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Toelichting
Hoofdstuk 1

INLEIDING

Voor de aardgastransportleiding bij Terschuur is het verzoek ingediend om het deel dat onder de A1
doorloopt te verleggen. Het verleggen van de leiding is nodig in verband met de voorgenomen verbreding
van de A1.

De uitvoering van dit plan is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 2012".
Daarom is voorliggende partiële herziening van dat bestemmingsplan opgesteld.

afbeelding: ligging locatie.
Voorliggend plan betreft een partiële herziening van de verbeelding dat 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
deze partiële herziening.
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Hoofdstuk 2
2.1

BESTAANDE SITUATIE

Begrenzing plangebied

Het plangebied ligt bij de A1 ter hoogte van de kern Terschuur. Het plangebied wordt begrensd door
agrarische gronden de A1 en de spoorlijn Amersfoort-Apeldoren. Onderstaande afbeelding geeft de ligging
van het plangebied weer.

afbeelding: ligging plangebied op luchtfoto

2.2

Geldende bestemmingen

Het plangebied ligt in het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" en zoals nadien door het college
gewijzigd en in werking getreden, door de raad herzien en in werking getreden en zoals gewijzigd door een
intrekkingsbesluit van de raad. De gronden hebben de bestemmingen 'Agrarisch' en 'Verkeer' en de
dubbelbestemming 'leiding - gas' en 'Waarde - archeologie 1'. Verder zijn er op de verbeelding de
gebiedsaanduidingen 'kernrandzone', 'ecologische hoofdstructuur' en 'reconstructiewetzone verwevingsgebied (GV)' opgenomen.
Realisatie van de verlegging van de aardgastransportleiding is buiten de bestemming 'leiding - gas' niet
toegestaan.

afbeelding: uitsnede van de verbeelding uit het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 2012".
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In het bestemmingsplan zijn geen mogelijkheden opgenomen die uitvoering van voorliggend plan mogelijk
maken, bijvoorbeeld door wijziging of afwijken met een omgevingsvergunning. Daarom is een herziening
van het bestemmingsplan noodzakelijk, waarbij de nadruk ligt op een aanpassing op de verbeelding.
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Hoofdstuk 3

PLANBESCHRIJVING

Ter hoogte van Terschuur ligt een bestaande aardgastransportleiding dat onderdeel uitmaakt van het tracé
dat tussen Nijkerk en Barneveld loopt. Ter hoogte van Terschuur kruist deze leiding de gastransportleiding
die oost-west parallel loopt aan de spoorlijn en de A1.
Vanwege de concrete plannen die in voorbereiding zijn om de A1 ter hoogte van Terschuur te verbreden, is
hiervoor ruimte nodig. Vanwege de beperkte ruimte tussen de A1 en de spoorlijn is er voor gekozen de
leiding zowel onder de A1 als onder de spoorlijn te verleggen. Het traject van de leiding is ongeveer 300
meter lang. De nieuwe verbinding tussen de noordelijk gelegen leiding en de ten zuiden van de spoorlijn
gelegen leiding, wordt geboord uitgevoerd. Het huidige tracé zal hierdoor met de geboorde boog worden
vervangen. Het boren voorkomt dat er veel hoeft worden gegraven bij en onder de aanwezige weg- en
spoortracés.

afbeelding: te verleggen tracé, rood te verleggen tracé.

Het verleggen van het tracé is afgestemd met Rijkswaterstaat en ProRail. Rijkswaterstaat wil vanaf 2021
beginnen met het verbreden van de A1 nabij Terschuur. Hieraan voorafgaand moet de gastransportleiding
in de zomer van 2020 verlegd worden.

afbeelding: huidige situatie
8
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Voor het verleggen van een aardgastransportleiding is geen gemeentelijk beleid opgesteld. Een verzoek
daarvoor wordt getoetst aan het geldende bestemmingsplan. Verder moet worden voldaan aan de
toetsingsonderwerpen zoals deze zijn beschreven in hoofdstuk 5.
Uit de beschreven beoordeling van het verzoek blijkt dat er geen ruimtelijke en milieutechnische
belemmeringen zijn om aan het verzoek mee te werken. Daardoor is er sprake van een goede ruimtelijke
ordening en kan het verleggen van de aardgastransportleiding uitgevoerd worden.
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Hoofdstuk 4
4.1

BELEIDSKADER

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het relevante beleidskader. Het gaat om beleid en beleidsnota's die
direct dan wel indirect doorwerken in een bestemmingsplan of invloed hebben op bestemmingsregelingen
als er sprake is van nieuwe ontwikkelingen. Bij het verleggen van een aardgastransportleiding over een
afstand van ongeveer 300 meter is geen sprake van een nieuwe ontwikkeling.

4.2

Rijk

Doorwerking in plangebied
In dit geval is er sprake van het verleggen van een bestaand (hoofd)netwerk voor vervoer van (gevaarlijke)
stoffen via buisleidingen. De aanleg van nieuwe buisleidingen voor dergelijke doeleinden wordt wel
aangemerkt als nationaal belang 3. Het verleggen van de aardgastransportleiding is noodzakelijk als
voorbereiding op het verbreden van de A1 op het traject Amersfoort - afslag A30. De verbreding van de A1
valt onder de betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem, dat is aangemerkt
als nationaal belang 5.

Conclusie
Het verleggen van van de aardgasstransportleiding vormt geen strijdigheid met de doelstellingen van het
nationale beleid.

4.3

Provincie

In het Provinciale beleid en de Omgevingsverordening zijn geen specifiek beleidspunten en/of regels
opgenomen die betrekking hebben op het verleggen van de bestaande ondergrondse gastransportleiding.
Het toegestane gebruik als landbouwgrond ondervind geen belemmering.

Doorwerking plangebied
In dit geval is geen sprake van belemmering van provinciale belangen.

4.4

Regio

In het regionale beleid is geen beleid opgenomen dat uitspraken doet over aardgastransportleidingen in het
algemeen, dan wel het verleggen van (delen) van de aardgastransportleiding in het bijzonder.

Doorwerking in het plangebied
Bij dit plan is er geen sprake van doorwerking in het plangebied.

4.5

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
10
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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
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.

Doorwerking in plangebied
Tijdens de werkzaamheden moet worden voorkomen dat het aanwezige (grond)water door de
werkzaamheden vervuild raakt.

4.6

Gemeente

4.6.1

Energievisie gemeente Barneveld 2015-2020

De raad heeft in 2015 de Energievisie gemeente Barneveld 2015-2020 ('investeren in Barneveldse bronnen')
vastgesteld. Het energievraagstuk staat de laatste jaren landelijk stevig op de (politieke) agenda. Naast
het milieumotief en betaalbaarheid zijn ook maatschappelijke verantwoordelijkheid en
energie-onafhankelijkheid steeds meer een argument om actie te ondernemen. De gemeente Barneveld
voelt de urgentie om een bijdrage te leveren aan een schone, betrouwbare en betaalbare
energievoorziening en heeft een doelstelling vastgesteld die hoger ligt dan de landelijke
energiedoelstellingen.
Vooruitlopend op de nieuwe energiewetgeving in 2020 en energieneutraliteit in 2050, ziet de gemeente
graag dat de woningen en bedrijven aardgasloos en energieneutraal worden gebouwd. De gemeente is
medio 2018 een verkenning gestart naar hoe een aardgasvrije gemeente vorm zou kunnen krijgen. Naar
aanleiding van de uitkomsten hiervan (begin 2019) kunnen keuzes voor de energievoorziening voor nieuw te
bouwen woningen en/of bedrijven in de toekomst beïnvloed worden. Bijvoorbeeld waar het gaat om
mogelijkheden om aan te sluiten bij een collectieve warmtevoorziening of een wijkgerichte aanpak voor het
verduurzamen van woningen (Wijk van de Toekomst).
Het voorliggende plan voorziet in het verleggen van een aardgastransportleiding. Nieuwbouw van woningen
en/of bedrijfspanden worden in dit plan niet mogelijk gemaakt.

Doorwerking in plangebied
Het aspect duurzaamheid en energiebeleid is op dit plan niet van toepassing.

4.6.2

Structuurvisie Buitengebied Barneveld

De structuurvisie Buitengebied Barneveld is op 21 september 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. De
Structuurvisie Buitengebied Barneveld bouwt voort op keuzes die gemaakt zijn in de Strategische visie en
de Nota van Uitgangspunten voor het buitengebied.
De visie voor het buitengebied is ruimte bieden voor economische ontwikkeling in samenhang met behoud
"Aardgastransportleiding Terschuur, partiële herziening Buitengebied 2012" (vastgesteld)
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en ontwikkeling van de omgevingskwaliteiten landschap, natuur, woon- en leefmilieu.
In het buitengebied wordt een onderscheid gemaakt in deelgebieden, met beleidsaccenten op grond van
landschappelijke kenmerken en zones op grond van een specifieke functie. Zie hiervoor de afbeelding
'Visie ruimtelijke kwaliteit Barneveld'.
De deelgebieden zijn:
Agrarisch bedrijvenlandschap.
Agrarisch bekenlandschap.
Agrarisch slagenlandschap.
Veluws natuurgebied met agrarische enclaves.

12
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Afbeelding: Visie ruimtelijke kwaliteit Barneveld + legenda, met aangegeven plangebied (rode cirkel)

Per deelgebied wordt de ontwikkelingsrichting beschreven. Het kwaliteitsbeeld vormt het ruimtelijk
toetsingskader. Het stelt eisen die richtinggevend zijn voor ruimtelijke ontwikkeling. Deze (minimum)eisen
zijn kaderstellend voor het (bestemmings)plan. Het plangebied ligt in het volgende deelgebied.

4.6.2.1

Agrarisch bekenlandschap

De functie landbouw in het gebied is richtinggevend naast het versterken van dagrecreatief medegebruik.
Functieverandering naar wonen / niet-agrarische bedrijvigheid wordt vormgegeven in overeenstemming met
de regionale beleidsinvulling voor functiewijziging.
Karakteristiek
Het agrarisch bekenlandschap wordt gekarakteriseerd door een afwisseling van hogere ruggen met
dichtere beplanting (onder andere lanen) en bebouwing en lagere open delen waar de beken lopen. Langs
de beken is sprake van langere doorzichten. Delen van het gebied zijn zeer kleinschalig door kleinschalige
landschapselementen en bosjes. In dit deelgebied zijn een aantal relatief gave relicten van het
kampenlandschap.
Gebruik
In een groot deel van het gebied is de functie landbouw richtinggevend, ingepast in het streven naar
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behoud en versterking van de structuurbepalende natuur en landschapselementen in het gebied. In de
natuurkerngebieden van de voormalige Ecologische Hoofdstructuur is de landbouwfunctie niet
richtinggevend.
In het agrarisch bekenlandschap wordt gestreefd naar een goede dagrecreatieve structuur. Voor
versterking van die toeristisch-recreatieve functie van het gebied besteedt de gemeente aandacht aan
mogelijkheden voor het realiseren en verbeteren van wandel-, fiets- en ruiterpaden. De gemeente is
terughoudend ten aanzien van verblijfsrecreatie, uitgezonderd het stimuleren van recreatief medegebruik
van agrarische gronden als onderdeel van het beleid met betrekking tot nevenactiviteiten en
functieverandering.
Het verleggen van de aargastransportleiding, waarbij deze gestuurd geboord wordt, heeft geen gevolgen
voor de inrichting van het landschap. De enige invloed die de aardgastransportleiding op het landschap
heeft is dat binnen de op de verbeelding opgenomen zone niet gebouwd mag worden. In de huidige situatie
ligt er ook al een bouwbeperking en leent het huidige gebruik door infrastructurele werken geen
mogelijkheden voor bebouwing.

Doorwerking in het plangebied
Bij dit plan is er geen sprake van doorwerking in het plangebied.
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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 milieuhygiënische 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.
Onderzoek
Voor de geplande graafwerkzaamheden is een historisch bodemonderzoek in de gemeente Barneveld (en
Nijkerk) uitgevoerd (Lievense Milieu BV, kenmerk SOL008524HO d.d. 26 juni 2019) en beoordeeld.
Het onderzoek is correct uitgevoerd en voldoende voor wat betreft detaillering. De conclusie is dat op de
meeste plaatsen de graafwerkzaamheden kunnen worden verricht onder de nog (door de aannemer) vast te
stellen veiligheidsklassen conform CROW 400, zonder aanvullend/actualiserend bodemonderzoek. Tevens
is dan geen aanvullend grondwateronderzoek nodig met betrekking tot mogelijke verplaatsing van sterke
grondwaterverontreiniging met mobiele verontreiniging.
Op het moment van de aanvang van de graafwerkzaamheden moet door een terreininspectie nagegaan
worden of sprake is van asbestverdachte puinhoudende grondlagen. Indien dat het geval is zal nog
aanvullend onderzoek NEN5707/NEN5897 moeten worden uitgevoerd.

Conclusie
Het aspect bodem vormt op basis van het uitgevoerde onderzoek geen belemmeringen.

5.1.2

Niet gesprongen explosieven

Op de gemeentebrede Conventionele Explosieven (CE) kaart is het plangebied als risicogebied
aangegeven.
Verwezen wordt naar het vooronderzoek dat is uitgevoerd naar de aanwezigheid van explosieven (kenmerk
RN-14037-2.0, dd. oktober 2015), uitegevoerd door Expload. In opdracht van ProRail is een recenter
(voor)onderzoek uitgevoerd (PGO Veluwe (ROZ-138), van 19 april 2019). Dit is een meer gedetailleerd
uitgevoerd onderzoek, vooral bedoeld om horizontaal verdachte gebieden te beperken ter plaatse van het
spoorwegtracé.
Door de meest recente gegevens te gebruiken kan het zijn dat geen of minder opsporingswerkzaamheden
hoeven te worden uitgevoerd.

Conclusie
Voor het starten van de werkzaamheden moet voor de exacte boorlocaties de aanwezigheid van eventuele
niet gesprongen explosieven inzichtelijk zijn.
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5.2

Cultuurhistorie

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet bij het opstellen van bestemmingsplannen
rekening worden gehouden met cultuurhistorische waarden. Daar waar het voor de archeologie al
gemeengoed is, geldt het dus ook voor andere aspecten van de cultuurhistorie. Rekening houden met
cultuurhistorie impliceert dat bekend moet zijn wat er voor waarden aanwezig zijn. 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.
In het bestemmingsplan komen uiteenlopende dubbelbestemmingen voor om ruimtelijke kwaliteiten te
borgen. Voor dit plangebied blijft de geldende dubbelbestemming gehandhaafd. Er is binnen het
plangebied geen sprake van de aanwezigheid van cultuurlandschappelijke en historisch
stedenbouwkundige waarden.

5.2.1
5.2.1.1

Archeologie
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 binnen 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 voor bodemverstorende werkzaamheden dieper dan 30 cm.
Het project valt onder deze vrijstelling zodat geen nader onderzoek noodzakelijk is.
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden
aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet melding van de desbetreffende vondsten bij de
minister (namens deze de RCE) verplicht.

afbeelding: waardering archeologische verwachting.
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5.2.2

Cultuurlandschappelijke waarden

De gemeenteraad heeft op 25 april 2018 ingestemd met de 'Cultuurlandschappelijke waardenkaart' als
toetsingskader bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Het plangebied bij Terschuur ligt voor een klein deel in een vochtige kampontginning met een zeer lage
waardering. Hier zijn de voorgenomen plannen ook niet strijdig met de cultuurlandschappelijke waarde. Het
cultuurlandschap is na de verlegging niet veranderd.

Conclusie
Dit bestemmingsplan is niet strijdig met de archeologische en cultuurlandschappelijke waardering.

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. Deze afstand tot beschermde
gebieden in samenhang met de relatief kleine ingrepen, tijdens de werkzaamheden, in het landschap,
leveren geen belemmeringen op voor het 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.
Om te beoordelen of de beschermde soorten in het plangebied aanwezig zijn, is de locatie bezocht door
een flora- en faunacontroleur.
Uit de waarneming ter plaatse is geconstateerd dat op de boorlocatie geen beschermde planeten en/of
dieren voorkomen. De werkzaamheden vormen dan ook geen negatieve invloed op beschermde soorten.
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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.
Eenieder 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 hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als doel om
het aanwezige areaal bossen en beplantingen 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, hakhout of
griend van een oppervlakte van tien are of meer of rijbeplanting die twintig (of meer) bomen omvat,
gerekend over het totaal aantal rijen. Een her-plantplicht is niet aan de orde.

Conclusie
Geconcludeerd wordt dat de Wet natuurbescherming uitvoering van het onderhavige plan niet in de weg
staat.

5.3.2

Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszones

Het plangebied ligt 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 de
hieronder opgenomen afbeelding, afkomstig uit de 'geconsolideerde Omgevingsverordening (december
2018), blijkt dat het plangebied binnen het GO ligt.
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afbeelding: plangebied aangeven binnen de groene ontwikkelzone.

Gebieden die binnen het GO liggen, zijn aangewezen om daar waar zich ontwikkelingen voordoen nieuwe
natuur te ontwikkelen danwel versterken. Nieuwe ontwikkelingen moeten bijvoorbeeld landschappelijk
worden ingepast.
Het verleggen van de aardgastransportleiding vindt ondergronds gestuurd plaats, daarbij vindt geen
bovengrondse invloed op de omgeving plaats.

Conclusie
Het verleggen van de aardgastransportleiding heeft geen invloed op de beoogde ontwikkelmogelijkheden
binnen het GO.

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 zo nodig het groepsrisico verantwoord.

Wettelijk kader
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.
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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.

Beoordeling risicobronnen
Ten aanzien van het aspect externe veiligheid geldt dat er in de nabijheid van het plangebied een
tankstation met LPG vulpunt is gevestigd. Het plangebied valt buiten de invloedsfeer van de LPG vulpunten
geen risicobronnen in de directe nabijheid aanwezig zijn. Het ligt niet in de verwachting dat een incident
met de aardgastransportleiding de mogelijkheden van de rampenbestrijding overstijgt. De te verleggen
aardastransportleiding valt niet binnen de invloedssfeer van gevoelige objecten, een extern
veiligheidsonderzoek is niet nodig. Externe veiligheid is derhalve geen relevant milieuaspect.

Conclusie
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor onderhavig plan.

5.5

Geluid

De basis voor de ruimtelijke afweging van geluid is de Wet geluidhinder (Wgh). Bij 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.
Het verleggen middels een grondboring van een gasleiding heeft geen blijvende invloed op aanwezige
gevoelige objecten.

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

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
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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.
Een aardgastransportleiding wordt niet aangemerkt als een geurgevoelig object. Daarnaast veroorzaakt
een leiding geen geuruitstoot zoals bedoeld in de Wvg.

Conclusie
Het aspect geur vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

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 ontwikkeling 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).
Het verleggen van de aardgastransportleiding valt niet onder 'stedelijke ontwikkeling'. Daarom is geen
verdere toelichting vereist.

Conclusie
Het aspect duurzame verstedelijking vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

5.8

Leidingen

Binnen of in de directe nabijheid van het plangebied komen leidingen en beschermingszones van leidingen
voor die in het kader van onderhavig bestemmingsplan bescherming behoeven. Er komen geen
laagvliegroutes voor die beperkingen stellen aan de bouwhoogten. Daarnaast is er bij dit plan geen sprake
van bouwhoogtes.
De te verleggen leiding wordt planologisch op de verbeelding weergegeven, met daaraan gekoppeld de in
de regels opgenomen beschermingszone bij leidingen.

Conclusie
Het aspect leidingen wordt planologisch vastgelegd.
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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.
De ontwikkelingen in het plangebied wordt niet aangemerkt als een ontwikkeling dat valt binnen de
randvoorwaarden van het Besluit Niet in Betekenende Mate Bijdragen. De invloed van deze ontwikkeling
hoeft niet in beeld te worden gebracht.

Conclusie
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
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
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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 de activiteit niet m.e.r.-plichtig want de activiteit komt weliswaar voor op de lijst in onderdeel
D van het Besluit milieueffectrapportage, maar de omvang van de activiteit ligt onder de drempelwaarden
zoals genoemd in onderdeel D [D8.1b] en het onderhavige plan is geen project dat vanwege aard, omvang
of ligging een aanzienlijk milieueffect zal hebben. Dat blijkt ook uit de toetsing van het plan aan de in
bijlage III van de Europese m.e.r.-richtlijn opgenomen criteria. Zo heeft die 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. De bestaande buisleiding wordt over een lengte
van ongeveer 300 meter verlegd met behulp van het ondergronds gestuurd boren. De ondergrens voor
aanpassingen aan leidingen is 5 km. In bijlage 3 is het achterwege laten van een m.e.r. beoordeling nader
onderbouwd.

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 natuurbescherming). Uit de beoordeling van het aspect ecologie (zie paragraaf 5.3) blijkt dat
er voor dit plan geen passende beoordeling nodig is. 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).

Conclusie
Op basis van het voorgaande hoeft geen procedure voor een milieueffectrapportage doorlopen te worden.
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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.

Veiligheidszone - Activiteitenbesluit
Binnen de grenzen van het bestemmingsplan is geen gasdrukmeet- en regelstation aanwezig. 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 gevoelig object, bijvoorbeeld een woning, en een
gasdrukmeet- en regelstation moet een veiligheidsafstand van 6 meter worden aangehouden. In de
nabijheid van het plangebied komt dit niet voor.

Conclusie
Vanuit milieuzonering zijn er geen belemmeringen voor het plan.

5.12

Natuur en landschap

Het plangebied ligt in een agrarisch gebied dat wordt doorsneden door de A1, de spoorlijn
Amersfoort-Apeldoorn en lokale wegen, die allen in een oost/west richting georiënteerd liggen. Verder
lopen er lags de spoorlijn en de snelweg afwateringssloten ingepast in het landschap. De gasleiding zal
vanaf agrarische grond schuin onder deze elementen naar een zuidelijk gelegen agrarisch perceel geboord
worden.
Bij het boren van gasleiding worden geen landschapselementen aangetast. Er treedt geen blijvende
landschappelijk aanpassing op.

Conclusie
Vanuit natuur en landschap zijn er geen belemmeringen voor het plan.

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.
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Situatie
Nieuwe ontwikkelingen zullen worden getoetst aan de Handreiking Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid, het Besluit veiligheidregio’s en aan de eisen van de aangewezen hoofd- en
subaanrijdroutes. Dit zal gebeuren bij de bouwplannen en inrichtingsplannen.
De te verleggen aardgastransportleiding ligt niet in de nabijheid van een woongebied en/of kern. Een
onderzoek naar de externe veiligheid is daarom niet nodig.
Door de nieuwe locatie wijzigen de veiligheidsrisico’s beperkt. De aanwezige personen zijn naar
verwachting in voldoende mate zelfredzaam om zichzelf ingeval van een incident in veiligheid te kunnen
brengen. Het ligt niet in de verwachting dat een incident met de aardgastransportleiding de mogelijkheden
van de rampenbestrijding overstijgt. Ik adviseer om in voorbereiding op en ten tijde van de werkzaamheden
de omgeving te informeren over de mogelijke risico’s. Er is geen aanleiding om aanvullend te adviseren
over rampbestrijding en zelfredzaamheid.

Conclusie
Er zijn voor wat betreft de eisen voor de veiligheid geen belemmeringen voor dit bestemmingsplan.

5.14

Verkeer

De aandachtspunten voor verkeer, parkeren en ontsluiting zijn niet relevant voor het verleggen van de
aardgastransportleiding.

Conclusie
Er zijn voor wat betreft de eisen voor het verkeer, parkeren en ontsluiting geen belemmeringen voor dit
bestemmingsplan.

5.15

Water

Met de uitvoering van het plan is geen oppervlakte vergroting of verkleining aan de orde. Het aanwezig zijn
van een aardgastransportleiding in de grond heeft geen invloed op hemelwater danwel de afvoer van
afvalwater. Tijdens de aanleg van de leiding moet zorgvuldig gewerkt worden zodat eventuele vervuiling van
de bodem en/of bodemwater voorkomen wordt.
Conclusie
Er zijn voor wat betreft de eisen voor water geen belemmeringen voor dit bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 6
6.1

JURIDISCHE ASPECTEN

Inleiding

Deze partiële herziening is gebaseerd op het moederplan "Buitengebied 2012" (met identificatienummer
NL.IMRO.0203.1056-0004), vastgesteld op 28 mei 2013 en zoals nadien door het college gewijzigd en in
werking getreden, door de raad herzien en in werking getreden en zoals gewijzigd door een
intrekkingsbesluit van de raad.
De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:
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
afwijking- en algemene wijzigingsregels en tot slot de algemene procedureregels.
Hoofdstuk 4 betreft het overgangsrecht en de slotbepaling.
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 incidenteel voorkomen
dat bijvoorbeeld het Rijk of 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.

6.2

Bestemmingsregels

In hoofdstuk 2 van de partiële herziening zijn de bestemmingsregels opgenomen. In dit hoofdstuk en de
daarin opgenomen bepalingen over de bestemming 'Leiding - Gas' worden de regels van het
bestemmingsplan "Buitengebied 2012" niet herzien.
Wel is de verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" op de locatie gewijzigd in die zin dat
het een deel van de bestemmingsaanduiding 'Leiding - Gas' is aangepast, verlegd.
Zie verder de toelichting bij het bestemmingsplan "Buitengebied 2012". Hieronder volgt een nadere
uiteenzetting van enkele specifieke onderdelen van de partiële herziening.

6.3

Algemene regels

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat de algemene regels zoals opgenomen in het bestemmingsplan
"Buitengebied 2012", en zoals nadien door het college gewijzigd en in werking getreden, door de raad
herzien en in werking getreden en zoals gewijzigd door een intrekkingsbesluit van de raad, niet zijn
gewijzigd.
Overeenkomstig het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de voorgeschreven
Anti-dubbeltelregeling opgenomen.

6.4

Overgangs- en slotregels

In het laatste hoofdstuk zijn de regels ten aanzien van het overgangsrecht opgenomen. Het laatste artikel
van de regels betreft de citeertitel van voorliggende partiële herziening.

6.5

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
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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 (zoals in bestemmingsplan), voorlichting,
subsidieverlening, afwijking 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 2016 heeft de gemeente de Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, VTH-beleid vastgesteld.
In dit VTH-beleid staat beschreven hoe het college van burgemeester en wethouders op hoofdlijnen omgaat
met de uitvoering van VTH-taken en welke prioriteiten hieraan zijn toegekend. Het college is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de VTH-taken en heeft de uitvoering van deze taken met ingang van
1 april 2013 grotendeels belegd bij de Omgevingsdienst de Vallei.
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 beleid voor afwijkingen.
In het moederplan (bestemmingsplan "Buitengebied 2012"), en daarmee ook in deze partiële herziening, is
gestreefd naar heldere, eenduidige planregels met zo min mogelijk interpretatiemogelijkheden.
Verder zijn aan de in het moederplan (bestemmingsplan "Buitengebied 2012") opgenomen
afwijkingsmogelijkheden duidelijke voorwaarden verbonden, die voldoende objectief bepaalbaar zijn.
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Hoofdstuk 7

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Op grond van artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeenteraad een
exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan voorkomt dat in het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) is aangewezen.
Nu het onderhavige plan niet de bouw van een hoofdgebouw (of een ander bouwplan zoals dat in artikel
6.2.1 Bro is opgenomen) mogelijk maakt, is dit niet aan de orde.
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Hoofdstuk 8
OVERLEG EN MAATSCHAPPELIJKE
UITVOERBAARHEID
De procedure voor het gedeeltelijk herzien van een bestemmingsplan is door de wetgever geregeld.
Conform artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) heeft het college op 4 april 2019 in de Barneveldse
Krant en Barneveld Huis-aan-Huis en langs elektronische weg kennis gegeven van het voornemen om de
voorliggende partiële herziening van het geldende bestemmingsplan voor te bereiden. Aangegeven is 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 de partiële herziening opgestart.

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.
Er is in het gebied van de voorgenomen ontwikkeling geen sprake van bijzondere waarden of andere
situaties waardoor deze ontwikkeling zou raken aan enig nationaal belang. Daarom is afgezien van het
voeren van vooroverleg met het Rijk.
Verder is er geen sprake van provinciale belangen, zodat ook is afgezien van vooroverleg met de provincie
Gelderland. Op grond van artikel 3.1.1 lid 2 Bro kan derhalve worden afgezien van overleg in door de
provincie en het Rijk aangegeven gevallen.
Het Waterschap Vallei & Veluwe heeft aangegeven dat geen vooroverleg nodig is indien de toename van
de verharding kleiner is dan 4.000 m² en de waterhuishoudkundige doelen van het waterschap niet in het
geding komen door een bestemmingsplan. Er is in dit plan geen sprake van toename van verharding. Om
die reden heeft geen vooroverleg met het waterschap plaatsgevonden.
Ook belangen van omliggende gemeenten zijn bij dit plan niet in het geding.

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.
Op 15 december 2009 heeft het college besloten dat bij bestemmingsplannen alleen inspraak wordt
gevoerd bij plannen waarbij maatschappelijke belangen een rol spelen, die politiek gevoelig liggen of
waarbij inspraak een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit en/of snellere doorlooptijd van het plan. Hiervan
is bij dit plan geen sprake. Dit plan wordt niet voor inspraak ter inzage gelegd.

8.3

Zienswijzen

Het ontwerp voor de partiële herziening heeft van 7 februari tot en met 19 maart 2020 ter inzage gelegen.
Gedurende deze periode heeft eenieder de mogelijkheid gehad om een zienswijze naar voren te brengen.
Tijdens deze zes weken zijn er geen reacties ingediend.
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