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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing is opgesteld in het kader van een voorgenomen initiatief op 
Oud Bodegraafseweg 87 te Bodegraven. Gezien de gevorderde leeftijd van de initiatiefnemer en het 
ontbreken van opvolging of overname worden de agrarische activiteiten op dit perceel afgebouwd. Dit 
betekent dat de aldaar aanwezige kinderopvang niet langer als een nevenfunctie van een agrarisch 
bedrijf geldt. Om de kinderopvang voort te laten bestaan, is een zelfstandige bestemming 
noodzakelijk. Los daarvan wenst de initiatiefnemer voor zichzelf gebruik te maken van de regeling 
Ruimte voor Ruimte om 1000m² (voormalige) agrarische bebouwing te amoveren en in ruil daarvoor 
een extra, levensloopbestendig woonhuis te realiseren op het perceel. 
 
De beoogde ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan. De 
planologische inpassing van dit initiatief wordt verdisconteerd in de actualiseringsprocedure van 
Bestemmingsplan Buitengebied West. 

1.2. Ligging van het plangebied 

Het plangebied is gelegen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De voormalige gemeente 
Bodegraven is een plattelandsgemeente met bijna 20.000 inwoners, centraal gelegen in het Groene 
Hart. De Oude Rijn doorsnijdt de kern van het dorp, parallel hieraan ligt de spoorverbinding tussen 
Utrecht en Leiden. De rijkswegen A12 en N11 zijn direct ten zuiden en oosten van de gemeente 
gelegen. Door de strategische ligging heeft het dorp een relatief grote bedrijvigheid. Oorspronkelijk 
bestond een groot deel van de bedrijvigheid uit de handel in kaas, tegenwoordig is de aard van 
bedrijvigheid zeer divers. Het buitengebied bestaat voornamelijk uit agrarisch grasland met 
(voormalige) agrarische bedrijven. 
 
Het betreffende perceel is gelegen ten westen van de bebouwde kom van Bodegraven. De Oud 
Bodegraafseweg is een verkeersader met een grote historie. Op korte afstand is de N11 gelegen. Aan 
de andere zijde begint een uitgestrekt polderlandschap. Het perceel is op de kruising Oud 
Bodegraafseweg / J.C. Hoogendoornlaan gelegen, langs de Wonnewetering. 

1.3. Leeswijzer 

De huidige en toekomstige situaties worden beschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 geeft een 
samenvatting van de vigerende beleidsstukken voor de locatie. Hoofdstuk 4 beschrijft de 
planologische aspecten met betrekking tot het initiatief. In hoofdstuk 5 volgen de stedenbouwkundige 
aspecten. Vervolgens is in hoofdstuk 6 de financiële haalbaarheid opgenomen en komen in hoofdstuk 
7 de conclusie en procedure aan de orde. 
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2. HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE 

2.1. Huidige situatie 

Oud Bodegraafseweg 87 bevindt zich nabij de kruising met de J.C. Hoogendoornlaan. Er is een 
agrarisch bedrijf gevestigd. Voorheen was de hoofdactiviteit het houden van melkvee. Dit is inmiddels 
gewijzigd in het opfokken van runderen. Er zijn meerdere stallen en schuren op het perceel aanwezig 
voor het huisvesten van dieren, het opslaan van voer e.d en het stallen van landbouwvoertuigen. Tot 
het bedrijf behoren drie grote percelen grasland. Bij wijze van nevenfunctie is een kinderdagverblijf 
actief. Voor deze nevenfunctie is vrijstelling verleend door de gemeente. Enkele jaren geleden is – 
conform de in juni 2007 verleende vergunning – een geheel nieuw pand gerealiseerd voor de 
kinderopvang. Ook het oude stalgedeelte aan de woning wordt hiervoor gebruikt. Naast het nieuwe 
pand, langs de Oud Bodegraafseweg, is in 2008 een omheinde speelweide aangelegd, waar de 
kinderen kunnen fietsen en spelen. Over deze speelweide is destijds wel overleg geweest met de 
gemeente, maar er is verzuimd een aanlegvergunning aan te vragen. 
 

 
Overzichtsfoto (bron: provincie Zuid-Holland) 
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2.2. Toekomstige situatie 

De nieuw op te richten woning is bedoeld voor de heer en mevrouw Verboon sr. Het agrarische bedrijf 
wordt zeer binnenkort beëindigd omdat de heer Verboon sr. daar de leeftijd voor bereikt heeft en de 
heer Verboon jr. dit bedrijf niet voortzet. De heer en mevrouw Verboon sr. zullen in de nieuwe woning 
alle woonvoorzieningen gelijkvloers hebben. Om de in het bezit zijnde graslanden te beweiden, zullen 
er hobbymatig enkele koeien en schapen gehouden worden. Hiertoe blijft de ‘nieuwere’ stal 
gehandhaafd. Hiermee blijft tevens de 'boerensfeer' van het kinderdagverblijf in stand. De overige 
bebouwing wordt geamoveerd. Een berging wordt verplaatst/vernieuwd, want deze is noodzakelijk 
voor het stallen van voertuigen. Als extra aanrijdroute voor de brandweer naar het kinderdagverblijf en 
als ontsluiting van de graslanden wordt een nieuwe brug over de Wonnewetering aangelegd. In 
onderstaande schets is de gewenste situatie weergegeven. 
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3. BELEID 

3.1. Rijksbeleid 

3.1.1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
Het belangrijkste landelijke beleidskader voor het buitengebied is sinds maart 2012 neergelegd in de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, die de Nota Ruimte uit 2006 heeft vervangen. Zij biedt inzicht 
in de hoofdlijnen van het landelijke ruimtelijke ordeningsbeleid en vormt zodoende een toetsingskader 
voor beleidsvoornemens waarmee een nationaal of zelfs internationaal belang gemoeid is. Belangrijke 
beleidsbepalingen in deze Rijksnota zijn: 

• de aanwijzing van het Groene Hart als waardevol open cultuurlandschap met 
veenweidekarakter en 

• de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur die in 2021 gerealiseerd dient te zijn, 
waaronder ook EHS-gebieden in Bodegraven-Reeuwijk. 

Van betekenis is verder ook de aanwijzing van het Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied 
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck tot Natura 2000-gebied. De natuurwaarden die hier behouden en 
ontwikkeld moeten worden, zouden volgens de Natuurbeschermingswet en afspraken in EU-verband 
geen hinder mogen ondervinden van functies in aangrenzende plandelen. Door de verreikende 
doelstellingen voor het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck moet de 
ontwikkelingsruimte voor bedrijven en woonfuncties in de verre omtrek van dit natuurgebied op de 
beoogde natuurdoelen worden afgestemd. 
 
Het initiatief voorziet in een vermindering aan bedrijfsactiviteiten en een vermindering aan bebouwing. 
Dit heeft geen nadelige – eerder een positieve – invloed op het cultuurlandschap en op 
natuurgebieden.  

3.2. Provinciaal beleid 

3.2.1. Structuurvisie Zuid-Holland & Verordening Ruimte Zuid-Holland 
De hoofdlijnen van het ruimtelijke ordeningsbeleid aan provinciale zijde worden sinds juli 2010 
bepaald door de provinciale Verordening Ruimte en de Provinciale Structuurvisie. Zij vervangen de 
vier oude streekplannen en de Nota Regels voor Ruimte, die in de hieraan voorafgaande jaren als 
sturingsinstrumenten hebben gefungeerd. Voor het buitengebied van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk voorzien beide nota’s hoofdzakelijk in:  

• de handhaving van het “Agrarisch landschap” 
• de aanwijzing van gebieden waar volgens PZH sprake is van ongewenste bodemdaling 
• afbakening van de ecologische hoofdstructuur conform het voormalige streekplan en inclusief 

reeds verworven terreinen aan de noordkant van de Meijekade en 
• de aanduiding van een indicatief tracé voor een ecologische verbinding tussen de 

Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen. 
Andere beleidsspeerpunten zijn de aanwijzing van topgebieden voor cultureel erfgoed, de vrijwaring 
van het veenweidegebied van nieuwe initiatieven op het vlak van windenergie of de regulering van 
voederteelt. 
 
De Verordening Ruimte kan voor tal van individuele ontwikkelingskwesties een vrij dwingend en – 
zoals de naam ook stelt – verordenend karakter hebben. Dit geldt o.a. voor: 

• de ontwikkelingsruimte voor landbouwbedrijven 
• de toelaatbaarheid van andere bedrijven in het buitengebied 
• de opties voor de sanering van leegkomende bedrijven of 
• de voorwaarden waaronder nieuwe initiatieven toelaatbaar worden geacht (milieu, 

dierenwelzijn, verkeer etc.). 
Het gaat hier voornamelijk om de regeling Ruimte voor Ruimte. De primaire doelstelling van deze 
regeling in Zuid-Holland is de ruimtelijke kwaliteit van het landschap verbeteren. Dit door middel van 
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het slopen van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, niet-agrarische bedrijfsgebouwen en/of 
kassen. Deze bouwwerken verstoren de gewenste landschappelijke kwaliteit in het landelijke gebied 
en veroorzaken verrommeling. In ruil voor het slopen van de bedrijfsgebouwen mogen vervolgens op 
passende locaties één of meer ‘compensatiewoningen’ worden gebouwd. 
 
Primaire doelstellingen van de regeling: 
• Ruimtelijke kwaliteit verbeteren in het landelijke 
gebied. 
• Verrommeling in het landschap tegengaan. 

Secundaire doelstellingen van de regeling: 
• Boeren financieel ondersteunen bij teloorgang 
agrarische sector. 
• Saneren van verspreid glas. 
• Concentreren van glastuinbouw. 

 
Verordening Ruimte artikel 3 Lid 2 uitzonderingen 
In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen bestemmingsplannen voor gronden buiten de 
bebouwingscontouren de volgende ontwikkelingen mogelijk maken: 
a) ruimte voor ruimte 
‘Ruimte voor ruimte’; de sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, kassen of andere 
gebouwen danwel de sanering van sierteelt en de bouw van één of meer compensatiewoningen ter 
plekke of in de directe omgeving van de gesloopte bebouwing of op een andere passende locatie. 
Hierbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 
i  de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse wordt duurzaam verbeterd; 
ii  voor de sloop of sanering op één of meerdere percelen van iedere 1.000 m² gebouwen, iedere 
5.000 m² kassen of iedere 2,25 ha boom- en sierteelt, mag één compensatiewoning worden gebouwd; 
iii  de nieuwe woningen brengen uit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen met zich mee 
voor de bedrijfsvoering van de omliggende agrarische bedrijven; 
iv  de gebouwen of kassen zijn opgericht voor de peildatum van 1 januari 2007; 
v  de kassen zijn gelegen buiten de gebieden voor glastuinbouw (met uitzondering van de 
transformatiegebieden) zoals aangeduid op kaart 2 én 
vi  de sierteeltpercelen zijn gelegen buiten de boom- en sierteeltgebieden, zoals aangeduid op 
kaart 2. 
 
Aan Oud Bodegraafseweg 87 wordt 1.000 m² aan voormalige agrarische bebouwing geamoveerd. 
Deze gebouwen zijn ruim voor 2007 gebouwd, zie hiervoor de bijlagen. Er is geen sprake van 
glastuinbouw, of boom- en sierteeltgebied. In overleg met een gemeentelijke stedenbouwkundige is 
een zodanige inrichting van het perceel tot stand gekomen waardoor de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse 
duurzaam verbetert: de bebouwing blijft geclusterd, doorkijken worden gehandhaafd of verbeterd. De 
agrarische bestemming vervalt, de bijbehorende forse bebouwingsmogelijkheden eveneens. Het zicht 
op de Binnenpolder wordt vergroot en de ‘verrommeling’ neemt af. Op de milieuhygiënische aspecten 
wordt verder in dit document ingegaan, maar de bedrijfsvoering van omliggende agrarische bedrijven 
wordt door dit initiatief niet belemmerd. Het initiatief voldoet hiermee aan de randvoorwaarden die de 
provincie Zuid-Holland heeft gesteld. 

3.2.2. Agenda Landbouw 
De beleidsnota ‘Agenda Landbouw’ die door de provincie Zuid-Holland begin 2011 is vastgesteld, 
schetst voor het landelijke gebied vier verschillende toekomstperspectieven, waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt in: 

• landbouwtopgebieden met goede randvoorwaarden voor de productie voor de wereldmarkt 
• landbouwgebieden met een opgave, waar de rentabiliteit van de landbouw door bijzondere 

omstandigheden beperkt wordt (zoals bodemdaling of klimaatveranderingen) 
• landbouw onder invloed van de stad (vooral nabij de randen van grote steden) en 
• natuur- en recreatiegebieden waar sprake kan zijn van agrarisch medegebruik. 

Het perceel ligt in een ‘landbouwtopgebied’. Beëindiging van agrarische bedrijven en schaalvergroting 
van de overige agrarische bedrijven is aan de orde van de dag. Het grasland dat in eigendom is van 
de initiatiefnemer behoudt de agrarische bestemming en zal ook als zodanig gebruikt worden. In 
eerste instantie in een hobbymatige sfeer, in de toekomst door een of meerdere andere agrarische 
bedrijven. Het initiatief heeft hier geen nadelige invloed op.  
 
Hierbij is op te merken dat een zelfstandige ontsluiting van de graslanden noodzakelijk is. 
Aangrenzende bedrijven hebben en krijgen geen interesse in het grasland. In de toekomst zal het 



Projectnr. 10.026 Rapportnaam Ruimtelijke onderbouwing Oud Bodegraafseweg 87  
7 Rapportnr. 10.026.01 Adviseur Projectburo Rijnland b.v. 

 

benodigde landbouwverkeer dus over de openbare weg komen, waar dit door het steeds meer 
uitbesteden aan loonwerkers toch al het geval is. Het grasland en de nieuwe woning worden geheel 
zelfstandig van de kinderopvang. Op dit moment is er één ontsluiting; de oorspronkelijke brug aan de 
Oud Bodegraafseweg. Deze brug is nog van ‘ouderwetse’ afmetingen. Het is overduidelijk dat 
landbouwverkeer en kinderopvang een gevaarlijke combinatie vormt. Op dit moment rijdt het 
landbouwverkeer wel tussen de kinderen en ouders door, maar dit gaat goed doordat de 
initiatiefnemer dit zelf in de gaten houdt en aanwijzingen geeft en het aantal verkeersbewegingen op 
dit moment ook beperkt is. Beide factoren zullen in de toekomst niet meer het geval zijn, waardoor 
een separate ontsluiting noodzakelijk is. Deze ontsluiting bevindt zich aan de zijde van de J.C. 
Hoogendoornlaan. Dit is een bredere weg, met een brede berm, de brug zal niet heel breed (en 
daarmee ook niet heel opvallend) hoeven te zijn. Een ander belangrijk doel van de brug is dat deze in 
geval van nood door de brandweer gebruikt kan worden als tweede aanrijdroute. 
 

 
 
Schets positie nieuwe brug 

3.2.3. Herziening natuurbeleid 
In het regeerakkoord van 2010 zijn op Rijksniveau beleidswijzigingen op het vlak van natuur 
vastgelegd. Zij hebben een verreikende verandering van het natuurbeleid tot stand gebracht met als 
gevolg: 

• forse bezuinigingen op het budget voor realisatie en beheer van nieuwe natuurgebieden 
• de hiermee samenhangende herijking van de omvang en reikwijdte van de EHS en 
• het schrappen van inrichtingseisen die aan het Rijksbeleid voor robuuste ecologische 

verbindingen (REV) verbonden waren. 
Voor het buitengebied van Bodegraven-Reeuwijk betekent dit, dat de omvang, ligging en reikwijdte 
van de oorspronkelijk beoogde natuurgebieden naar verwachting zal wijzigen. Formele 
uitgangspunten voor de planherziening zijn daarbij: 

• het behoud van planten- en diersoorten die volgens de Flora- en Faunawet als beschermde 
soorten zijn aan te merken en 

• de ontwikkeling van een nog nader uit te werken ecologische verbindingszone tussen de 
Natura 2000-gebieden van de Reeuwijkse Plassen en Nieuwkoopse Plassen. 

 
Het initiatief voorziet in een afbouw van agrarische activiteiten. Hobbymatig zal nog wel wat vee 
gehouden worden. Het kinderdagverblijf is reeds jaren in bedrijf. Dit vindt allemaal plaats op een 
bestaande locatie. Deze activiteiten hebben geen negatieve invloed op (het aanwijzen van) 
natuurgebieden. 

3.2.4. Landschap en Cultuurhistorie 
De bescherming van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden heeft in de afgelopen jaren 
ook op provinciaal niveau veel aandacht gekregen. Zo is in 2007 de Cultuurhistorische hoofdstructuur 
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(CHS) van Zuid-Holland vastgesteld, waarin een overzicht wordt gegeven van de cultuurhistorische 
kenmerken en waarden in de provincie. Het betreft hierbij zowel archeologische kenmerken als 
historisch-landschappelijke en historisch-stedenbouwkundige gegevens, die in zogenaamde 
regioprofielen zijn samengevat. 
De CHS ziet in dit kader vooral op: 

• de bebouwingslinten Oud Bodegraven en de ontginningsassen rond Reeuwijk Dorp of 
• de diversiteit en karakteristiek aan verkavelingpatronen. 

Aandacht vraagt voorts de herbestemming en het hergebruik van leegstaande of vrijkomende 
gebouwen, die niet zelden een zekere cultuurhistorische waarde hebben. 
 
Het bebouwingslint Oud Bodegraven heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Dit wordt door het 
initiatief niet verstoord. Er wordt juist geprobeerd om waardevolle elementen als het slagenlandschap 
te versterken door zichtlijnen terug te brengen en de hoeveelheid bebouwing terug te brengen. Een 
separate ontsluiting aan de J.C. Hoogendoornlaan zorgt ervoor dat de oorspronkelijke brug niet 
gemoderniseerd (lees: vernieuwd en verbreed) hoeft worden, maar gehandhaafd blijft. De te 
amoveren bebouwing vertegenwoordigt geen cultuurhistorische waarde, de sloop hiervan heeft geen 
negatieve invloed op dit aspect. Het verkavelingspatroon wijzigt niet. Op de cultuurhistorie onder 
maaiveldniveau wordt ingegaan onder de paragraaf archeologie. 
 

3.3. Waterschapsbeleid 

Naast het beleidskader van Rijk en provincie is ook het beleid van de waterbeheerders van belang, in 
dit geval van het “Hoogheemraadschap van Rijnland”. Het is van belang hoe het peilbeheer in de 
afzonderlijke poldereenheden wordt geregeld, en hoe de diverse hoofdfuncties in het buitengebied 
met het peilbeheer gefaciliteerd worden. Daarnaast spelen er ook vraagstukken op het vlak van 
kwaliteits- en kwantiteitsbeheer. 

3.3.1. Waterbeheerplannen, KRW en peilbesluiten 
Met het oog op een beter kwantiteits- en kwaliteitsbeheer hebben de waterbeheerders zich 
gecommitteerd aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). In het verlengde hiervan hebben zij in de voorbije 
jaren verschillende waterbeheerplannen vastgesteld, die inzicht bieden in de meest belangrijke KRW-
maatregelen. 
 
Voor de locatie en nabije omgeving gelden geen specifieke regels. Er zijn plannen om het polderpeil 
meer te kunnen beïnvloeden door het aanbrengen van een gemaal. In de omgeving zijn in de 
afgelopen jaren meerdere van dergelijke gemalen geplaatst. 

3.3.2. Watervergunning 
Ten behoeve van de aanleg van de nieuwe brug wordt een watervergunning aangevraagd. Over de 
hiertoe geldende randvoorwaarden is reeds overleg geweest met het Hoogheemraadschap. 
 

3.4. Gemeentelijk beleid 

3.4.1. Bestemmingsplan 
Het betreffende perceel is gelegen in het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Bodegraven”, 
vastgesteld door de gemeenteraad van Bodegraven op 16 december 2004 en gedeeltelijk 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 5 juli 2005, gedeeltelijk vernietigd door 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 20 september 2006 en het 
bestemmingsplan Reparatieherziening Buitengebied, vastgesteld door de gemeenteraad van 
Bodegraven op 1 oktober 2009, gedeeltelijk vernietigd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State op 7 september 2011. Het perceel heeft de bestemming agrarische doeleinden, 
grondgebonden veehouderij. Het bestemmingsplan wordt geactualiseerd, het voorontwerp 
“Bestemmingsplan Buitengebied West” dateert van mei 2013. Binnen de actualisering wordt de 
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inpassing van het onderhavige initiatief verdisconteerd. Een belangrijk document hierbij is deze 
ruimtelijke onderbouwing. 

3.4.2. Gemeentelijke structuurvisie 
In de jaren voorafgaand aan de fusie hebben de gemeenteraden van Bodegraven en Reeuwijk 
verschillende structuurvisies vastgesteld die voor het nieuwe bestemmingsplan relevante hoofdlijnen 
bevatten. Hiertoe behoren onder andere de “Structuurvisie Bodegraven 2010-2020, Vitaliteit op een 
knooppunt”. De belangrijkste boodschap uit deze nota is, dat de gemeente door haar centrale ligging 
in het Groene Hart over enkele bijzondere kwaliteiten beschikt die vergeleken met andere delen van 
Nederland vrij uniek of zeldzaam zijn. Daarbij moet vooral worden gedacht aan kenmerken en 
kwaliteiten die aan het agrarische cultuurlandschap zijn verbonden zoals: 

• de karakteristieke, vaak opstrekkende kavelstructuren van het veenweidelandschap 
• het open karakter van het polderlandschap met zijn bijzondere fraaie vergezichten en 
• het eeuwenoude gebruik door de melkveehouderij. 

Samen bepalen zij niet alleen het landschapsbeeld in Bodegraven-Reeuwijk, maar zijn zij tevens van 
belang voor de cultuurhistorie, de regionale natuurwaarden en de economische structuur van de 
gemeente. Binnen dit kader hebben de voormalige gemeenteraden van Bodegraven en Reeuwijk voor 
het buitengebied de volgende doelstellingen geformuleerd: 

• behoud van de landbouw in de oude bebouwingslinten rond Reeuwijk Dorp 
• behoud van de kenmerkende openheid van het landelijke gebied, het cultuurhistorisch 

waardevolle slagenlandschap en de identiteit van de oude bebouwingslinten. 
• versterking van de grondgebonden veehouderij als belangrijkste grondgebruiker, waar 

opportuun in combinatie met natuurontwikkeling en recreatie 
• stimulering van agrarisch natuurbeheer 
• ondersteuning van initiatieven op het vlak van verblijfsrecreatie en extensief watertoerisme. 

 
De economische groei en wandel van de afgelopen decennia heeft echter ook tot gevolg dat het 
aantal landbouwbedrijven langzaam aan afneemt. Hierdoor is in het buitengebied regelmatig sprake 
van vrijkomende agrarische bebouwing of omschakeling naar niet-agrarische bedrijfsactiviteiten, die 
langs de smalle polderwegen niet meer goed tot ontwikkeling kunnen komen. Voorbeelden hiervoor 
zijn gebiedsvreemde ondernemingen zoals transportbedrijven, handelsbedrijven of grootschalige 
bedrijfsverzamelgebouwen. Voor deze gevallen dienen het nieuwe bestemmingsplan mogelijkheden 
tot sanering of functieverandering te bevatten, zoals bij de regeling Ruimte voor Ruimte.  
 
Deze regeling is een bevoegdheid waar de gemeente gebruik van kan maken. Het is geen recht of 
plicht. Toepassing van de regeling is afhankelijk van gemeentelijk beleid met betrekking tot agrarische 
bedrijven en glastuinbouwbedrijven. De gemeente geeft in de gemeentelijke structuurvisie aan positief 
tegenover deze regeling te staan. Per brief heeft de gemeente aangegeven met dit initiatief in te 
stemmen, mits alle planologische aspecten dit niet in de weg staan. Hier wordt in het volgende 
hoofdstuk op ingegaan.  

3.4.3. Gemeentelijk beleid en kinderopvang 
Het kinderdagverblijf aan de Oud Bodegraafseweg 87 is als nevenfunctie van het agrarische bedrijf 
toegestaan. De nieuwbouw van het hoofdpand is enige jaren geleden ook positief ontvangen door de 
gemeente en als zodanig vergund. Het zal nu een zelfstandige bestemming moeten krijgen, 
aangezien de agrarische bestemming vervalt. Wanneer hiertoe aansluiting wordt gezocht bij het beleid 
met betrekking tot functieverandering van vrijkomende agrarische bebouwing, geeft de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk het volgende aan: 
 
Het is de bedoeling dat dergelijke bebouwing gebruikt kan worden voor bedrijven en werkzaamheden 
behorende tot de milieucategorieën 1 en 2 of voor bedrijven, waarvan de bedrijfsactiviteiten qua aard 
en omvang hiermee gelijk gesteld kunnen worden en voor woon-, zorg-, recreatie- of horecafuncties. 
De voorwaarden die van toepassing zijn op de toetsing van nevenactiviteiten zullen ook bij de 
beoordeling van functieveranderingen als toetsingscriteria worden gebruikt. 
 
Deze nevenactiviteiten zijn toegestaan indien: 

• de functie geen onevenredig negatieve effecten heeft op de verkeersafwikkeling ter plaatse 
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• de hiermee gemoeide parkeerbehoefte op eigen erf en binnen het eigen bouwvlak wordt 
opgevangen 

• omliggende woningen en bedrijven in hun functioneren niet worden belemmerd 
(Bestemmingsplan Buitengebied West Voorontwerp p. 37) 
 
Voor maatschappelijke voorzieningen gelden in principe vergelijkbare uitgangspunten als voor niet-
agrarische bedrijven. Zowel voor de aard van de toegestane activiteiten als voor de bouwregels voor 
de afzonderlijke voorzieningen. Meer concreet betekent dit dat bestaande maatschappelijke 
voorzieningen in hun huidige omvang positief bestemd worden. Het oppervlak van de bijbehorende 
bebouwing mag met maximaal 10% worden uitgebreid. 
(Bestemmingsplan Buitengebied West Voorontwerp p. 45) 
 
Kinderopvang valt, conform de staat van bedrijfsactiviteiten van het voorontwerp, binnen 
milieucategorie 2. Het is reeds toegestaan als nevenactiviteit. De verkeersafwikkeling ter plaatse 
wordt niet onevenredig negatief beïnvloed door de kinderopvang een zelfstandige bestemming te 
geven. Overigens is er ook nu geen sprake van een slechte verkeersafwikkeling, aangezien de locatie 
zeer dicht bij de bebouwde kom is gelegen, direct aan het begin van het smalle deel van de Oud 
Bodegraafseweg. Veel kinderen worden per fiets gebracht en gehaald. Auto’s hoeven niet over de 
smalle B-weg en kunnen op het terrein parkeren. Omliggende woningen en bedrijven worden in hun 
functioneren niet belemmerd door de wijziging van nevenfunctie naar zelfstandige bestemming 
Maatschappelijk. 
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4. PLANOLOGISCHE ASPECTEN 

4.1. Wegverkeerslawaai 

De Omgevingsdienst Midden-Holland geeft aan dat voor de wegen J.C. Hoogendoornlaan en Oud 
Bodegraafseweg voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ten aanzien van de 
N11 kan in beginsel niet worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde en evenmin aan de maximaal 
aan te vragen hogere waarde van 53 dB. Dit geldt overigens ook voor de bestaande woningen die nog 
dichter bij de N11 gesitueerd zijn.  
 
Er is een nadere berekening uitgevoerd (vdln bouwfysica d.d. 26 juli 2013, zie bijlagen). Hieruit volgt 
dat een hogere grenswaarde vastgesteld moet worden. Afhankelijk van het te hanteren artikel wordt 
de hogere grenswaarde eventueel overschreden met 2 dB ter plaatse van de verdieping van het 
nieuwe woonhuis. Het verlagen van de geluidsbelasting (door afscherming van de N11) is niet 
realistisch. Dit betekent dat de nieuwe woning zodanig ontworpen wordt, dat de hoge geluidsbelasting 
geen problemen geeft. Dat wil zeggen dat de verdieping (indien een verdieping gerealiseerd wordt) 
aan de zijde van de N11 als ‘dove gevel’ uitgevoerd wordt. Oftewel hierin komen geen te openen 
delen. 
 
Wanneer de woning binnen dit genoemde kader ontworpen wordt, vormt het wegverkeerslawaai geen 
beletsel voor dit initiatief. 

4.2. Spoorweg en industrielawaai 

Dit aspect is niet van toepassing, er is geen spoorwegzone of industriezone gelegen over het perceel. 

4.3. Luchtkwaliteit 

Realisatie van minder dan 1500 woningen draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtkwaliteit. 
Luchtkwaliteit vormt derhalve geen milieurandvoorwaarde voor de realisatie van één woning. 

4.4. Bedrijven en milieuzonering 

4.4.1. Veehouderijen 
Oud Bodegraafseweg 84 en J.C. Hoogendoornlaan 2 zijn de dichtstbijzijnde veehouderijen. Buiten de 
bebouwde kom hanteert de gemeente in verband met geurhinder de algemene eis van ten minste 25 
meter afstand tot een geurgevoelig object. De omringende veehouderijen zijn niet relevant in relatie tot 
de realisering van een extra woonhuis aan Oud Bodegraafseweg 87.  

4.4.2. Kinderopvang 
De huidige bedrijfswoning van het agrarische bedrijf wordt een bedrijfswoning behorend bij de 
kinderopvang. De richtafstand tussen de milieubelastende activiteit ‘kinderopvang’ en gevoelige 
functies is 30 meter, gebaseerd op geluidhinder. Deze afstand speelt geen rol ten aanzien van de 
bedrijfswoning. De afstand tot het nieuwe woonhuis is echter beperkt. Tussen hoofdgebouw en 
nieuwe woonhuis is ca. 35 meter gelegen. De afstand tot de speelweide is (veel) minder.  
 
De initiatiefnemer heeft voorgesteld om de nieuwe woning achter de te handhaven stal te bouwen, 
langs de J.C. Hoogendoornlaan. Dit is op grotere afstand van de kinderopvang. Deze locatie stuitte 
echter op stedenbouwkundige bezwaren. De initiatiefnemer is vervolgens akkoord gegaan met de 
huidige alternatieve locatie. De kinderopvang is altijd een nevenfunctie van het boerenbedrijf geweest. 
Initiatiefnemer is derhalve bekend met het daarbij geproduceerde geluid. Dit wordt niet als overlast 
ervaren. De kinderen spelen niet continu buiten. De woning wordt niet georiënteerd richting de 
kinderopvang. De woning kan indien gewenst eenvoudig voorzien worden van geluidwerende 
voorzieningen.  
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De enigszins beperkte onderlinge afstand is geen beletsel en verklaarbaar vanuit de historisch 
gegroeide situatie. 

4.4.3. Afvalwaterzuiveringsinstallatie 
Het perceel is gelegen tussen de emissiecontour 1 (ge)/m3 en 2 (ge)/m3 van de 
waterzuiveringsinstallatie AWZI Bodegraven. Het is niet volledig uitgesloten dat geuroverlast 
plaatsvindt. Volgens de afgegeven revisievergunning mag in 2% van de tijd dat de installatie in 
werking is, geurhinder aanwezig zijn, mits nog sprake is van een acceptabel niveau. De toevoeging 
van één woning leidt niet tot een significante toename van het aantal geurgehinderden in het 
buitengebied. Feitelijk vindt er geen enkele toename plaats, aangezien zowel de bewoners van het 
nieuwe woonhuis als van de bedrijfswoning van de kinderopvang op dit moment in de boerderij 
wonen. Daarnaast is het zo dat er enkele woningen op kortere afstand van de AWZI staan dan dat het 
nieuwe huis komt. 
 
Praktisch gezien zijn er geen bezwaren ten aanzien van de zuiveringsinstallatie en de bouw van de 
nieuwe woning. 

4.5. Externe veiligheid 

Voor deze locatie is aangaande externe veiligheid alleen een hogedruk aardgasleiding van invloed. 
Door de bouw van de nieuwe woning is er geen sprake van een significante toename van het 
groepsrisico.  
 
Om de in de Visie Externe Veiligheid Bodegraven-Reeuwijk 2013 vastgesteld d.d. 26-03-2013 
geformuleerde ambities te bereiken, zijn beleidskaders en een uitvoeringsprogramma opgesteld. De 
beleidskaders kunnen gebruikt worden bij ruimtelijke procedures en bij de vestiging van nieuwe 
risicovolle inrichtingen.  

 
Het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid is opgenomen in het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 
van de gemeente. Voor de hogedruk aardgasleidingen is het scenario dat door een beschadiging (bijv.  
graafwerkzaamheden door derden) gas vrijkomt dat ontsteekt en een fakkelbrand vormt. Hierbij komt 
een grote hoeveelheid hitte vrij die maatgevend is voor de afstandsbepaling. Het invloedsgebied van 
gasleidingen wordt bepaald door de afstand waar nog 1% van de aanwezigen kom te overlijden bij het 
meest ernstige incident (1% letaal). Voor externe veiligheid is binnen dit invloedsgebied de 
zogenaamde 100% letaal zone van belang. Binnen dit gebied zullen voornamelijk dodelijke 
slachtoffers vallen bij het meest ernstige incident. De bebouwing binnen dit gebied is bepalend voor 
het (groeps)risico.  
 
Het kinderdagverblijf is gelegen binnen het invloedsgebied van de hogedruk aardgasleiding. Daarom 
is een verantwoording groepsrisico opgesteld. Deze verantwoording groepsrisico is opgenomen in de 
bijlagen van deze ruimtelijke onderbouwing. Hiermee wordt verantwoord dat het kinderdagverblijf met 
speelweide kunnen worden bestemd op de huidige locatie. 

4.6. Bodem 

Er is een historisch vooronderzoek uitgevoerd naar de bodem ter plaatse van de nieuwe woning 
(Geofox-Lexmond d.d. 11 juli 2013, zie bijlagen). Hieruit volgt dat nader bodemonderzoek niet 
noodzakelijk is. 

4.7. Ecologie 

De nieuwe woning komt op de plaats van de oude stal. Deze stal en de schuur ernaast worden 
gesloopt. De nieuwbouw van de woning zal geen negatieve invloed hebben op beschermde flora en 
fauna, de sloop van de gebouwen mogelijk wel. Voorafgaand aan de sloop wordt een quick-scan Flora 
en Fauna uitgevoerd. De nadruk ligt hierbij op eventueel beschermde vliegende dieren. Aangezien de 
daadwerkelijke sloop niet binnen een jaar plaatsvindt, heeft een dergelijke quick-scan op dit moment 
onvoldoende nut, aangezien de situatie tegen die tijd veranderd kan zijn. De quick-scan dient een 
actueel beeld te geven op het moment van de sloop. In het kader van deze procedure wordt een 
dergelijk onderzoek daarom niet uitgevoerd. 
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4.8. Archeologie 

Het perceel is gelegen in archeologisch waardevol gebied. Gedeeltelijk is sprake van bekende 
archeologische waarden (AW2) en gedeeltelijk middelhoge archeologische verwachting (VAW2). 
Aangezien de nieuwe woning op de plaats van de oude stal komt, is de grond daar al in beperkte 
mate geroerd. De nieuwe fundering zal wel iets (ca. 40 cm) lager komen dan de bestaande fundering. 
De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft aangegeven dat een archeologisch onderzoek niet 
noodzakelijk is (brief ODMH d.d. 1 juli 2013, zie bijlagen).  

4.9. Duurzaamheid en klimaat 

De nieuwe woning wordt een moderne en duurzame woning. Tijdens het ontwerpproces wordt hieraan 
de daadwerkelijke invulling gegeven. 

4.10. Provinciaal milieubelang 

Provincie Zuid-Holland heeft in de Provinciale Structuurvisie en in de Provinciale Milieuverordening 
vier provinciale milieubelangen benoemd. 

• Bescherming stiltegebieden  - De locatie is niet gelegen in (de nabijheid van) een stiltegebied. 
• Windenergie stimuleren - De locatie is niet gelegen in (de nabijheid van) een plaatsingsgebied 

voor windmolens conform de nota Wervelender. 
• Beschermen bedrijventerreinen voor HMC-bedrijven - De locatie is niet gelegen in (de 

nabijheid van) een HMC-bedrijventerrein. 
• Beschermen grote groepen mensen – De locatie is gelegen in een invloedsgebied 

Groepsrisico van een hogedruk aardgasleiding, maar leidt niet tot een significante toename 
van het groepsrisico. 

Het initiatief is derhalve niet in strijd met provinciale milieubelangen. 

4.11. Water 

Het perceel is gelegen binnen het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het initiatief 
heeft in beginsel geen nadelige gevolgen voor het watersysteem: het betreft een bouwplan van 
beperkte omvang zonder wijziging van bij het watersysteem betrokken structuren. Er is geen toename 
van verhard oppervlak, compensatie is dan ook niet aan de orde. De nieuwe woning wordt 
aangesloten op de gemeentelijke riolering. Het hemelwater wordt afgevoerd naar de dichtstbijzijnde 
sloot. Voor de aanleg van de nieuwe brug is een watervergunning noodzakelijk. 

4.12. Verkeer / parkeren 

De realisatie van het woonhuis heeft geen verkeersaantrekkende werking en er is ruim voldoende 
perkeergelegenheid. Voor het kinderdagverblijf zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig, deze 
situatie wijzigt niet. 
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5. STEDENBOUWKUNDIGE ASPECTEN 
 
Het initiatief is in overleg met een gemeentelijke stedenbouwkundige opgesteld en akkoord bevonden. 
Zie de bijlagen voor het advies.  
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6. FINANCIËLE HAALBAARHEID 
 
Voor iedere ontwikkeling die onder de Wro met een ruimtelijk plan wordt mogelijk gemaakt, dient een 
exploitatieovereenkomst of een exploitatieplan opgesteld te worden. In het privaatrechtelijke spoor 
onderscheidt men hierbij een anterieure of posterieure overeenkomst.  
 
De voorgestane ontwikkeling is een particulier/zakelijk initiatief, de kosten van het plan komen geheel 
voor rekening van de initiatiefnemer. De aanleg en de exploitatie ervan, zullen voor de gemeente geen 
negatieve financiële gevolgen hebben. Met de eigenaren en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is 
een anterieure overeenkomst gesloten (d.d. mei 2014) waardoor een exploitatieplan niet nodig is.  
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7. AFRONDING 

7.1. Conclusie 

Om het voorgenomen plan te kunnen honoreren, zal de afweging gemaakt moeten worden of het 
wenselijk is af te wijken van het vigerende bestemmingsplan ten gunste van het betreffende initiatief. 
Uit het voorgaande blijkt dat er geen gegronde bezwaren van planologische of andere aard zijn om 
het plan geen doorgang te laten vinden.  
 
Enerzijds is het een inpassing van een kinderdagverblijf dat al jaren in bedrijf is; de feitelijke situatie 
wijzigt niet. Anderzijds is het de toepassing van de regeling Ruimte voor Ruimte, waardoor de 
initiatiefnemer langer zelfstandig kan blijven wonen en de ruimtelijke kwaliteit van het perceel 
verhoogd wordt. 

7.2. Procedure 

Deze ruimtelijke onderbouwing wordt ingebracht in de gemeentelijke procedure om te komen tot een 
actualisatie van het bestemmingsplan. 
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8. BIJLAGEN 
 
 
 
 
I Oude bouwbescheiden 
II Stedenbouwkundig advies 
III Rapportage geluidonderzoek 
IV Verantwoording groepsrisico 
V Rapportage historisch vooronderzoek bodem 
VI Brief ODMH archeologie 
VII Foto’s huidige situatie 
 



BIJLAGE I  

Oude bouwbescheiden  



Bijlage I 

Oude bouwbescheiden 

 

De stal is gebouwd in 1972/1973. 

De schuur (hooiberging) is gebouwd in 1979/1980. 

De sleufsilo’s zijn aangelegd in 1992. 

Het gebruiken van een deel van de stal aan het huis voor kinderopvang is in 1998 vergund. 

Het vrijstaande gebouw voor kinderopvang is in 2007/2008 gebouwd. 

 

 















BIJLAGE II  

Stedenbouwkundig advies  
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Memo -concept-  

 

Oud Bodegraafseweg 87                 25 oktober  2012 

Aan : Barbara Drost  

Van : Jeffrey v. Kronenburg 

 

 

Inleiding 

De initiatiefnemer aan de Oud Bodegraafseweg 87 heeft de wens om een tweede woning op het 

betreffende perceel op te richten. De initiatiefnemer wil gebruik maken van de ruimte voor ruimte 

regeling en daarvoor de benodigde stallen en andere agrarische bouwwerken slopen. De bestaande 

bedrijfswoning blijft gehandhaafd, waar de eigenaresse van het naastgelegen kinderdagverblijf naar 

zal verhuizen. De huidige agrariër trekt in de nieuwbouwwoning. Omdat de initiatiefnemer 

hobbymatig wat vee wenst te houden zal nog een klein deel van het vee aanwezig zijn. Hiervoor zal 

een van de stallen in tact blijven, ook om de boerderijsfeer voor het kinderdagverblijf overeind te 

houden.  

 

Locatie  

De Oud Bodegraafseweg 87 ligt in het buitengebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Op de 

locatie staat een boerderij met diverse opstallen en een kinderdagverblijf uit 2008. Het perceel wordt 

aan de oostzijde via de Oud Bodegraafseweg ontsloten. Direct ten noorden van het perceel bevindt 

zich de J.C. Hoogendoornlaan.  

 

  
  locatie Oud Bodegraafseweg 87 

 

Vigerend beleid 

 

Provinciale Structuurvisie  

De locatie valt volgens de Provinciale Structuurvisie buiten de rode bebouwingscontouren. Daarnaast 

kan volgens deze structuurvisie gebruik gemaakt worden van de zogenaamde ruimte voor ruimte 

regeling, waarbij oude, niet functionele bebouwing kan worden vervangen door nieuwbouw.  

 

Provinciaal ruimtelijke kwaliteit 

Op locaties binnen het Nationaal Landschap Groene Hart zijn alleen ontwikkelingen toegestaan die 

de kernkwaliteiten (veenweidekarakter, openheid, rust en stilte, en diversiteit) van deze gebieden 

behouden of versterken. De provincie Zuid-Holland heeft in haar Provinciale Verordening deze vier 
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kernkwaliteiten  vastgelegd, om daarmee de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse van de beoogde 

ontwikkeling beter te sturen en daarmee te verbeteren.  

 

Gemeentelijk beleid  

Op 20 mei 2010 heeft de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Bodegraven het beleidskader 

‘Stedenbouwkundige visie met beeldkwaliteit’ vastgesteld. Volgens deze visie, ligt de locatie binnen 

het gebied met de aanduiding karakteristiek bebouwingslint ‘Oud Bodegrave’. Deze 

stedenbouwkundige visie met beeldkwaliteit is vervolgens verankerd in de gemeentelijke 

Structuurvisie Bodegraven ‘Vitaliteit op een knooppunt 2010-2020’, vastgesteld door de 

gemeenteraad 15 juni 2011.  

 

Volgens de beide visies is langs de waterloop Oud Bodegrave door veelvuldige overstromingen klei 

en veen afgezet. Hierdoor zijn zandruggen en oeverwallen ontstaan. Mede omdat deze gebieden 

hoger liggen dan het omliggende veenweidelandschap, is hier de occupatie ontstaan. De daarbij 

behorende bebouwing volgt grotendeel deze waterloop. De geleidelijke en organische groei van 

bebouwingslint is duidelijk in het landschap af te lezen. In de beide gemeentelijke 

beleidsdocumenten is vastgesteld dat nieuwe ontwikkelingen het kleinschalige beeld, het diverse 

karakter van dit bebouwingslint en de open- en geslotenheid van het lint moeten versterken.  

 

De komende jaren eindigen vele agrarische bedrijven onder andere ten gevolge van de huidige en te 

verwachten maatregelen op landelijk en Europees niveau. Een van de mogelijke 

vervolgontwikkelingen in het buitengebied is de ruimte voor ruimte regeling. Deze nieuwe 

bebouwing en nieuwe functies moeten passen in de huidige karakteristiek van het buitengebied en 

dienen derhalve qua stedenbouwkundige en landschappelijke opzet, detailleringen en 

materiaalgebruik te worden afgestemd op de karakteristieke kenmerken van het buitengebied. 

 

Monumentale uitstraling boerderij  

De bedrijfswoning is een boerderij van het ‘langstype’, maar heeft geen monumentale status en is 

niet opgenomen in de zogenaamde MIP-lijst.  

 

Milieuzonering 

In de directe nabijheid van de locatie zijn geen actieve agrarische bedrijven aanwezig. Dit heeft geen 

nadelige invloed op de beoogde ontwikkelingen op deze locatie. Zie brief van de ODMH d.d. 30 

augustus 2012.  

 

     
  huidige speelweide      gewenste plek nieuwbouwwoning   overgang achtererf - weilanden          zichtrelatie over het erf   

          incl. kinderdagverblijf (2008) 

 

Lintstructuur 

De Oud Bodegraafseweg vormt inclusief de daarbij behorende bebouwing een bebouwingslint. Het 

lint bestaat uit een afwisseling van onbebouwde, open ruimte met besloten ruimten. Bij nieuwe 

ontwikkelingen dient de afwisseling van open en besloten te worden versterkt. Haaks op het lint is in 

de loop der eeuwen het slagenlandschap ontstaan, met soms kilometerslange zichtlijnen. 

Ontwikkelingen dienen zoveel mogelijk deze lange lijnen te volgen en daar waar mogelijk te 

versterken. Ontwikkelingen evenwijdig op het lint dienen vermeden te worden. Het bebouwingslint 

volgt al meanderend de Oud Bodegrave. Om de boerderijen en woningen gelegen ten westen van 
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Oud Bodegrave te kunnen bereiken, moeten bewoners en bezoekers via een brug deze waterloop 

oversteken. In het verlengde van deze ontsluiting is zicht op het daarachter gelegen erf en het open 

veenweidelandschap. Nieuwe ontwikkelingen (situering van bebouwing, kaprichting, materiaal- en 

kleurgebruik, erfbeplanting, etc.) moeten dit beeld versterken.  

 

      
  Situatie omstreeks 1949                    Situatie omstreeks 1969                    Situatie omstreeks 1992 

 

Eigenschappen lintstructuur 

Het lint Oud Bodegraafseweg bestaat uit de volgende gebiedseigenschappen:  

• Tussen en rondom de aanwezige (voormalige) agrarische bebouwing zijn grote open ruimtes 

aanwezig, met duidelijk zicht op het daarachter gelegen veenweidelandschap; 

• De meeste bebouwing bevindt zich met name aan één zijde van het lint. Deze bebouwing wordt 

ontsloten via een brug over de Oud Bodegrave in het verlengde van deze ontsluiting is zicht op 

het erf en veenweidelandschap; 

• Een duidelijke onderlinge samenhang tussen de bebouwing, het erf, erfbeplanting en de randen 

van de locatie.  

 

    
  Lintstructuur Oud Bodegraafseweg - met de aanwezige, afwisselende open en besloten ruimtes 

 

Afweging 

De ruimte voor ruimte regeling is een middel om in het buitengebied een kwaliteitsslag te maken. 

Het gaat daarbij niet alleen maar om het opruimen van voormalige agrarische bebouwing, maar ook 

om het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Deze kwaliteitsverbetering moet de 

aanwezige structuren en gebiedseigenschappen verbeteren en versterken, waardoor er een 

samenhangend beeld ontstaat. De samenhang wordt bereikt door de bebouwing te clusteren en te 

groeperen rondom de ontsluiting.  

 

Het huidige speelterrein ligt op dit moment buiten het bouwblok. Om zoveel mogelijk de bestaande 

open ruimte te waarborgen, wordt het bouwblok zo hergepositioneerd dat deze speelweide binnen 

het bouwblok komt te liggen. Hierdoor blijft het landschap aan de westzijde van de locatie 

(achterzijde perceel) onbebouwd.  

J.C. Hoogendoornlaan 

Goudseweg 
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In het verlengde van de ontsluiting moet duidelijk een relatie blijven met het daarachterliggende 

veenweidelandschap. Aan weerszijde van deze zichtlijn zijn aan de ene zijde de bestaande boerderij 

en de stal denkbaar, met aan de andere zijde het kinderdagverblijf en nieuwbouwwoning. Op het 

daar naastgelegen perceel bevindt zich de huidige speelweide, dat weer onderdeel uitmaakt van het 

kinderdagverblijf. Een separatie ontsluiting ten behoeve van de nieuwbouwwoning is niet denkbaar 

omdat hierdoor geen ruimtelijke samenhang ontstaat tussen de overige functies op het erf en de 

Oud Bodegraafseweg. Daarnaast zal in de nieuwe situatie, in tegenstelling tot het huidig gebruik, zich 

minder verkeer over het perceel verplaatsen.  

 

Met de juiste aanplant van landschappelijk groen zowel aan de randen van de locatie als op het erf 

blijft de locatie deel uit maken van de lintstructuur Oud Bodegraafseweg.  

 

Samengevat betekent dit als volgt: 

• Het bouwblok wordt zo hergepositioneerd dat alle bebouwing, speelweide, etc. binnen het 

bouwblok komt te liggen; 

• De bestaande boerderij draagt bij aan de oorspronkelijke agrarische functie. De ontsluiting van de 

locatie moet via de bestaande ontsluiting plaatsvinden. Een tweede separate ontsluiting is 

daarmee niet gewenst; 

• Bebouwing clusteren, zo worden de omliggende grote open ruimtes niet met bebouwing dicht 

gezet; 

• Nieuwe bebouwing groeperen binnen het aanwezige bouwblok, met behoud van de bestaande 

zichtlijn over het erf. De nieuwbouwwoning in plaats van de te slopen stallen situeren; 

• Het erf opnemen in het landschap, door het in te richten met groen en andere streekeigen 

beplanting; 

• De onderling samenhang wordt versterkt door het toepassen van streekeigen kleuren en 

materialen.  

 

 
  Principeschets 

 

Stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten 

Herontwikkeling van de locatie is mogelijk mits de ontwikkeling een landschappelijke en 

stedenbouwkundige bijdrage levert aan het veenweidelandschap en lintstructuur en het daarbij 

behorende karakter:  

 

centrale ontsluiting 

speelweide 

nieuwbouwwoning 

bouwblok 
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Inrichting locatie/erf 

1. De bestaande sleufsilo’s gezamenlijk 459m², de bestaande stal van 640m² en de bestaande 

schuur van 200m² dienen gesloopt te worden. Dit sluit niet alleen aan bij de ruimte voor ruimte 

regeling, maar zal ook een verbetering opleveren voor de aanwezige doorzichten. Daarvoor in de 

plaats kan één nieuwbouwwoning in de plaats komen van max. 650m³. De stal van 703m², het 

kinderdagverblijf, de boerderijwoning en de hooiberg blijven gehandhaafd; 

2. Om het zicht vanaf de centrale ontsluiting over het erf te versterken, dient de aanwezige zichtlijn 

over de gehele lengte van de locatie onbebouwd te blijven; 

3. Bestaande waterstructuren dienen gehandhaafd te blijven;  

4. De inrichting van het erf bestaat uit eenvoudige materialen met streekeigen beplanting (opgaand 

groen en hagen/heggen). 

 

Nieuwbouwwoning 

1. Ontsluiting van de woning vindt plaats via de bestaande ontsluiting van de locatie;  

2. De nieuwbouwwoning achter het kinderdagverblijf positioneren; 

3. Randen langs de poldersloot vrij van bebouwing houden (ten minste 5 meter gemeten vanaf de 

perceelsgrens); 

4. In aansluiting op de overige bestemmingsdoeleinden ‘wonen’, een goothoogte van maximaal 3,5 

meter en een bebouwingshoogte van 8,5 meter; 

5. De privétuin van de nieuwbouwwoning met (opgaand) groen omzomen. Het groen moet deel 

uitmaken van het gehele groene rand rondom de gehele locatie; 

6. De kaprichting is overwegend evenwijdig aan de overige aanwezige bebouwing; 

7. Om de nieuwbouwwoning zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de omliggende landschappelijke 

architectuur, wordt het volgende materiaalgebruik voorgesteld: gevels (baksteen: bruin tot 

donker bruin), donkere keramische dakpannen en houten kozijnen.  

 

 

 



BIJLAGE III  

Rapportage geluidonderzoek  































BIJLAGE IV  

Verantwoording groepsrisico  
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is voornemens om het bestemmingsplannen ‘Buitengebied 

West’ vast te stellen. In verband met dit voornemen moet de situatie rond externe veiligheid worden 

beschouwd. Deze beschouwing richt zich op de aanwezige risico’s in en om de planlocatie en de 

beoordeling van deze risico’s. Aan het bestuur van de gemeente is de wettelijke taak opgedragen aan 

te geven dat bij de beoogde ontwikkeling rekening is gehouden met externe veiligheid ten gevolge 

van bedrijven met gevaarlijke stoffen en het transport van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, 

water of door buisleidingen.  

 

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied West’ is conserverend van aard. Voor het onderdeel externe 

veiligheid is door de Omgevingsdienst Midden-Holland voor dit bestemmingsplan reeds een advies 

uitgebracht (zie bijlage 4 van het bestemmingsplan). Echter is gebleken dat er één locatie binnen het 

plangebied nadere onderbouwing op het onderdeel externe veiligheid behoeft; Oud Bodegraafseweg 

87. Op deze locatie is een kinderdagverblijf gevestigd, wordt gebruik gemaakt van de ‘ruimte-voor-

ruimte’ regeling en is het gebruik van de speelweide niet in overeenstemming met het vigerende 

bestemmingsplan ‘Buitengebied Bodegraven’. Dit in combinatie met de ligging van een hogedruk 

aardgasleiding onder de speelweide maakt dat een uitgebreide afweging nodig is voor deze locatie. 

Deze afweging (verantwoordingsplicht groepsrisico) wordt in dit document beschreven.  

 

De Veiligheidsregio Hollands-Midden is als wettelijk adviseur in de gelegenheid gesteld om advies uit 

te brengen over deze locatie. Deze adviezen zijn opgenomen in Bijlage I en II. 

 

1.2 Wat is de verantwoordingsplicht? 

De verantwoordingsplicht draait kort gezegd om de vraag in hoeverre risico’s, als gevolg van een 

ruimtelijke ontwikkeling (meer personen nabij een risicobron), worden geaccepteerd. Door de 

verantwoordingsplicht zijn betrokken partijen gedwongen om een goede ruimtelijke afweging te 

maken waarin de veiligheid in het plangebied en de omgeving voldoende gewaarborgd is. Op deze 

manier wordt beoogd een situatie te creëren, waarbij zoveel mogelijk de risico’s zijn afgewogen en is 

geanticipeerd op de mogelijke gevolgen van een incident waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.  

In deze afweging moeten in ieder geval de volgende aspecten aan de orde komen: 

• alternatieven; 

• personendichtheid binnen het invloedsgebied; 

• hoogte en toename van het groepsrisico; 

• mogelijkheden tot beperking van het groepsrisico; 

• maatregelen tot bestrijding en tot beperking van de omvang van een ramp; 

• zelfredzaamheid. 

 

Dit document geeft invulling aan deze verantwoordingsplicht. In deze verantwoording komen de 

ruimtelijke ontwikkeling, het onderzoek naar de risicobronnen, het plaatsgebonden en het 

groepsrisico aan de orde. Vervolgens wordt invulling gegeven aan de verantwoordingsplicht door in te 

gaan op alle aspecten die daarbij een rol spelen. Uiteindelijk wordt op basis daarvan een 

weloverwogen afweging gemaakt over de gewenste ontwikkeling. 
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2. Uitgangspunten verantwoording groepsrisico 

 

2.1 Wettelijk kader 

 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 

en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS) vormen op dit moment het 

wettelijk kader voor het omgaan met de risico’s van gevaarlijke stoffen.  

In het kader van externe veiligheid moet elke nieuwe ontwikkeling nabij een activiteit met gevaarlijke 

stoffen worden getoetst aan het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hieronder worden deze 

twee begrippen nader toegelicht. De relevante wet- en regelgeving wordt verder toegelicht in  

bijlage III. 

 

Plaatsgebonden risico (PR) 

Als “harde” afstandseis voor externe veiligheid geldt een afstand voor het plaatsgebonden risico (PR 

10
-6

), die wordt aangegeven als een afstand ten opzichte van de activiteit met gevaarlijke stoffen 

(risicobron). De kans om dodelijk getroffen te worden door een ongeluk met een gevaarlijke stof mag 

maximaal 1 op de miljoen (10
-6

) per jaar bedragen. Het plaatsgebonden risico (PR) heeft tot doel te 

komen tot een uniform beschermingsniveau voor de individuele burger. Binnen de PR 10
-6

 afstand 

mogen geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig zijn of worden geprojecteerd.  

 

Groepsrisico (GR) 

Afhankelijk van het soort risicobron is er sprake van een bepaald invloedsgebied. Binnen dit 

invloedsgebied moet het groepsrisico (GR) worden onderzocht. Dit is de kans per jaar dat een groep 

van ten minste 10 (zich binnen dit invloedsgebied bevindende) personen overlijdt ten gevolge van 

een ramp of zwaar ongeval met de betreffende risicobron. De uitkomst van dit onderzoek geeft de 

hoogte van het GR weer en wordt uitgedrukt in een curve, waarbij als indicatieve norm voor het GR 

een oriënterende waarde is vastgesteld. De hoogte van het GR moet door middel van een 

bestuurlijke afweging worden verantwoord. Als binnen het invloedsgebied (beperkt) kwetsbare 

bestemmingen worden geprojecteerd, geldt ook voor de hiermee samenhangende toename van het 

GR een bestuurlijke verantwoordingsplicht.  

 

 

2.2 Ruimtelijke ontwikkeling 
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is voornemens om het bestemmingsplan ‘Buitengebied West’ 

vast te stellen. Binnen dit bestemmingsplan is de locatie Oud-Bodegraafseweg 87 gelegen. Het 

betreft een agrarisch bedrijf waar bij wijze van medebestemming een kinderdagverblijf is 

gerealiseerd. De eigenaar van het agrarisch bedrijf heeft verzocht om de agrarisch activiteiten te 

beëindigen en gebruik te maken va de ruimte voor ruimteregeling om een nieuwe woning te 

realiseren op het perceel. De nieuwe woning komt met deze regeling in de plaats van een aantal 

opstallen (zie figuur 1). Nu de agrarische activiteiten worden beëindigd moet de agrarische 

bestemming worden gewijzigd naar ‘wonen’ (nieuwe woning) en ‘maatschappelijk’ (bestaande 

kinderdagverblijf). Voor de (bestaande) speelweide is nooit vergunning verleend. 
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Figuur 1: Toekomstige situatie Oud-Bodegraafseweg 87 

 

2.3 Onderzoek risicobronnen 
In en nabij de planlocatie zijn risicobronnen gelegen die in het kader van externe veiligheid nader zijn 

onderzocht vanwege hun mogelijke invloed op de planlocatie. Bij dit onderzoek is de “Visie Externe 

Veiligheid Bodegraven-Reeuwijk 2013” en de externe veiligheidsparagraaf uit het bestemmingsplan 

‘Buitengebied West’ gebruikt. 

 

Inrichtingen 
In de nabijheid van het plangebied zijn de volgende inrichtingen gelegen die onder het Bevi vallen. 

Gasleiding 

Tabel 1: Bevi-inrichtingen in en nabij het plangebied 

 Bedrijfsnaam Adres Soort 

bedrijf 

Aard risico PR 10
-6 

(meter)
 

Invloedsgebied GR 

1 Texaco N11-2 Rijksweg N11 tankstation LPG 45 150 

2 H.C.W. Vink Oud Bodegraafse- 

weg 104 

agrarisch Propaantank  

(18 m
3
) 

30 165 

 

In figuur 2 zijn deze inrichtingen met het invloedsgebied weergegeven. De invloedsgebieden van 

deze inrichtingen reiken niet tot het plangebied. Deze inrichtingen vormen dus geen belemmering 

voor het plangebied. 

Gasleiding 
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Transport over de weg 

 

N11 

Ten oosten van het plangebied is op meer dan 200 meter afstand de N11 gelegen, waarover 

gevaarlijke stoffen worden vervoerd (zie figuur 2).  

 

Voor plannen op meer dan 200 meter afstand van de weg kan verwezen worden naar de standaard 

verantwoordingsparagraaf uit de Visie externe veiligheid van Bodegraven-Reeuwijk (paragraaf 3.6). 

Op plannen op meer dan 200 meter afstand is het groepsrisico geen item en is alleen een eventueel 

toxisch scenario relevant. Bij een dergelijk scenario moet de mechanische ventilatie worden uitgezet 

om te voorkomen dat toxische gassen naar binnen worden gezogen. 

 

Transport over het spoor 

In de nabijheid van het plangebied is geen spoorlijn gelegen waarover gevaarlijke stoffen worden 

vervoerd. 

 

 Figuur 2: EV tekening risicobronnen inrichtingen en weg 

 

 

Transport per buisleiding 

Onder de speelweide is een hogedruk aardgasleiding gelegen (zie figuur 3). De specificaties van 

deze gasleiding zijn in tabel 2 weergegeven. 
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Tabel 2: Specificaties hogedruk aardgasleiding 

Leiding Diamet

er 

(inch) 

Druk 

(bar) 

Belemmeringen- 

strook 

PR 10
-6

 100% 

letaal 

Invloedsgebied 

GR 

A 515 36 66,2 5 0 180 430 

 

Het toetsingskader voor buisleidingen met gevaarlijke stoffen is het ‘Besluit Externe Veiligheid 

Buisleidingen’ (Bevb). In het kader van dit besluit moet getoetst worden aan het plaatsgebonden 

risico en groepsrisico. 

 

 Figuur 3: EV tekening risicobronnen inrichtingen en weg 

 

Plaatsgebonden risico 

In het kader van de bestemmingsplannen ‘Kern Bodegraven’ (2009) is een risicoberekening 

uitgevoerd voor de gasleiding A 515. Uit deze risicoberekening blijkt dat er ter hoogte van het 

plangebied geen PR 10
-6

 contour ontstaat buiten de gasleiding zelf. Wel geldt een 

belemmeringenstrook van 5 meter aan beide zijden van de gasleiding die vrij moet worden gehouden 

van bebouwing. 

 

De gasleiding ligt op ruime afstand van de bestaande bebouwing van het kinderdagverblijf, maar ligt 

wel onder de  speelweide. Met de Gasunie is overleg gevoerd over de consequenties hiervan ten 

aanzien eventuele strijdigheid met het Bevb. Uitkomst is dat het bestemmen van de speelweide als 
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onderdeel van het kinderdagverblijf geen strijdigheid oplevert met het Bevb. De Gasunie heeft dit 

standpunt verwoord in een brief aan de gemeente (18 november 2013, kenmerk OLT.W 13.1585). 

 

Het aanwezige schuurtje op de speelweide dat dienst doet als berging staat wel binnen de 

belemmeringenstrook. Deze kan blijven staan als het schuurtje binnen 24 uur, op last van de 

Gasunie, kan worden verwijderd. Overigens moet het schuurtje worden gehandhaafd wanneer deze 

niet wordt opgenomen in het bestemmingsplan. 
 

Groepsrisico 

Het groepsrisico speelt een rol binnen het invloedsgebied en wordt bepaald door de risicobron 

(gasleiding) en de aanwezige bevolking binnen het invloedsgebied. Waarbij de zone 100 % letaal (de 

zone waarbij 100% van de aanwezigen overlijdt bij het meest ernstige scenario, zie bijlage V) het 

groepsrisico bepaalt. Deze twee zones zijn in tabel 2 en figuur 3 weergegeven.  

 

Het groepsrisico ter hoogte van het plangebied is berekend in het kader van de het bestemmingsplan 

‘Kern Bodegraven’ (QRA A-515-KR-011 t/m 024, KEMA, sept. 2009). Het groepsrisico ter hoogte van 

het plangebied is kleiner dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Door de plannen op de locatie Oud 

Bodegraafsweg 87 zal het groepsrisico niet toenemen. Voor deze locatie geldt wel dat het 

bestemmen van het bestaande kinderdagverblijf inclusief de speelweide een duidelijke afweging 

behoeft. In het Bevb is ‘zelfredzaamheid’ (het gaat hier om een kwetsbare groep) een aspect dat bij 

de vaststelling van ruimtelijke plannen moet worden meegewogen. 

 

2.4 Conclusie 

Voor de locatie Oud-Bodegraafseweg 87 wordt beoogd om de agrarische activiteiten te beëindigen, 

opstallen te slopen en één nieuwe woning te bouwen en het bestaande kinderdagverblijf  te 

bestemmen als ‘maatschappelijk’. Voor de bij het kinderdagverblijf behorende (bestaande) 

speelweide is echter nooit vergunning verleend. 

 

Onder de speelweide is een hogedruk aardgasleiding gelegen. De verantwoording groepsrisico richt 

zich dan ook op deze risicobron in relatie tot de kwetsbaarheid van de aanwezige functie 

(kinderdagverblijf). In het volgende hoofdstuk wordt dit verder uitgewerkt. 
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3. Aspecten verantwoordingsplicht 

 
Op 26 maart 2013 is door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de ‘Visie externe veiligheid 

Bodegraven-Reeuwijk 2013’ vastgesteld (hierna te noemen “Visie EV”). Met de “Visie EV” geeft de 

gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan hoe zij bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op een 

verantwoorde manier wil omgaan met externe veiligheid. Hiertoe zijn per risicobron planologische 

kaders opgesteld. Nieuwe ruimtelijke plannen kunnen aan deze planologische kaders worden 

getoetst. 

 

Voor plannen die voldoen aan de planologische kaders kan in de verantwoording het betreffende 

kader worden opgenomen en per element worden beschreven op welke wijze hier aan voldaan wordt. 

Voor plannen die niet voldoen aan deze kaders moet worden onderbouwd waarom hiervan wordt 

afgeweken. 

 

Voor dit bestemmingsplan is planologisch kader hogedruk aardgasleidingen van toepassing (Deel 2, 

paragraaf 3.2 uit de “Visie EV” van Bodegraven Reeuwijk, zie tabel 3).  

 

Tabel 3: Planologisch kader hogedruk aardgasleidingen  Bron: “Visie externe veiligheid gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk 2013” 

Zone Maatgevend 

scenario  

Functie, inrichting plangebied en maatregelen 

0 meter - 

100% letaal 

Fakkelbrand � Uitsluiten/beperken functies voor niet of verminderd 

zelfredzame personen; 

� Streven naar lage personendichtheid (verdichten van de 

buisleiding af). 

Binnen gehele 

invloedsgebied  

 � Bij inrichting plangebied rekening houden met 

praktijkrichtlijnen van brandweer: bereikbaarheid en 

bluswatervoorzieningen; 

� Minimaal 2 vluchtroutes en aanrijdroutes hulpdiensten met 

voldoende capaciteit. De vluchtroutes moeten van de 

buisleiding  af gericht zijn; 

� Bij kwetsbare objecten bestemd voor verminderd zelfredzame 

personen aandacht voor ontruiming- en evacuatieplannen; 

� Voldoende aandacht voor risicocommunicatie 

� Verantwoording groepsrisico: maatwerk noodzakelijk, met 

inachtneming van dit planologisch kader. 

  

Maatgevend scenario 

Voordat verder wordt ingegaan op het planologisch kader volgt eerst een beschrijving van het 

maatgevend scenario. Maatgevend scenario is een volledige breuk van de gasleiding, directe 

ontsteking met fakkelbrand tot gevolg. In de rekenmodellen wordt alleen rekening gehouden met 

‘schade door derden’ (graafwerkzaamheden) als veroorzaker van een dergelijk scenario. Dit is 

bijvoorbeeld aan de orde als er in de nabijheid van de leiding gewerkt wordt en de leiding kapot wordt 

getrokken. De kans dat dit gebeurt is heel erg klein omdat het bij graafwerkzaamheden verplicht is 

om vooraf een melding te doen, waarbij de ligging van leidingen wordt doorgegeven.  
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Zoals in bijlage V uitgebreid is beschreven zal bij het maatgevend scenario (volledige breuk van de 

gasleiding) ter hoogte van het plangebied de hittestraling dusdanig zijn dat binnen een afstand van 

180 meter onherstelbare schade en branden optreden (“1
e
 ring”). Alle personen in deze zone die zich 

buiten bevinden zullen bij dit scenario overlijden. Maar ook personen die zich binnen bevinden zijn 

binnen 180 meter afstand bij een dergelijk scenario niet voldoende beschermd; 10% van de personen 

die zich binnen bevindt in deze zone zal overlijden.  

 

Functie 

Zoals in figuur 3 is weergegeven is het plangebied binnen de zone 0 meter – 100% letaal gelegen. 

Voor deze zone is in het planologisch kader (zie tabel 3) aangegeven dat functies voor niet of 

verminderd zelfredzame personen uitgesloten/beperkt moeten worden. In dit geval moet onderscheid 

worden gemaakt tussen het bestaande kinderdagverblijf (gebouwen) en de nieuwe situatie; 

bestemmen van de speelweide. De planologische kaders zijn opgesteld om te dienen als 

toetsingskader bij nieuwe ruimtelijk plannen. In dit geval spitst de toetsing zich dus toe op de 

speelweide. De gemeente heeft uitgebreid stilgestaan bij de vraag of er reële alternatieven zijn voor 

deze speelweide. De gemeente komt tot de conclusie dat die er niet zijn. Het gaat hier om een 

bestaand kinderdagverblijf die een verplichte buitenruimte moeten hebben. Verplaatsing van de 

speelweide naar het noordwesten, achter de bestaande stallen, levert geen veiligheidswinst omdat de 

speelweide dan nog steeds langs de gasleiding is gelegen. Het ‘wegbestemmen’ van de speelweide 

is geen optie, omdat een buitenruimte bij een kinderdagverblijf noodzakelijk is. Het verplaatsen van 

het totale kinderdagverblijf naar een andere locatie buiten het invloedsgebied van de gasleiding 

(zoals de Veiligheidsregio heeft geadviseerd) is geen reële optie. 

 

Inrichting 

Het kinderdagverblijf inclusief de speelweide is reeds op de locatie gevestigd en ligt geheel binnen de 

zone 0 meter – 100% letaal. Een andere inrichting binnen het plangebied levert geen of weinig 

veiligheidswinst op. De gebouwen kunnen wel zodanig worden ingetekend dat uitbreiding van de 

activiteiten in geen geval mogelijk is. De bestemming kan daarnaast zodanig worden ingeperkt dat 

alleen een kinderdagverblijf mogelijk wordt gemaakt en geen andere maatschappelijke functies. 

 

Afweging 

Met alle betrokken partijen (gemeente, initiatiefnemer, ODMH, Veiligheidsregio, Gasunie) is gezien 

het bovenstaande uitgebreid overleg geweest of en zo ja hoe deze locatie inclusief speelweide 

bestemd kan worden en welke maatregelen mogelijk zijn. Hiertoe heeft de Veiligheidsregio een 

aanvullend advies uitgebracht met betrekking tot de aspecten bereikbaarheid, bluswatervoorziening 

en ontvluchting.  

 

Bereikbaarheid 

Het plangebied moet bereikbaar zijn via minstens twee, bij voorkeur drie toegangswegen. Specifiek 

voor dit plangebied betekent dit voor wat betreft de bereikbaarheid het volgende. Aan de oostzijde 

van het plangebied, vanaf de Oud Bodegraafseweg, is een ontsluiting die voldoet aan de criteria van 

de Veiligheidsregio. Aan de noordzijde van het plangebied, vanaf de J.C. Hoogendoornlaan, is een 

tweede ontsluiting voorzien (zie figuur 1). Deze ontsluiting zal doormiddel van een aanvraag 

omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 2 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht vooruitlopend op het bestemmingsplan worden gerealiseerd, omdat deze 

ontsluiting ook al belangrijk is voor de sloop en nieuwbouw binnen het plangebied (ruimte voor 

ruimteregeling). Deze extra ontsluiting voldoet aan de criteria van de Veiligheidsregio. Een aantal 

bestaande objecten binnen het plangebied wordt gesloopt, dit komt de bereikbaarheid ten goede. 

Hierdoor komt er een vrije doorgang tussen beide ontsluitingen. In de exploitatieovereenkomst 

behorende bij het ruimte voor ruimte plan, is de sloopverplichting opgenomen.  

Daarnaast worden de bestaande bebouwing, de nieuwe woning en het kinderdagverblijf in het 

bestemmingsplan “Buitengebied West” op maat bestemd.  
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Dit houdt in dat de bouwvlakken beperkt worden tot de bestaande bebouwing en de nieuwe woning. 

Uitbreiding van bebouwing is daardoor niet mogelijk.  

 

Bluswatervoorziening 

Aan de noord- en oostzijde van het plangebied loopt een hoofdwatergang, deze hoofdwatergang is 

zodanig breed en op diepte om voldoende bluswater te garanderen. Deze hoofdwatergang is zowel 

binnen als buiten het plangebied goed bereikbaar voor de blusvoertuigen. 

 

Zelfredzaamheid 

Voor het kinderdagverblijf geldt dat de aanwezige personen niet of verminderd zelfredzaam zijn, en 

zich niet zonder hulp in veiligheid kunnen brengen. Er dient een duidelijk ontruimingsplan te worden 

opgesteld. Dit ontruimingsplan moet regelmatig geoefend worden. Hiertoe zal de bestaande 

gebruiksvergunning, ambtshalve worden aangepast. 

 

Initiatiefnemer heeft te kennen gegeven de voorgestelde maatregelen in de plannen mee te nemen. 

Zoals opgemerkt wordt voorzien in een tweede ontsluiting en is er voldoende bluswater aanwezig. 

Daarnaast zal het ontruimingsplan worden afgestemd op de situatie dat een gasleiding in de nabijheid 

van het kinderdagverblijf ligt.  

 

Maatregelen aan de bron en verkleining kans op graafschade 

Een zeer kostbare maatregel als het verleggen de gasleiding ter hoogte van het plangebied is geen 

reële optie.  

 

Zoals hierboven beschreven is schade door derden de oorzaak van het eventueel falen van de 

gasleiding. Corrosie als oorzaak van het falen van de gasleiding wordt in de risicoberekeningen niet 

meegenomen. Dit komt door het uitgebreide veiligheids- en controlesysteem van de Gasunie 

waardoor corrosie als oorzaak verwaarloosbaar klein wordt geacht. 

 

De kans op graafschade wordt voor een belangrijk deel bepaald door de diepteligging van de 

gasleiding (hoe dieper gelegen hoe kleiner de kans dat de leiding wordt geraakt). De Gasunie heeft 

een beheerkaart aangeleverd waarop de diepteligging ter plaatse is weergegeven (zie bijlage III). Uit 

deze kaart blijkt dat de gasleiding ter plaatse van de speelweide zeer diep is gelegen (2,5 – 3,5 meter 

onder maaiveld). Dit komt omdat dat gasleiding haaks de Oud Bodegraafseweg en de parallel 

liggende watergangen moet kruisen.  

 

Met de Gasunie is afgesproken dat ter hoogte van het plangebied de signalering van de gasleiding 

zal worden nagelopen en eventueel extra signalering (paaltjes van de Gasunie, bebording) zal 

worden geplaatst. De gemeente wil daarnaast graag extra toezicht bij graafwerkzaamheden vanuit de 

gemeente/ODMH. 

 

Conclusie 

Gelet op het feit dat de kans dat er een calamiteit aan de leiding plaatsvindt heel erg klein is, er voor 

het onderbrengen van een deel van het kinderdagverblijf in de bestaande boerderij reeds in 1998 

vergunning verleend is, voor het losstaande gebouw van het kinderdagverblijf reeds in 2007 

vergunning verleend is en er maatregelen kunnen worden genomen om het restrisico beter te 

beheersen, kan het kinderdagverblijf inclusief de speelweide worden bestemd. Hiermee wordt dus 

afgeweken van de Visie EV. De gemeente hecht belang aan een transparante en pro actieve 

communicatie naar de ouders (ook van toekomstige kinderen) over de veiligheidssituatie. 
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4. Verantwoording groepsrisico 

 

Voor de locatie Oud-Bodegraafseweg 87 wordt beoogd om de agrarische activiteiten te beëindigen, 

opstallen te slopen en één nieuwe woning te bouwen en het bestaande kinderdagverblijf  te 

bestemmen als ‘maatschappelijk’ (binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied West’. Voor de bij het 

kinderdagverblijf behorende (bestaande) speelweide is echter nooit vergunning verleend. Onder de 

speelweide is een hogedruk aardgasleiding gelegen. 

 

Hieronder worden kort de belangrijkste constateringen en te nemen maatregelen samengevat, op 

basis waarvan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad haar 

verantwoording kan baseren. 

 

Situatie groepsrisico 

Het groepsrisico in verband met de aanwezige gasleiding is kleiner dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde 

en neemt door het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied West’ ook niet toe. 

 

Maatregelen ter beperking van het groepsrisico 

Ter beperking van het groepsrisico worden de volgende maatregelen getroffen: 

♦ Aanleg extra ontsluiting op J.C. Hoogendoornlaan; 

♦ Beperken bouwvlakken tot bestaande bebouwing en nieuwe woning; 

♦ Maatbestemming ‘maatschappelijk – kinderdagverblijf; 

♦ Opstellen van ontruimingsplan (ambtshalve aanpassen gebruiksvergunning); 

 

Verantwoording 

Gelet op het feit dat de kans dat er een calamiteit aan de leiding plaatsvindt heel erg klein is, er voor 

het onderbrengen van een deel van het kinderdagverblijf in de bestaande boerderij reeds in 1998 

vergunning verleend is, voor het losstaande gebouw van het kinderdagverblijf reeds in 2007 

vergunning verleend is en er maatregelen kunnen worden genomen om het restrisico beter te 

beheersen, achten het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van 

Bodegraven-Reeuwijk het groepsrisico aanvaardbaar.  
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Bijlage I: Advies Veiligheidsregio Hollands-Midden (9 okt. 2013) 
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Bijlage II:  Advies Veiligheidsregio Hollands-Midden bereikbaarheid 

  ontvluchting en bluswatervoorzieningen (24 maart 2014) 
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Bijlage III:  Beheerkaart Gasunie ter hoogte van het plangebied 

 

 

 

 



 

Bijlage IV: Toelichting relevante wet- en regelgeving 
 
 
Activiteiten met gevaarlijke stoffen leveren risico’s op voor de omgeving. Door het stellen van eisen 

aan afstanden tussen de activiteiten met gevaarlijke stoffen en (beperkt) kwetsbare objecten 

(woningen, kantoren, scholen, enz.) worden de eventuele gevolgen van deze risico’s zoveel mogelijk 

beperkt. 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vormt het wettelijk kader voor het omgaan met 

risico’s ten gevolge van bedrijven (inrichtingen) met gevaarlijke stoffen.  

Het wettelijk kader voor de risico’s ten gevolge van transport van gevaarlijke stoffen wordt gevormd 

door:  

• de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS), het laatst gewijzigd op 30 juli 

2012 en medio 2014 te vervangen door het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev); 

• Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

 

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) 

Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het 

bedrijfsterrein. Het besluit bevat eisen voor het plaatsgebonden risico en regels voor het groepsrisico 

(GR) en verplicht bevoegd gezagen bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van 

bestemmingsplannen hier rekening mee te houden.  

 

Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg is de circulaire Risiconormering vervoer 

gevaarlijke stoffen (RNVGS) van toepassing. In deze circulaire is vastgelegd dat voor elke 

overschrijding van de oriëntatiewaarde of toename van het groepsrisico als gevolg van een ruimtelijk 

besluit verantwoording moet worden afgelegd. In 2014 zal deze circulaire worden vervangen door het 

Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev). 

 

Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Bevb) 

Sinds 1 januari 2011 is het Bevb van kracht. Dit besluit stelt regels aan risiconormering en zonering 

langs transportleidingen, het opnemen van voorschriften in bestemmingsplannen, technische eisen, 

het aanwijzen van een toezichthouder, melding van incidenten en beschikbaarheid van noodplannen. 

In het Bevb wordt zoveel mogelijk aangesloten op de risiconormering zoals in het Bevi is vastgelegd 

(plaatsgebonden risico en groepsrisico). 

 

  



 

 2

Bijlage V: Maatgevend scenario hogedruk aardgastransportleiding 
Bron: Scenariohandboek Veiligheidsregio’s in de Provincie Noord-Holland (www.scenarioboekev.nl)  

HOGEDRUK AARDGASTRANSPORTLEIDING 
TOEPASSING 

• Incidenten bij hogedruk aardgastransportleiding 

• Als gevolg van hittestraling ontstaat een effectgebied 

ALGEMENE BESCHRIJVING UITGANGSPUNTEN [E] [F] 
Bijvoorbeeld bij (graaf)werkzaamheden door derden 

ontstaat een breuk in een hogedruk aardgas-

transportleiding. Het aardgas stroomt onder hoge 

druk continue uit. Het brandbare gas ontsteekt 

waardoor een fakkelbrand optreedt die duurt totdat 

na inblokken van de leiding de druk afneemt. Deze 

fakkel kan voor de grootste leidingen tot een hoogte 

van enkele honderden meters reiken. De 

fakkelbrand is hevig en kan secundaire branden in 

de omgeving veroorzaken. 

• Stofcategorie  GF0 

• Leidingbreuk continue uitstroom [E] [F] 

• Vlakke ondergrond verticale uitstroom [E] [F] 

• Directe ontsteking [E] [F] 

• Diameter en druk van de leiding (> 16 bar) 

• Weerstabiliteitsklasse  D5 

• Blootstellingsduur (mensen) 20 seconden 

KANS VAN OPTREDEN [F] [G]
 

In de periode 1977-2005 werd driekwart van de leidingbeschadigingen veroorzaakt door derden [G]. Van het aantal 

incidenten als gevolg van graafschade, leidt 2,3% tot een leidingbreuk (in de periode 1995-2005 was dit 0). De kans is 

afhankelijk van diameter, wanddikte, druk, staalsoort en kerfslagwaarde [F] en gemiddeld per meter leiding 3,6 x 10
-8

 

per jaar [K]. De kans op ontsteking is afhankelijk van (en neemt toe met) de diameter en de druk [F]. 

Factoren die de kans op dit incident beïnvloeden zijn voornamelijk regelgeving en beheermaatregelen, afdekking met 

beschermend materiaal, fysieke barrières op maaiveld en maatregelen door de leidingeigenaar tegen corrosie [F]. 

EFFECTEN [E] [H] [I] 
Hittestraling is, in combinatie met de blootstellingsduur (20 seconden), bepalend voor de gevolgen voor mensen en 

objecten. De effecten zijn doden (†), gewonden (zeer zwaargewond T1 tot lichtgewond T3), schade aan objecten en 

brandoverslag (secundaire branden). Groepsrisicoberekeningen worden door Gasunie uitgevoerd [H]. 

 Afstand 

(meter) 

Hittestralin

g (kW/m
2
) 

Mensen buiten Mensen binnen Objecten [J] 

† T1 T2 T3 † T1 T2 T3 

1
e
 ring 

Zie onder-

staande 

tabel 

≥35 kW/m
2
 100% 0% 0% 0% 10% 6% 14% 70% 

Onherstelbare 

schade en branden 

2
e
 ring ≥12,5 kW/m

2
 2% 6% 14% 30% 0% 0,6% 1,4% 5% 

Secundaire branden 

treden op 

3
e
 ring ≥1 kW/m

2
 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Geen of lichte 

schade 

De effectafstanden aangegeven in meters vanaf het midden van de buisleiding, zijn afhankelijk van diameter en druk. 

Diameter [F] Afstand bij 40 bar Afstand bij 66,2 

bar 

Afstand bij 80 bar 

inche

s 

mm nominaal 1
e
 ring 2

e
 

ring 

3
e
 ring 1

e
 

ring 

2
e
 

ring 

3
e
 ring 1

e
 

ring 

2
e
 

ring 

3
e
 ring 

2 60,3 DN50 20 20 40 20 25 45 - - - 

4 * 114,3 DN100 30 45 80 30 60 90 40 65 100 

6 168,3 DN150 50 70 120 60 90 135 70 95 150 

8 * 219,1 DN200 50 95 160 60 120 180 70 130 200 

10 273,1 DN250 60 120 200 70 150 225 80 160 250 

12 * 323,9 DN300 70 140 240 80 170 270 90 180 300 

14 355,6 DN350 80 150 280 90 190 315 90 200 350 

16 * 406,4 DN400 80 170 320 100 210 360 100 230 400 

18 457,0 DN450 100 200 360 110 240 405 120 260 450 

20 508,0 DN500 100 220 400 120 270 450 130 290 500 

24 * 610,0 DN600 120 260 480 140 310 540 150 330 600 

30 762,0 DN750 140 310 600 160 380 675 170 400 750 

36 * 914,0 DN900 150 360 720 180 430 810 190 470 900 
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42 1067 DN1050 160 400 840 190 490 945 200 520 1050 

48 * 1219 DN1200 180 440 960 210 540 1080 220 580 1200 

* zijn de vaakst voorkomende leidingdiameters 

 

BESTRIJDBAARHEID 

MOGELIJKHEDEN TOT OPTREDEN BENODIGDHEDEN VOOR OPTREDEN 
Mogelijkheden bij bronbestrijding fakkelbrand: 

• De beheerder van de buisleiding dient de 

toevoer af te sluiten.  Er zijn geen 

mogelijkheden voor de brandweer tot 

effectieve bronbestrijding. 

o De inbloklengte bedraagt over het 

algemeen meer dan 10 kilometer. 

o Automatisch inblokken gebeurt 

direct, bij handmatig optreden kan 

dit tot enkele uren duren 

Brandweer processen en taken primair gericht op 

uitbreiding voorkomen van de 2
e
 ring: 

Redden � Uitbreiding voorkomen 

1
e
 ring: Geen mogelijkheden tot effectieve inzet 

2
e
 ring:  Nauwelijks mogelijkheden, inzet gericht op 

redden 

3
e
 ring: Inzet gericht op uitbreiding voorkomen 

Na afloop van de fakkelbrand brandweer processen 

en taken gericht op blussen van de 1
e
 en 2

e
 ring 

• [Gebied] en [buisleiding] tweezijdig (bovenwinds) 

toegankelijk 

• Operator en procedure van de leidingbeheerder voor 

het stoppen van de toevoer van aardgas 

• Effectieve (grootschalige) bluswatervoorziening 

• Passende (grootschalige) slagkracht brandweer: 

o Benodigde omvang van de inzet is afhankelijk 

van de omgeving 

HULPVERLENING 

MOGELIJKHEDEN TOT OPTREDEN BENODIGDHEDEN VOOR OPTREDEN 
Er wordt opgetreden buiten de 3

e
 ring. 

GHOR processen en taken: 

• Gewonden verzorgen en transporteren 

Politie processen en taken: 

• Afzetten incidentgebied tot en met 3
e
 ring 

• Verkeer omleiden 

• Gidsen hulpverleningsdiensten 

Gemeente (crisisbeheersing) processen en taken: 

• Communicatie 

• Opvang en verzorging 

• Afzetmateriaal 

Benodigdheden GHOR: 

• Capaciteit voor triage, stabilisatie, transport en 

opvang voor [X] slachtoffers ≤1 uur nodig 

Benodigdheden politie: 

• [Gebied] moet eenvoudig afsluitbaar zijn 

• [X] eenheden zijn nodig 

Benodigdheden gemeente: 

• Inzet op basis van GRIP-regeling 

 

Benodigde omvang van de inzet is afhankelijk van de 

omgeving 

ZELFREDZAAMHEID 

MOGELIJKHEDEN TOT ZELFREDZAAMHEID BENODIGDHEDEN VOOR ZELFREDZAAMHEID 

• De fakkelbrand is zichtbaar, hoorbaar en de 

hittestraling is duidelijk voelbaar voor 

aanwezigen. De effectieve strategie voor 

zelfredzaamheid kan door aanwezigen juist 

worden ingeschat: zij moeten de 1
e
 en 2

e
 

ring (afgeschermd van hittestraling) 

ontvluchten. 

• Aanwezigen binnen de 1
e
 ring hebben 

nauwelijks mogelijkheden tot 

zelfredzaamheid, vanwege de grote 

hittestraling. 

• Bij afstanden tot de 2
e
 ring > 200 meter: 

o  Aanwezigen in de 1
e
 ring 

hebben geen tot nauwelijks 

mogelijkheden tot 

zelfredzaamheid, vanwege de 

grote vluchtafstanden. 

• Aanwezigen in [object] zijn zelfredzaam 

• Indien brandoverslag naar [object] (mogelijk) 

plaatsvindt (tot en met de 2
e
 ring), moeten de 

aanwezigen dit object ontvluchten: 

o [Object] heeft (nood)uitgangen die van de 

bron af gericht zijn 

o [Gebied] heeft infrastructuur die van de 

bron af gericht is 

o Omgeving schermt infrastructuur af tegen 

hittestraling gedurende ontvluchting 

• Veilige verzamelplaats is beschikbaar 
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MAATREGELEN 
[1]

 

BRON EFFECT 
Risicobron verwijderen: 

• Alternatieve leidingtracés onderzoeken 

• Alternatieve locaties gebruikers aan 

buisleiding onderzoeken (sanering) 

Voorzieningen treffen aan de bron, kans op ongeval 

verlagen door [F]: 

• WION (grondroerdersregeling), casuïstiek 

en aanvullende maatregelen per 

leidingeigenaar 

• Ondergrondse afdekking met 

waarschuwings-lint, betonplaten of beide 

• Beperkingen graafwerkzaamheden grond-

eigenaar: vergaande restricties, verbod of 

beheermaatregelen 

• Fysieke barrières op maaiveld: hek, 

zandlichaam of andere barrière 

• Overige maatregelen zoals strenge 

supervisie of camerabewaking 

• Maatregelen tegen corrosie door 

leidingeigenaar 

Planologische mogelijkheden verkennen: 

• Alternatieve locaties object onderzoeken 

• Alternatieve indeling gebied onderzoeken 

• Vergroten afstand buisleiding en object 

• Alternatieve indeling object onderzoeken 

• Personendichtheden verminderen 

Brandoverslag naar object voorkomen: 

• Maximale omvang fakkelbrand beperken 

• Brandwerende materialen en gevel tot en met de 

2
e
 ring [L] 

Bereikbaarheid [gebied] borgen 

Bereikbaarheid [object/buisleiding] borgen 

Bluswatervoorzieningen [object/buisleiding] borgen 

Inblokmechanisme versnellen en/of automatiseren 

Inbloklengte verkleinen 

ZELFREDZAAMHEID 
Rekening houden met verminderd zelfredzame personen tot 

en met de 2
e
 ring 

(Nood)Uitgang en vluchtroute van buisleiding af richten tot 

en met de 2
e
 ring 

Bedrijfsnoodplan en BHV inrichten en oefenen met scenario 

fakkelbrand 

Verzamelplaats kiezen en inrichten op scenario fakkelbrand 

VOORBEELDEN 

 

Fakkel als gevolg van een aanslag op een buisleiding met 

aardgas in Egypte 

Datum: februari 2011 

Locatie: Egypte 

 

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=ocGU96m_l0w  

 

Type bestand: video 

 
 

 

                                                      
1
 Maatregelen kunnen mogelijk getroffen worden richting bron, effect, hulpverlening en/of zelfredzaamheid, afhankelijk 

van de lopende procedure (Wro, Wm of transportroute). 



BIJLAGE V  

Rapportage historisch vooronderzoek bodem 































































































































































































BIJLAGE VI  

Brief ODMH archeologie 



Inkomende Post - 28280

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 3

W
ODMH
Ollhgevi nçysd ierl St 871 iddell - Holl a lld
Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
Postbus 45, 2800 AA Gouda
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
T.a.v. mevr. B. Drost
Postbus 401
241OAK BODEGRAVEN
Zaakrlt.srlllme 7
D $ o
-. - â.
Q : .
t , ,. ,' i ! t . .'1
I
u k- - .. t .,
Telz (0182) 54 57 00
E-mail: info@odmh.nl
w|.odmh.nl
z
m ' '
'-i tk'atkepu|zql'll slr dl.k.' '' ' .' . '
R en F, . ....' . - p
Omgevingsdienst Midden-holland
Team Vakgroep Bodem
Contactpersoon C. Thanos
Doorkiesnummer 0182 54 57 63
E-mail Cthanos@odmh.nl
OLO nummer
Ons kenmerk 2013075557
Bijlageln)
Onderwerp
beoordeling noodzaak archeologisch
onderzoek Oud Bodegraafseweg 87
te Bodegraven
Geachte mevrouw Drost,
?i.l1?
In augustus 2012 hebben we een archeologisch advies gegeven voor het bestemmingsplan Oud
Bodegraafseweg 87. Volgens de toen beschikbare informatie zou achter de bestaande schuren een
woning ontwikkeld worden. Aangezien de ontwikkeling (gedeeltelijk) plaats vond in een zone met een
vastgestelde archeologische waarde (AW2, onderzoeksverplichting bij plangebieden groter dan 100
mz en ingrepen dieper dan 40 cm) en het plangebied onbebouwd was, hebben we geadviseerd een
archeologisch onderzoek uit te Iaten voeren voorafgaande aan de bouw van de woning (ons kenmerk:
2012189636).
lnmiddels hebben we nieuwe en aanvullende informatie gekregen van Projectbureau Rijnland bv. Nu
blijkt dat de bestaande houten schuur (oppervlakte 640 m2) gesloopt wordt en dat binnen de
contouren van deze schuur een woonhuis gebouwd gaat worden. Details van de bouwwijze van het
huis ontbreken maar het is wel bekend dat er geen kelder komt en dat het huis onderheid gaat
worden. De vraag is gesteld in hoeverre een archeologisch onderzoek nog nodig is.
Bestaande en nieuwe situatie
Uit de aangeleverde informatie blijkt dat de fundering van de te slopen houten schuur bestaat uit 79
houten heipalen en 15 betonnen balken. Deze balken zijn ingegraven tot circa 40 cm onder het
vloerniveau en er dient rekening gehouden te worden met een plaatselijke bodemverstoring van 50 tot
60 cm. Binnen de schuur zijn drie relatief kleine kelders aanwezig tot ruim een meter onder het
vloerniveau. Buitenom de schuur bestaat het oppervlak geheel uit wegverharding: stelconplaten en
klinkers.
Het te bouwen huis overlapt deels met een Iange maar smalle kelder. Het exacte oppervlak van de
nieuw te bouwen woning is nog niet bekend. Het gaat om een kleine bungalow en het oppervlak zal
niet meer bedragen dan 100 tot 120 m2 (persoonlijke mededeling mevr. M. de Wit, Projectbureau
Rijnland bv, dd. 28-06-201 3).
/;
% ., .
| . . . ' .:. | ..:.: ' ''.
I;tI E; .
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Resultaten archeologische quickscan
Op basis van het voor ons nieuwe
plangebied hebben we opnieuw een quickscan uitgevoerd om de
evolgen van de nieuwbouw voor de archeologie te bepalen. Uit archeologisch onderzoek in de nabije
9
omgeving en de archeologische kaarten van de gemeente Bodegtraven-Reeuwijk komt Oaar voren dat
Iangs de Oude Bodegraafseweg archeologische resten kunnen voorkomen vanaf de Romeinse tijd tot
en met de Nieuwe tijd. Sporen en vondsten uit de Romeinse tijd tot en met de Vroege Middeleeuwen
kunnen verwacht worden op een diepte vanaf circa 70 cm en dieper onder het maaiveld. sporen en
resten vanaf de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd kunnen vanaf het maaiveld verwacht
worden.
Uit bestudering van historische en topografische kaarten blijkt dat het plangebied pas na 1959
bebouwd is. Eventuele resten van historische bebouwing uit de periode 1800-1959 worden dan ook
niet verwacht.
Uit milieukundig onderzoek is afgeleid dat de bodem van het plangebied bestaat uit een pakket siltige
klei (tot tenminste 1 m onder het maaiveld), Deze bodemopbouw bevestigd het vermoeden dat
archeologische resten uit verschillende perioden binnen een meter onder het maaiveld kunnen
voorkomen.
Noodzaak archeologisch onderzoek?
Op basis van de funderingswijze van
de bestaande schuur gaan we uit dat de bodem plaatselijk
geroerd is tot tenminste 50 cm onder het maaiveld. Daarnaast is er een smalle maar diepe kelder
aanwezig die de bodem tot tenminste 1 m onder het maaiveld verstoord heeft. De nieuw te bouwen
woning valt geheel binnen de contouren van de te slopen schuur en overlapt gedeeltelijk met de
bestaande kelder. Voor de fundering van het nieuwe huis zal de bodem maar gedeeltelijk ontgraven
worden om de fundering aan te ieggen.
Door de verstoring van de bovengrond is er een Iage ve|achting op eventueel aanwezige en
ongestoorde resten vanaf de Late Middeleeuwen tot aan de Nieuwe tijd aanwezig Vanaf de Nieuwe
tijd (circa 1750 tot heden) worden geen resten verwacht. We hebben alleen geen zicht op de
eventuele aanwezigheid van archeologische resten uit de Romeinse tijd-vroege Middeleeuwen op
een diepte vanaf circa 70 cm en dieper onder het maaiveld.
De aanwezige verharding
(in de vorm van boringen) niet eenvoudig. Gezien het relatief kleine oppeœlakte van de woning, de
voorgenomen bouwwijze ervan en de aanwezige bodemverstoringen achten we archeologisch
vooronderzoek dan ook niet zinvol. Voor een professionele (en kostbare) archeologische begeleiding
(stelconplaten en betonnen
hebben we echter te weinig aanwijzingen.
Tijdens de graa|erkzaamheden kunnen onverhoopt archeologische vondsten gedaan worden en
deze dienen, conform de Monumentenwet, altijd gemeld te worden. Om ervoor te zorgen dat
eventuele vondsten goed gedocumenteerd worden, adviseren we de graa|erkzaamheden te laten
begeleiding door amateurarcheologen.
. ./'l
! ' %
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vloer) maakt een archeologisch vooronderzoek
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Zelf willen we ook een bezoek brengen wanneer de graa|erkzaamheden aanvangen, om zodoende
een goed beeld te vormen van de bestaande fundering en de verstorende werking ervan op de
ondergrond Derhalve dient de aanvang van de werkzaamheden ruimschoots aan ons gemeld te
worden.
Advies
We zien geen redenen van archeologische aard die een beletsel of beperking vormen ten aanzien van
de beoogde bouwplannen aan de Oud Bodegraafseweg 87. Een archeologisch onderzoek
voorafgaande aan de bouw wordt niet nodig geacht.
Wel adviseren we de vergunningaanvrager de graa|erkzaamheden te Iaten begeleiden door
amateurarcheologen. Zodoende kunnen eventueel aanwezige vondsten op de juiste manier geborgen
worden (contactpersoon Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN): dhr. P.van Grinsven
(tel 071 561 5282).
Tenslotte willen we zelf ook een bezoek brengen aan de Iocatie om beter inzicht te krijgen in de
bodemopbouw en de archeologische ve|achting. We zouden graag uiterlijk twee weken voor de
uitvoering van de werkzaamheden willen beschikken over de planning van de werkzaamheden.
Indien u naar aanleiding van voorgaande nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen
met de heer C. Thanos (0182 - 54 57 63) van onze dienst.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende ge'l'nformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Omgevingsdienst Midden-Holland,
Teamleider Bodem en Archeologie
.% .
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Ing. G. P.A. Baks
CC
dhr.
Bodegraven
P. Rouing, milieucoördinator gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK
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Foto’s huidige situatie 



 
Bijlage fotorapportage 
  

 
Projectnr.: 10.026 Rapportnaam: Ruimtelijke onderbouwing Oud Bodegraafseweg 87  
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Foto 1 : te handhaven stal Foto 2 : te amoveren schuur 

Foto 3 : te amoveren stal Foto 4 : te amoveren silo’s 

Foto 5 : te amoveren stal + locatie nieuwe woning Foto 6 : locatie nieuwe brug 

 


