist door twee autosnelwegen, de rijksweg A1 als oost-west verbinding en de
rijksweg A30 als noord-zuid verbinding. In de nabijheid van het knooppunt van deze twee wegen ligt het
gebied Barneveld-Harselaar-Voorthuizen. Veruit de meeste mensen van de gemeente Barneveld wonen en
werken in dit gebied. Harselaar is het grootste bedrijventerrein van de gemeente. Barneveld en Voorthuizen
zijn de grootste kernen van de gemeente.
Het plangebied beslaat zuidelijke en oostelijke delen van de kern Barneveld. De grens van het plangebied
loopt aan de noordzijde grofweg langs de Plantagelaan, Bouwheerstraat, Van Zuylen Van Nieveltlaan,
Drostendijk, en de Wesselseweg. Aan de oostzijde volgt de plangrens de grens van de bebouwing van de
kern Barneveld. De zuidgrens van het plangebied ligt juist ten noorden van de wijken De Burgt en Veller.
Aan de westzijde vormt de Plantagelaan de plangrens. De zwarte bolletjeslijn in afbeelding 1 geeft de
ligging van het plangebied weer.

2.2

Geldende bestemmingen

Het voorliggende bestemmingsplan is een actualisering van alle bestemmingsplannen binnen de hiervoor
beschreven plangrens. Dit houdt in dat de volgende 20 bestemmingsplannen worden herzien.
Nr.

Bestemmingsplan

Vastgesteld

1012

Barneveld-Centrum

22-01-2013

0210

Barneveld-Centrum 1990

18-12-1990

1008

Barneveld-Oost

27-03-2012

1006

Barneveld-Zuid 1

25-01-2011

1073

Barnseweg III

03-07-2012

1282

Barnseweg IX

10-06-2015
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1251

Barnseweg VII

16-12-2014

1261

Barnseweg VIII

30-09-2014

0293

Buitengebied 1971

11-05-1971

0001

Buitengebied 2000

30-10-2001

1056

Buitengebied 2012

29-05-2013

1147

Jonkersweg I

02-03-16

1230

Klaverweide-Drostendijk

06-05-14

1243

Kruising Lunterseweg-Hertespoor

03-06-2014

1168

Leeuwerikstraat I

06-05-2014

1049

Valkseweg IX

01-03-11

1025

Valkseweg VII

09-02-2010

1197

Valkseweg XI

09-07-2013

1350

Valkseweg-Nijkerkerweg

06-07-2016

1035

Van den Bogertlaan I

03-07-2012
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2.3

Ontstaansgeschiedenis

De historische kern van het dorp Barneveld wordt gevormd door het knooppunt van de huidige
Schoutenstraat-Langstraat, Amersfoortsestraat en Jan van Schaffelaarstraat. In de loop van de 18e eeuw is
het gebied rond de huidige Nieuwstraat-Raadhuisplein een wezenlijk onderdeel van de dorpskern gaan
vormen. Tot de Tweede Wereldoorlog vindt de ontwikkeling van Barneveld vooral plaats langs en tussen de
genoemde straten. De groei is uit te drukken in individuele panden of hooguit in kleine groepjes van
woningen. Na de oorlog treedt een aanmerkelijke versnelling van de groei op en worden hele wijken
projectmatig gebouwd. Het resultaat van dit groeiproces is, dat de omvang van de kern in enkele decennia
is verveelvoudigd. Buitenwijken, zoals in Barneveld-Zuid 1 maar ook het gebied van Barneveld-Oost dragen
alle typische kenmerken van hun bouwtijd, gelet op verkaveling, stratenverloop, architectuur en
groenstructuur.

2.4

Ruimtelijke structuur

Het plangebied omvat het oostelijk en zuidelijk deel van Barneveld.
2.4.1

Ruimtelijke structuur oostelijk gedeelte

Het oostelijke deel van hetplangebied bestaat uit vier delen met een verschillende ruimtelijke structuur:
Valkseweg/Van Zuijlen van Nieveltlaan, Norschoten, bedrijventerrein De Valk en Sportpark Norschoten. De
ruimtelijke structuur van de vier gebieden is hieronder apart beschreven.
Van Zuijlen van Nieveltlaan/Valkseweg
Deze wegen zijn van oudsher bepalend voor de ruimtelijke structuur van dit deel van Barneveld. Met de
ontwikkeling van bedrijventerrein De Valk hebben de bestaande woningen overwegend hun woonfunctie
behouden met hier en daar een ander functie zoals een verfzaak en een kleinschalige machinefabriek.
Norschoten
Norschoten is een buurt die in de jaren 90 van de vorige eeuw is opgezet en heeft hoofdzakelijk een
woonfunctie. De bebouwing bestaat overwegend uit eengezinswoningen, zowel vrijstaand, twee onder een
kap als rijtjeswoningen. Daarnaast is in het gebied een aantal gestapelde woningen aanwezig. Andere dan
woonfuncties zijn aan de noordelijke en zuidelijke ontsluitingsweg gesitueerd. Dit betreft een verpleeghuis
en dierenkliniek aan de noordelijke ontsluitingsweg en kantoorvilla's en een supermarkt aan de zuidelijke
ontsluitingsweg.
Bedrijventerrein De Valk
Het gebied ligt tussen de spoorlijn Barneveld - Ede en de woonwijk Norschoten. Het is een bedrijventerrein
met bedrijven die een beperkte milieubelasting opleveren. Langs de Valkseweg en Van Zuijlen van
Nieveltlaan staan voornamelijk woningen. Op het bedrijventerrein zijn bedrijfswoningen toegestaan met
uitzondering waar is aangegeven waar deze niet zijn toegestaan. De aanwezige bebouwing bestaat
hoofdzakelijk uit één of twee bouwlagen. De bebouwing langs de Dr. Willem Dreeslaan vormt het
visitekaartje van het bedrijventerrein.
Sportpark Norschoten
Het deelgebied sportpark Norschoten heeft relatief veel functies binnen een kleine schaal. Ongeveer de
helft van het gebied is in gebruik als sportveld met enige functionele bebouwing. Het overige deel wordt
grotendeels ingenomen door de opleidingsbebouwing van PTC+ en het Groenhorstcollege aan de
westkant. In het oostelijke deel bevindt zich een agrarisch bedrijf met boogkassen.
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Af beelding Ruimtelijke structuur oostelijke gedeelte
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Af beelding 8 en 9 Espeterweg en Kweekweg

2.4.2

Ruimtelijke structuur zuidelijke gedeelte

Het zuidelijke gedeelte van het plangebied bestaat uit drie delen met een verschillende ruimtelijke
structuur, namelijk de Columbusbuurt-Vogelbuurt (westen en noorden), Barneveld Zuid (zuiden) en Zuid III
(oosten). Zie onderstaande afbeelding. De ruimtelijke structuur van de gebieden is hieronder apart
beschreven.

8
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Af beelding Ruimtelijke structuur zuidelijke gedeelte

Columbusbuurt-Vogelbuurt
Door de relatief lange ontstaansgeschiedenis van de bebouwing in het deelgebied, is er geen duidelijke
ruimtelijke structuur herkenbaar. De Amersfoortsestraat, Plantagelaan en Churchillaan zijn momenteel
belangrijke wegen binnen Barneveld en bepalen de hoofdstructuur van het deelgebied. De verschillen in
ontstaansgeschiedenis komen tot uiting in de structuur van de woonbuurten. Zo bestaat de bebouwing
rond de Columbusstraat en de Copernicusstraat uit een strokenverkaveling, terwijl de bebouwing aan De
Cotelaer en de Stanleystraat in een duidelijke woonervenstructuurstaat. Soms zijn woonblokken
geconcentreerd langs hofjes.
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Af beelding Archimedesstraat

Af beelding De Cotelaer

De Amersfoortsestraat, Livingstonestraat, Koterweg en de Churchillstraat kenmerken zich door
lintbebouwing. Woningen en een belangrijke concentratie van scholen (o.a. De Lijsterhof) zijn de
belangrijkste functies in dit gebied.
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Af beelding Lijsterhof 3

Op kleinere schaal zijn andere functies vertegenwoordigd zoals winkels, kantoren, kerken en bedrijvigheid.

Af beelding Galileistraat

Barneveld Zuid
Barneveld Zuid is een erven-woonwijk van rond 1970. Het westelijk deel wordt ontsloten door middel van
een lusstructuur via welke de woonerven bereikbaar zijn. Door het hart van dit westelijke deel loopt een
langzaamverkeerroute in noord-zuidrichting, gesitueerd in een brede groene zone. Door het oostelijk deel
slingert één hoofdontsluitingsweg, de Rooseveltstraat, welke via woonerven de doorgaande kronkelwegen
ontsluit. Het deelgebied wordt vooral gekenmerkt door woningen die met de achterkant naar de weg zijn
gebouwd.
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Af beelding Slotstraat

Door de maat van de schuttingen worden woningen niet of nauwelijks ervaren vanaf de doorgaande wegen.
De binnenwegen vormen hofjes. Aan deze hofjes liggen de voorkanten van de woningen die vaak van
carports zijn voorzien, waardoor de voorgevel grotendeels aan het zicht wordt onttrokken. Aan de
noordzijde van het deelgebied bevindt zich een groenzone met een school, omsloten door water.

Af beelding Slotstraat

Zuid III
Het deelgebied Zuid III ligt in de hoek welke gevormd wordt door de Lunterseweg en de spoorlijn. Zuid III is
een erven-woonwijk van na 1970. De wijk heeft een duidelijke lusstructuur, waarbij de Wildzoom/Jachtlaan
de hoofdroute is. Het water dat deelgebied Barneveld Zuid omsluit komt bij de rotonde
Lunterseweg/Wildzoom het gebied binnen en doorkruist de wijk richting de spoorlijn. De rijtjes woningen
zijn afwisselend met de achterkant, de voorkant of de zijkant naar de weg geplaatst. Hierdoor ontstaat een
levendig straatbeeld. In de erven bevinden zich speelvoorzieningen en parkeervoorzieningen. De vrijstaande
woningen in een ruime groene setting aan de Jachtlaan zorgen voor dat gedeelte voor een villawijk-achtige
uitstraling.
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Hoofdstuk 3

PLANBESCHRIJVING

Het bestemmingsplan Barneveld-Zuidoost is voornamelijk beheersgericht. De geldende bestemmingen
worden voor het overgrote deel in dit bestemmingsplan overgenomen en zo nodig vertaald conform de
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2012). In de voorbereiding van bestemmingsplan
Barneveld-Zuidoost is aan het licht gekomen dat in het plangebied op sommige plekken de feitelijke
situatie (illegale bouw en/of gebruik) niet in overeenstemming is met de vigerende plannen. Ingeval geen
concreet zicht op legalisatie bestaat (door middel van een afzonderlijke planologische procedure), is ook
de geldende bestemming overgenomen.
De uitzonderingen op het conserverende karakter van het actualiseringsplan zijn hieronder beschreven.
Met het voorliggende actualiseringsplan wordt ook een reparatie uitgevoerd. In het bestemmingsplan
Barneveld-Oost zijn de daar voorheen planologisch bestemde mogelijkheden voor bedrijfswoningen
gedeeltelijk wegbestemd. Er bestaat behoefte deze mogelijkheden weer in het plan op te nemen. Het is
echter niet mogelijk om zondermeer overal een bedrijfswoning toe te staan. Dit is afhankelijk van de
specifieke situatie van de beoogde woning en bedrijven in de nabijheid die belemmerend kunnen werken. In
het voorliggende plan worden deze mogelijkheden door middel van een afwijkingsmogelijkheid weer
mogelijk gemaakt. De bestaande, vergunde bedrijfswoningen zijn bij recht toegestaan.
Daarnaast is ervoor gekozen om in het plan, op locaties waarbij de achtertuinen grenzen aan openbaar
groen, en bestemd waren als tuin zonder bouwmogelijkheden, op deze plekken lage bouwwerken toe te
staan tot een hoogte van drie meter. Dit betreft onder andere aangekocht snippergroen en
'achterkantsituaties' waar in voorgaande plannen de keuze is gemaakt voor een tuinbestemming. In de
praktijk worden deze stroken gebruikt als tuin met veelal kleine tuinhuisjes tegen de achterzijde aan.
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het aanvaardbaar dat deze bouwwerken tot een maximale hoogte van
3 meter toegestaan worden. Dit echter alleen aan openbaar groen of water en niet aan de straat (gronden
waaraan de bestemming 'Verkeer' is toegekend).
De bouwregels voor aan- en uitbouwen en overige bijgebouwen op de gronden met de bestemming Wonen
- 1 zijn aangepast ten opzichte van de voorheen geldende bestemmingsplannen. De terminologie is
veranderd. Er is aansluiting gezocht bij het Besluit omgevingsrecht. De termen 'aan- en uitbouwen en
overige bijgebouwen' zijn vervangen door de term 'bijbehorende bouwwerken'. Verder zijn de bouwregels
vereenvoudigd met als uitgangspunt dat de bouwmogelijkheden zoveel mogelijk gelijk blijven. De totale
oppervlakte van buiten het bouwvlak gelegen bijbehorende bouwwerken mag in beginsel niet meer
bedragen dan 20% van het bouwperceel - met een maximum van 150 m2. Uitzonderingen op deze
bouwregel zijn met de maatvoeringsaanduiding 'maximum oppervlakte (m2)' weergegeven op de verbeelding
van het bestemmingsplan.
In de voorbereiding van dit actualiseringsplan is gebleken dat in de bestemmingsplannen die worden
herzien vijf bedrijven met een functieaanduiding 'garage' voorkomen. Het betreft bedrijven van een vrij lage
milieucategorie (SBI-code 451,452,454 - Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven,
cat. B1). De belasting op de omgeving is vergelijkbaar met de andere bedrijven die zijn genoemd in bijlage
4 van de regels van dit actualiseringsplan onder de categorieën A en B1. In artikel 5.1 is verwezen naar de
genoemde bijlage waarin de garage is opgenomen. De functieaanduidingen 'garage' kunnen achterwege
blijven op de verbeelding van het actualiseringsplan.
Zoals hierboven is aangegeven, is dit bestemmingsplan voornamelijk beheersgericht. De
stedenbouwkundige visie en de bijbehorende kaart die zijn gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij de toelichting
van het bestemmingsplan zijn juist gericht op de toekomst. De visie geeft inzicht in bijzondere
aandachtspunten in het plangebied en geeft de aanzet voor oplossingsrichtingen en randvoorwaarden voor
verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen. Aan de visie ligt een stedenbouwkundige analyse ten grondslag
volgens de methode van Kevin Lynch.
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Hoofdstuk 4

BELEIDSKADER

4.1

Rijk

4.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Op 13
maart 2012 is de SVIR vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Ruimte. Daarmee is het nieuwe
ruimtelijke en mobiliteitsbeleid zoals uiteengezet in de SVIR van kracht geworden.

De SVIR vervangt verschillende nota's, waaronder ook de Nota Ruimte en geeft de ambitie aan voor
Nederland in 2040. Met de SVIR zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Er is nu te
vaak sprake van bestuurlijke drukte, ingewikkelde regelgeving of een sectorale blik met negatieve gevolgen
voor de ontwikkeling van Nederland. Om dit te keren brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht
mogelijk bij burgers en bedrijven, laat het meer over aan gemeenten en provincies en komen de burgers en
bedrijven centraal te staan. De SVIR geeft invulling aan het streven van het kabinet naar deregulering en
decentralisatie van de ruimtelijke ordening. Het Rijk heeft gekozen voor een selectievere inzet van
rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor die belangen is het Rijk verantwoordelijk en buiten deze
13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Het Rijk gaat er vanuit dat de nationale belangen
die via wet- en regelgeving opgedragen worden aan de andere overheden goed door hen worden behartigd.

Het Rijk heeft drie doelen gekozen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden
voor de middellange termijn (2028):
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische
waarden behouden zijn.
De 13 nationale belangen zijn:
Een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk
vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio’s met een
concentratie van topsectoren (nationaal belang 1)
Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de energietransitie (nationaal
belang 2)
Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen (nationaal belang
3)
Efficiënt gebruik van de ondergrond (nationaal belang 4)
Een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste
stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen (nationaal belang 5)
Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem (nationaal belang 6)
Het instandhouden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het functioneren van
het mobiliteitssysteem te waarborgen (nationaal belang 7)
Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en
externe veiligheidsrisico’s (nationaal belang 8)
Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor klimaatbestendige
stedelijke (her)ontwikkeling (nationaal belang 9)
Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke
kwaliteiten (nationaal belang 10)
Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en
faunasoorten (nationaal belang 11)
Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten (nationaal belang 12)
Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten
14
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Barneveld-Zuidoost
(nationaal belang 13)
Doorwerk ing in plangebied
In dit geval is er geen sprake van één van deze 13 nationale belangen. De SVIR vormt daarom geen
belemmering voor dit plan.

4.1.2

Nationaal Waterplan

Het Nationaal Waterplan 2016-2021 is de opvolger van het Nationaal Waterplan 2009-2015. Het bevat de
hoofdlijnen van het nationaal waterbeleid en de aspecten van het ruimtelijk beleid die daartoe behoren. Het
Nationaal Waterplan verankert het nieuwe beleid voor de komende 6 jaar met een vooruitblik richting 2050:
Nederland, een veilige en leefbare delta, nu en in de toekomst.
In het Nationaal Waterplan staan 5 ambities centraal. Nederland moet de veiligste delta in de wereld
blijven. Deze ambitie wordt vooral ingevuld door onze veiligheidsnormen tegen overstroming te vernieuwen.
Daarnaast wordt ingezet op een verbetering van de waterkwaliteit (meststoffen, bestrijdingsmiddelen,
medicijnresten, microplastics). Dit zorgt er voor dat de Nederlandse wateren schoon en gezond zijn en er
genoeg zoet water is. Verder beschrijft het Nationaal Waterplan dat Nederland klimaatbestendig en
waterrobuust wordt ingericht en dat Nederland een gidsland is en blijft voor watermanagement en
-innovaties. Dat is gunstig voor onze economie en ons verdienvermogen. De vijfde ambitie bestaat er uit
dat Nederlanders waterbewust leven. Deze ambities moeten gezamenlijk ingevuld worden door iedereen
die werkt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland: alle overheden, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en kennisinstellingen.
Doorwerk ing in plangebied
De bevindingen en resultaten van de watertoets zijn beschreven in de waterparagraaf (§ 5.15) .

4.1.3

Crisis- en herstelwet

Op 1 januari 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. Deze wet geeft regels met
betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten.
Op 25 april 2013 is de Crisis- en herstelwet via een wijzigingswet permanent gemaakt en zijn
verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht doorgevoerd (zie kamerstukken 33.135).
De Chw omvat twee categorieën maatregelen:
tijdelijke maatregelen voor afgebakende lijsten met projecten en bevoegdheden;
wijzigingen van bijzondere wetten.
In Bijlage I van de Chw worden onder meer de volgende ruimtelijke en infrastructurele projecten genoemd,
waarop de wet van toepassing is:
zeer diverse projecten op het gebied van duurzame energie;
gebiedsontwikkeling en werken van lokaal of regionaal belang, onderverdeeld in:
1. een bestemmingsplan voor de bouw van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten gebied, of
de herstructurering van woon- en werkgebieden;
2. een bestemmingsplan voor de aanleg of wijziging van wegen;
3. projecten ten behoeve van de inpassing in het landschap, natuurontwikkeling of
recreatiedoeleinden, waar deze samenhangen met projecten ten aanzien van de in bijlage I
bedoelde projecten ten aanzien van wegen.
Doorwerk ing in plangebied
In dit geval is de Crisis- en herstelwet niet van toepassing, want het bestemmingsplan voorziet niet in een
ruimtelijk / infrastructureel project dat in de Chw is bedoeld.
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4.2

Provincie

4.2.1

Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Algemeen
De provincie Gelderland heeft haar beleid gericht op de fysieke leefomgeving vastgelegd in de
Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening. Provinciale staten hebben de Omgevingsvisie
op 9 juli 2014 vastgesteld en de Omgevingsverordening op 24 september 2014. De Omgevingsvisie en de
Omgevingsverordening zijn op 17 oktober 2014 in werking getreden.
Periodiek actualiseert de provincie onderdelen van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
4.2.1.1

Omgevingsvisie

De provincie kiest er in de Omgevingsvisie voor om vanuit twee hoofddoelen bij te dragen aan
gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven. Deze zijn:
1. een duurzame economische structuur;
2. het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving.
De opzet van de omgevingsvisie is opgehangen aan de termen dynamisch, mooi en divers. De provincie
Gelderland is een dynamische provincie in een prachtige setting, met een grote diversiteit. Dynamisch
duidt op economische ontwikkelingsaspecten zoals innovatie, duurzaamheid en bereikbaarheid en hoe de
provincie afspraken maakt over wonen en werken. Mooi staat voor de natuurdoelen en de kwaliteiten die de
provincie wil borgen en verder wil ontwikkelen. Divers gaat over het herkennen van de regionale verschillen
in maatschappelijke vraagstukken en het koesteren van de regionale identiteit.

Provincie: Divers
FoodValley
De gemeente Barneveld ligt in de regio FoodValley. Karakteristiek voor FoodValley zijn de
toonaangevende innovatie en vakkennis op het gebied van agrofood, het aantrekkelijke vestigingsklimaat
en de groene leefomgeving. De regio wil in een goede balans de specifieke kwaliteiten verder ontwikkelen.
Deelaspecten daarbij zijn: werken, onderwijs, wonen, bereikbaarheid, vernieuwing landbouw,
duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving. De regio heeft deze doelen opgenomen in de
(concept-)Gebiedsagenda van de regio FoodValley.
Langs zes speerpunten krijgt de ambitie van Regio FoodValley verder gestalte:
•

Bedrijven en bedrijvigheid

•

Onderwijs en arbeidsmarkt

•

Mobiliteit en bereikbaarheid

•

Wonen en woningmarkt

•

Vernieuwing landbouwsector

•

Kwaliteit leefomgeving en duurzaamheid.

Doorwerk ing in plangebied
Het bestemmingsplan is beheersgericht en in overeenstemming met de gestelde ambitie(s) van Regio
FoodValley.

Provincie: Dynamisch
Stedelijke ontwikkelingen
Voor de verwezenlijking van het bestemmingsplan is het van belang om vast te stellen dat in de nieuwe
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Omgevingsvisie de vastgestelde contouren van stedelijke vernieuwing zijn losgelaten. De sturing en
beoordeling van plannen wordt in de nieuwe Omgevingsvisie hoofdzakelijk gebaseerd op de ladder voor
duurzame verstedelijking en het woningbouwprogramma of het Regionaal Programma Bedrijventerreinen.
De locatie valt binnen bestaand stedelijk gebied. De provincie hanteert voor de bepaling van het bestaand
stedelijk gebied de definitie uit het Bro: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten
behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende
openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.

Doorwerk ing in plangebied
Het bestemmingsplan voorziet niet in een specifieke nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dus is de toetsing
aan de ladder voor duurzame verstedelijking ex artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) niet
aan de orde.

Provincie: Mooi
Natuur
Gelderland streeft naar het veiligstellen van de verscheidenheid (biodiversiteit) en kwaliteit van de Gelderse
natuur. Hiertoe zet de provincie zich in op de realisatie van een compact en hoogwaardig stelsel van
onderling verbonden natuurgebieden. Dit wil de provincie bereiken door de bestaande natuur in het Gelders
Natuurnetwerk (GNN) te beschermen en de samenhang te versterken door het uitbreiden van
natuurgebieden in het GNN en het aanleggen van verbindingszones in de Groene Ontwikkelingszone (GO)

Uit de onderstaande afbeelding blijkt dat het plangebied niet in GNN/GO ligt.

Afbeelding: fragment Gelders Natuurnetwerk en Gelderse Ontwikkelingszone
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Gelders Natuurnetwerk
Om de biodiversiteit nu en voor toekomstige generaties Gelderlanders veilig te stellen, beschermt de
provincie het GNN. Het GNN is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van
internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit GNN bestaat uit alle terreinen met een
natuurbestemming binnen de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en bevat tevens een
zoekgebied voor nieuwe natuur van 7.300 hectare, voor 5.300 hectare nog te realiseren nieuwe natuur.
De provincie wil de natuur van het GNN beschermen tegen aantasting en heeft daarom regels opgenomen
in de Verordening. Centraal staat de bescherming van de kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten bestaan uit
bestaande natuurwaarden, uit nog te ontwikkelen potentiële waarden en de omgevingscondities zoals
stilte. De (nog te ontwikkelen) natuurwaarden zijn beschreven en als bijlage bij de Visie en de Verordening
opgenomen. De omgevingscondities zijn in de bijlage bij de Verordening wel benoemd, maar er heeft geen
provinciedekkende inventarisatie plaatsgevonden. Bij projecten kan op maat een effectbeschrijving worden
gemaakt voor de relevante omgevingscondities.
Nieuwvestiging en grootschalige ingrepen zijn alleen mogelijk wanneer:
er geen reële alternatieven zijn;
een groot maatschappelijk belang in het geding is.
Per saldo moet elke ontwikkeling een verbetering van de kernkwaliteiten in het GNN opleveren. In dat
saldo zijn vergroting van de oppervlakte natuur en versterking van de ecologische samenhang belangrijke
randvoorwaarden.

Doorwerk ing in plangebied
Het plangebied ligt niet in GNN.

Groene Ontwikkelingszone
De GO heeft een dubbele doelstelling. Er is ruimte voor verdere economische ontwikkeling in combinatie
met een (substantiële) versterking van de samenhang tussen aangrenzende en inliggende natuurgebieden.
De GO bestaat uit terreinen met een andere bestemming dan bos of natuur die ruimtelijk vervlochten zijn
met het GNN. Het gaat vooral om landbouwgrond, maar ook om terreinen voor verblijfs- en dagrecreatie,
infrastructuur, woningen en bedrijven.
In de GO heeft de provincie onder andere de volgende doelstellingen:
de samenhang tussen de natuurgebieden bevorderen en daarmee het GNN versterken en overgangen
tussen natuurbestemmingen en andere functies zoneren;
ruimte bieden voor de verdere ontwikkeling van functies die hier aanwezig zijn en passen, in het
bijzonder de grondgebonden landbouw, het landgoedbedijf en extensieve openluchtrecreatie;
kansen bieden voor creatieve functiecombinaties ter versterking van het natuurlijke systeem door een
versterking van de kernkwaliteiten van natuur en landschap in combinatie met stedelijke functies
waaronder verblijfsrecreatie;
beschermen van bos.
Vanwege de dubbele doelstelling is er in de GO ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en voor een uitbreiding
van bestaande bedrijven, woningen en bouwwerken en andere functies. Voor landbouw, het landgoedbedrijf
en extensieve openluchtrecreatie ligt hier ontwikkelingsruimte, waarbij de kernkwaliteiten per saldo niet
significant worden aangetast.
Bij een uitbreiding voor de overige functies gaat het om het 'per saldo' niet significant aantasten (bij een
beperkte uitbreiding) dan wel om het substantieel versterken (bij een grote uitbreiding) van de
kernkwaliteiten. In dat saldo zijn een vergroting van de oppervlakte natuur en versterking van de
ecologische samenhang een belangrijke randvoorwaarde.
De Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik legt de focus op het toevoegen van stedelijke functies
binnen bestaand stedelijk gebied. Dit betekent in dit geval dat er ook in de GO ruimte is voor stedelijke
functies maar dan in combinatie met een substantiële versterking van de kernkwaliteiten van de GO.
De kernkwaliteiten zijn:
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de samenhang met aangrenzende natuurgebieden;
de aanwezige en nog te ontwikkelen natuurwaarden (in het bijzonder de ecologische
verbindingszones);
de landschappelijke, cultuurhistorische, geomorfologische en archeologische waarden;
de abiotische kwaliteiten stilte, donkerte, openheid en 'rust' (omgevingscondities).
Ter bescherming en versterking van de aanwezige natuur- en landschapswaarden zijn
regels opgenomen in de Omgevingsverordening waaraan gemeentelijke
bestemmingsplannen moeten voldoen. Nieuwe natuurelementen die gerealiseerd zijn,
worden toegevoegd aan het Gelders Natuurnetwerk.

Doorwerk ing in plangebied
Het plangebied ligt niet in GO.

4.2.1.2

Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening richt zich net zo breed als de Omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving in de
provincie Gelderland. Dit betekent dat alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving
opgenomen zijn in de Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening Gelderland heeft de status van
ruimtelijke verordening, milieuverordening, waterverordening en verkeersverordening. De 'Ruimtelijke
Verordening Gelderland' en de 'Ruimtelijke Verordening Gelderland, eerste herziening', zijn ingetrokken.
De Omgevingsverordening is met ingang van 17 oktober 2014 in werking getreden. In deze verordening is
bepaald dat het tijdstip waarop een bestemmingsplan in elk geval in overeenstemming met deze
Omgevingsverordening moet zijn vastgesteld, wordt gesteld op de dag nadat de verordening twee jaar
geldt. De provincie actualiseert regelmatig de Omgevingsverordening.
In de Omgevingsverordening is het plangebied opgenomen op de kaarten: voor 'Landbouw', 'Glastuinbouw',
en 'Water en Milieu' maar geeft geen explicitete sturing.

Doorwerk ing in plangebied
Het plan is in overeenstemming met de verordening.

4.3

Waterschap

Waterbeheerprogramma 2016-2021 Waterschap Vallei en Veluwe
Op 1 januari 2016 is het Waterbeheerprogramma 2016 - 2021 'Partnerschap als watermerk' van
Waterschap Vallei en Veluwe in werking getreden. Het waterschap stelt in het waterbeheerprogramma dat
de huidige wateropgaven zo complex zijn, dat alleen een aanpak samen met partnerorganisaties en
inwoners zorgt voor de gewenste resultaten en de beste oplossingen. Daarom kan en wil het waterschap
niet alleen opereren in het behalen van zijn doelen en hecht daarom groot belang aan de samenwerking
met zijn partners in de regio. Samen met inwoners, ondernemers en andere organisaties wil het
waterschap werken aan een duurzame waterzuivering van afvalwater en toekomstgericht beheer van onze
dijken en waterwegen zodat iedereen tegen aanvaardbare kosten veilig kan wonen, werken en recreëren.
Daarbij wil Waterschap Vallei en Veluwe de goede waterhuishoudkundige voorwaarden scheppen voor
zowel inwoners, bedrijven, natuur en landbouw.
Een belangrijke ontwikkeling waar het waterschap op anticipeert is het veranderende klimaat. Deze
verandering zal leiden tot meer extreme weersituaties: perioden van veel neerslag met kans op
wateroverlast en perioden van droogte met kans op watertekorten. Om goed voorbereid te zijn, wil het
waterschap het watersysteem robuuster maken door meer ruimte voor wateren te reserveren, zowel binnen
de bebouwde kom als in het buitengebied. Het waterschap wil de effecten van klimaatverandering
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beperken door het vasthouden van water, het inrichten en beheren van robuuste watersystemen en het
inrichten van een beperkt aantal waterbergingsgebieden. Afkoppelen van relatief schoon hemelwater van
het riool is een belangrijke maatregel om overbelasting van het riool en een te snelle afvoer te voorkomen.
Daarnaast wil het waterschap negatieve effecten op de kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater en
bodem voorkomen, evenals negatieve effecten op beschermde flora en fauna.
Doorwerk ing in plangebied
De bevindingen en resultaten van de watertoets zijn beschreven in de waterparagraaf (§ 5.15).

4.4

Gemeente

4.4.1

Structuurvisie Buitengebied Barneveld

De structuurvisie Buitengebied Barneveld is op 21 september 2011 door de gemeenteraad vastgesteld.
De gemeente Barneveld heeft in juni 2009 de Strategische Visie vastgesteld. De Strategische Visie geeft
aan welke doelen het gemeentebestuur nastreeft voor de periode tot 2030. Daaraan voorafgaand heeft de
raad in januari 2009 de Structuurvisie 2009 vastgesteld waarin de stedelijke ontwikkelingen voor de
komende 10 jaar zijn weergegeven. Mede op basis van de Strategische Visie is de Structuurvisie 2009
geactualiseerd door de vaststelling van de Structuurvisie Kernen 2022. De Structuurvisie Buitengebied is
het derde en laatste onderdeel van deze beleidstrilogie. In de op 21 september 2011 vastgestelde
Structuurvisie Buitengebied wordt specifiek ingegaan op onderwerpen als landbouw, recreatie en
landschap in de periode tot 2020. De twee structuurvisies vullen elkaar hierbij inhoudelijk aan. De
strategische visie geeft aan wat de overkoepelende doelen zijn.
Met deze Structuurvisie Buitengebied biedt de gemeente Barneveld ruimte voor economische ontwikkeling
in samenhang met behoud en ontwikkeling van de omgevingskwaliteiten landschap, natuur, woon - en
leefmilieu. Ontwikkelingen in de landbouw en bij recreatieve bedrijven zijn van grote invloed op de
omgevingskwaliteiten natuur, landschap en woon- en leefomgeving. Deze omgevingskwaliteiten zijn ook
de belangrijkste vestigingsfactoren voor het buitengebied. Initiatieven beoordeelt de gemeente daarom
mede op de mate waarin ze bijdragen aan behoud en ontwikkeling van de omgevingskwaliteit, bijvoorbeeld
effecten op landschap (beeldkwaliteit), woon en leefmilieu, verkeer en natuur. Dit moet leiden tot een
landschappelijk fraai buitengebied met goed ingepaste ontwikkelingen. Een buitengebied dat op die manier
wordt ingericht is een aangename plek om te werken en te recreëren. De structuurvisie beoogt daarbij
ontwikkelingsruimte te bieden aan goede initiatieven en wil een basis zijn voor samenwerking om die te
realiseren.
Bovenstaande aanpak geldt voor het hele buitengebied. Daarnaast worden deelgebieden onderscheiden
met beleidsaccenten op grond van landschappelijke kenmerken en zones op grond van een specifieke
functie (zie bijlage 8 Structuurvisie). Onderstaand is per deelgebied en zone een ontwikkelingsrichting met
kwaliteitsbeeld beschreven. Het kwaliteitsbeeld vormt het ruimtelijk toetsingskader. Het stelt eisen die
richtinggevend zijn voor ruimtelijke ontwikkeling. Deze (minimum) eisen zijn kaderstellend voor het
bestemmingsplan
Stedelijk e zone
Het concentratiebeleid voor woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen en voorzieningen in het
gebied Barneveld Harselaar Voorthuizen blijft onverkort uitgangspunt.
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Afbeelding: Uitsnede Structuurvisie Buitengebied Barneveld
Het plan is in overeenstemming met deze structuurvisie.

4.4.2

Structuurvisie Kernen Barneveld 2022

De gemeenteraad heeft op 22 november 2011 de "Structuurvisie Kernen Barneveld 2022" vastgesteld. De
structuurvisie legt de gemeentelijke visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het eigen
grondgebied vast. Het bestemmingsplan zal hier binnen moeten passen. De structuurvisie bevat een
uitvoeringsprogramma. Hierin laat de gemeente zien hoe het voorgenomen beleid gerealiseerd zal worden.
In de structuurvisie is een groot aantal ruimtelijke projecten opgenomen, waarvoor investeringen in de
openbare ruimte noodzakelijk zijn. Ook is er een groot aantal lopende en potentiële bouwmogelijkheden.
Uit de kaart behorende bij de structuurvisie blijkt dat de planlocatie voornamelijk in bestaand bebouwd
gebied ligt.

Afbeelding: Uitsnede Structuurvisie Kernen Barneveld 2022
"Barneveld-Zuidoost" (vastgesteld)
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Het plan is in overeenstemming met deze structuurvisie.

4.4.3 Meerjaren Woningbouw Programma 2011-2020, Faseren en doseren woningmarkt
Barneveld en toetsingskader nieuwbouw Barneveld
Op 28 juni 2011 heeft de raad het Meerjaren Woningbouw Programma (MWP) 2011-2020 vastgesteld. Het
MWP geeft een actueel beeld van de woningbouwplannen voor de periode 2011 t/m 2020. Door middel van
het project 'Faseren en doseren woningmarkt Barneveld' wordt jaarlijks een actueel beeld van het
planaanbod voor de komende vier jaar gegeven, waarbij ook een beeld wordt geschetst van de aantallen op
te leveren woningen per kern, alsmede de differentiatie van deze nieuwbouw in termen van prijsklassen,
eigendomsverhouding en bouwvorm (gestapeld of grondgebonden). Ook wordt een beeld geschetst van de
mate waarin voor bepaalde doelgroepen wordt gebouwd (zoals starters, ouderen of mensen met een
beperking) om zo vraag en aanbod meer met elkaar in overeenstemming te brengen.
Om een zekere gewenste programmering in de nieuwbouw na te streven, in lijn van de vastgestelde
gemeentelijke Visie op Wonen (2010) en de recent vastgestelde woonvisie 'Samen werken aan Wonen;
woonvisie 2017-2021 met doorkijk tot 2025 en verder' (2016) en om er verzekerd van te zijn dat de
woningbouwplannen een zekere basiskwaliteit meekrijgen is er een toetsingskader opgesteld. Dit
'Toetsingskader woningbouwplannen gemeente Barneveld' geldt zowel voor plannen op inbreidings- en
uitleglocaties. Hierin wordt onder andere bewaakt dat er voldoende goedkope woningen worden gebouwd
(mede in verband met afspraken in het provinciaal Kwalitatief Woonprogramma, KWP) en dat er sprake is
van een afdoende prijs-/kwaliteitsverhouding. Het toetsingskader is opgesteld vanuit de gedachte dat de
juiste woning op het juiste moment op de juiste plaats moet worden gebouwd.
Het toetsingskader is een volkshuisvestelijk sturingsinstrument. Er kunnen naast volkshuisvestelijke
aspecten ook andere belangen spelen die een woningbouwontwikkeling op een bepaalde locatie
noodzakelijk of wenselijk maken. Om te voorkomen dat het toetsingskader dergelijke ontwikkelingen
frustreert is een zogenaamde hardheidsclausule opgenomen. Op basis hiervan kan het college
gemotiveerd afwijken van het toetsingskader.
Indien afgeweken wordt van het aantal woningen op een perceel dan dient initiatiefnemer aan te tonen dat
de woningen passen binnen de gemeentelijke woningbouwprogrammering.
In de binnenregionale verdeling is opgenomen dat de gemeente Barneveld in de periode 2010-2019 met
3.500 woningen mag uitbreiden. Daarbij is rekening gehouden met 250 woningen die in dezelfde periode
aan de woningvoorraad zullen worden onttrokken.
Het huidige woningbouwprogramma voorziet voor de jaren 2017 tot en met 2019 in een plancapaciteit van
ongeveer 1.650 woningen, gemiddeld zo'n 550 woningen per jaar. De ervaring leert dat hiervan circa 75%
daadwerkelijk binnen de genoemde periode wordt gerealiseerd (zo'n 1.250 woningen).
Gevoegd bij de ongeveer 2.100 woningen die in de jaren 2010 t/m 2016 in de gemeente gebouwd zijn, is
het de verwachting dat met de huidige planvorming de woningbouwafspraak vanuit KWP-3 in belangrijke
mate, maar niet volledig zal worden ingevuld, temeer omdat er ook sprake is van woningonttrekkingen en
de netto-toevoeging dus lager uit zal vallen.
Daarnaast zijn er locaties ontwikkeld en gepland die in verband met de extra toestroom van vluchtelingen
geprogrammeerd zijn in de sociale huursfeer. Provincie Gelderland ziet dit als een extra inhaalslag sociale
woningbouw, waarvoor extra bouwcontingent gereserveerd is. Deze aantallen (indicatief zo'n 75 sociale
huurwoningen op de locaties Lijsterhof en Wikselaarse Eng) mogen in feite bij het getal van 3.500
woningen worden opgeteld.
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4.4.4

Bestemmingsplannen globaal en flexibel

Op 6 mei 2014 heeft de raad de kaderstellende notitie 'Bestemmingsplannen globaal en flexibel'
vastgesteld. Met deze notitie geeft de raad voor met name grote(re) uitleggebieden kaders aan om
bestemmingsplannen globaal en flexibel te maken, om adequaat te kunnen inspelen op maatschappelijke
en marktontwikkelingen. Daarmee ontstaat enige ruimte om een plan te kunnen wijzigen, maar zonder
significant verlies van kwaliteit in de openbare ruimte, beeldkwaliteit en rechtszekerheid.
Globaal en flexibel zijn twee naast elkaar staande begrippen. Een globaal bestemmingsplan is een
bestemmingsplan waarbij de belangrijkste uitgangspunten voor een gebied zijn vastgelegd. In een globaal
bestemmingsplan zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden niet vastgelegd of gebonden aan een concreet
perceel. Het tegenovergestelde van globaal bestemmen is gedetailleerd bestemmen, want een
gedetailleerd bestemmingsplan legt juist wel een eindbeeld vast.
Naast het begrip globaal, kennen we ook nog de begrippen star en flexibel. We spreken van een star
bestemmingsplan als het niet of nauwelijks mogelijk is om van een bestemmingsplan af te wijken. Flexibel
bestemmen is het tegenovergestelde. Flexibel bestemmen laat meer ruimte om in te spelen op initiatieven
die niet direct zijn geregeld. Flexibiliteit is in het bestemmingsplan in te bouwen door te werken met
afwijkingsregels, wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten.
De notitie richt zich op toekomstige ontwikkelingen in de kernen, waarbij met name is gekeken naar de
bestemmingen voor wonen en bedrijven.
Doorwerk ing in plangebied
In voorliggend bestemmingsplan zijn de gebruikelijke binnenplanse afwijkingsbevoegdheden,
wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten opgenomen. Voor het overige is geen toepassing gegeven
aan de kaders uit de notitie, omdat het een hoofdzakelijk conserverend actualiseringsplan betreft.

4.4.5

Waterplan Barneveld (2005) en Hemelwaterbeleidsplan (2011)

Het Waterplan geeft een integrale watervisie op het verhogen van de gebruikswaarde en belevingswaarde
van water. Door een verantwoord gebruik en duurzame ontwikkeling van het water kan ook in de toekomst
gebruik worden gemaakt van een gezond watersysteem. De volgende ambities worden genoemd:
Vasthouden en/of vertraagd afvoeren van hemelwater.
Het scheiden van vuil en schoon water. Bij nieuwbouw het hemelwater van schone oppervlakken niet
op de riolering lozen en bij voorkeur lokaal gebruiken, infiltreren of lozen op oppervlaktewater. In
bestaand gebied hemelwater afkoppelen van het gemengd riool indien technisch en financieel
haalbaar.
De afvoer van schoon hemelwater vindt bovengronds plaats.
Rioolwateroverstorten beperken om de doelstellingen voor waterkwaliteit te bereiken.
In het plan is een concrete doelstelling opgenomen: in 2025 is 10% van het verharde oppervlak
afgekoppeld van de gemengde riolering (referentiejaar 2005). Dit betreft 18 ha. afkoppelen. In het
Hemelwaterbeleidsplan is deze doelstelling uitgewerkt in concrete maatregelen.
Het Hemelwaterplan 2017-2020 'Klimaatactief!' richt zich op een duurzame omgang met hemelwater. Het
geeft aan wat het gemeentelijk beleid is ten aanzien van afstromend hemelwater in bestaande situaties en
bij nieuwe ontwikkelingen. Het plan zet in op een integrale benadering en meervoudige inrichting van totale
openbare ruimte. Barneveld gaat aan de slag met het waterbestendig inrichten van de openbare ruimte om
bestand te zijn tegen klimaatverandering.
Doorwerk ing in plangebied
De bevindingen en resultaten van de watertoets zijn beschreven in de waterparagraaf (§ 5.15).
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Hoofdstuk 5

RANDVOORWAARDEN

5.1

Bodem

5.1.1

Bodemkwaliteit

In het kader van de bestemmingsplanprocedure is beoordeeld of de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter
plaatse van het plangebied voldoet aan de eis van financiële uitvoerbaarheid en uit oogpunt van
volksgezondheid en milieu aanvaardbaar mag worden geacht voor het beoogde gebruik.
Beoordeling van de milieuhygienische bodemkwaliteit vindt plaats op basis van de vastgestelde
bodemkwaliteitskaart (BKK) en het bodembeheerplan (BBP).
Met dit instrumentarium kan de bodemkwaliteit binnen het plangebied met een bepaalde statistische
zekerheid worden bepaald voor zover blijkens historisch onderzoek geen sprake is van verdachte locaties.
Op basis daarvan zijn er geen risico's te verwachten voor de beoogde bestemming en het gebruik.
Dit bestemmingsplan is beheersgericht. Het voorziet niet in specifieke nieuwe ontwikkelingen. Er is geen
aanleiding om de bouw- en/of gebruiksmogelijkheden van bepaalde gronden in dit bestemmingsplan te
beperken ten opzichte van het geldende planologische regime. Een eventuele gebruiksbeperking is pas
aan de orde als zich een nieuwe ontwikkeling voordoet en het nadere onderzoek is uitgevoerd. Dit geldt
met name voor het deelgebied bedrijventerrein De Valk want daar bestaat een verhoogd risico op
verontreiniging en kan niet worden volstaan met de beoordeling aan de hand van BKK en BBP.

5.2

Cultuurhistorie

Sinds januari 2012 hebben gemeenten op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de opdracht om
bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden met cultuurhistorische waarden. Daar waar
het voor de archeologie al gemeengoed is gaat het dus ook gelden voor andere aspecten van de
cultuurhistorie.
Rekening houden met cultuurhistorie impliceert dat bekend moet zijn wat er voor waarden aanwezig zijn.
Dit betekent dat naast archeologie, ook een beschrijving moet worden gegeven van de historische
(steden)bouwkunde en historische geografie.
De gemeente heeft daarom een proces opgestart om bestaande kennisdocumenten te actualiseren en
waar nodig nieuwe kennis op te bouwen. De gemeente beschikt over volgende vastgestelde kaarten:
Archeologische waarden- en verwachtingenkaart;
Cultuurlandschappelijke waardenkaart;
Historische stedenbouwkundige waardenkaarten.
Door cultuurhistorie een plek te geven in procedures op het gebied van ruimtelijke ordening wordt ook
bereikt dat de aandacht niet uitsluitend uitgaat naar individuele objecten (de aangewezen monumenten),
maar juist de samenhang tussen gebouwen en hun omgeving.

5.2.1

Archeologie

Oorspronkelijk bestond het gebied Barneveld-Zuidoost uit een vlakte die doorsneden werd door beekdalen.
Als gevolg van de wind en overstromingen ontstond in de vlakte enig reliëfverschil. Dit was vooral van
belang voor het landschap en de natuur maar ook voor de eerste bewoners van het gebied. Zij bouwden
hun boerderijen vooral op de hogere gronden waar ook de akkers werden aangelegd. Vanaf de tiende eeuw
wordt het gebied systematisch ontgonnen. Het lage, natte gebied werd gebruikt als weidegebied. Door de
wijze van bemesting met plaggen gemengd met schapenmest kwamen de akkers geleidelijk hoger te
liggen. Door een gebrek aan geschikte bouwlanden was men soms gedwongen om ook in de lager
gelegen natte gebieden het maaiveld op te hogen om nieuwe akkers te kunnen aanleggen. Dit gebeurde
vooral in de achttiende en negentiende eeuw.
De voormalige natte gebieden werden pas laat ontgonnen waardoor hier geen of weinig archeologische
resten worden verwacht. Deze hebben een lage verwachting gekregen. Alleen op de hogere
dekzandwelvingen kunnen nederzettingen en grafvelden worden verwacht (middelhoge of hoge
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verwachting). Als gevolg van de ontwikkelingen in de laatste decennia is het gebied grotendeels bouwrijp
gemaakt en overbouwd. Hierdoor is in grote delen de bodem sterk verstoord waardoor eventuele
archeologische resten verloren zijn gegaan. Alleen daar waar sprake is van plaggenbemesting in
combinatie met bebouwing van voor 1970 zijn nog archeologische resten te verwachten (hoge
verwachting). Verspreid in het gebied zijn in de afgelopen jaren een tiental onderzoeken geweest die
bovenstaand beeld van een verstoorde bodem bevestigen. Uit de 'archeologische waarden- en
verwachtingskaart' (ofwel archeologische beleidskaart) van de gemeente blijkt welke archeologische
verwachting van toepassing is.
Bij ieder plan wordt boven de geldende vrijstellingsgrenzen door de regio-archeoloog beoordeeld of
archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Daarbij wordt gekeken naar alle informatie die beschikbaar is
van een plangebied. Het gaat daarbij niet alleen om de archeologische verwachting en het bodemgebruik,
maar ook om de mate van verstoring als gevolg van de recentere ontwikkelingen.
Indien een inventariserend veldonderzoek moet worden uitgevoerd dan kan dit bestaan uit een
bureauonderzoek, verkennende en/of karterende boringen en eventueel proefsleuven. Op basis van deze
resultaten wordt beoordeeld of:
het gebied kan worden vrijgegeven;
vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving moet plaats vinden;
dat eventuele archeologische resten aantoonbaar in de bodem behouden kunnen worden.
Er zijn deelgebieden met een lage, middelmatige, dan wel hoge archeologische verwachtingswaarde. De
consequenties zijn hieronder genoemd.

5.2.1.1

Archeologie lage verwachting

Er moet rekening worden gehouden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten.
Voor het maken van een weloverwogen belangenafweging is minimaal een archeologisch bureauonderzoek
nodig. Voor de gehele gemeente is een archeologische beleidsadvieskaart opgesteld, welke gezien kan
worden als een beknopt bureauonderzoek. Uit de 'archeologische waarden- en verwachtingskaart' van de
gemeente blijkt dat voor een deel van het plangebied een lage archeologische verwachting geldt. De
gemeenteraad heeft op 28 september 2010 besloten dat voor deze zone nader archeologisch onderzoek
noodzakelijk is bij een oppervlakte van 10.000 m² of groter voor grondverstorende werkzaamheden dieper
dan 30 cm

5.2.1.2

Archeologie middelmatige verwachting

Er moet rekening worden gehouden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten.
Voor het maken van een weloverwogen belangenafweging is minimaal een archeologisch bureauonderzoek
nodig. Voor de gehele gemeente is een archeologische beleidsadvieskaart opgesteld, welke gezien kan
worden als een beknopt bureauonderzoek. Uit de 'archeologische waarden- en verwachtingskaart' van de
gemeente blijkt dat voor een deel van het plangebied een middelmatige archeologische verwachting geldt.
De gemeenteraad heeft op 28 september 2010 besloten dat voor deze zone nader archeologisch
onderzoek noodzakelijk is bij een oppervlakte van 1.000 m² voor grondverstorende werkzaamheden dieper
dan 30 cm.
Op 28 mei 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" vastgesteld. Door de
raad is besloten om de ondergrens van 1.000 m2 te verhogen naar 1.500 m2 in het geval het gaat om een
zone met een middelhoge verwachtingswaarde. In geval van agrarische bouwblokken geldt een ondergrens
van 2000 m2. Per plan wordt door de regioarcheoloog beoordeeld of er al dan niet een onderzoek moet
plaats vinden.
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5.2.1.3

Archeologie hoge verwachting

Er moet rekening worden gehouden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten.
Voor het maken van een weloverwogen belangenafweging is minimaal een archeologisch bureauonderzoek
nodig. Voor de gehele gemeente is een archeologische beleidskaart opgesteld, welke gezien kan worden
als een beknopt bureauonderzoek.
De gemeenteraad heeft op 28 september 2010 besloten dat voor deze zone nader archeologisch
onderzoek noodzakelijk is bij een oppervlakte van 250 m² voor grondverstorende werkzaamheden dieper
dan 30 cm. Per plan wordt door de regioarcheoloog beoordeeld of er al dan niet een onderzoek moet
plaatsvinden.

5.2.2

Historische (steden)bouwkundige waarden

Bouwkunst en stedebouw
Net als voor de landschappen is het wenselijk de stedebouwkundig meest waardevolle gebieden
planologisch te beschermen.
Voor alle kernen in de gemeente Barneveld is de stedebouwkundige en architectonische kwaliteit
beoordeeld. Daarbij is gelet op vijf aspecten:
A - De stedebouwkundige structuur
B - De groepering/verkaveling van de objecten
C - De stedebouwkundige vormgeving van het openbaar gebied
D - De vormgeving/architectuur van de objecten
E - De gaafheid van het ensemble
Binnen de grenzen van dit bestemmingsplan ligt één stedebouwkundig waardevol gebied. Dit betreft het
gebied 'Vogelbuurt'. Op onderstaande kaart is dit gebied als nummer '9' aangegeven.
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De vogelbuurt is een stedebouwkundig waardevol gebied vanwege diverse kenmerken welke beschermd
moeten worden. Aan de hand van de volgende kenmerken is bekeken wat er vastgelegd moet worden. Dit
betreft :Hoofdstructuur, Rooilijn, Korrelgrootte, Ritmiek, Kapvorm, Materialen/kleuren, Gevels en
Bijgebouwen. Zie onderstaande uitsnede.

In het bestemmingsplan zijn de kenmerken als volgt geborgd:

Kenmerken
Stratenpatroon en groene ruimtes

De hoofdstructuur is vastgelegd in de
grenzen van de bestemmingen.

Variërende rooilijn

De variërende rooilijn is geborgd op de
verbeelding. Verplicht is de woningen in
de gevellijn te situeren. Deze varieert.

Variërende bloklengte en aantal
woningen

De bloklengte is geborgd op de
verbeelding doordat er een bouwvlak
strak om de hoofdgebouwen ligt.
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Variërende ritmiek

De variërende ritmiek is geborgd op de
verbeelding doordat er een bouwvlak
strak om de hoofdgebouwen ligt. de
bouwvlakken liggen varierend in het
gebied.

Zadeldakvormen

De kapvorm wordt niet geregeld in het
bestemmingsplan maar geborgd in de
welstandsnota.

Baksteen en overwegende rode
dakpankleur

De materialisering en kleurstelling
wordt niet geregeld in het
bestemmingsplan maar geborgd in de
welstandsnota.

Achter de woning gesitueerde
bijgebouwen

De bestemming 'Tuin' is terugliggend
achter de woningen gelegd. Hier achter
mogen de bijgebouwen gerealiseerd
worden.

Monumenten
Op onderstaande percelen in het plangebied zijn gemeentelijke monumenten gelegen.
-

Amersfoortsestraat 120/122/124/126/128/130

-

Koterweg 12/14/16/18

-

Wilhelminastraat 38

Er zijn geen rijksmonumenten aanwezig.
De in het plangebied voorkomende monumenten en bijbehorende gronden zijn op de verbeelding niet als
gemeentelijk monument aangeduid. De reden hiervoor is dat de aanduiding van monumenten op de
verbeelding geen verdere juridische betekenis heeft. De bescherming van monumenten geschiedt op basis
van de Erfgoedwet, de Erfgoedverordening Barneveld, en de regeling van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast is de dubbelbestemming Waarde – Cultureel erfgoed gelegd op de
genoemde adressen.

5.2.3

Historisch-geografische waarden

Vooruitlopend op de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Barneveld kan een globaal beeld
worden geschetst. Barneveld-Zuidoost bestond landschappelijk gezien grotendeels uit vochtige
kampontginningen die ontstaan zijn bij de ontginning van het voormalige broekmoeras. Vanaf de Late
Middeleeuwen werd het gebied langzamerhand ontwaterd en ontgonnen waarbij de aanleg van greppels en
sloten essentieel was. Op de hogere delen in het landschap werden de akkers aangelegd, terwijl de lagere
delen hoofdzakelijk als weidegrond in gebruik werden genomen. De akkers werden omringd door
houtwallen die een duidelijke afscheiding vormden van de laag gelegen weidegronden. Sommige delen
bestonden tot honderd jaar geleden grotendeels uit natte heide. Dit gebied wordt tot de jonge vochtige
landbouwontginningen gerekend. Deze werden grotendeels pas in de negentiende eeuw en zelfs begin
twintigste eeuw ontgonnen. Door de komst van kunstmest werd de behoefte aan heideplaggen steeds
kleiner terwijl de import van wol bovendien het einde van de schapenteelt betekende. Verspreidt in het
gebied kwamen boerderijen voor. Als gevolg van de 20e-eeuwse uitbreiding van de bebouwde kom is niet
veel meer herkenbaar van het oude landschap. De meeste boerderijen zijn verdwenen evenals de
bijbehorende landerijen. Er zijn dan ook geen cultuurhistorische waarden van historisch-geografische aard
in het bestemmingsplangebied.
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5.3

Ecologie

De belangrijkste wet voor natuurbescherming in Nederland is de Wet natuurbescherming. Deze wet is op 1
januari 2017 in werking getreden. De Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn vertaald in deze
wet.
De Wet natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de
Boswet.
Daarnaast is qua ecologie ook het Gelders Natuurnetwerk en de Gelderse Ontwikkelingszone van belang.

5.3.1
5.3.1.1

Wet natuurbescherming
Gebiedsbescherming

Hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming regelt de bescherming van speciale beschermingszones ter
uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Zo'n speciale beschermingszone wordt aangeduid als
“Natura 2000-gebied”.
De Wet natuurbescherming bepaalt vervolgens wat er wél en niet mag in zo'n Natura 2000-gebied. Ook
zijn er bijzondere nationale natuurgebieden.
Op 27 juni 2014 is de aanwijzing van het gebied Veluwe als speciale beschermingszone onder de
Habitatrichtlijn in werking getreden. Tevens is met dit besluit het besluit tot de aanwijzing van Veluwe als
speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn, inclusief de daarbij behorende Nota van toelichting,
gewijzigd. Deze twee genoemde speciale beschermingszones vormen samen het Natura 2000-gebied
Veluwe, waarbij instandhoudingsdoelstellingen zijn toegevoegd.
Het plangebied ligt niet in (de nabijheid van) een Natura 2000-gebied.

5.3.1.2

Soortenbescherming

Hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming beschermt bepaalde plant- en diersoorten in Natura
2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden én daarbuiten. Er gelden drie beschermingsregimes,
te weten voor vogels (Vogelrichtlijn), soorten onder de Habitatrichtlijn (bijlage IV, onderdeel a
Habitatrichtlijn, dan wel bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn) en andere
(nationale) soorten.
Het bestemmingsplan is voornamelijk conserverend. Hierdoor is de verwachting dat de beschermde planten diersoorten niet worden aangetast. Een natuurtoets blijft achterwege.
Algemene zorgplicht
Voor de uitvoering van werkzaamheden geldt de algemene zorgplicht. Alle broedende vogels, hun
broedplaatsen én de functionele omgeving van de broedplaatsen zijn beschermd tijdens de broedperiode.
Het verwijderen van bomen en struiken dient gezien te worden als een voor vogels verstorende activiteit en
dient buiten het vogelbroedseizoen plaats te vinden. Verstorende werkzaamheden dienen niet tijdens de
broedperiode (grofweg maart - augustus) uitgevoerd te worden, tenzij geconstateerd is dat er geen
vogelbroedgeval aanwezig is.
Een ieder is verplicht om voldoende zorg in acht te nemen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale
natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.

5.3.1.3

Houtopstanden

De bescherming van houtopstanden conform artikel 4 van de Wet natuurbescherming heeft als doel om
het aanwezige areaal bossen en beplanting in Nederland te behouden. Daarmee wordt de functie van
bossen en beplantingen gegarandeerd als habitat voor dieren en planten, als recreatiegebied en als groene
long.
Onder houtopstanden vallen alle zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers, struiken of hakhout, van
"Barneveld-Zuidoost" (vastgesteld)

29

Barneveld-Zuidoost
een oppervlakte van tien are of meer of een bomenrij die twintig (of meer) bomen omvat. Voor het kappen
of rooien van een houtopstand geldt een meld- en herplantplicht wanneer de houtopstand buiten de
vastgestelde bebouwde kom ligt. De Wet natuurbescherming beschermt geen houtopstanden binnen de
bebouwde kom.
Conclusie
Het plangebied is gelegen in de bebouwde kom. Geconcludeerd wordt dat de Wet natuurbescherming
geen belemmering is voor het onderhavige plan.

5.3.2

Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszones

Het plangebied ligt niet binnen de (voormalige) Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het Natuurnetwerk
Nederland (NNN) is de opvolger van de EHS. Met het bestuursakkoord Natuur is de realisatie en het
beheer van het NNN de verantwoordelijkheid van de provincies geworden.
In de periode tot 2027 willen Rijk en provincies een forse extra stap zetten op weg naar realisatie van de
doelen van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. Hierbij moet maximale synergie
worden bereikt tussen natuur- en watermaatregelen. De provincies geven elk in hun eigen provincie
uitwerking aan het natuurbeleid op basis van het Natuurpact.
Voor de EHS uit de Structuurvisie Gelderland zijn in de Omgevingsvisie twee nieuwe natuurcategorieën in
de plaats gekomen: het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO.) Uit §
4.2.1.1 en § 4.2.1.2 blijkt dat het plangebied niet in het GNN of de GO ligt. Voor de toetsing wordt hiernaar
verwezen.

Afbeelding: Uitsnede omgevingsvisie met natuurcategorieën

5.4

Externe veiligheid

Doel
Externe veiligheid gaat over het beperken en beheersen van risico's en effecten van calamiteiten, en over
het bevorderen van de veiligheid van personen in de omgeving van activiteiten (bedrijven en transport) met
gevaarlijke stoffen. Dat gebeurt door te voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met
gevaarlijke stoffen plaatsvinden, door de zelfredzaamheid te bevorderen en door de calamiteitenbestrijding
te optimaliseren.
In deze paragraaf wordt ingegaan op externe veiligheid in relatie tot verschillende risicovolle bronnen en/of
objecten in en nabij het plangebied. Eerst wordt het wettelijk kader op nationaal niveau beschreven, daarna
het gemeentelijk beleid en vervolgens overige wet- en regelgeving die voor het plangebied relevant is. Tot
slot wordt zonodig het groepsrisico verantwoord.

Wettelijk kader
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Op nationaal niveau zijn verschillende wetten en regels ten aanzien van externe veiligheid. Voor bedrijven
geldt het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI; oktober 2004). Voor transport is het Besluit externe
veiligheid transportroutes van toepassing (Bevt: april 2015). Voor buisleidingen moet worden getoetst aan
het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb; januari 2015). Bij externe veiligheid wordt onderscheid
gemaakt tussen Plaatsgebonden risico en Groepsrisico.

Plaatsgebonden risico (PR)
Dit is een maat voor de kans dat iemand dodelijk getroffen kan worden door een calamiteit met een
gevaarlijke stof. De gestelde norm is een ten minste in acht te nemen grenswaarde (PR 10-6/jaar) die niet
mag worden overschreden ten aanzien van 'kwetsbare objecten', alsmede een zoveel mogelijk te bereiken
richtwaarde (PR 10-6/jaar) ten aanzien van 'beperkt kwetsbare objecten'.

Groepsrisico (GR)
Dit is een maat voor de kans dat een grotere groep tegelijkertijd dodelijk getroffen kan worden door een
calamiteit met gevaarlijke stoffen. Voor het groepsrisico geldt een verantwoordingsplicht.

Plasbrandaandachtsgebied (PAG)
Binnen het werkveld externe veiligheid wordt sinds jaren gewerkt met twee risiconormen, het
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Bij de ontwikkeling van het Basisnet is hieraan een derde
voorwaarde toegevoegd: het plasbrandaandachtsgebied (PAG). Hiermee wordt het effectgebied
weergegeven van het scenario met de grootste kans van voorkomen: de plasbrand. In deze gebieden moet
er in samenhang met mogelijkheden van plasbrandbestrijding en bouwtechnische maatregelen
beargumenteerd worden waarom er gebouwd wordt.

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen
Op 1 april 2015 is het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen van kracht geworden. Dit Basisnet geeft aan over
welke routes (spoor, water en weg) gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Het Basisnet spoor heeft
betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over het hoofdspoorwegennet. Op basis van de wet- en
regelgeving omtrent het Basisnet worden, rekening houdend met te verwachten groei van vervoer van
gevaarlijke stoffen door Nederland en verdichting van de ruimte naast het spoor (binnen een afstand van
200 m van het spoor) in met name stedelijke kernen, afspraken gemaakt over de risicoruimte.

Beleidsvisie externe veiligheid
In 2009 heeft de gemeente Barneveld de 'Beleidsvisie externe veiligheid vastgesteld. In deze visie is onder
meer vastgelegd hoe in Barneveld nabij risicobronnen zal worden omgegaan met het veiligstellen van een
acceptabel niveau van risico's externe veiligheid en beheersbaarheid.

Omgevingswet
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en
samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en
herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen.
Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Met de omgevingswet worden de regels
omtrent veiligheid anders. De beoordeling van het plaatsgebonden risico vindt in het Bkl (Besluit kwaliteit
leefomgeving) op dezelfde wijze plaats als nu. In tegenstelling tot de huidige risicobenadering worden in
het Bkl aandachtsgebieden gehanteerd in plaats van invloedsgebieden. Aandachtgebieden zijn
gedefinieerd voor een drietal scenario's waarvoor afstanden zijn vastgesteld. Deze aandachtsgebieden zijn:
brand-aandachtsgebied (BAG), explosie-aandachtsgebied (EAG) en toxisch-aandachtsgebied (TAG).
Binnen deze aandachtsgebieden dienen maatregelen aan objecten genomen te worden afhankelijk van het
soort scenario waarbinnen een ontwikkeling plaatsvindt. Op deze wijze wordt er een effectgericht beleid in
stand gebracht. Daarnaast is in de omgevingswet een nieuw soort kwetsbaar gebouw geïntroduceerd, een
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zeer kwetsbaar gebouw. Dit zijn onder andere ziekenhuizen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen,
etc.. Deze gebouwen mogen niet binnen aandachtsgebieden worden gesitueerd.

Beoordeling risicobronnen

Afbeelding: signaleringskaart externe veiligheid
Uit toetsing aan de signaleringskaart externe veiligheid blijkt dat het plangebied in het invloedsgebied van
het LPG tankstation aan de Wesselseweg 48 ligt. Het gebied ligt buiten de plaatsgebonden
risicocontouren van het tankstation. En net in de contour van 150 meter rond het vulpunt. Binnen dit
gebied moet rekening gehouden worden met het groepsrisico, als gevolg van dit plan wijzigt het
groepsrisico niet.
En het ruimtelijk besluit heeft betrekking op het mogelijk maken van (beperkt) kwetsbare objecten binnen
het invloedsgebied van toxische stoffen over de A30 (enkel gearceerde gebied) en geheel buiten de 200
meter van de transportroute. Op basis van het Bevt dient voor een ruimtelijk besluit buiten de 200 meter
vanaf de transportroute ingegaan te worden op:
De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op die
weg, spoorweg of dat binnenwater;
De mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op die weg, spoorweg of
dat binnenwater een ramp voordoet.
Daarnaast stelt het Bevt dat de Veiligheidsregio in de gelegenheid gesteld moet worden om advies uit te
brengen over de mogelijkheden voor de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. Uit de notitie 'VGR voor
standaard externe veiligheids-situaties' blijkt dat wanneer het plangebied van een ruimtelijk besluit buiten
de 200 meter zone van een transportroute ligt en het besluit geen objecten toestaat voor verminderd
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zelfredzame personen, er sprake is van een standaard externe veiligheidssituatie. Voor deze situaties
wordt de onderstaande verantwoording van het groepsrisico gehanteerd.

Maatgevende scenario's
Het maatgevende scenario voor de mogelijkheden voor de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid waarbij het
plangebied binnen het invloedsgebied van toxische vloeistoffen/gassen ligt is een toxische wolk.
Onderstaand is vanuit dit scenario ingegaan op de mogelijkheden voor de bestrijdbaarheid en
zelfredzaamheid. De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een
ramp.
Bij een calamiteit zal de brandweer zich inzetten om effecten ten gevolge van het incident met toxische
stoffen te beperken. Deze inzet zal voornamelijk plaatsvinden bij de bron. De brandweer richt zich dan niet
direct op het bestrijden van effecten in of nabij het plangebied. De mogelijkheden voor bestrijdbaarheid
worden daarom niet verder in beschouwing genomen.
De mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen
Bij een calamiteit met toxische stoffen is het belangrijk dat de aanwezigen in het plangebied worden
geïnformeerd hoe te handelen bij een incident. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde
waarschuwings- en alarmeringspalen (WAS-palen) of NL-alert. Bij een scenario waarin toxische stoffen
vrijkomen, is het advies om te schuilen in een gebouw, waarvan ramen, deuren en ventilatie gesloten
kunnen worden.

Conclusie
Op basis van de hierboven genoemde overwegingen kan worden geconcludeerd dat er voldoende
mogelijkheden voor de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid zijn. Dit betekent dat er geen nadere eisen aan
het plan worden gesteld in het kader van het milieuaspect externe veiligheid.

5.5

Geluid

De basis voor de ruimtelijke afweging van geluid is de Wet geluidhinder (Wgh). Bij verlening van de
omgevingsvergunning of het vaststellen van een bestemmingsplan komen in de volgende gevallen de regels
van deze wet aan de orde: het bestemmen van gronden voor nieuwe geluidgevoelige objecten (bijvoorbeeld
woningen en onderwijsgebouwen) binnen zones langs (spoor-)wegen en zones rondom industrieterreinen;
het bestemmen van gronden voor de aanleg van nieuwe, dan wel reconstructie van gezoneerde
(spoor-)wegen; het bestemmen van gronden voor (nieuwe) industrieterreinen waar zich grote lawaaimakers
kunnen vestigen en herziening van zonegrenzen van industrieterreinen.
De Wet geluidhinder gaat uit van zones langs (spoor-)wegen en zones bij industrieterreinen. Het gebied
binnen deze zone geldt als akoestisch aandachtsgebied waar, voor bouwplannen en
bestemmingsplannen, een akoestische toetsing uitgevoerd dient te worden. De geluidbelasting op de
gevels van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen mag in principe niet meer bedragen dan de
voorkeursgrenswaarde. Indien de geluidbelasting op de gevel hoger is dan de voorkeursgrenswaarde kan
onder bepaalde voorwaarden een verzoek worden gedaan tot vaststelling van een hogere waarde. Hierbij
mag de geluidbelasting de uiterste grenswaarde niet overschrijden. De voorkeursgrenswaarde en uiterste
grenswaarde voor nieuwe of bestaande geluidgevoelige bestemmingen verschillen per geluidsbron. In geval
van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen zones langs wegen of spoorwegen, of binnen de zone
van een industrieterrein, is akoestisch onderzoek vereist.
Voorliggend plan is voornamelijk een beheersgericht plan. Met het plan worden geen nieuwe
ontwikkelingen die vallen onder het regime van de Wet geluidhinder mogelijk gemaakt. Een akoestisch
onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.
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5.6

Geur

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan toetst het bevoegde gezag enerzijds of in het plangebied
een qua geur acceptabel woon- en leefklimaat gegarandeerd is. Anderzijds is het uitgangspunt dat met het
plan de omliggende bedrijven niet vergaand in hun ontwikkelingsmogelijkheden mogen worden beperkt.
Uitgangspunt voor de toetsing zijn de normen zoals die in of op grond van de Wet geurhinder en
veehouderij (Wgv) zijn vastgelegd. De Wgv maakt het mogelijk om bij verordening af te wijken van de
wettelijke geurnormen. De gemeente Barneveld heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. De
Verordening geurhinder en veehouderij is in werking getreden op 18 oktober 2008, waarbij voor een aantal
aangegeven delen van het grondgebied van Barneveld andere normen dan de wettelijke zijn vastgesteld.
Het plan is getoetst aan de normen die zijn vastgesteld in deze verordening, voor zover deze normen van
toepassing zijn in of rond het plangebied.
Veel bedrijven hebben geen omgevingsvergunning milieu meer nodig, maar vallen onder algemene
milieuregels zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Aangezien de geurnormen uit de Wgv
vrijwel één op één zijn overgenomen in het Activiteitenbesluit, kunnen bedrijven die onder dit besluit vallen
ook gewoon worden meegenomen in de Wgv-toets.
Onder een 'geurgevoelig object' wordt verstaan: een gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en
inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor
permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.
In de omgeving van het plangebied Barneveld-Zuidoost meerdere agrarische bedrijven gevestigd. De
nabijheid van die agrarische bedrijven is echter irrelevant omdat bestemmingsplan Barneveld-Zuidoost
conserverend is en dus niet (rechtstreeks) mogelijk maakt dat nieuwe geurgevoelige objecten komen
binnen geurcontouren. In het bestemmingsplan is wel de bevoegdheid opgenomen om de bestemming
'Bedrijf' te wijzigen in 'Wonen-1' en/of 'Tuin'. Bij de toepassing van deze bevoegdheid moet worden voldaan
aan de geldende milieukwaliteitseisen. Deze regel staat eraan in de weg dat nieuwe woningen komen
binnen de geurcontour van nabijgelegen agrarische bedrijven.

5.7

Ladder voor duurzame verstedelijking

In het Besluit ruimtelijke ordening is de verplichting opgenomen om in het geval van nieuwe stedelijke
ontwikkeling in de toelichting een onderbouwing op te nemen van nut en noodzaak van de nieuwe
stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing. Hierbij wordt uitgegaan van de 'ladder voor duurzame
verstedelijking'.
Artikel 3.1.6, tweede lid Bro luidt per 1 juli 2017 als volgt:
De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwik keling mogelijk maakt, bevat een
beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling
mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand
stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.
Onder stedelijke ontwikkeling wordt verstaan: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein, of van
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen (artikel 1.1.1, eerste lid,
onder i van het Bro).
Onderhavig actualiseringsplan valt niet onder 'stedelijke ontwikkeling'. Daarom is geen verdere toelichting
vereist.

5.8

Leidingen

Binnen of in de directe nabijheid van het plangebied komt een leiding of een beschermingszone van een
leiding voor die in het kader van onderhavig bestemmingsplan bescherming behoeft. Het betreft een
hoogspanningsleiding ten westen van de Plantagelaan in het zuidwesten van het plangebied.
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Afbeelding: ligging hoogspanningsleiding
Er zijn geen laagvliegroutes die beperkingen stellen aan de bouwhoogten.

5.9

Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen. Hierin is
opgenomen dat bij een ruimtelijk besluit de gevolgen voor de luchtkwaliteit getoetst moet worden. Om te
bepalen of de kwaliteit van de lucht ter plaatse voldoet aan de eisen uit de Wet milieubeheer en de daarop
gebaseerde regelgeving, dient bij nieuwe ontwikkelingen onderzoek gedaan te worden naar de
luchtkwaliteit. Projecten waarvan aannemelijk is dat deze niet in betekenende mate bijdragen aan de
luchtverontreiniging hoeven niet getoetst te worden aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit.
Het bestemmingsplan Barneveld-Zuidoost is in hoofdzaak een beheersgericht plan. Nieuwe ontwikkelingen
worden niet of nauwelijks mogelijk gemaakt. De ontwikkelingen die eventueel mogelijk gemaakt worden,
zijn dermate kleinschalig dat ze vallen binnen de randvoorwaarden van het Besluit Niet in Betekenende
Mate Bijdragen. De invloed van deze kleinschalige ontwikkelingen hoeft niet in beeld gebracht te worden.
Op basis van het voorgaande vormt luchtkwaliteit geen belemmering voor uitvoering van onderhavige plan.

5.10

Milieueffectrapportage

Niet voor alle nieuwe activiteiten hoeft een m.e.r.-procedure gevolgd te worden. Uitgangspunt van de
m.e.r.-beoordeling is het 'nee, tenzij' -principe. Dat wil zeggen dat alleen een milieueffectrapport (MER)
hoeft te worden opgesteld, wanneer er omstandigheden zijn die (waarschijnlijk) leiden tot belangrijke
nadelige milieugevolgen.
De Wet milieubeheer maakt onderscheid in een m.e.r.-procedure voor plannen (planMER) en voor
besluiten (besluitMER of projectMER). Voor een bestemmingsplan kan zowel de plan-m.e.r.-plicht als de
besluit-m.e.r.-plicht gelden.
Er zijn drie sporen waarlangs de m.e.r.-plicht kan ontstaan:
1. Plan- en/of besluit-m.e.r.-plicht: als de voorgenomen activiteit vermeld is in het Besluit
milieueffectrapportage;
2. Plan-m.e.r.-plicht: als voor het plan een zogeheten passende beoordeling op grond van de Wet
natuurbescherming gemaakt moet worden. Dat is het geval als het plan significante negatieve
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gevolgen kan hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000 gebied;
3. Toetsing aan de provinciale milieuverordening.
Besluit milieueffectrapportage
De lijst van activiteiten in de onderdelen C en D van het Besluit bestaat uit vier kolommen. De eerste
kolom bevat een omschrijving van de m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten. De tweede kolom vermeldt
eventuele drempelwaarden.
Wettelijk kader
Voor de vraag of een bestemmingplan besluit-m.e.r.-plichtig is, geldt dat het Besluit milieueffectrapportage
onderscheid maakt naar m.e.r.-plichtige activiteiten en m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten. Onderdeel
C van de bijlage bij dit Besluit vermeldt voor welke activiteiten altijd verplicht een MER moet worden
opgesteld, voordat een (m.e.r.-plichtig) besluit mag worden genomen. In onderdeel D is vermeld welke
activiteiten beoordelingsplichtig zijn. Voor dergelijke activiteiten moet het bevoegd gezag beoordelen of op
basis van 'belangrijke nadelige gevolgen die de voorgenomen activiteit voor het milieu kan hebben', een
m.e.r.-procedure noodzakelijk is. Daarbij geldt dat een bestemmingsplan alleen besluit-m.e.r.-plichtig is,
als het bestemmingsplan in kolom 4 wordt genoemd.
Voor de vraag of een bestemmingsplan plan-m.e.r.-plichtig is, geldt dat dit het geval is als het plan
genoemd is in kolom 3 en activiteiten mogelijk maakt die in onderdeel C en D, kolom 1 vermeld zijn en
voldoen aan de in kolom 2 genoemde drempelwaarden.
Als een bestemmingsplan een activiteit mogelijk maakt die Besluit-m.e.r.-plichtig is op grond van de
uitkomst van een toets van een activiteit die onder de drempelwaarden blijft, dan is dat bestemmingsplan
alsnog plan-m.e.r.-plichtig. Het maakt dan immers een (besluit) m.e.r.-plichtige activiteit mogelijk.
Voor zowel de plan-m.e.r.- als besluit-m.e.r.-plicht geldt dat als de activiteit onder de drempelwaarden uit
kolom 2 van bijlage D blijft, met een vormvrije m.e.r. beoordeeld moet worden of alsnog een MER moet
worden opgesteld. De centrale vraag die daarbij beantwoord moet worden is of er omstandigheden zijn die
(waarschijnlijk) leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen. Daarbij moet in ieder geval worden getoetst
aan de criteria die opgenomen zijn in bijlage III van de Europese m.e.r.-richtlijn. Als dergelijke
milieugevolgen kunnen optreden, geldt alsnog de betreffende plan- en/of besluit-m.e.r.-plicht.
Toetsing
In dit geval is het bestemmingsplan niet via dit spoor m.e.r.-plichtig want de het plan maakt geen
activiteieten mogelijk die voorkomen op de lijst in onderdeel C of D van het Besluit milieueffectrapportage.
Daarnaast heeft toetsing aan de in bijlage III van de Europese m.e.r.-richtlijn opgenomen criteria
uitgewezen dat er geen sprake zal zijn van belangrijke milieugevolgen, zodat een m.e.r. achterwege kan
blijven.
Passende beoordeling via de Wet natuurbescherming
Voor het vaststellen van plannen die significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied kunnen hebben,
dient een passende beoordeling gemaakt te worden (artikel 7.2a Wet milieubeheer juncto artikel 2.8,
eerste lid Wet natuurbeschermingswet). De plan-m.e.r-plicht op grond van de noodzaak van een passende
beoordeling voor de Wet natuurbescherming is hier niet aanwezig.
Er is voor dit plan geen passende beoordeling nodig.
Provinciale milieuverordening
Provinciale Staten kunnen in de provinciale milieuverordening extra activiteiten met gevallen, plannen en
besluiten aanwijzen die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben en dus m.e.r.-plichtig
zijn (artikel 7.6 Wet milieubeheer). Dit is dus aanvullend op de m.e.r.-plicht op basis van onderdeel C van
de bijlage Besluit m.e.r. (en dus ook aanvullend op de verplichting vanuit de Europese richtlijnen) én
conform dezelfde systematiek.
Provinciale staten van Gelderland hebben geen extra activiteiten met gevallen, plannen en besluiten
aangewezen die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (en zo m.e.r.-plichtig zijn).
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5.11

Milieuzonering

Ten aanzien van bedrijvigheid geldt als uitgangspunt dat toekomstige woningen geen onevenredige
milieuhinder (geur, geluid etc.) mogen ondervinden van nabijgelegen bedrijvigheid. In de publicatie
´Bedrijven en milieuzonering´ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, editie 2009, worden in
verband met de aanwezigheid van milieubelastende functies indicatieve afstandsnormen voorgeschreven
tot milieugevoelige functies, vooral wonen.
In dit kader zijn de volgende bedrijven en aspecten van belang:
Veiligheidszone - Activiteitenbesluit
In het Activiteitenbesluit zijn veiligheidsafstanden opgenomen die moeten worden aangehouden tussen
kwetsbare respectievelijk beperkt kwetsbare objecten en (onder andere) een gasdrukmeet- en regelstation
(4-6 meter). Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten volgens het Activiteitenbesluit zijn dezelfde
objecten als die genoemd zijn in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Het gaat dan om onder andere
woningen, ziekenhuizen en bedrijven. Tussen een woning en een gasdrukmeet- en regelstation moet een
veiligheidsafstand van 6 meter worden aangehouden. Binnen de veiligheidsafstand kunnen eveneens geen
beperkt kwetsbare objecten worden opgericht. Er wordt voldaan aan de voorgeschreven afstand van 4
meter die geldt voor beperkt kwetsbare objecten.
Binnen de grenzen van het bestemmingsplan is geen gasdrukmeet- en regelstation aanwezig. Het plan
voldoet aan de voorgeschreven afstand.
Conclusie
Vanuit milieuzonering zijn er geen belemmeringen voor het plan.

5.12

Natuur en landschap

Verspreid door het plangebied liggen groenstroken. Naast de openbare groenstroken hebben de meeste
woningen in het plangebied een voortuin. De groenstroken en voortuinen zorgen voor een ruim, groen
aanzicht van de woonstraten. De gemeente streeft naar behoud van deze groenelementen in de
woonwijken. De openbare groenstroken zijn als zodanig bestemd. Ook de voortuinen krijgen een passende
bestemming, zodat de bouwmogelijkheden daar beperkt zijn.
Voor groenelementen waarbij landschappelijke waarden in de vorm van monumentale bomen dan wel
houtsingels aanwezig zijn, worden deze elementen met een dubbelbestemming 'Waarde landschap'
aangeduid.

5.13

Veiligheid

Om een veilige omgeving te creëren of te behouden is er op het gebied van fysieke veiligheid een aantal
aspecten waarmee rekening gehouden moet worden. Zo worden er eisen gesteld aan de bereikbaarheid
van de openbare wegen voor de hulpverleningsdiensten. Dit leidt tot het stellen van minimale afmetingen en
bochtstralen zodat hulpverleningsvoertuigen een object of calamiteit goed kunnen bereiken en adequate
hulp kunnen verlenen. Met betrekking tot voldoende bluswater in het openbare wegennet zijn er ook eisen
gesteld. Deze eisen hebben betrekking op de afstanden vanaf de bluswatervoorziening tot aan een gebouw
en de capaciteit ervan. In de “Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid” een uitgave van
Brandweer Nederland worden deze eisen gesteld. Voor wat betreft de bereikbaarheid zijn er binnen de
gemeente Barneveld hoofd- en subaanrijdroutes vastgesteld.
Tevens worden er eisen gesteld aan de opkomsttijden voor brandweervoertuigen. Deze zijn afhankelijk van
de bestemming. Voor gebouwen waarin geslapen wordt en verminderd zelfredzame mensen verblijven
worden strengere eisen gesteld dan gebouwen waar dit niet zo is. De opkomsttijden zijn gesteld in de Wet
veiligheidsregio’s (1 oktober 2010) met het daarbij behorende Besluit veiligheidsregio’s. In het Besluit zijn
de tijdnormen voor de opkomsttijden vastgelegd.
Situatie
Nieuwe ontwikkelingen zullen worden getoetst aan de Handreiking Bluswatervoorziening en
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Bereikbaarheid, het Besluit veiligheidregio’s en aan de eisen van de aangewezen hoofd- en
subaanrijdroutes. Dit zal gebeuren bij de bouwplannen en inrichtingsplannen.
Conclusie
Het plan betreft een beheersgericht plan. Er zijn voor wat betreft de eisen voor de veiligheid geen
belemmeringen voor dit bestemmingsplan.

5.14

Verkeer

Binnen en op de grens van het plangebied liggen de volgende 5 invalswegen;
Van Dompselaerstraat
Plantagelaan
Lunterseweg
Valkseweg-Dr. Willem Dreeslaan
Wesselseweg-Drostendijk
Deze vier invalswegen vormen vanuit de historie radialen die vanaf de - toekomstige, gewenste rondwegenstructuur van Barneveld verbindingen maken met het (historische) centrum van Barneveld of de
centrumrand raken.
In Bijlage 1 en 2 wordt nader ingegaan op de verkeersstructuur.

5.15

Water

In de jaren negentig van de vorige eeuw heeft de rijksoverheid de Commissie Waterbeheer 21ste Eeuw in
het leven geroepen om zich te buigen over het waterbeheer in Nederland. Om water als één van de
principes voor de ruimtelijke ordening verder te ontwikkelen, heeft de commissie doelstellingen
geformuleerd om water prominenter in beeld te krijgen. Eén van die doelstellingen is het uitvoeren van een
'watertoets' bij alle ruimtelijke plannen en besluiten. Hiertoe dient de initiatiefnemer van een plan de
waterbeheerder vroegtijdig bij de planvorming te betrekken. Het betreft het hele proces van informeren,
adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen
en besluiten. Het doel is om te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op
evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke
plannen en besluiten.
Met voorliggend plan worden in beginsel geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die invloed hebben op de
waterhuishoudkundige situatie in het plangebied. De waterhuishoudkundige situatie in het plangebied zal
dan ook niet verslechteren.
Het is wel de bedoeling om de mogelijkheden voor bedrijfswoningen op bedrijventerrein De Valk te
herstellen, want die zijn in het bestemmingsplan "Barneveld-Oost" (2012) abusievelijk beperkt. Om die
reden is voor het bevoegd gezag in artikel 6.4 de bevoegdheid opgenomen om bij omgevingsvergunning af
te wijken van de bepalingen die betrekking hebben op een bedrijfswoning en toe te staan dat onder
bepaalde voorwaarden nieuwe bedrijfswoningen worden opgericht. Voor zover dat gepaard gaat met een
toename van het verharde oppervlakte, zal alsdan alsnog een watertoets moeten worden uitgevoerd.
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Hoofdstuk 6
6.1

JURIDISCHE ASPECT EN

Juridische aspecten

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft gemeenten de plicht tot het opstellen van een bestemmingsplan.
In de Wro en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is nader uitgewerkt uit welke onderdelen een
bestemmingsplan in ieder geval moet bestaan. Dit zijn een verbeelding met planregels en een toelichting
daarop. Daarnaast bieden zowel de Wro als het Bro opties voor een nadere juridische inrichting van een
bestemmingsplan. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan het afwijken met een
omgevingsvergunning, wijzigingsbevoegdheden en het toepassen van nadere eisen. De bruikbaarheid van
deze instrumenten is geheel afhankelijk van het doel van het bestemmingsplan en de gewenste
bestemmingsmethodiek van de gemeente Barneveld. Het uitgangspunt is dat het bestemmingsplan moet
voorzien in een passende regeling voor de komende tien jaar, dit is de geldigheidsduur van een
bestemmingsplan.
Het juridische deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de regels. De regels bevatten
het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en gebouwen en bepalingen
omtrent de toegelaten bebouwing. De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor de toepassing van de
regels alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen. De verbeelding vormt samen met de
regels het voor de burgers bindende onderdeel van het bestemmingsplan.
De planregels vallen in vier hoofdstukken uiteen. Hoofdstuk 1 bevat de algemene voor het plangebied
geldende bepalingen, de inleidende regels. Hoofdstuk 2 regelt de bestemmingen en het daarop toegestane
gebruik. Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels, zoals de anti-dubbeltelregel, algemene bouwregels,
algemene afwijkings- en algemene wijzigingsregels en tot slot de algemene procedureregels. Tenslotte
komt in hoofdstuk 4 het overgangsrecht en de slotbepaling aan bod.

Bevoegdheid
Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van
een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning.
Over het algemeen zijn burgemeester en wethouders het bevoegd gezag. Het kan echter incidenteel
voorkomen dat bijvoorbeeld het Rijk dan wel de provincie het bevoegd gezag is.
Burgemeester en wethouders zijn altijd bevoegd gezag bij het wijzigen van een plan en het stellen van
nadere eisen.

6.1.1
6.1.1.1

Inleidende regels
Begrippen

In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. Bij de toetsing van het
bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende
betekenis. Voor zover er geen begrippen zijn gedefinieerd wordt aangesloten bij het normale
spraakgebruik.
De omschrijving van het begrip 'bouwperceel' staat in artikel 1. Een voorbeeld van een bouwperceel is een
stuk grond waarop een woning staat met een tuin. De bestemmingen 'Wonen-1' en 'Tuin' horen beiden bij
het bouwperceel.
Het begrip 'Relatie' staat in artikel 1.73. Hierin staat beschreven dat het een op de verbeelding opgenomen
aanduiding betreft die aangeeft welke bestemmingsvlakken met elkaar verbonden zijn en een eenheid
vormen; Dit houdt in dat de aanduidingen die op beide verbonden bestemmingsvlakken staan niet
zelfstandig gelezen moeten worden maar dat deze gelden als één geheel.
Als bijvoorbeeld wordt aangegeven onder de bestemming Wonen I:
'de totale oppervlakte van overige bijgebouwen niet meer dan 60 m² per woning mag bedragen,
uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m²)', want daar geldt dat de totale
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oppervlakte niet meer mag bedragen dan is weergegeven;',
wordt bedoeld dat de maximum oppervlakte die is aangegeven op de verbonden vlakken als één maximum
voor beide vlakken geldt en niet voor beiden afzonderlijk.
6.1.1.2

Wijze van meten

Dit artikel geeft aan hoe hoogte- en andere maten (die bij het bouwen in acht dienen te worden genomen)
moeten worden gemeten.
6.1.2
6.1.2.1

Bestemmingsregels
Bestemmingen 'Agrarisch' en 'Agrarisch met waarden'

Binnen deze bestemmingen zijn agrarische bedrijven toegestaan. Het verschil tussen de bestemming
'Agrarisch' en 'Agrarisch met waarden' is dat bij de laatste ook het behoud, herstel en/of de ontwikkeling
van de landschappelijke waarden van de gronden van belang is. Hier is een omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden aan gekoppeld.
6.1.2.2

Bestemmingen 'Bedrijf - 2' en 'Bedrijventerrein'

De bestemming 'Bedrijf - 2' wordt gebruikt in gebieden met een variatie aan functies, bijvoorbeeld het
centrum of een woongebied met bedrijven. De bestemming 'Bedrijf - 1' komt niet voor in het plangebied
"Barneveld-Zuidoost".
Binnen de bestemming Bedrijf - 2 zijn bedrijven toegestaan die in de Staat van Bedrijfsactiviteiten voor
gebieden met functiemenging bestaan uit de categorieën A en B1. Met een omgevingsvergunning kan
hiervan worden afgeweken voor de vestiging van bedrijven met activiteiten uit categorie C. Bij het bepalen
van het bouwvlak is het geldende bestemmingsplan het uitgangspunt. Met een omgevingsvergunning kan
hiervan worden afgeweken voor een beperkte verruiming van de bouwmogelijkheden, met het oog op de
levensvatbaarheid van bedrijven.
In twee situaties zijn specifieke bedrijven met een aanduiding op de verbeelding weergegeven. In de eerste
situatie is alleen het specifieke bedrijf toegestaan. Hiervoor is gekozen in situaties waarin andere
(zwaardere) bedrijven op de locatie niet wenselijk zijn. Bijvoorbeeld bij nutsvoorzieningen en opslag.
In de tweede situatie is een aanduiding op de verbeelding opgenomen voor bestaande zware bedrijven,
naast de toegestane categorieën. Dergelijke zware bedrijven horen in beginsel thuis op een
bedrijventerrein, niet in homogene woonwijken. De regeling laat toe dat na het vertrek van zo'n zwaar bedrijf
daarvoor bedrijven met activiteiten uit lichtere categorie in de plaats komen. Deze bedrijven zitten vaak al
jaren op het perceel. Het is niet wenselijk dat hiervoor alsnog met een omgevingsvergunning wordt
afgeweken van de regels.
Daarnaast is een bevoegdheid opgenomen om het plan te wijzigen in die zin dat de bestemming Bedrijf
wordt gewijzigd in de bestemming Wonen-1 en Tuin. Het doel van deze wijzigingsbevoegdheid is om de
mogelijkheid te bieden bij vertrek van een bedrijf een nieuwe passende bestemming aan een perceel te
geven.
De bestemming 'Bedrijventerrein' wordt toegepast in gebieden waar meerdere bedrijven bij elkaar gevestigd
zijn of waar zwaardere milieucategorieën mogelijk zijn. Via de Staat van Bedrijfsactiviteiten voor
bedrijventerreinen is aangegeven welke milieucategorieën toelaatbaar zijn. Bij de bestemming 'Bedrijf' is
een bedrijfswoning toegestaan, bij de bestemming 'Bedrijventerrein' niet, vanwege de zwaardere
categorieën bedrijven die zijn toegestaan.
Detailhandel dient zoveel mogelijk plaats te vinden in de daarvoor bestemde kernwinkelgebieden. Dat is
het beleid in gemeente Barneveld. Met detailhandel buiten de winkelgebieden gaat de gemeente
terughoudend om. Het uitgangspunt is dat detailhandel niet is toegestaan op bedrijventerreinen
(uitgezonderd ondergeschikte productiegebonden detailhandel). Internet winkelen – een specifieke vorm
van detailhandel – is de laatste jaren sterk toegenomen en de verwachting is dat deze trend doorzet. Wat
is er tegen als webwinkels zich vestigen op een bedrijventerrein? Dat is afhankelijk van de ruimtelijke
uitstraling van de activiteiten. Bepaalde webwinkels hebben geen of een beperkte ruimtelijke uitstraling.
Wij onderscheiden de volgende vormen:
a. Webwinkel waar alleen een elektronische transactie tot stand komt
Deze vorm heeft geen ruimtelijke uitstraling en is verenigbaar met de bestemming 'Bedrijf - 2',
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respectievelijk 'Bedrijventerrein', voor zover daar bedrijven tot en met milieucategorie 2 zijn toegestaan.
Met het oog op de ontwikkelingsruimte van bedrijven die behoren tot de zwaardere milieucategorieën zijn
webwinkels niet gewenst op gronden die zijn aangewezen voor dergelijke bedrijven. Wat dat betreft streven
wij milieuzonering na.
b. Webwinkel met opslag- en verzendfunctie
Hier geldt hetzelfde als bij a). Ook deze vorm is te verenigen met de bedrijvenbestemming. De activiteiten
hebben geen verkeersaantrekkende werking in die zin dat de kopers niet bij de webwinkel komen. De
ruimtelijke uitstraling is beperkt. De laad- en losactiviteiten voor de bevoorrading dienen op eigen terrein
plaats te vinden; daarvoor mag geen gebruik worden gemaakt van de openbare ruimte.
c. Webwinkel met (beperkte) afhaalmogelijkheid
Nu aan deze vorm een (beperkte) afhaalmogelijkheid is verbonden, is wel sprake van verkeers- en
publieksaantrekkende werking. Per geval zal moeten worden beoordeeld of een dergelijke webwinkel past.
Om die reden is in de regels van de bedrijfsbestemmingen voor het college de bevoegdheid opgenomen
om bij een omgevingsvergunning af te wijken van de bestemmingsomschrijving voor het gebruiken van
gronden en bouwwerken voor zo een webwinkel. In het afwegingskader is de verkeersveiligheid een
belangrijk aspect, daaronder begrepen het realiseren van voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein.
d. Webwinkel met afhaalmogelijkheid en de mogelijkheid om de goederen ter plaatse te bekijken.
Deze vorm van webwinkels heeft een toonzaal en heeft dezelfde ruimtelijke uitstraling als reguliere
detailhandel. Deze vorm is onverenigbaar met de bestemming 'Bedrijf - 2', respectievelijk 'Bedrijventerrein'.
De hiervoor onder a) en b) genoemde vormen van webwinkels hebben geen dan wel een beperkte
ruimtelijke uitstraling. Met het oog op de goede ruimtelijke ordening is er geen bezwaar tegen dat
dergelijke webwinkels zich vestigen op gronden met de genoemde bestemmingen. Deze webwinkels zijn
toegevoegd aan de opsomming in de bestemmingsomschrijving.
Voor de onder c) bedoelde webwinkels is in de regels van de bestemming 'Bedrijf - 2', respectievelijk
'Bedrijventerrein' een afwijkingsbevoegdheid opgenomen, zoals hiervoor omschreven.
In verband met de bereikbaarheid van objecten voor de hulpdiensten (met name de brandweer) is bepaald
dat de onderlinge afstand van een bedrijfsgebouw tot een zijdelingse perceelsgrens en tussen
bedrijfsgebouwen onderling niet minder dan 5 meter mag bedragen (Notitie Proactie Gemeentebrandweer
Barneveld).
In artikel 40 van de Wet geluidhinder is het volgende bepaald: “Indien bij de vaststelling van een
bestemmingsplan aan gronden een zodanige bestemming wordt gegeven dat daardoor een industrieterrein
ontstaat, wordt daarbij tevens een rond het betrokken terrein gelegen zone vastgesteld, waarbuiten de
geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.” Om te voorkomen
dat een zone industrielawaai wordt vastgesteld, moeten in het algemeen geluidszoneringsplichtige
inrichtingen worden uitgesloten behalve op de specifiek op de verbeelding aangegeven locatie aan de
Valkseweg 60-62-62A (met functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - Wgh-inrichting'). Welke
bedrijven zoneringsplichtige zijn is aangegeven in Bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht.
De maximale hoogte voor overige bouwwerken is drie meter, tenzij op de verbeelding anders is
aangegeven. Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van de bouwregels voor een hoogte
van 4 meter.
Wanneer de aanduiding 'geluidsscherm' is aangegeven, is de grond tevens bestemd voor geluidsscherm.
De maximale bouwhoogte van het geluidsscherm staat op de verbeelding.

6.1.2.3

Bestemming 'Centrum'

Binnen de bestemming 'Centrum' zijn meerdere functies toegestaan, waaronder woningen, detailhandel,
horecavoorzieningen en dienstverlenende bedrijven. Indien differentiatie niet is gewenst dient een
specifieke bestemming te worden opgenomen. Bijvoorbeeld detailhandel in de winkelstraat. De
bestemming 'Centrum' is toegekend in de centra van de kernen en wijken.
Bij de bestemming 'Centrum' kan de functie wonen zijn toegestaan. Het begrip wonen is gedefinieerd als
'het zelfstandig gehuisvest zijn van één afzonderlijk huishouden'. Dit betekent dat kamerverhuur niet zonder
meer is toegestaan.
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De maximale hoogte voor overige bouwwerken is drie meter.
6.1.2.4

Bestemming 'Cultuur en ontspanning'

Binnen de bestemming 'Cultuur en ontspanning' zijn voorzieningen ten behoeve van cultuur en ontspanning
toegestaan, waaronder: podiumkunsten/theater, bioscopen, musea, expositieruimten, galeries,
toeristische attracties, bowling- en poolcentra, muziek- en dansscholen, creativiteitscentra, casino's en
zalencentra.
De maximale hoogte voor overige bouwwerken is drie meter.
6.1.2.5

Bestemming 'Detailhandel'

Binnen de bestemming 'Detailhandel' zijn gebouwen ten behoeve van detailhandel toegestaan. De
maximale hoogte voor overige bouwwerken is drie meter. Door middel van een aanduiding op de
verbeelding is een bedrijfswoning toegestaan. Op de gronden met de bestemming 'Detailhandel' zijn in
beginsel alle vormen van detailhandel toegelaten. Als alleen een specifieke vorm van detailhandel
aanvaardbaar is, dan is de daarmee corresponderende functieaanduiding opgenomen op de verbeelding.
6.1.2.6

Bestemmingen 'Dienstverlening' en 'Kantoor'

Het verschil tussen beide bestemmingen wordt bepaald door het aandeel kantoor of baliefunctie. Is het
gebouw overwegend bedoeld voor kantoor dan wordt de bestemming 'Kantoor' toegekend. Is het gebouw
met name bedoeld voor baliefunctie dan ligt de bestemming 'Dienstverlening' voor de hand. De maximale
hoogte voor overige bouwwerken is drie meter. Door middel van een aanduiding op de verbeelding is een
bedrijfswoning toegestaan bij de bestemming 'Dienstverlening'. De bestemming 'Kantoor' komt niet voor in
het plangebied "Barneveld-Zuidoost".
6.1.2.7

Bestemming 'Groen'

Het structureel groen krijgt de bestemming 'Groen'. Onder structureel groen worden wijkparken, grotere
groenelementen op buurt- of blokniveau, groen om wegen en waterlopen en wadi's verstaan. Binnen deze
bestemming zijn ook speelvoorzieningen, waterlopen en waterpartijen en paden toegestaan. De
bestemming 'Groen' wordt alleen toegepast op openbare gronden, niet op particuliere terreinen.
In de omschrijving van de bestemming 'Groen' staat dat de gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen
(et cetera) 'met daaraan ondergeschikt parkeervoorzieningen'. Het is de bedoeling van de raad dat een
relatief klein gedeelte van de gronden kan worden gebruikt als parkeervoorziening: om en nabij 10% van de
oppervlakte van het bestemmingsvlak. De raad beschouwt de parkeervoorzieningen dan als ondergeschikt.
Die 10% is geen harde norm. De regeling is bewust flexibel geformuleerd. Als de parkeervoorzieningen
meer dan de helft van de oppervlakte van het bestemmingsvlak beslaan, dan is in elk geval geen sprake
van ondergeschiktheid.
Wanneer de aanduiding 'geluidsscherm' is aangegeven, is de grond tevens bestemd voor geluidsscherm.
De maximale bouwhoogte van het geluidsscherm staat op de verbeelding.
Het is mogelijk om met een omgevingsvergunning af te wijken van de regels voor de aanleg van in- en
uitritten.
Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming 'Groen' in 'Tuin' te wijzigen. Deze
wijzigingsbevoegdheid kan toegepast worden wanneer de gemeente grond verkoopt aan particulieren ter
uitbreiding van tuinen.

6.1.2.8

Bestemming 'Maatschappelijk'

Binnen de bestemming 'Maatschappelijk' zijn gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen
toegestaan. Door middel van een aanduiding op de verbeelding wordt een specifieke maatschappelijke
voorziening aangegeven, zoals begraafplaats, kinderopvang of religie. In principe wordt zo min mogelijk
gebruik gemaakt van aanduidingen om het bestemmingsplan zo flexibel mogelijk te maken. Wanneer
echter een andere maatschappelijke voorziening niet wenselijk is, door de ligging of omvang van het
perceel, dan wordt wel een aanduiding toegepast. De maximale hoogte voor overige bouwwerken is drie
meter. Door middel van een aanduiding op de verbeelding is een bedrijfswoning toegestaan.
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Speelvoorzieningen zijn als medegebruik bij onderwijs toegestaan. Dit betekent dat bijvoorbeeld op een
schoolterrein medegebruik als speelvoorziening mogelijk is. Het spelen op het schoolplein is dan niet
alleen voorbehouden aan de kinderen die op die school zitten, maar ook andere kinderen, bijvoorbeeld uit
de buurt, kunnen na schooltijden van het terrein gebruik maken. Met name gelet op de tijdsduur van het
gebruik is het spelen ondergeschikt. Het grootste deel van de dag is het gebruik van het terrein ten
behoeve van de school.
6.1.2.9

Bestemming 'Sport'

Binnen de bestemming 'Sport' zijn sportterreinen en gebouwen ten behoeve van sportieve doeleinden
toegestaan. Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van de regels voor het mogelijk maken
van een tribune. Via deze constructie kan het bestuursorgaan de locatie bepalen.
6.1.2.10

Bestemming 'Tuin'

De bestemming 'Tuin' is gelegen bij andere bestemmingen zoals 'Wonen-1' en 'Bedrijf'. De bestemming
wordt alleen toegepast op terreinen van particulier eigendom. Dit deel van het perceel mag beperkt
bebouwd worden.
De bedrijvenbestemming wordt toegepast bij bedrijven in een woonomgeving. Omdat de woonfunctie
dominant is, dienen andere functies hierbij aan te sluiten. Bij bedrijven is, net als bij woningen, sprake van
een tuinbestemming tussen het bedrijf en de weg.
In een tuinbestemming mag verharding worden gerealiseerd. Het is ook mogelijk om binnen een
tuinbestemming te parkeren.
De grens tussen de bestemming 'Wonen-1' en de bestemming 'Tuin' verspringt. Buiten het bouwvlak is tot
1 meter achter de voorgevelrooilijn geen bebouwing toegestaan. Zo is gewaarborgd dat hoofdgebouwen hun
prominente positie behouden. Dit is wenselijk vanuit stedenbouwkundig oogpunt. Bebouwing buiten het
bouwvlak is ondergeschikt.
Wanneer de aanduiding 'geluidsscherm' is aangegeven, is de grond tevens bestemd voor geluidsscherm.
De maximale bouwhoogte van het geluidsscherm staat op de verbeelding.
Situering van bijbehorende bouwwerken in de voortuin van woningen
Het begrip 'bijbehorende bouwwerken' geeft het al aan, deze dienen ruimtelijk ondergeschikt te zijn aan het
hoofdgebouw. De bouwmassa's op een perceel kennen een hiërarchie waarbij het woonhuis het
hoofdgebouw is en het bijbehorende bouwwerk of eventueel de bijbehorende bouwwerken ondergeschikt
aan zijn.
Deze hiërarchie vertaalt zich ruimtelijk enerzijds in de massa van de gebouwen, het hoofdgebouw, het
woonhuis is groter dan het bijbehorende bouwwerk. Anderzijds is dit terug te zien in de positionering van
de massa's, de bijbehorende bouwwerken staan achter het hoofdgebouw. De regel is dat het bijbehorende
bouwwerk minimaal 1 meter achter de voorgevel van het woonhuis staat. Indien dit niet wordt nageleefd is
het bijgebouw te dominant aanwezig en verstoord het de hierboven omschreven hiërarchische opbouw van
de bouwmassa's.
Naast een heldere hiërarchische opbouw moet verrommeling van het straatbeeld zoveel mogelijk worden
voorkomen. Als in het bestemmingsplan er bewust voor is gekozen om geen bijbehorende bouwwerken
voor de voorgevel toe te staan dan dient hieraan vastgehouden te worden. Latere toevoegingen van
bijbehorende bouwwerken, die voor de voorgevel van het woonhuis staan, geven een rommelig beeld en
leveren daarmee een negatieve uitstraling op het totale straatbeeld.
Voortuinen vormen een overgang van de bebouwde ruimte naar de verharde straten. Hiermee hebben ze
een belangrijke functie en bepalen voor een groot deel de uitstraling en beleving van een straat. Door een
bijbehorende bouwwerken in de voortuin te situeren wordt de (groene) openheid beperkt en wordt lucht en
ruimte uit de straat ontnomen.
Vanuit bovenstaande argumenten moet een bijbehorende bouwwerk minimaal 1 meter achter de voorgevel
van het hoofdgebouw staan, waarbij carports ook onder de noemer bijbehorende bouwwerk vallen en erkers
zijn uitgezonderd.
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6.1.2.11

Bestemming 'Verkeer'

De bestemming 'Verkeer' wordt opgenomen voor wegen, straten en paden, voet- en rijwielpaden.
Daarnaast zijn parkeer-, groen- en speelvoorzieningen mogelijk. Evenals waterhuishoudkundige doeleinden
en bermen.
Wanneer de aanduiding 'geluidsscherm' is aangegeven, is de grond tevens bestemd voor geluidsscherm.
De maximale bouwhoogte van het geluidsscherm staat op de verbeelding.
Wanneer de aanduiding 'pad' is aangegeven, is de grond alleen voor pad bestemd. Hiermee wordt
voorkomen dat auto's gebruik kunnen maken van het pad. Dit is van belang als het fiets- of voetpad twee
wijken verbindt.
Wanneer de aanduiding 'spoorweg' is aangegeven, is de grond tevens bestemd voor spoorweg. Hiermee
wordt bereikt dat het overige verkeer gebruik kan blijven maken van de gronden, maar dat een spoorweg
ook is bestemd.
Doorgaande fietsroutes die onderdeel uitmaken van het fietsnetwerk uit het Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoerplan (GVVP 2010) "Barneveld bereikbaar voor de toekomst" krijgen de bestemming 'Verkeer'.
6.1.2.12

Bestemming 'Water'

Alleen wanneer het water een belangrijk element vormt in zijn omgeving dan wel van groot belang is voor
de waterhuishouding, wordt de bestemming 'Water' toegekend. Ook kan de bestemming
'Waterstaat-waterlopen' toegepast worden indien het bijvoorbeeld gaat om een waterloop welke
ondergronds of via een overkluisd gedeelte loopt. In de andere gevallen valt water onder de bestemming
'Groen'.
6.1.2.13

Bestemming 'Wonen-1'

De bestemming 'Wonen-1' wordt opgenomen voor het woonperceel (met eventuele
uitbreidingsmogelijkheden van het hoofdgebouw en aan- en uitbouwen). Het gedeelte van het perceel
tussen de woning en de weg krijgt de bestemming 'Tuin'.
Bij de bestemming 'Wonen-1' is de functie wonen toegestaan. Het begrip wonen is gedefinieerd als 'het
zelfstandig gehuisvest zijn van één afzonderlijk huishouden'. Dit betekent dat kamerverhuur niet zonder
meer is toegestaan.
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken is een regeling opgenomen waarbij de toegelaten
oppervlakte is gekoppeld aan de omvang van het bouwperceel. De minimale oppervlakte bedraagt 60m2 en
wordt meer als het bouwperceel groter is dan 300m2 met een maximum van 150m2.
Omdat aan huis verbonden beroepen en aan huis verbonden (bedrijfs-)activiteiten zowel in de woning als in
de aan- en uitbouwen onder voorwaarden zijn toegestaan, is gekozen voor een algemene gebruiksbepaling
in een apart artikel. Kleinschalige bedrijven, zoals schilders, stukadoors en elektriciens vallen onder de
noemer 'hiermee gelijk te stellen gebied'. Dit zijn bedrijfjes waarbij aan huis hoofdzakelijk
administratie-/kantoorwerkzaamheden plaats vinden, er beperkte opslag plaatsvindt en de
hoofdwerkzaamheden elders (op locatie) plaats vinden. In de specifieke gebruiksregels staat dat er geen
detailhandel mag plaatsvinden. Internetwinkels zonder fysieke bezoekmogelijkheid beschouwt de raad niet
als detailhandel. Dergelijke internetwinkels zijn wel toelaatbaar onder de daar genoemde voorwaarden. Het
gaat om internetwinkels waarbij de klant op geen enkele manier fysiek in contact staat met de
internetwinkel. Alle klantcontacten en verzending van goederen gebeurt uitsluitend digitaal of per post. Van
enige consument aantrekkende werking is geen sprake. Deze internetwinkels passen als ondergeschikte
functie in de woonbestemming. Als de opslag, logistiek en/of administratie de hoofdfunctie is, is een
bestemming als bedrijf of kantoor van toepassing.
Binnen woningen is het mogelijk af te wijken van de gebruiksregels voor een bed & breakfast. Ter
voorkoming van het ontstaan van een zelfstandige wooneenheid wordt geen keukenblok toegestaan in een
bed & breakfast. Een keukenblok wordt niet noodzakelijk geacht voor een bed & breakfast, omdat de
verzorging van bed & breakfast zich beperkt tot logies en ontbijt. Tevens wordt hiermee de kans op
permanente bewoning tegengegaan.
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6.1.2.14

Bestemming 'Wonen-2'

De bestemming 'Wonen-2' wordt opgenomen wanneer sprake is van gestapelde woningen.
Bij de bestemming 'Wonen-2' is de functie wonen toegestaan. Het begrip wonen is gedefinieerd als 'het
zelfstandig gehuisvest zijn van één afzonderlijk huishouden'. Dit betekent dat kamerverhuur niet zonder
meer is toegestaan.
Bij de aanduiding 'zorgwoning' zijn alleen zorgwoningen toegestaan. De zorgwoning is een kleinschalige
woonvorm, bedoeld voor mensen die in principe zelfstandig kunnen wonen, maar de optie hebben om
gebruik te maken van de zorgcomponent bij de woning(en).
Omdat aan huis verbonden beroepen en aan huis verbonden (bedrijfs-)activiteiten zowel in de woning als in
de aan- en uitbouwen onder voorwaarden zijn toegestaan, is gekozen voor een algemene gebruiksbepaling
in een apart artikel.

6.1.2.15

Bestemming 'Wonen-3'

De bestemming 'Wonen-3' wordt opgenomen voor autoboxen. Wanneer de toegang naar autoboxen op
particuliere grond ligt, krijgt dit tevens de bestemming 'Wonen-3'.

6.1.2.16

Wonen en zorg

Accent wonen
Binnen de woonbestemming is het zondermeer toegestaan om gebruik te maken van zorg. Als in de
praktijk kan worden volstaan met een lage parkeernorm vanwege de weinig mobiele doelgroep, dan dient
de aanduiding 'zorgwoning' gebruikt te worden.
Accent maatschappelijk
Er zijn extra voorzieningen nodig (bijvoorbeeld in het gebouw zelf), zodat er geen sprake (meer) is van
zelfstandige bewoning. Dit wordt aangemerkt als 'Maatschappelijk' met de aanduiding 'zorgwoning' of
'zorginstelling'.
Gelijkwaardig
Het kan voorkomen dat er gewoond wordt zonder dat dit specifiek gerelateerd is aan een zorgcomponent.
In dat geval zal de bestemming 'Gemengd' toegepast kunnen worden. In dat geval wordt uitgegaan van het
zwaarste programma qua parkeren, zodat er later geen parkeeroverlast in de wijk ontstaat. De
bestemming 'Gemengd' komt niet voor in het plangebied "Barneveld-Zuidoost".

6.1.2.17

Dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanning'

Met deze dubbelbestemming wordt een regeling getroffen ter bescherming van de hoogspanningsleiding
die op deze plek aanwezig is. Afgezien van de hoogspanningsmasten zijn geen bouwwerken toegestaan.
Uitzonderingen op dit bouwverbod worden alleen gemaakt in overleg met de electriciteitsmaatschappij. De
breedte van het bestemmingsvlak beslaat bij bovengrondse hoogspanningsverbindingen een afstand van 48
meter en bij ondergrondse verbindingen een afstand van 5 meter.

6.1.2.18

Dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 1'

In alle gebieden die (nog) niet zijn vrijgegeven na archeologisch onderzoek of waar is besloten tot behoud
in situ wordt de dubbelbestemming Waarde – archeologie toegepast. 'Waarde – archeologie 1' wordt
toegepast bij een ondergrondse bouwdiepte van 0,3 m:
in gebieden met een lage verwachtingswaarde (bij een oppervlakte van meer dan 10.000 m²);
in gebieden met een middelmatige verwachtingswaarde (bij een oppervlakte van meer dan 1.000 m²);
in gebieden met een hoge verwachtingswaarde (bij een oppervlakte van meer dan 250 m²);
in historische kernen (bij een oppervlakte van meer dan 100 m²) en
voor niet zichtbare terreinen met archeologische waarde.
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6.1.2.19

Dubbelbestemming 'Waarde - Cultureel erfgoed'

Met deze dubbelbestemming wordt een regeling getroffen ter bescherming van het cultureel erfgoed dat op
deze plek aanwezig is. In de voorrangsregeling is aangegeven hoe de bestemmingen zich tot elkaar
verhouden. Wordt er op gronden gebouwd die een dubbele bestemming hebben, dan dient men zich aan
de regels te houden die de dubbele bestemming geeft. Er is een afwijkings- en wijzigingsbevoegdheid
opgenomen.

6.1.2.20

Dubbelbestemming 'Waarde – Landschap'

Voor te handhaven bijzondere bomen en houtsingels is een dubbelbestemming 'Waarde – Landschap'
opgenomen. Aan deze dubbelbestemming is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk,
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden gekoppeld, zodat de bomen niet zonder een dergelijke
vergunning kunnen worden gekapt, gerooid of verplaatst. Ook zijn werkzaamheden en werken in de bodem
niet toegestaan zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden.

6.1.2.21

Dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterbergingsgebied'

Met deze dubbelbestemming wordt een regeling getroffen ter bescherming van het waterbergend vermogen
van de gronden. Deze dubbelbestemming wordt opgenomen wanneer de waterberging gelijkwaardig is aan
de andere voor die gronden aangewezen doeleinden.
Op de gronden met deze dubbelbestemming mogen geen bouwwerken worden gebouwd. Uitzonderingen
op het bouwverbod zijn alleen mogelijk na schriftelijke instemming van de waterbeheerder.

6.1.2.22

Waterstaat - Waterlopen

Met deze dubbelbestemming wordt een regeling getroffen ter bescherming van de waterlopen die op deze
plek aanwezig zijn. Deze dubbelbestemming wordt opgenomen wanneer de waterlopen gelijkwaardig zijn
aan de andere voor die gronden aangewezen doeleinden.
Op de gronden met deze dubbelbestemming mogen in beginsel geen gebouwen en overkappingen worden
gebouwd. Uitzonderingen op het bouwverbod zijn alleen mogelijk na schriftelijke instemming van de
waterbeheerder.

6.1.3
6.1.3.1

Algemene regels
Anti-dubbeltelregel

Het doel van de anti-dubbeltelregel is te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde
gebouwen niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein
nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.
6.1.3.2

Algemene gebruik sregels

Ter verduidelijking van het plan is aangegeven dat het gebruiken van gronden ten behoeve van een
seksinrichting in ieder geval strijdig is met de bestemming.
Ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen wordt in deze regels aangegeven dat er voldoende
parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn conform de nota parkeernormen. Hierbij wordt het vergroten van een
woning uitgesloten.
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6.1.3.3

Algemene aanduidingsregels

De aanduidingen bevatten specificaties van de (dubbel-)bestemmingen met betrekking tot het gebruik of
het bouwen. Een gebiedsaanduiding is een aanduiding die verwijst naar een gebied waarvoor bijzondere
regels, extra regels of nadere afwegingen gelden. Bij gebiedsaanduidingen gaat het veelal om zones en
gebieden die aan sectorale regelgeving zijn ontleend. De volgende soorten gebiedsaanduidingen zijn
toegepast: geluidszone en vrijwaringszone.
Bij wijzigingen en herzieningen van het bestemmingsplan is het veelal noodzakelijk afspraken met
betrekking tot het slopen van gebouwen of het realiseren van inrichtingsmaatregelen vast te leggen. Om dit
te waarborgen wordt in het bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Hierbij worden
aan het bestemmingsplan specifieke regels toegevoegd die de verzoeker verplichten om bij gebruikmaking
van de toegestane ontwikkeling ook de inrichtingsmaatregelen te realiseren of bebouwing te slopen.
6.1.3.4

Algemene afwijkingsregels

Er is een algemene afwijkingsregel opgenomen wanneer dit voor een betere technische realisering van
bouwwerken dan wel in verband met de werkelijke toestand van het terrein noodzakelijk is. Deze
afwijkingsregel dient bij uitzondering te worden toegepast. De noodzaak om van de bestemmingsregeling
af te wijken dient te worden aangetoond.
Het is niet de bedoeling dat deze algemene bevoegdheid wordt toegepast in combinatie met het afwijken
zoals dat bij een specifieke bestemming is genoemd. Met andere woorden: cumulatie van deze
bevoegdheden is uitgesloten. Een voorbeeld: de maximale goothoogte voor een woning is 6 meter. Bij de
bestemming 'Wonen-1' is de bevoegdheid opgenomen om met een omgevingsvergunning af te wijken van
de bouwregels en die goothoogte te vergroten met maximaal 3 meter. Het is niet de bedoeling dat dan nog
eens toepassing wordt gegeven aan de algemene afwijkingsbevoegdheid met een vergroting van nog eens
10% tot gevolg.
6.1.3.5

Algemene wijzigingsregels

In deze bepaling wordt aan het bevoegd gezag de bevoegdheid gegeven om bestemmingen te wijzigen ten
behoeve van kleine overschrijdingen van bestemmingsgrenzen. De criteria, die bij toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn daarbij aangegeven. De bevoegdheid is
bedoeld voor aanpassing aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein.
Ook wordt hier aan het bevoegd gezag de mogelijkheid gegeven om, onder voorwaarden het plan wijzigen
in die zin dat de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - Standplaats' wordt toegevoegd aan de
gronden.
6.1.3.6

Algemene procedureregels

Op de voorbereiding van het besluit tot wijziging is afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.9a
van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing, met dien verstande dat burgemeester en wethouders
binnen acht weken na afloop van de termijn van terinzagelegging een besluit nemen omtrent de wijziging.
Voor het stellen van nadere eisen is geen procedure opgenomen in de wet. De procedure staat beschreven
in hoofdstuk 3 "Algemene regels" van dit bestemmingsplan.
6.1.4
6.1.4.1

Overgangs- en slotregels
Overgangsregels

Voor de overgangsregels is onderscheid gemaakt tussen de overgangsbepalingen ten aanzien van
bouwwerken en de overgangsbepalingen ten aanzien van gebruik. Zowel de overgangsbepalingen ten
aanzien van bouwwerken als de overgangsbepalingen ten aanzien van gebruik gelden vanaf
inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Uitgangspunt is dat zo weinig mogelijk gebruik wordt gemaakt
van het overgangsrecht. Vooraf dient een afweging te worden gemaakt tussen legaliseren (positief
bestemmen) dan wel handhaving van illegale situaties.
De overgangsbepalingen voor bouwwerken en gebruik zijn overgenomen uit artikelen 3.2.1 en 3.2.2 Besluit
ruimtelijke ordening (Bro).
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6.1.4.2

Slotregel

Het laatste artikel van de regels betreft de citeertitel van het voorliggende bestemmingsplan.

6.2

Handhaving

De gemeente acht handhaving van haar beleid van groot belang om de gewenste ruimtelijke kwaliteit te
garanderen. Belangrijke redenen voor handhaven zijn:
de regels zijn door de gemeente vastgesteld en de inwoners van de gemeente mogen verwachten dat
de gemeente die regels handhaaft: waarom zijn er anders regels opgesteld? Inwoners van de
gemeente hebben als het ware recht op handhaving;
handhaving gaat oneigenlijk gebruik van en daarmee de achteruitgang van de kwaliteit van het
gemeentelijk grondgebied tegen. Een actueel bestemmingsplan beoogt de ruimtelijke kwaliteit van een
gebied in stand te houden en te verbeteren;
niet daadkrachtig optreden tegen overtredingen van wettelijke regels werkt een toename van het aantal
overtredingen in de hand en tast de geloofwaardigheid van daadkrachtig optreden aan. Het in het
bestemmingsplan vastgelegde beleid wordt ondermijnd en het bestuur verliest de greep op de
gebouwde omgeving.
Onderscheid kan gemaakt worden tussen preventieve en repressieve handhavingsinstrumenten. Onder
preventieve instrumenten kunnen onder andere goede regelgeving (onder andere in bestemmingsplan),
voorlichting, subsidieverlening, afwijken van bouwregels en gebruiksregels en de omgevingsvergunning
worden begrepen. Repressieve instrumenten zijn onder meer controle en toezicht, opsporing en het
hanteren van sancties als bestuursdwang en dwangsom.
In 2007 heeft de gemeente de Nota handhaving ruimtelijke en bouwregelgeving gemeente Barneveld
opgesteld. Deze nota geeft inzicht in de achtergronden die geleid hebben tot de totstandkoming van de
nota. Ook geeft het voor overtredingen op het gebied van bestemmingsplan- en bouwregelgeving aan hoe
met geconstateerde overtredingen om te gaan en welke prioriteitsstelling daarbij te hanteren (repressieve
handhaving).
Bij de handhaafbaarheid van een bestemmingsplan spelen aspecten als communicatie, de planvorm, de
normstelling, het daadwerkelijk kunnen handhaven en de controleerbaarheid van normen ook een
belangrijke rol.
Randvoorwaarde voor handhaving is dat er voldoende basis/grondslag is om te kunnen handhaven. Deze
basis wordt gevormd door:
de regeling in het bestemmingsplan zelf: de handhaafbaarheid van de planregels;
het afwijkingenbeleid.
In dit bestemmingsplan is gestreefd naar heldere, eenduidige planregels met zo min mogelijk
interpretatiemogelijkheden.
Verder zijn aan de in het plan opgenomen afwijkingsbevoegdheden duidelijke voorwaarden verbonden, die
voldoende objectief bepaalbaar zijn.
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Hoofdstuk 7
7.1

ECONOM ISCHE UIT VOERBAARHEID

Grondexploitatie

Dit plan heeft in de eerste plaats tot doel de bestaande situatie te actualiseren. De kosten voor het
opstellen van dit plan komen voor rekening van de gemeente.
Nieuwe ontwikkelingen
In het plan wordt een aantal kleinschalige ontwikkelingsmogelijkheden geboden. Deze ontwikkelingen
kunnen hoofdzakelijk mogelijk worden gemaakt door middel van het afwijken van het bestemmingsplan of
het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid. Het betreft in alle gevallen particulier initiatief waaraan in
beginsel geen kosten voor de gemeente zijn verbonden, afgezien van kosten van het ambtelijk apparaat
voor de begeleiding en toetsing van aanvragen. Deze laatste kosten worden door middel van leges gedekt.
Mochten er andere kosten zijn die op grond van artikel 6.13 Wro dienen te worden verhaald dan zal
uitsluitend worden meegewerkt aan de ontheffing of wijziging nadat een exploitatieovereenkomst is
gesloten.
Planschade
De enige kosten die verder uit dit plan kunnen voortvloeien, zijn planschadekosten. Deze zijn op voorhand
niet uit te sluiten. Door de gekozen uitgangspunten worden de financiële consequenties in de vorm van
planschade echter zo veel mogelijk beperkt. Bijvoorbeeld doordat geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen
worden. Daardoor worden eventuele financiële consequenties als gevolg van nieuwe ontwikkelingen buiten
het bestemmingsplan al afgewogen en uitvoerbaar bevonden.
Geen exploitatieplan
Gezien het voorgaande is een exploitatieplan voor dit bestemmingsplan niet nodig. Mochten zich in de
toekomst toch ontwikkelingen voordoen waarbij de gemeente kosten moet maken dan zullen die
uitsluitend onder wijzigingsbevoegdheden vallen. Er zal dan eerst worden bezien of er een
kostenverhaalsovereenkomst kan worden gesloten. In het uiterste geval kan worden overwogen om bij
wijzigingsbevoegdheden een exploitatieplan vast te stellen. Dat is geen uitgangspunt en gezien de
ontwikkelingsmogelijkheden niet de verwachting.
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Hoofdstuk 8
OVERLEG EN M AAT SCHAPPELIJKE
UIT VOERBAARHEID
De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. Conform artikel
1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) heeft het college op 28 december 2017 in de Barneveldse Krant en
Barneveld Huis-aan-Huis en langs elektronische weg kennis gegeven van het voornemen om het
voorliggende bestemmingsplan voor te bereiden. Aangegeven is verder dat tussen gemeente en
verschillende instanties waar nodig overleg over het plan moet worden gevoerd alvorens een ontwerpplan
ter visie gelegd kan worden. Daarnaast is er de gelegenheid om in het voortraject belanghebbenden te
laten inspreken conform de gemeentelijke verordening. Pas daarna wordt de wettelijke procedure met
betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan opgestart (artikel 3.8 Wro).

8.1

Overleg ex artikel 3.1.1 Bro

Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de
voorbereiding van een bestemmingsplan overleg voeren met de besturen van betrokken gemeenten en
waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke
ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.
In het kader hiervan wordt het bestemmingsplan voor overleg aan onderstaande instanties toegezonden:
Barneveldse Industriële Kring
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Kamer van Koophandel Veluwe en Twente
N.V. Nederlandse Gasunie
Provincie Gelderland
Regiopolitie Gelderland-Midden
Waterschap Vallei en Veluwe
Er zijn twee overlegreacties ingekomen. Die reacties zijn samengevat en beoordeeld in de Nota inspraak
en overleg (Bijlage 3). Daarnaast heeft de provincie aangegeven dat er geen provinciale belangen in het
geding zijn en dat ze graag meedenkt over toekomstige ontwikkelingen die mogelijk provinciale belangen
raken. De provincie zal bij deze toekomstige ontwikkelingen betrokken worden.

8.2

Inspraak

De Wro bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot de inspraak, en is in Wro zelf niet verplicht
gesteld. Dat neemt niet weg dat het de gemeente vrij staat toch inspraak te verlenen bijvoorbeeld op grond
van de gemeentelijke inspraakverordening. In relatie daarmee bepaalt artikel 150 van de Gemeentewet
onder meer dat in een gemeentelijke inspraakverordening moet worden geregeld op welke wijze
bovenbedoelde personen en rechtspersonen hun mening kenbaar kunnen maken.
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 29 december 2017 tot en met 11 januari 2018 ter inzage
gelegen. Gedurende deze periode heeft een ieder de mogelijkheid gehad om een reactie over het plan naar
voren te brengen. Daarnaast is er op 8 januari een inloopbijeenkomst georganiseerd over het plan. Tijdens
deze twee weken zijn twee inspraakreacties ingediend.
Deze reacties hebben geleid tot aanpassing van het plan. In de bijlage bij dit bestemmingsplan is het
inspraakverslag bijgevoegd.

8.3

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 9 maart 2018 tot en met 19 april 2018 ter inzage gelegen.
Gedurende deze periode heeft een ieder de mogelijkheid gehad om een zienswijze naar voren te brengen.
Tijdens deze zes weken zijn twee reacties ingediend.
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Deze reacties hebben geleid tot aanpassing van het plan. In de bijlage bij dit bestemmingsplan is de Nota
zienswijzen (Bijlage 4) bijgevoegd.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1 Stedenbouwkundige visie (2017)

54

"Barneveld-Zuidoost" (vastgesteld)

VISIE BARNEVELD ZUIDOOST
Toelichting op de visiekaart ten behoeve van de actualisatie van het bestemmingsplan
1 juni 2017
A1.
INLEIDING
De visie Barneveld Zuidoost vormt een onderdeel van de actualisatie van het bestemmingsplan
Barneveld Zuidoost. Deze actualisatie maakt vervolgens weer onderdeel uit van een reeks van
actualisatieplannen. Voorafgaand aan dit plan is Barneveld Noordwest al geactualiseerd en opvolgend
komt plangebied Barneveld Centrum aan de orde. Aan alle actualisaties wordt een visie voor het
plangebied toegevoegd. Naast een beschrijvende tekst is deze visie verbeeld in een kaart.
A2.
DOEL
Deze visie richt zich op het plangebied Barneveld Zuidoost en heeft als doel om het plangebied
toekomstgericht te ontwikkelen. Hiervoor zijn de ruimtelijke structuren en functies in het plangebied
onderzocht en via deze analyse zijn de ruimtelijke kansen en knelpunten binnen Barneveld Zuidoost
inzichtelijk gemaakt. Deze kansen en knelpunten zijn verwerkt in de visie Barneveld Zuidoost.
Indien er vanuit de maatschappij initiatieven worden geopperd voor dit plangebied dan laat deze visie
zien welke mogelijkheden er zijn en in welke richting de Gemeente Barneveld wil meedenken. Echter
zijn er vanuit de Gemeente Barneveld op voorhand geen middelen beschikbaar om deze kansen en
knelpunten te realiseren.
A3.
METHODE
Net als bij de analyse van het plangebied Barneveld Noordwest is ook nu ervoor gekozen om te
werken volgens de methode van Kevin Lynch, ontleend aan diens boek The Image of the City,
Cambridge MA, 1960. Deze methode analyseert een gebied aan de hand van de volgende vijf
kenmerken (zie ook de eerdere structuurvisie “Kompas naar 2015”);






routes en lijnen > belangrijke wegen, spoorlijnen, waterlopen;
grenzen, randen > dorpsrand, bosrand;
gebieden, clusters, functies > onderscheid in functies wonen, werken, groen;
knooppunten > kruising van wegen, pleinen, entrees
herkenningspunten > iconen, beelden > gebouwen, bomen, houtwallen, zichtlijnen.

Middels bovenstaande methodiek is het plangebied Barneveld Zuidoost geanalyseerd en zijn de
volgende onderwerpen in hoofdstuk B van de visie opgenomen:
1. dorpsrand;
2. invalswegen;
3. knooppunten;
4. entreezones
5. historische lijnen;
6. voorzieningen clusters;
7. groenstructuur;
8. recreatieve routes;
9. oriëntatie bebouwing.
A4.
BUITEN DE PLANGRENZEN
Belangrijke ruimtelijke structuren als invalswegen, fietsstructuren en groenstructuren lopen buiten het
plangebied door. Er is om deze reden ervoor gekozen de analyse niet te beperken tot de plangrens. In
de visie is dit terug te zien, bepaalde elementen uit de visie doen uitspraken over plekken die niet
binnen het plangebied liggen. Ze hebben wel invloed op de uitstraling en het gebruik van het
plangebied en zijn daarom wel opgenomen in de visie Barneveld Zuidoost.
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B1.
DORPSRAND
De dorpsrand kan op verschillende manieren worden vormgegeven, middels een geleidelijke
overgang of een harde rand. Verder kan het een rechte lijn zijn of een grillige contour die de
landschappelijke ondergrond volgt. Deze vormgeving heeft invloed op de beleving van je dorp zowel
vanuit het buitengebied richting het dorp als andersom, vanuit het dorp naar buiten. Deze beleving kan
uiteenlopen van heel stedelijk tot landelijk.
Oostelijke dorpsrand
Aan de oostelijke dorpsrand ligt voornamelijk de functie wonen, de achterliggende wijk is de wijk
Norschoten. Deze dorpsrand vormt een harde rand, het is goed zichtbaar waar de grens tussen de
dorpskern en het buitengebied ligt. De rand kenmerkt zich voornamelijk door achtertuinen, slechts op
enkele plekken zijn vanuit de wijk doorzichten naar het buitengebied. De relatie met het buitengebied
is hierdoor vanuit de wijk erg beperkt. Dit buitengebied is een diffuus gebied waar nog restanten van
het oorspronkelijke kampenlandschap aanwezig zijn.
Aan een deel van de hierboven genoemde achtertuinen grenst een smalle weg, de Espeterweg. Vanaf
de Espeterweg is het buitengebied goed zichtbaar. Vanuit het dorp kan via deze weg een aantrekkelijk
ommetje worden gemaakt. De bomen die deze weg begeleiden belemmeren het zicht vanuit het
buitengebied op het dorp niet. De smalle Espeterweg wordt dus begeleid door bomen, dit profiel als
dorpsrand sluit goed aan op het beleidsstuk ‘Bouwen aan het landschap op de tussenschaal;
Bouwstenen voor ruimtelijke kwaliteit in de Gelderse Vallei’, opgesteld door het Projectbureau Vallei
en Heuvelrug in 2013.
De oostelijke dorpsrand onderscheidt zich duidelijk van de overige dorpsranden in Barneveld. De
meanderende waterlijnen en oude wegen uit het buitengebied lopen ontspannen door in de kern. Het
karakteristieke, groene, agrarische buitengebied raakt hier direct de kern en is op een aantal plekken
goed voel- en beleefbaar. De oostelijke dorpsrand gaat direct over in een omvangrijk buitengebied
zonder onderbreking van grootschalige stedelijke elementen. Deze landelijke inrichting staat in
contrast met de grootschalige ontwikkelingen rondom de A30 en Harselaar. Barneveld is een dorp en
kan zich een dorp blijven noemen zolang dit landelijke karakter aan de oostzijde wordt behouden.
Deze landelijke inrichting is waardevol voor de hele kern/gemeente Barneveld en de uitstraling ervan.
Oostelijke rondweg en tussenzone
De doortrekking van de oostelijke rondweg Barneveld is opgenomen in de ‘Strategische Visie
Barneveld 2030’, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 september 2016. Om het verkeer dat
wordt gegenereerd door de gewenste groei in inwoneraantal en de uitbreiding van het aantal bedrijven
op te kunnen vangen en de bereikbaarheid van Barneveld te kunnen waarborgen heeft de
gemeenteraad ervoor gekozen om onder andere in te zetten op een robuust en veilig wegennet met
toekomstwaarde en voldoende restcapaciteit.
Het tracé van de doortrekking van de rondweg is nog niet exact vastgelegd in ieder geval ligt het
tussen de rotonde Wesselseweg-Hanzeweg en het kruispunt HoenderlaanBankivalaan. Dit betekent dat oostelijke rondweg buiten het plangebied Barneveld Zuidoost ligt.
Verder is het bekend dat de ruimtelijke impact ervan groot is, de noord-zuidgeoriënteerde lijn is niet
gebiedseigen en doorsnijdt het huidige landschap. Het buitengebied wordt door deze doorsnijding
opgeknipt wat resulteert in een zonering van het buitengebied. Er moet worden onderzocht hoe de
impact op het landschap zoveel mogelijk wordt beperkt, de route wordt zo ongedwongen als mogelijk
in het kampenlandschap ingebed of ingesneden.
De doortrekking van de oostelijke rondweg hoeft niet te betekenen dat de huidige dorpsrand in functie
of uitstraling zal veranderen dan wel opschuiven. Door de doortrekking van de oostelijke rondweg
ontstaat er een ‘tussenzone’, de ruimte tussen de dorpskern en de rondweg. Deze tussenzone ligt
buiten het plangebied Barneveld Zuidoost en de invulling ervan heeft geen directe consequenties voor
het plangebied maar het beïnvloedt wel de leefomgeving.
Vanwege de hiervoor omschreven landschappelijke kwaliteiten van deze zone is het niet wenselijk dat
de tussenzone zwaar verstedelijkt maar een verkleuring van agrarisch naar wonen is goed
voorstelbaar. Bij het transformeren van de tussenzone is het van belang dat de huidige
kampenstructuur met zijn kamerstructuur met houtwallen en houtsingels wordt gerespecteerd en waar
mogelijk versterkt. Volgens het beleidsstuk ‘Bouwen aan het landschap op de tussenschaal;
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Bouwstenen voor ruimtelijke kwaliteit in de Gelderse Vallei’ kan het kampenlandschap worden verdicht
met behoud en versterking van de kampenstructuur door op basis van de oorspronkelijke
kavelstructuur een nieuwe kamerstructuur te ontwikkelen. Met nieuwe houtwallen en houtsingels, met
bomenrijen langs percelen en zwaar beplante wegen. Nieuwe huiskavels, buurtschappen en een
enkel landgoed dragen bij aan de ontwikkeling van de nieuwe structuur. Waarbij de Kleine
Barneveldse Beek een belangrijke landschappelijke drager kan zijn, zie paragraaf B7 onder het kopje
‘Kleine Barneveldse Beek’.
De hierboven omschreven visie op de tussenzone wijkt af van de invulling die was voorzien in de in
2011 vastgestelde ‘Structuurvisie kernen Barneveld 2022’. Daarin is deze zone als zoekgebied voor
voorzieningen aangewezen. Bovenstaande visie gaat uit van voortschrijdend inzicht m.b.t. een goede
landschappelijke overgang tussen dorp en platteland. Dat maakt het wenselijk dat wordt overwogen
om m.b.t. deze zone af te wijken van de structuurvisie kernen. De Raad kan op een later moment
hierover een besluit nemen. Bijvoorbeeld rondom het opstellen van de ‘Gebiedsvisie
functieverandering’ en/of de Omgevingsvisie. Tevens speelt deze tussenzone een rol bij de uitwerking
van de oostelijke rondweg.

B2.

INVALSWEGEN

Binnen en op de grens van het plangebied liggen de volgende 4 invalswegen;
 Plantagelaan
 Lunterseweg
 Valkseweg-Dr. Willem Dreeslaan
 Wesselseweg-Drostendijk
Deze 4 invalswegen vormen vanuit de historie radialen die vanaf de rondwegenstructuur van
Barneveld verbindingen maken met het (historische) centrum van Barneveld of de centrumrand raken.
Een vijfde belangrijke invalsweg is de ‘Van Dompselaerstraat’. Deze weg vormt geen historische lijn
maar maakt wel onderdeel uit van de hoofdontsluitingsstructuur. In de paragraaf ‘Lunterseweg-Van
Dompselaerstraat’ van hoofdstuk B3 Knooppunten wordt deze ontsluiting nader toegelicht.
Vanuit bereikbaarheid, verkeersveiligheid en een goede doorstroming ligt er een spanningsveld
tussen het toegankelijk maken van het centrum en het beperken van de verkeersbewegingen in en
rond het centrum. Dit spanningsveld hangt samen met de wens dat het centrum een prettige
verblijfsruimte is.
Plantagelaan
De Plantagelaan vormt een heldere structuurlijn die vanuit het zuidwesten rechtstreeks met de
centrumring is gekoppeld. Bij de rotonde Bouwheerstraat-Amersfoortsestraat eindigt de Plantagelaan
en gaat deze over in de centrumring. Deze rotonde wordt gemarkeerd door de grote, rode, houten
stoel van de meubelzaak Van Rheenen en op de hoek staat een bedrijfspand met een dominante
showroom. Deze elementen markeren gezamenlijk de centrumring en het centrumgebied.
Ter hoogte van het plangebied wordt de Plantagelaan aan weerszijden met bomen begeleid.
Lunterseweg
De Lunterseweg vormt een andere belangrijke zuidelijke invalsweg. Vanaf de noordrand van Ede
loopt deze weg centraal door Lunteren en via het buitengebied door naar Barneveld. In de historische
kaart is te zien dat deze weg uitkomt in het historische centrum van Barneveld. Dat is in de loop der
jaren veranderd, ter hoogte van de rotonde met de Van Dompselaerstraat buigt de Lunterseweg van
het centrum af.
De Lunterseweg wordt aan beide zijden begeleid door bomen.
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Valkseweg-Dr. Willem Dreeslaan
Van vroeger uit is de Valkseweg samen met de Hessenweg de oostelijke entree van Barneveld. In de
loop der jaren is de Valkseweg in ‘belangrijkheid’ toegenomen en is de Hessenweg meer
ondergeschikt geraakt. De Valkseweg liep oorspronkelijk over in de Langstraat centraal in Barneveld.
Ook dit is veranderd, het centrum is vanaf de Valkseweg niet direct bereikbaar, de weg eindigt ter
hoogte van het spoor. Vanaf de ovatonde wordt de automobilist in meer oostelijke richting gestuurd en
daarmee raakt de automobilist via de Dr. Willem Dreeslaan verder van het centrum verwijderd. Met als
gevolg dat de Dr. Willem Dreeslaan steeds belangrijker wordt, dit kan in de uitstraling worden versterkt
door de weg meer allure te geven middels vergroening van de middenberm. Deze middenberm is in
de huidige situatie erg breed en volledig verhard.
Het meest oostelijke deel van de Valkseweg wordt eenzijdig begeleid met bomen.
Wesselseweg-Drostendijk
De Wesselseweg vormt van vroeger uit de noordoostelijke entree. Dit is de enige radiaal die ook in het
verleden al niet direct uitkomt in het centrum van Barneveld, ondanks dat vormt het wel een
belangrijke entree en koppeling met de kern Kootwijkerbroek. De Wesselseweg wordt aan beide
zijden begeleid door bomen.

B3.
KNOOPPUNTEN
Op de plekken waar de invalswegen samenkomen ontstaan belangrijke knooppunten. Over het
algemeen is op deze punten vooral aandacht voor de verkeersveiligheid en technische uitwerking
ervan. Terwijl de uitstraling door middel van groeninrichting en aangrenzende bebouwing net zo
belangrijk is. Naast een fraaie ruimte kan deze inrichting ervoor zorgen dat er een natuurlijke
beweging ontstaat. Een gewenste routing kan worden versterkt door een wand van gebouwen of een
poortgebouw.
In het plangebied liggen drie knooppunten waar invalswegen samenkomen. Voor alle drie geldt dat op
deze punten verschillende verkeersstromen samenkomen, ze een belangrijke link vormen met het
centrum van Barneveld en de potentie hebben voor een meer aangename en gebruiksvriendelijke
ruimte.
Lunterseweg-Van Dompselaerstraat
Dit is een markant knooppunt waar veel verkeersstromen samenkomen. Vanuit het zuiden is het
volgen van de Lunterseweg de doorgaande beweging waardoor je meer oostwaarts gaat en daarmee
verder van het centrum en de centrumring wordt verwijderd. De minder natuurlijke route is de Van
Dompselaerstraat, ondanks dat deze vanuit het zuiden geen natuurlijke beweging vormt, geeft de Van
Dompselaerstraat wel toegang tot de centrumring en daarmee ook het centrum. De
verkeersbewegingen zorgen ervoor dat je op natuurlijke wijze van het centrum wordt afgedreven. Bij
een eventuele verkeerskundige herinrichting van dit knooppunt moet niet alleen worden gekeken naar
de bereikbaarheid en verkeersveiligheid maar ook naar de beleving in samenhang met de routing
richting het centrum en de daarbij behorende parkeervoorzieningen.
Dat vanuit het zuiden niet op intuïtieve wijze het centrum aanwijsbaar is, wordt versterkt door de
aanwezige bebouwing, enige hiërarchie in deze bebouwing ontbreekt. Op de locatie waar nu het BPtankstation is gesitueerd ligt een kans om dit te doorbreken. Deze plek leent zicht voor een accent in
de vorm van een markant bouwwerk, opgebouwd uit meerdere lagen. Dit markante bouwwerk kan een
poortfunctie krijgen richting het centrum en daarmee de ligging ervan duiden.
Lunterseweg-Valkseweg-spoorlijn-Wilhelminastraat
Op dit knooppunt komen veel verschillende gebruikers samen wat het een complex en interesssant
knooppunt maakt. Qua inrichting lijkt het alsof dit knooppunt niet is vormgegeven maar vanzelf zo is
ontstaan. Het is een soort gat op de kaart waar wat lijnen in verschillende richtingen doorheen lopen.
Verschillende verkeersstromen doorkruisen en passeren elkaar op dit punt waarbij het vervoer dat het
snelste rijdt de inrichting domineert en dat zijn de trein en de auto.
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Om te komen tot een goed vormgegeven ruimte is een integraal ontwerp gewenst. Vanwege de
volgende punten is het logisch om het langzaam verkeer op deze plek een hogere status te geven:
 de snelfietsroute doorkruist dit knooppunt;
 de Valkseweg is als eenrichtingsweg vanuit het buitengebied én richting het centrum een
aantrekkelijke route voor het langzaamverkeer;
 door de realisatie van de oostelijke rondweg neemt het aantal auto’s op de LuntersewegVan Zuijlen van Nieveltlaan af;
 de Wilhelminastraat kan als zijtak van de snelfietsroute een poort vormen naar het
centrum van Barneveld.
Naar aanleiding van bovenstaande punten kan dit knooppunt transformeren waarbij het
langzaamverkeer mogelijk een meer dominante positie inneemt en daarnaast de koppeling tussen het
buitengebied en het centrum van Barneveld via dit knooppunt wordt versterkt.
Drostendijk-Van Zuylen van Nieveltlaan-Dr. Willem Dreeslaan
Dit knooppunt vormt de noordoostelijke entree van Barneveld. Als je vanaf de Wesselseweg naar dit
knooppunt rijdt dan is het echter niet duidelijk waar het centrum van Barneveld ligt. Het ligt achter de
Karwei, terwijl dit type winkel vaak aan de rand van een dorp ligt in plaats van aan de rand van het
centrum. In de huidige situatie liggen rondom dit knooppunt grootschalige gebouwen, waarvan enkele
met reclame-uitingen. Daarnaast ligt er om dit knooppunt veel groen, het gaat om grote waardevolle
bomen en een open weide, die onderdeel uitmaakt van het landgoed Schaffelaar.
Om de volgende redenen heeft dit knooppunt de potentie te transformeren tot een kwalitatief
hoogwaardige dorpsrand;
 de nabijheid van het landgoed Schaffelaar;
 het naar boven halen van de Kleine Barneveldse Beek;
 een aantrekkelijke woonomgeving door de nabijheid van het landgoed en het centrum en de
ligging aan de Kleine Barneveldse Beek.
De toevoeging van de functie wonen aan de centrumzijde van dit knooppunt zorgt ervoor dat het een
meer kleinschalige ruimte wordt met voorgevels naar de weg, waardoor een verwelkomende
entreezone ontstaat met een aantrekkelijk woonomgeving.

B4.
ENTREEZONES
De invalswegen leiden je vanuit het buitengebied naar het centrum van Barneveld. De overgang van
het buitengebied naar de kern, de entreezone, kan op verschillende manieren worden vormgegeven
maar het is altijd de voordeur van het dorp en geeft de eerste indruk. Om deze reden is het wenselijk
dat deze zone een aangename en verwelkomende uitstraling heeft. Dit laatste hangt samen met de
oriëntatie en korrelgrootte van de gebouwen. Zo hebben grootschalige bouwwerken die met de rug
naar de weg staan geen verwelkomende uitstraling en kleinschalige, transparante gebouwen met een
voorgevel naar de weg juist wel.
Entreezone Valkseweg
De entreezone Valkseweg is een karakteristieke zone met relatief oude bebouwing en de combinatie
van wonen en werken maakt het een dynamische zone. Het gaat om kleinschalige bedrijven waardoor
er een bepaalde mate van lucht en ruimte tussen de bebouwing aanwezig is. Richting de toekomst is
het van belang dat de functie wonen niet ondergeschikt raakt aan de bedrijvigheid en er een bepaalde
mate van openheid en kleinschaligheid gehandhaafd blijft. Het is daarom niet mogelijk een perceel
volledig te laten verkleuren naar de functie werken. De combinatie van een bedrijfswoning met de
functie wonen blijft wel mogelijk, deze combinatie geeft juist de karakteristieke, dorpse uitstraling. De
entreezone Valkseweg geeft een goede eerste indruk van het ondernemende dorp dat Barneveld is.

5

Entree Wesselseweg-Drostendijk
Aan het meest zuidelijke deel van de Wesselseweg staat voornamelijk grootschalige bebouwing, het
gaat om het Groenhorstcollege en verpleeghuis Norschoten. Naast een grootschalige korrel zijn deze
gebouwen zowel in gebruik als in oriëntatie intern gericht en dit zorgt ervoor dat de entreezone
Wesselseweg geen verwelkomende uitstraling heeft. De werkelijke noordoostelijke entree van
Barneveld ligt daarmee niet zozeer aan de Wesselseweg maar wordt gevormd door het knooppunt;
Drostendijk-Dr. Willem Dreeslaan-Van Zuijlen van Nieveltlaan.
Om er een prettige entree van te maken kan de uitstraling ervan worden verbeterd.

B5.
HISTORISCHE LIJNEN
Naast de invalswegen die van vroeger uit als radialen richting het centrum lopen zijn er in het
plangebied nog meer waardevolle historische lijnen aanwezig.
Amersfoortsestraat
De Amersfoortsestraat maakt onderdeel uit van de huidige centrumring en loopt door tot aan de rand
van de kern Barneveld. De weg kenmerkt zich door de karakteristieke historische panden en de vele
kleinschalige bedrijven en winkels. Aan de Amersfoortstestraat is een grote diversiteit van detailhandel
aanwezig, van kapper tot wijnhandel en van supermarkt tot bloemenwinkel. Dit zorgt voor de nodige
dynamiek in deze straat die samen met de historische panden, waarvan een aantal monumentaal,
ervoor zorgen dat deze straat een authentieke uitstraling heeft die waardevol is en daarom moet
worden behouden.
In de huidige situatie is er een goede balans tussen wonen en voorzieningen. Om te voorkomen dat
het aantal voorzieningen in deze zone toeneemt en daarmee gaat concurreren met het aanbod in het
centrum is het verkleuren van de functie wonen in deze zone niet mogelijk.
Hessenweg
De Hessenweg vormt een historische lijn die in zuidelijke richting via het buitengebied van de
gemeente Ede doorloopt. Ten oosten van de Hessenweg ligt een landschappelijk interessante
omgeving, het gaat om een kleinschalige omgeving waarin de oorspronkelijke kampenstructuur nog
goed zicht- en voelbaar is. In de loop van de jaren is deze kleinschaligheid ten westen van de
Hessenweg verloren gegaan. Deze landschappelijke tweedeling kan worden versterkt, door de ruimte
ten westen van de Hessenweg verder te verstedelijken en doortrekking van de Rietberglaan zorgt voor
een interne ontsluiting. De Hessenweg kan hierdoor een ondergeschikte ontsluitingsstructuur blijven
voor langzaam- en bestemmingsverkeer. Het waardevolle kleinschalige kampenlandschap aan de
oostzijde kan worden gehandhaafd en verder versterkt worden, zodat het als recreatief uitloopgebied
kan worden benut.
Barnseweg
De Barnseweg verbindt van vroeger uit de buurtschap Esveld met de Wesselseweg in Barneveld. In
de huidige situatie loopt de weg via zijn oorspronkelijke route vanuit het buitengebied de kern in,
waarmee het een belangrijke verbinding tussen de kern en het buitengebied vormt. Aan de
Barnseweg zijn in het buitengebied diverse agrarische bedrijven gevestigd. In de kern liggen
voornamelijk woningen aan deze weg, met als uitzondering het voorzieningencluster
‘Groenhorstcollege en sportvelden Wesselseweg’, de zuidrand ervan grenst aan deze weg. De
Barnseweg heeft een groene uitstraling en vormt voor het langzaamverkeer een aantrekkelijke
verbinding met het buitengebied. Ter hoogte van de oostelijke dorpsrand kruisen de Barnseweg en
Espeterweg elkaar. Beide wegen hebben een recreatief karakter en zullen door veel Barnevelders
worden gebruikt voor een ommetje door de kern en het buitengebied, te voet of op de fiets.

B6.
VOORZIENINGENCLUSTERS
In het plangebied liggen een aantal clusters met voorzieningen. Naast een andere ligging verschillen
ze ook sterk in functie en uitstraling. Sommige clusters zijn zeer wenselijk en mogen intensiveren,
anderen zijn minder passend op de plek en kunnen geleidelijk verkleuren naar een andere functie.
Theater, Aldi en scholen
In het verlengde van het centrum, ten zuiden ervan, ligt een voorzieningencluster met het
Schaffelaartheater als belangrijkste voorziening. Het theater heeft een duidelijk voorplein met een
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parkeervoorziening. Om het theater meer allure te geven is het gewenst dat er op het plein nog wat
meer groen komt in de vorm van een stevige solitaire boom. Verder zijn er aan de randen van dit plein
een aantal nieuwe gebouwen gekomen die zorgen voor wandwerking en daarmee het plein afmaken.
Het theater en het voorplein vallen overigens buiten het plangebied Barneveld Zuidoost, dat geldt niet
voor schoolcomplexen die ten zuiden van het theater staan.
Het cluster als totaal met theater, het woongebouw, het kantoor van Adullam, de Aldi en de scholen
worden van elkaar gescheiden door oostweststructuren. Tussen Adullam en de Aldi staat een stevige
bomenrij, tussen het theater en de Fraanjeschool ligt een parkeervoorziening gecombineerd met een
aantal bomen en de drie scholen aan de zuidzijde worden ook in oostwestelijke richting van elkaar
gescheiden door een combinatie van groen en parkeervoorzieningen.
Deze oostweststructuren zijn heel waardevol, ze geven wat lucht en ruimte en daarmee doorzichten
tussen de verschillende functies. Echter bestaan deze oostwestlijnen voornamelijk uit verharding en is
het groen ondergeschikt. Om het totale voorzieningencluster wat meer allure te geven en de
grootschalige bebouwing wat te verzachten is er binnen de oostweststructuren meer aandacht voor
groen nodig.
Aanvullend hierop moet er ook aandacht blijven voor de open groene ruimte aan de westzijde van dit
voorzieningencluster. Open ruimten centraal in Barneveld worden steeds zeldzamer en daarmee
waardevoller. Voor verschillende doelgroepen heeft deze open groene ruimte een ontmoetingsfunctie
en voor alles en iedereen zorgt deze open groene ruimte voor wat ontspanning in de dichtbebouwde
omgeving.
Groenhorst College en sportvelden Wesselseweg
Het Groenhorst College en de sportvelden kennen onderling een ander gebruik en andere eigenaar
maar gezamenlijk vormen ze één voorzieningencluster met een maatschappelijk doeleinde.
Het Groenhorst College heeft de wens verder te intensiveren en daarbij in functie te verbreden. Ze
willen doorgroeien en op het terrein studentenhuisvesting aanbieden. Hiermee transformeert het
Groenhorst College richting een campus. Deze transformatie moet middels een integraal ontwerp
worden uitgevoerd waarbij het terrein mogelijk in noordoostelijke richting gaat uitbreiden.
De Gemeente Barneveld maakt onderdeel uit van de Regio Food Valley, het Groenhorst College heeft
als praktijkopleiding in de dierenverzorging een belangrijke rol binnen deze regionale samenwerking.
Het is een unieke opleiding binnen Nederland en het trekt studenten uit alle windstreken. Dagelijks
bewegen tal van studenten van het station Barneveld Centrum naar het Groenhorst College. Deze
verbinding kan veel aantrekkelijker worden vormgegeven. Aan de rand van het landgoed ligt een laan
die de eerste aanzet vormt tot een aantrekkelijke koppeling tussen de campus en het station
Barneveld Centrum.
Voor de sportvelden geldt dat ze ruimtelijk op een goede locatie liggen maar er beperkingen zijn voor
verdere groei. Er is echter wel de wens om verder te groeien in noordoostelijke richting. Op het
moment dat de vereniging gaat uitbreiding dienen alle faciliteiten mee te groeien, ook de ontsluiting en
het parkeren dienen goed te worden ingepast. Dit laatste geldt in principe voor iedere functie die wil
uitbreiden.
Nederlands Pluimveemuseum en De Meerwaarde
Ten oosten van het spoor ligt een combinatie van relatief oude en nieuwe voorzieningen. Het gaat om
het Nederlands Pluimveemuseum, een kerkgemeenschap en De Meerwaarde, een school met
bijbehorende sporthal.
Vanuit de volgende punten ligt hier een mooie kans om dit voorzieningencluster verder uit te breiden:
 de Rietberglaan kan in zuidelijke richting worden verlengd;
 er kan een koppeling met Barneveld-Zuid worden gemaakt;
 aansluiting op en versterking van de aanwezige maatschappelijke voorzieningen;
 er staat nauwelijks bebouwing in deze zone;
 nabijheid van veel jonge gezinnen in de woonwijk Veller;
 goede bereikbaarheid met de komst van de oostelijke rondweg.
Het gaat hierbij om een uitbreiding van een cluster in zuidelijke richting die buiten het plangebied
Barneveld Zuidoost ligt. Deze zone biedt ruimte aan voorzieningen die verplaatst moeten worden
vanwege beperkte uitbreidingsmogelijkheden op hun huidige locatie, nieuwe voorzieningen en
eventueel gecombineerd met de functie wonen.
Indien de grond hiervoor beschikbaar komt, is het denkbaar dat dit voorzieningencluster ook in
noordelijke richting doorgroeit, waarbij het educatiecentrum met dierenweide (ten noorden van De
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Meerwaarde) voldoende lucht en ruimte moet houden zodat het de mogelijkheid heeft om te groeien
en de toegankelijkheid ervan vergroot wordt.
Bij de verdere ontwikkeling van deze strook moet goed worden gekeken naar de onderlinge
samenhang, denk hierbij aan rooilijnen, collectieve parkeervoorzieningen en groenstroken met
bomenrijen. Verder dient de zichtlijn door de poort van station Barneveld-Zuid natuurlijk vrij van
bebouwing te blijven. Het totaal kan als een campus worden vormgegeven, bebouwing die binnen een
duidelijke stramien staat en van elkaar wordt gescheiden door brede groenstroken. Deze strakke
vormgeving staat in contrast met het losse kampenlandschap meer oostelijk gelegen.

Manege De Burght en PTC+ terrein
Dit voorzieningencluster ligt gevoelsmatig in het buitengebied door de omvang en functie van de
gebouwen. Zodra het terrein wordt getransformeerd dient meer aansluiting te worden gezocht op het
bestaande landschap. Onder kopje ‘B1. Dorpsrand’ staat toegelicht dat dit kampenlandschap zich
kenmerkt door zijn kamerstructuur met houtwallen en houtsingels. Dit betekent ten opzichte van de
huidige situatie dat er een kleinere korrelgrootte van bebouwing is gewenst en dat het starre stramien
wordt ingeruild voor een meer losse situering van de gebouwen. Hierdoor zal op het terrein meer lucht
en ruimte tussen de gebouwen ontstaan.
Door zijn ligging relatief ver van het centrum en de sterke relatie met het buitengebied is het voor deze
locatie het meest voor de hand liggend dat er op deze locatie maatschappelijke voorzieningen blijven.
Het is ook heel goed voorstelbaar dat deze locatie in functie en vormgeving wordt opgenomen in de
‘tussenzone’, zoals beschreven in paragraaf B1 onder het kopje ‘Oostelijke rondweg en tussenzone’.
Bedrijventerrein De Valk en Dr. Willem Dreeslaan
In het plangebied ligt één bedrijventerrein, De Valk. Deze ligt er al lang en is deels verouderd. Het
terrein voorziet in een diverse mix van bedrijven, zoals autobedrijven, een drukkerij, een
reclamebureau en een bedrijf voor machineverhuur.
Het bedrijventerrein ligt dichtbij het centrum waarmee het zich onderscheidt van de overige
bedrijventerreinen binnen de gemeente. Vanwege zijn ligging heeft het de potentie om zich te
ontwikkelen tot een bedrijventerrein met een meer hoogwaardige uitstraling. Een verbreding van de
functies kan hierin bijdragen. Zo wordt met de actualisatie van dit bestemmingsplan de functie
‘bedrijfswoning’ weer toegestaan op bedrijventerrein De Valk. Hierdoor is er ook buiten de
gebruikelijke kantooruren wat levendigheid op het terrein. Verder kan op De Valk het aantal
dienstverlenende en sport gerelateerde functies toenemen waarmee het de ligging nabij het centrum
en verschillende de woonwijken optimaal benut.
Bedrijventerrein De Valk heeft één duidelijke voorkant en dat is aan de Dr. Willem Dreeslaan. Echter
wordt deze rand niet optimaal als het gezicht van het bedrijventerrein benut. Door het parkeren naar
binnen te halen en aan de Dr. Willem Dreeslaan showrooms te situeren krijgt het totale
bedrijventerrein een fraaie uitstraling en voor de betreffende bedrijven is dit een optimale locatie om
hun producten te etaleren.
Buurtcentra Jan Seppeplein en Lavendelplein
In het plangebied liggen twee buurtcentra die beiden voorzien in een buurtsuper en wat andere
kleinschalige voorzieningen. Voor beide centra geldt dat ze de potentie hebben om te intensiveren.
Indien een voorziening verdwijnt is het denkbaar dat er op deze plek een verkleuring naar wonen
plaats vindt.
Wildzoom en Valkhof
Op de locatie Wildzoom (Wildzoom-Jachtlaan-Waldhoorn) was voorheen een vestiging van de EbenHaëzerschool gesitueerd. Door clustering van deze school aan de Schoutenstraat is deze locatie
vrijgekomen. Ook de locatie Valkhof (Churchillstraat-Rooseveltstraat-Valkhof) is vrijgekomen, hier
stond oorspronkelijk de Basisschool Prins Willem Alexander. Deze school is verhuisd naar de Van
Schothorststraat. Door clustering van basisscholen zijn dit twee van de vrijgekomen locaties in
Barneveld die ruimte bieden aan een nieuwe maatschappelijke functie of vanwege hun ligging in een
groene setting grenzend aan woningen ook zeer geschikt zijn woningbouw.
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B7.
GROENSTRUCTUUR
Groen is er in het plangebied in allerlei vormen en maten aanwezig. Het gaat om groene lijnen die als
bomenrijen langs wegen staan, open groene plekken en waterstructuren die vanuit het buitengebied
de kern binnendringen. Deze lijnen en plekken samen vormen de groenstructuur. De gemeente
Barneveld heeft de ambitie om te groeien in inwoneraantal en hoeveelheid voorzieningen, dit gaat
samen met een toenemende ruimtevraag. Bewust ruimtegebruik is hierbij van belang, zodat de
schaarse ruimte optimaal benut kan worden en er in Barneveld een prettige woon- en leefomgeving is.
Het ‘Groenstructuurplan Barneveld; kwaliteit door diversiteit’ van januari 2011 beschrijft voor de lange
termijn een visie ten aanzien van de inrichting van het openbaar groen van de Gemeente Barneveld
om de groenstructuren in en de herkenbaarheid van de kernen te behouden, te ontwikkelen en te
versterken.
Kleine Barneveldse Beek
De Kleine Barneveldse beek meandert van oudsher vanuit het buitengebied door het noordelijke deel
van Barneveld. Aan de westzijde is deze beek tot aan de Veluwehal naar boven gehaald. Aan de
oostzijde ligt de beek bijna volledig boven de grond, ter hoogte van bedrijventerrein De Valk gaat deze
ondergronds. Het verkleuren van bedrijventerrein De Valk kan goed gecombineerd worden met het
naar boven halen van de Kleine Barneveldse Beek, de beek kan worden ingezet als waardevolle
landschappelijke drager waarop de woningen zijn georiënteerd.
Het naar boven halen van de Kleine Barneveldse Beek stopt natuurlijk niet op de rand van dit
plangebied, een belangrijke locatie vormt de Kapteijnstraat in het centrum van Barneveld. Als de
Kleine Barneveldse Beek als landschappelijke drager wordt ingezet en de functie heeft van
verbindend element tussen het landschap en de kern dan vormt de Kapteijnstraat daarin een
belangrijke schakel.
Daarnaast ligt er in het buitengebied een mooie kans om rondom de Kleine Barneveldse Beek op
zoek te gaan naar een combinatie van functies. De landbouwactiviteiten rondom de Kleine
Barneveldse Beek zorgen voor een afname van de ecologische kwaliteit. Aan de rand van het dorp ligt
een kans om middels natuurontwikkeling en waterberging de waterkwaliteit te vergroten en de emissie
van de voedingsstoffen te beperken. Voor de ruimtelijke kwaliteit van het dorp Barneveld is het een
meerwaarde als er schoon water naar binnen stroomt. Net als in de Esvelderbeekzone aan de
noordzijde van Barneveld kan deze natuurontwikkeling worden gecombineerd met wonen. In de
tussenzone kan de Kleine Barneveldse Beek worden ingericht als landschappelijke drager waaraan
de volgende functies worden gekoppeld:
 waterzuivering;
 waterberging;
 natuurontwikkeling;
 kleinschalige landgoedwoningen en/of kleinschalige clusters van vrije kavels.
Singel Barneveld Zuid
Door het westelijke deel van het plangebied stroomt een singel. Daar waar de singel goed zicht- en
beleefbaar is, vormt het door zijn ontmoetings- en recreatieve functie een meerwaarde voor de hele
wijk. De ruimtelijke kwaliteit van de singel kan worden vergroot door de oeverbeschoeiing om te
vormen naar natuurlijke oevers waarmee de zicht- en beleefbaarheid van de singel verder wordt
vergroot.
Barneveldse Beek
Aan de westzijde vormt de Barneveldse Beek de zuidelijke plangrens, deze beek vormt een groene
buffer met diverse recreatieve mogelijkheden voor de omwonenden. Verder heeft deze zone de
potentie om onderdeel te worden van een recreatieve route op wijk- of dorpsniveau.
De aanleg van de oostelijke rondweg brengt een deel van de Barneveldse Beek mogelijk in een
andere positie, deze twee elementen komen in het buitengebied erg dicht bij elkaar te liggen waardoor
ze ruimtelijk met elkaar gaan concurreren. De aanleg van de oostelijke rondweg zal samengaan met
een toenemende behoefte aan waterberging, wat gekoppeld kan worden aan deze Barneveldse Beek.
Hiermee kan de Barneveldse Beek ter hoogte van de oostelijke rondweg worden uitgewerkt tot een
beekzone waarin de beekloop en waterberging worden gecombineerd. De omvang van deze
beekzone kan ervoor zorgen dat de Barneveldse Beek niet ondergeschikt raakt aan de oostelijke
rondweg.
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Groene open plekken
In het plangebied liggen een aantal groene open ruimten die lucht en ruimte geven in de verder
dichtbebouwde omgeving. Het gaat om de groene scheg bij het theater, groene ruimten aan de
Slotstraat en Woudseweg en tussen de Valkseweg en Dr. Willem Dreeslaan.
Deze ruimten zijn hele waardevolle plekken omdat ze ruimte bieden voor ontmoeting en recreatie. De
waarde ervan wordt vergroot door deze plekken te koppelen aan andere groenstructuren. Voor een
optimale zicht- en beleefbaarheid is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de
toegankelijkheid van deze plekken.
Slotstraat
De groene open ruimte aan de Slotstraat heeft in de huidige situatie alleen de functie van kijk- en
speelgroen. Hier ligt een kans om dit groen een extra functie te geven, ten behoeve van de
aangrenzende woningen. De hoeveelheid verharding in de aangrenzende woonhofjes is erg hoog en
bij een extreme regenbui kan dit water niet makkelijk worden afgevoerd. Door de grote open groene
ruimte aan de Slotstraat net iets anders in te richten (meer laagtes aanbrengen) kan het naast de kijken speelfunctie ook de functie van waterberging krijgen. Het overtollige regenwater kan dan op
uitzonderlijke momenten in dit groen tijdelijk worden vastgehouden.

B8.
RECREATIEVE ROUTES
In de vorige alinea’s wordt regelmatig genoemd dat bepaalde structuren aan elkaar gekoppeld kunnen
worden om te komen tot een recreatieve route. Vanuit het westen gezien biedt de Barneveldse Beek
en het omringende groen diverse recreatieve mogelijkheden en kan onderdeel zijn van een
recreatieve route op dorpsniveau. Ter hoogte van de wijk Veller buigt de Barneveldse Beek af naar
het zuiden maar de groenzone met een zijtak van de beek loopt aan de noordzijde door. Voor de
recreatieve route kan het interessant zijn om via deze groenzone ter hoogte van het spoor aan te
sluiten op de singel. Via het open weiland aan de Valkseweg kan de recreatieve route zijn weg
vervolgen op de Espeterweg en via de Barnseweg naar het buitengebied.
De snelfietsroute doorkruist ter hoogte van het spoor deze recreatieve route. Door verschillende
langzaamverkeerssystemen aan elkaar te knopen ontstaat een aantrekkelijk netwerk voor fietsers en
voetgangers. Naast de snelfietsroute zijn er vanaf de recreatieve route nog andere ‘zijwegen’ mogelijk.
Deze ‘zijwegen’ vormen langzaamverkeersroutes door bestaand groen die uitkomen in het centrum
van Barneveld.

B9.
ORIENTATIE BEBOUWING
Op een aantal locaties in het plangebied zijn meerdere achterkanten van woningen op de openbare
weg georiënteerd. Het gaat om een lange strook van achterkanten die een rommelige beeld geven en
daarmee geen prettige uitstraling op de openbare ruimte hebben.
Slotstraat
Aan de Slotstraat grenzen alleen maar achtertuinen van woningen en op iedere erfgrens staat een
andere erfafscheiding. Ze verschillen in kleur, materiaal en hoogte. Dit levert een heel rommelig
totaalbeeld op. Wat enige kwaliteit aan deze straat geeft is de hoeveelheid groen en de bomen naast
de voetpaden, het is van belang dat dit groen in stand wordt gehouden.
Daarnaast is er een simpele oplossing om de grote variatie aan erfafscheidingen weg te nemen door
voor de huidige schuttingen en hekwerken een haag te planten. Er is in de huidige situatie aan beide
zijden een voetpad, terwijl in deze situatie een voetpad aan één zijde kan volstaan. Aan de andere
zijde kan het voetpad (deels) worden ingeruild voor een haag wat een uniforme en groene uitstraling
geeft.
Dr. Willem Dreeslaan
Aan de oostzijde van de Dr. Willem Dreeslaan ligt de woonwijk met zijn achterkant naar deze weg.
Zicht op deze wijk ontbreekt hierdoor en vanaf de doorgaande weg heb je daarom geen relatie met
deze wijk. Ter hoogte van de grote waterpartij is er één doorzicht naar de wijk, maar die is dusdanig
smal dat het onvoldoende is om de woonwijk vanaf de weg goed te kunnen ervaren. Er ligt een kans
om deze doorsteek meer transparant te maken door het kleinschalige groen aan het water weg te
halen en er een doorsteek voor fietsers neer te leggen. Dit vergroot de zichtbaarheid en
toegankelijkheid van de achterliggende wijk.
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C1.
VERTALING NAAR PRAKTIJK
Op basis van de hiervoor beschreven visie en de visiekaart Barneveld Zuidoost zijn
oplossingsrichtingen en randvoorwaarden te formuleren voor het oppakken van de knelpunten en het
uitwerken van de kansen. Om deze stap te kunnen maken zijn echter concrete initiatieven nodig. Deze
visie schept de eerste kaders en denkrichtingen die naar aanleiding van concrete verzoeken verder
uitgewerkt kunnen worden.
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Nota inspraak en overleg bestemmingsplan “Barneveld-Zuidoost”
Het college van Barneveld heeft het bestemmingsplan “Barneveld-Zuidoost” (nr. 1351) in
voorbereiding. Dit bestemmingsplan voorziet in een actueel planologisch regime voor het
plangebied Barneveld-Zuidoost.
Het voorontwerp bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken hebben
gedurende een periode van twee weken, van 29 december 2017 tot en met 11 januari 2018
ter inzage gelegen. Een ieder is in de gelegenheid gesteld een inspraakreactie over het
voorontwerp naar voren te brengen.
Ook heeft overleg van voorontwerpbestemmingsplan “Barneveld-Zuidoost” als bedoeld in
artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening plaatsgevonden.
Er zijn drie inspraakreacties ingekomen in de periode dat het voorontwerp bestemmingsplan
ter inzage lag. Daarnaast zijn er drie overlegreacties binnengekomen.
Hieronder staan de samenvatting en de beoordeling van de inspraak- en overlegreacties.
Inspraak

1.

Bylaer advies- en tekenburo
Datum ontvangst:
10 januari 2018
De heer A.H. Kleijer
Registratienummer: 1066724
Archimedesstraat 8
Datum dagtekening: 8 januari 2018
3772 CP Barneveld
a. Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat het opgenomen bouwblok geen recht doet aan de feitelijke situatie.
Het bouwblok in het bestemmingsplan is ca. 12 x 8 meter. De woning met bijkeuken heeft
een totale lengte van ca. 13,61 meter waarbij de bijkeuken gebruikt wordt voor
woondoeleinden en voorzien is van vloerverwarming. Indiener ziet graag een verruiming van
het bouwblok naar 13,61 meter.
Gemeentelijke reactie
In het bestemmingsplan is de maatvoering van het bouwvlak overgenomen uit het huidige
bestemmingsplan “Barneveld-Zuid 1”. Dit betreft een bouwvlak van ongeveer 8 x 12 meter.
Op 30 januari 1964 is een bouwvergunning verleend voor de bouw van dit woonhuis met
berging. Het hoofdgebouw heeft hierin een lengte van 7,60 meter en de berging een lengte
van 5 meter. Er zijn verder geen vergunningen aanwezig. Op de ondergrond is te zien dat
het grootste gedeelte van de vergunde berging gelegen is binnen het bouwvlak.
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Een vergroting van het bouwvlak is gezien de feitelijke situatie niet noodzakelijk. Dat de
berging als bijkeuken (met vloerverwarming) in gebruik is doet daar niets aan af. Daarnaast
is vergroting van het bouwvlak gezien de diepte van de achtertuin van de woning vanuit
stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. Op dit moment geeft het bouwvlak voldoende
bouwmogelijkheden. Overigens zien wij deze inspraak reactie niet als een formele aanvraag
tot herziening dan wel wijziging van het geldende bestemmingsplan.
Conclusie
Het bouwvlak zal niet worden verruimd.
b. Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat een in het vigerende bestemmingsplan “Barneveld-Zuid 1”
afwijkingsmogelijkheid vervallen is. Dit betreft de mogelijkheid om af te wijken van de
bouwregels en toe te staan dat de totale oppervlakte van aan- en uitbouwen en overige
bijgebouwen maximaal 30% mag bedragen. Indiener verzoekt de mogelijkheid om af te wijken
wederom op te nemen in het bestemmingsplan.
Gemeentelijke reactie
In het voorliggende plan is ervoor gekozen de regeling voor aan- en uitbouwen als ook
bijgebouwen te vergemakkelijken. Hiertoe is gekeken naar de huidige mogelijkheden die bij
recht in het plan aanwezig zijn en daarnaast bekeken wat de mogelijkheden zijn bij het
afwijken van de bouwregels. Dit hebben we samengevoegd in één regeling waarbij de
afwijkingsmogelijkheid verwijderd kon worden. In de nieuwe regeling zijn de maximale
bouwmogelijkheden opgenomen die aanvaardbaar zijn vanuit stedenbouwkundig oogpunt.
Hierbij willen we overigens benadrukken dat de mogelijkheden voor afwijken geen bestaand
recht betrof maar dat dit wel gebonden is aan een nadere beoordeling zoals vermeld in
artikel 13.4 lid 4 van het bestemmingsplan “Barneveld-Zuid 1” en hieronder weergegeven.

In de huidige situatie geldt op het perceel Archimedesstraat 8 dat de totale oppervlakte van
aan- en uitbouwen en overige bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 20% van het
bouwperceel met dien verstande dat de totale oppervlakte van bijgebouwen niet meer dan
60 m2 mag bedragen, en de totale oppervlakte van aan- en uitbouwen niet meer dan de helft
van de oppervlakte van het bouwvlak mag bedragen;
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Het perceel Archimedesstraat 8 (Kadastraal Gemeente Barneveld G4623) heeft een grootte
van 400 m2. In de ‘oude’ situatie mag er 20% bebouwd worden te weten max 60 m2
bijgebouwen en 19,2 m2 (= 20 % van bouwvlak van 96 m2). Dit geeft een totaal van 80 m2.
In de nieuwe situatie mag de totale oppervlakte van buiten het bouwvlak gelegen
bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 20% van dat bouwperceel, met een
maximum van 150 m2. Dit is maximaal 80 m2 buiten het bouwvlak.
Vanuit het bebouwingsbeeld is het onwenselijk om meer bebouwing buiten het bouwvlak
toe te staan dan de 80 m2. Het vervallen van de afwijkingsmogelijkheid heeft niet tot gevolg
dat er minder bouwmogelijkheden op dit perceel zijn. Doordat bijbehorende bouwwerken
binnen het bouwvlak niet meetellen ontstaat er zelfs enige verruiming.
Conclusie
De afwijkingsmogelijkheid zal niet worden opgenomen in het bestemmingsplan.

2.

Mevrouw S. Smis-Van Dijk
Datum ontvangst:
11 januari 2018
De heer T.A. Smis
Registratienummer: 1066829
Waldhoorn 3
Datum dagtekening: 10 januari 2018
3772 SJ BARNEVELD
a. Inspraakreactie
In het bestemmingsplan “Barneveld-Zuidoost” krijgt het perceel Wildzoom ongenummerd,
kadastraal bekend gemeente Barneveld C 9215 de bestemming ‘Maatschappelijk’ zonder
nadere functieaanduiding. Dit is een omissie. Insprekers vragen om in het ontwerp alsnog
de functieaanduiding ‘onderwijs’ toe te voegen.
Gemeentelijke reactie
Hieronder is een fragment opgenomen van de verbeelding van het bestemmingsplan
“Barneveld-Zuid 1” (2011), waarop het genoemde perceel is te zien. Het betreft de locatie
waar voorheen de Eben-Haëzerschool was gevestigd. Aan de gronden is de bestemming
‘Maatschappelijk’ (artikel 8) toegekend met als nadere functieaanduiding ‘onderwijs’. Dit
betekent dat alleen die specifieke maatschappelijke voorziening is toegelaten.
Daarnaast (rechts) is een fragment van de verbeelding van het voorontwerp van
bestemmingsplan “Barneveld-Zuidoost” opgenomen. Aan de bewuste gronden is weer de
bestemming ‘Maatschappelijk’ (artikel 12) toebedacht, maar nu zonder de functieaanduiding
‘onderwijs’. In § 6.1.2.8 van de toelichting bij het voorontwerp is uiteengezet dat in principe
zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van specifieke aanduidingen om het
bestemmingsplan zo flexibel te houden. Wanneer echter een andere maatschappelijke
voorziening niet wenselijk is, door de ligging of omvang van het perceel, dan wordt wel een
aanduiding toegepast.
De inspraakreactie geeft aanleiding om op de verbeelding van het ontwerp van het
bestemmingsplan “Barneveld-Zuidoost” de functieaanduiding ‘onderwijs’ toe te voegen. De
ligging en de omvang van het perceel maken dat de gronden niet geschikt zijn voor alle
maatschappelijke voorzieningen. Het opnieuw opnemen van de functieaanduiding past bij
het beheersgerichte karakter van het actualiseringsplan.
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Bestemmingsplan “Barneveld-Zuid 1”

Voorontwerp “Barneveld-Zuidoost”

Conclusie
Op de verbeelding van het ontwerp-bestemmingsplan “Barneveld-Zuidoost” zullen wij bij de
gronden van het perceel, kadastraal bekend gemeente Barneveld, sectie C, nummer 9215
de functieaanduiding ‘onderwijs’ toevoegen.
b. Inspraakreactie
Insprekers zien graag dat in het ontwerp de functieaanduiding ‘speelvoorziening’ wordt
toegevoegd aan deze locatie. Naast het missen van speelgelegenheid is er ook behoefte
aan meer parkeergelegenheid. Wellicht is een deel van de grond te bestemmen voor
parkeervoorzieningen.
Gemeentelijke reactie
Het ontwerp van bestemmingsplan “Wildzoom I” is ingetrokken en het voornemen van
Woningstichting Barneveld om op de bewuste locatie sociale woningbouw te realiseren is
daarmee van de baan. Het is echter niet uitgesloten dat er toch woningbouw zal
plaatsvinden op termijn. De plannen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Een nieuwe
speelvoorziening dan wel parkeerplaatsen zouden toekomstige plannen kunnen
belemmeren. Om die reden willen wij de gevraagde, nieuwe functies nu niet toekennen aan
de gronden.
Conclusie
De bewuste gronden krijgen vooralsnog niet de functie van speelvoorziening dan wel
parkeerplaatsen.
c. Inspraakreactie
Insprekers willen graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op het
desbetreffende perceel.
Gemeentelijke reactie
Gemeente Barneveld communiceert op de wettelijk voorgeschreven wijze over
planologische ontwikkelingen. Dat wil zeggen dat de kennisgeving van een ontwerpbestemmingsplan wordt gedaan in onder meer de Barneveldse Krant en in de
Staatscourant. Verder worden de stukken langs elektronische weg via de website van de
gemeente en www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar gesteld. Op de website
www.overheid.nl kunt u via ‘Berichten over uw buurt’ notificaties ontvangen voor een door u
op te geven postcodegebied. Het is de verantwoordelijkheid van de betrokkenen om zich te
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informeren via de bovengenoemde kanalen. Het is niet gebruikelijk of verplicht dat de
gemeente voor elke ontwikkelingen daarnaast via brieven of e-mails communiceert.
Conclusie
Betrokkenen zijn zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen van de
ontwikkelingen op het bewuste perceel.
3.

BVD Advocaten
Datum ontvangst:
14 februari 2018
mr. J. van den Brink
Registratienummer: 1070667
Postbus 90
Datum dagtekening: 13 februari 2018
3370 AB HARDINXVELDGIESSENDAM
Inspraakreactie
De reactie is ingediend namens Stichting Christelijk Verzorgingshuis Norschoten (hierna ook
kortweg: Norschoten). De stichting en familie Van den Brom, wonende aan Drostendijk 28,
hebben een overeenkomst gesloten over beplanting in afwijking van de voorwaardelijke
verplichting in het voorontwerp van het bestemmingsplan. De stichting vraagt in het ontwerp
van het bestemmingsplan rekening te houden met de overeenkomst.
Gemeentelijke reactie
De inspraakreactie is ingediend na afloop van de terinzageligging van het voorontwerp van
bestemmingsplan “Barneveld-Zuidoost”. Omdat de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan nog niet was afgerond bij ontvangst van de inspraakreactie is deze toch
beoordeeld en niet buiten beschouwing gelaten.
Bij de oorspronkelijke inspraakreactie ontbraken de overeenkomst d.d. 10 maart 2016
waarnaar de stichting heeft verwezen, en het bijbehorende beplantingsplan. Zonder die
stukken is niet te beoordelen in hoeverre de huidige landschappelijke inpassing voldoet. Op
23 februari 2018 is telefonisch en per e-mail gevraagd om de inspraakreactie binnen één
week aan te vullen met de overeenkomst, het nieuwe beplantingsplan, en de in de
inspraakreactie aangekondigde foto’s en tekeningen van de huidige situatie. Uit de
inspraakreactie blijkt dat de situatie ter plaatse in elk geval niet in overeenstemming is met
de voorwaardelijke verplichting uit het voorontwerp. Dat zou betekenen dat het gebruik
volgens de bestemming ‘Maatschappelijk’ niet meer is toegestaan.
In artikel 29.1.4 van het voorontwerp van bestemmingsplan “Barneveld-Zuidoost” is de
voorwaardelijke verplichting met betrekking tot de landschappelijke inpassing overgenomen
uit artikel 8.1 van het geldende bestemmingsplan “Klaverweide-Drostendijk”, vastgesteld op
6 mei 2014 (nr. 1230).
Artikel 29.1.4 van het voorontwerp luidt als volgt:
‘Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 6' geldt dat het
gebruik volgens de bestemming 'Maatschappelijk' alleen is toegestaan op voorwaarde dat
de aanwezige landschappelijke inpassing die bestond op 17 januari 2014 in stand wordt
gehouden.’
In het genoemde artikel 8.1 staat:
‘Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - Voorwaardelijke verplichting' geldt dat het
gebruik volgens de bestemming Maatschappelijk alleen is toegestaan op voorwaarde dat de
aanwezige landschappelijke inpassing die bestond op het tijdstip van ter inzage legging van
het ontwerp-bestemmingsplan in stand wordt gehouden.’
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In § 5.11 “Natuur en landschap” van de toelichting bij het bestemmingsplan “KlaverweideDrostendijk” staat onder meer:
‘Van landschappelijke waarde is de houtsingel op de gemeentelijke strook grond. Tevens
zijn de gemeentelijke bomen langs de Drostendijk (zeer) waardevol.
De tuinbeplanting op perceel Drostendijk 24 bestaat met name uit naaldbomen en coniferen
waartussen de bestaande, te slopen woning verscholen ligt. Achterop het perceel is een
zeer waardevolle houtsingel aanwezig. Met name de tuinbeplanting aan de randen van het
perceel en de houtsingel geven privacy tussen de percelen onderling (Drostendijk 28,
woningen Barnseweg en De Beemd). Met de nu op handen zijnde ontwikkeling is het van
groot belang dat de privacy (door middel van het groen) met betrekking tot de genoemde
percelen blijft gewaarborgd. […] Zowel het complex Klaverweide als Drostendijk is
omzoomd door groen, hebben een groene uitstraling en zijn door dat groen ingepast in de
omgeving.’
In de toelichting heeft de planwetgever duidelijk gemaakt dat het groen van groot belang is
voor de waarborging van de persoonlijke levenssfeer onderling bij de woning aan
Drostendijk 28 en de woningen aan Barnseweg en De Beemd.

Luchtfoto 10-4-2014

Luchtfoto 15-4-2017

Het bestemmingsplan “Barneveld-Zuidoost” is grotendeels beheersgericht. De
overeenkomst maakt niet dat de landschappelijke inpassing niet meer van belang is. In het
voorontwerp van bestemmingsplan “Barneveld-Zuidoost” is in overeenstemming met het
geldende bestemmingsplan aan de gronden aan de noordzijde van het perceel Klaverweide
1B, kadastraal bekend gemeente Barneveld, sectie C, nummer 8431 de enkelbestemming
‘Tuin’ (artikel 15) toebedacht. Verder is op de verbeelding van het voorontwerp de
gebiedsaanduiding ‘overige zone – voorwaardelijke verplichting 6’ ingetekend, zoals te zien
op de onderstaande uitsnede. Wij houden vast aan de voorgenomen bestemming en
handhaven de voorwaardelijke verplichting.

Fragment verbeelding
bestemmingsplan “Barneveld-Zuidoost”,
ruimtelijkeplannen.nl
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Op 1 maart 2018 is de inspraakreactie per e-mail aangevuld met:
 de overeenkomst d.d. 10 maart 2016 tussen Norschoten en de heer en mevrouw Van
den Brom, wonende aan Drostendijk 28 in Barneveld, over de erfafscheiding en
compensatie van schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro);
 een ongedateerde situatieschets 14-04076_Haag_Drostendijk_01.dwg waarop de
(nieuwe) haag is ingetekend ten zuiden van het perceel Drostendijk 28, kadastraal
bekend gemeente Barneveld, sectie C, nummer 5016;
 een negental foto’s van de bewuste haag, genomen vanaf de gronden van Norschoten
en in noordelijke richting.
De stukken die Norschoten heeft overgelegd, geven geen nieuw, ander inzicht. In het
bestemmingsplan “Klaverweide-Drostendijk” heeft de raad met de voorwaardelijke
verplichting in artikel 8.1 duidelijk vastgelegd de nieuwbouw ten behoeve van het
verpleeghuis alleen dan ruimtelijk aanvaardbaar te achten zolang de aanwezige
landschappelijke inpassing in stand zou worden gehouden. In de huidige situatie is geen
sprake meer van dezelfde landschappelijke inpassing met vrij hoge bomen. Het gegeven
dat Norschoten met de buren van één adres privaatrechtelijk overeenstemming heeft bereikt
over de erfafscheiding (coniferenhaag van circa 2,5-2,75 meter) maakt niet dat de
landschappelijke inpassing niet meer van belang is.

Foto Norschoten februari 2018

Foto d.d. 28-6-2013

Foto d.d. 4-8-2017

Conclusie
De inspraakreactie geeft geen aanleiding om (het ontwerp van) het bestemmingsplan aan te
passen.
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Vooroverleg

1.

Gasunie Transport Services B.V.
Datum ontvangst:
8 januari 2018
Legal Affairs Projects West
Registratienummer: 10066410
T.a.v. de heer H. Keizer
Datum dagtekening: 8 januari 2018
Postbus 181
9700 AD GRONINGEN
Overlegreactie
Het bestemmingsplan is door Gasunie Transport Services B.V. (hierna: Gasunie) getoetst aan
het huidige externe veiligheidsbeleid van het Ministerie van I&M voor haar
aardgastransportleidingen, zoals bepaald in het per 1 januari 2011 in werking getreden Besluit
externe veiligheid buisleidingen (Bevb).
Op grond van deze toetsing komt Gasunie tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1%
letaliteitgrens van de dichtst bij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen
invloed heeft op de verdere planontwikkeling.
Gemeentelijke reactie
Wij nemen dit voor kennisgeving aan.
Conclusie
De reactie geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.

2.

Veiligheids- en Gezondheidsregio
Datum ontvangst:
8 januari 2018
Gelderland-Midden (VGGM)
Registratienummer:
Postbus 5364
Datum dagtekening: 22 januari 2018
6802 EJ ARNHEM
Overlegreactie
Aangezien het plan niet direct leidt tot een toename aan personen en/of kwetsbare groepen
van enig omvang ziet VGGM geen reden om nader advies uit te brengen over de eventuele
optimalisatie van de mogelijkheden voor de rampenbestrijding en de zelfredzaamheid. De
politie heeft geen aanvullende advies op het voorontwerp bestemmingsplan. Vanuit
gezondheid ziet VGGM geen aanleiding om aanvullend te reageren op het voorontwerp
bestemmingsplan.
Gemeentelijke reactie
Wij nemen dit voor kennisgeving aan.
Conclusie
De reactie geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.
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3.

Liander
Datum ontvangst:
7 februari 2018
Locatiecode 2WA8122
Registratienummer:
T.a.v. de heer A. Groot
Datum dagtekening: 7 februari 2018
Postbus 50
6920 AB DUIVEN
a. Overlegreactie
Liander verzoekt het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat aan de grond, waarin de
50kV-kabelverbinding is gelegen nabij Plantagelaan 27, een dubbelbestemming wordt
toegekend, voorzien van passende bouwregels en een omgevingsvergunningstelsel voor
het uitvoeren van een werk of werkzaamheden, ter bescherming van de verbinding.
Gemeentelijke reactie
Wij corrigeren de verbeelding van het (ontwerp-)bestemmingsplan op basis van de gegevens
die Liander heeft aangereikt.
Conclusie
De reactie geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.
b. Overlegreactie
Gelet op de ruimtelijke uitstraling van de gasdrukmeet- en regelstations nabij Columbusstraat
174 en Neerijnen 32 in Barneveld vraagt Liander om de stations op de verbeelding en de
daarbij behorende veiligheidscontour (Activiteitenbesluit - zone) te koppelen aan de
functieaanduiding ‘nutsvoorziening’.
Gemeentelijke reactie
Op 9 februari 2018 is telefonisch overleg gevoerd met Liander naar aanleiding van de
inspraakreactie. Op de verbeelding van het (ontwerp-)bestemmingsplan nemen wij ter plaatse
van de bewuste stations de gebiedsaanduiding ‘Veiligheidszone – Activiteitenbesluit’ op. Zo is
gewaarborgd dat voldoende afstand in acht wordt genomen tussen de stations en nieuwe
(beperkt) kwetsbare objecten. De functieaanduiding ‘nutsvoorziening’ heeft in de voorliggende
gevallen geen toegevoegde waarde. Stations van beperkte omvang mogen vergunningsvrij
worden opgericht.
Conclusie
De reactie geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.
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Barneveld-Zuidoost

Bijlage 4 Nota zienswijzen (2018)

78

"Barneveld-Zuidoost" (vastgesteld)

Nota Zienswijzen bestemmingsplan “Barneveld-Zuidoost”
Het college van Barneveld heeft het bestemmingsplan “Barneveld-Zuidoost” (nr. 1351) in
voorbereiding. Dit bestemmingsplan voorziet in een actueel planologisch regime voor het
plangebied Barneveld-Zuidoost.
Het ontwerp bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken hebben ter
inzage gelegen van 9 maart tot en met 19 april 2018. Een ieder is in de gelegenheid gesteld
een zienswijze over het ontwerp naar voren te brengen. Er zijn twee zienswijzen ingekomen
in de periode dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage lag.
Hieronder staan de samenvatting en de beoordeling van de zienswijzen.

1.

Oramba
Dhr. Frits Bos
Van Breugelplantsoen 83
3771 VN Barneveld

Datum ontvangst:
3 april 2018
Datum dagtekening: 3 april 2018
Registratienummer: 1074608

Namens diverse ondernemers en
belanghebbenden binnen het
bedrijventerrein De Valk
a. Zienswijze
Indiener schetst hoe de bedrijfswoningen in het vigerende bestemmingsplan “Barneveld-Oost”
door een ingrijpende wijziging niet meer mogelijk zijn. In het plan “De Valk” bestond de
mogelijkheid om bij iedere woning een bedrijfswoning te realiseren. In het plan “BarneveldOost” mag per bouwvlak slechts één bedrijfswoning. Aangezien de vlakken meerdere
percelen omvat, en in ieder van de vlakken tenminste één woning aanwezig was, konden
geen bedrijfswoningen meer vergund worden. Indiener geeft aan dat dit gerepareerd zou
worden in een sleepplan.
Gemeentelijke reactie
In het bestemmingsplan “De Valk” (vastgesteld 21 maart 1989) waren op grote gedeelten van
het bedrijventerrein bedrijfswoningen toegestaan. Het is juist dat deze mogelijkheid op een
onjuiste manier vertaald is in het bestemmingsplan “Barneveld-Oost”. Het toestaan van één
bedrijfswoning op een vlak waar meerdere bedrijfspercelen liggen is onwenselijk omdat de
bouwmogelijkheden dan bepaald kunnen worden door derden. Er is overleg geweest met de
indiener en aangegeven dat het wenselijk is dit te repareren in het nu voorliggende
bestemmingsplan.
Conclusie
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.
b. Zienswijze
Indiener geeft aan dat het reparatieplan uitbleef en dat diverse ondernemers met
bouwplannen hun mogelijkheden somber in zagen. Om deze reden is op 1 november 2016
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een planschadeverzoek ingediend. Aangegeven wordt dat indieners schade lijden doordat ze
niet langer een bedrijfswoning mogen realiseren en daarmee de waarde van hun object daalt.
Ook verbouwmogelijkheden nemen af. Indiener geeft aan dat indieners niet uit zijn op
schadevergoeding maar op passende reparatie van de voorgaande regeling. Indiener voegt
het planschadeverzoek toe.
Gemeentelijke reactie
Zoals gesteld onder 1a is getracht om in dit plan de mogelijkheden voor het bouwen van
bedrijfswoningen waar mogelijk terug te brengen. Voor wat betreft het verzoek om
tegemoetkoming in planschade is bekend dat het de indiener gaat om een reparatie en niet
om een schadevergoeding. Of er daadwerkelijk sprake is van planschade is overigens nog
maar de vraag. Indien de procedure om tegemoetkoming in schade wordt voortgezet zal dat
in dat traject beoordeeld worden.
Conclusie
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.
c. Zienswijze
Indiener geeft aan dat opvalt dat de meeste vergunde bedrijfswoningen met de aanduiding
‘bedrijfswoning’ zijn opgetekend. Enkele van deze functieaanduidingen staan volgens indiener
echter op locaties waar in werkelijkheid geen bedrijfswoning aanwezig is.
Gemeentelijke reactie
Wij hebben aan de hand van woonadressenbestanden en de verleende vergunningen
bekeken op welke locaties bedrijfswoningen vergund zijn en deze specifieke locaties hebben
we voorzien van een aanduiding ‘bedrijfswoning’. Het kan zijn dat er locaties zijn die niet
bewoond worden maar wel vergund zijn. Navraag bij indiener heeft geleid tot een wijziging
van de locatie van de bedrijfswoning op het perceel Edisonstraat 8. Deze was abusievelijk op
de onjuiste locatie ingetekend.
Conclusie
De zienswijze geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. De
functieaanduiding ‘bedrijfswoning’ is op de juiste locatie gelegd.
d. Zienswijze
Artikel 6.2.2 van de planregels stelt dat bedrijfswoningen slechts zijn toegestaan ter plaatse
van de aanduiding 'bedrijfswoning' en dat voor deze woningen ook (ver)bouwmogelijkheden
zijn opgenomen. Indiener concludeert dat het ontwerpplan voor de bestaande woningen met
deze aanduiding een verbetering betekent ten opzichte van het geldende plan. Voor het
realiseren van nieuwe bedrijfswoningen bieden de regels echter nog geen
bouwmogelijkheden. Wel is voor elk van de acht vlakken een 'wetgevingszone afwijkingsgebied' van toepassing waarbinnen bedrijfswoningen met toepassing van een
afwijkingsprocedure toegestaan kunnen worden. Het toepassen van deze afwijking is aan
diverse voorwaarden gebonden.
• Omliggende bedrijven niet onevenredig mogen worden beperkt door de aanwezigheid van
de woning;
• Er sprake moet zijn van een aanvaardbaar woonklimaat;
• Per bedrijf slechts één bedrijfswoning mag worden gebouwd;
• Parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.
Indiener geeft aan dat hoewel deze voorwaarden door de beschermende werking van de
directe omgeving redelijk lijken er nog steeds een groot verschil met de oorspronkelijke
regeling bestaat. Die stelde dat bij recht op bedrijfsperceel een bedrijfswoning was
toegestaan.
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Bovendien blijkt dat in kennelijk opzicht niet kan worden voldaan aan gestelde
voorwaarden. Bij eerdere verzoeken inzake woongebruik gaf het college in haar
afweging eensluidend aan dat het bedrijventerrein De Valk onvoldoende woonkwaliteit
zou bieden. Een afweging zal volgens indiener daarmee met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid niet kunnen leiden tot medewerking aan het realiseren van een
bedrijfswoning.
Gemeentelijke reactie
Zoals indiener al stelt geeft de afwijkingsmogelijkheid geen directe bouwmogelijkheid. Door
het stellen van voorwaarden is getracht enkele voorwaarden te scheppen ter bescherming
van de bestaande bedrijven in het gebied. Voor wat betreft de voorwaarde van een
aanvaardbaar woonklimaat hebben wij in heroverweging ervoor gekozen deze voorwaarde
zoals gesteld in artikel 6.4 onder 1c te laten vallen. De reden hiervoor is dat aan
(bedrijfs)wonen minder eisen behoeven te worden gesteld dan aan regulier wonen.
Conclusie
De zienswijze geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.
e. Zienswijze
Indiener verzoekt de oorspronkelijke regeling terug te zetten zodat bij recht de mogelijkheid
ontstaat een bedrijfswoning te realiseren indien hiertoe een gerichte vraag bestaat.
Gemeentelijke reactie
Zoals gesteld willen wij de oude regeling niet terugzetten. Door de aanpassing in de
afwijkingsregels zetten we echter wel een stap waarmee enerzijds de bestaande bedrijven
beschermd zijn en anderzijds de mogelijkheden voor realiseren van een bedrijfswoning
slechts op heldere en noodzakelijke punten getoetst worden. Overigens geldt de eis voor
voldoende parkeergelegenheid bij de bouw van een bedrijfswoning ook nu al en dit is ook in
dit plan in de algemene gebruiksregels vastgelegd.
Conclusie
De zienswijze geeft zoals gesteld onder 1d aanleiding om het bestemmingsplan aan te
passen.
2.

Bylaer advies- en tekenburo
Datum ontvangst:
15 april 2018
De heer A.H. Kleijer
Datum dagtekening: 4 april 2018
Archimedesstraat 8
Registratienummer: 1075647
3772 CP Barneveld
a. Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat het opgenomen bouwblok geen recht doet aan de feitelijke situatie.
Het bouwblok in het bestemmingsplan is ca. 12 x 8 meter. De woning met bijkeuken heeft
een totale lengte van ca. 12,61 meter waarbij de bijkeuken gebruikt wordt voor
woondoeleinden en voorzien is van vloerverwarming. Indiener ziet graag een verruiming van
het bouwblok naar 12,61 meter.
Gemeentelijke reactie
In het bestemmingsplan is de maatvoering van het bouwvlak overgenomen uit het huidige
bestemmingsplan “Barneveld-Zuid 1”. Dit betreft een bouwvlak van ongeveer 8 x 12 meter.
Op 30 januari 1964 is een bouwvergunning verleend voor de bouw van dit woonhuis met
berging. Het hoofdgebouw heeft hierin een lengte van 7,60 meter en de berging een lengte
van 5 meter. Er zijn verder geen vergunningen aanwezig. Op de ondergrond is te zien dat
het grootste gedeelte van de vergunde berging gelegen is binnen het bouwvlak.

Nota Zienswijzen bestemmingsplan “Barneveld-Zuidoost”

pagina 3 van 5

Een vergroting van het bouwvlak is gezien de feitelijke situatie niet noodzakelijk. Dat de
berging als bijkeuken (met vloerverwarming) in gebruik is doet daar niets aan af. Daarnaast
is vergroting van het bouwvlak gezien de diepte van de achtertuin van de woning vanuit
stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. Op dit moment geeft het bouwvlak voldoende
bouwmogelijkheden. Overigens zien wij deze inspraakreactie niet als een formele aanvraag
tot herziening dan wel wijziging van het geldende bestemmingsplan.
Conclusie
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Het bouwvlak
zal niet worden verruimd.
b. Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat een in het vigerende bestemmingsplan “Barneveld-Zuid 1”
afwijkingsmogelijkheid vervallen is. Dit betreft de mogelijkheid om af te wijken van de
bouwregels en toe te staan dat de totale oppervlakte van aan- en uitbouwen en overige
bijgebouwen maximaal 30% mag bedragen. Indiener verzoekt de mogelijkheid om af te
wijken wederom op te nemen in het bestemmingsplan.
Gemeentelijke reactie
In het voorliggende plan is ervoor gekozen de regeling voor aan- en uitbouwen als ook
bijgebouwen te vergemakkelijken. Hiertoe is gekeken naar de huidige mogelijkheden die bij
recht in het plan aanwezig zijn en daarnaast bekeken wat de mogelijkheden zijn bij het
afwijken van de bouwregels. Dit hebben we samengevoegd in één regeling waarbij de
afwijkingsmogelijkheid verwijderd kon worden. In de nieuwe regeling zijn de maximale
bouwmogelijkheden opgenomen die aanvaardbaar zijn vanuit stedenbouwkundig oogpunt.
Hierbij willen we overigens benadrukken dat de mogelijkheden voor afwijken geen bestaand
recht betrof maar dat dit wel gebonden is aan een nadere beoordeling zoals vermeld in
artikel 13.4 lid 4 van het bestemmingsplan “Barneveld-Zuid 1” en hieronder weergegeven.

In de huidige situatie geldt op het perceel Archimedesstraat 8 dat de totale oppervlakte van
aan- en uitbouwen en overige bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 20% van het
bouwperceel met dien verstande dat de totale oppervlakte van bijgebouwen niet meer dan
60 m2 mag bedragen, en de totale oppervlakte van aan- en uitbouwen niet meer dan de helft
van de oppervlakte van het bouwvlak mag bedragen;
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Het perceel Archimedesstraat 8 (Kadastraal Gemeente Barneveld G4623) heeft een grootte
van 400 m2. In de ‘oude’ situatie mag er 20% bebouwd worden te weten max 60 m2
bijgebouwen en 19,2 m2 (= 20 % van bouwvlak van 96 m2). Dit geeft een totaal van 80 m2.
In de nieuwe situatie mag de totale oppervlakte van buiten het bouwvlak gelegen
bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 20% van dat bouwperceel, met een
maximum van 150 m2. Dit is maximaal 80 m2 buiten het bouwvlak.
Vanuit het bebouwingsbeeld is het onwenselijk om meer bebouwing buiten het bouwvlak
toe te staan dan de 80 m2. Het vervallen van de afwijkingsmogelijkheid heeft niet tot gevolg
dat er minder bouwmogelijkheden op dit perceel zijn. Doordat bijbehorende bouwwerken
binnen het bouwvlak niet meetellen ontstaat er zelfs enige verruiming.
Conclusie
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.
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