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Samenvatting
In overleg met de gemeente Asten is de Oostappen Groep in 2012 gestart met de
ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan voor recreatiepark Prinsenmeer. Het
voorontwerp van dit bestemmingsplan heeft in de zomer van 2014 gedurende zes weken
ter inzage gelegen. In deze periode is in overleg met de provincie besloten de huisvesting
van arbeidsmigranten uit het bestemmingsplan te halen en via een tijdelijke
omgevingsvergunning te regelen. Als gevolg hiervan heeft de bestemmingsplanprocedure
gedurende langere tijd stilgelegen.
Begin dit jaar heeft CroonenBuro5, de huisadviseur van de Oostappen Groep, de
ontwikkeling van het bestemmingsplan weer opgepakt. Naar aanleiding hiervan hebben
wij 20 april jl. voorliggend ontwerp ontvangen. Wij verzoeken uw commissie eventuele
wensen en bedenkingen mee te geven, alvorens dit plan ter inzage zal worden gelegd.
Uw wensen en bedenkingen zullen als zienswijze worden meegenomen bij de uitwerking
van het definitieve bestemmingsplan.
Inleiding
- Inhoud ontwerpbestemmingsplan:
De Oostappen Groep is voornemens recreatiepark Prinsenmeer te moderniseren. Om
in te kunnen spelen op de snel veranderende recreatiemarkt, heeft de Oostappen
Groep behoefte aan een nieuw, flexibel bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan moet
ruimte bieden aan het maken van een kwaliteitsslag op het bestaande park. Concreet
wil de Oostappen Groep investeren in de realisatie van modernere
verblijfsaccommodaties en het uitbreiden van haar doelgroep.
In het ontwerpbestemmingsplan ‘Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017’ zijn de
volgende ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen:

1. een afname van het aantal toeristisch kampeerplaatsen voor tenten en mobiele
caravans van 460 naar 416;
2. een uitbreiding van het aantal vaste standplaatsen van 1000 naar 13201;
3. mogelijkheid tot het oprichten van zo’n 20 drijvende recreatiewoningen en het
aanleggen van kleine speeleilandjes op de recreatieplas;
4. het aanduiden van een gedeelte van het plangebied als ‘parkhotelservice’,
waarmee de Oostappen Groep haar doelgroep wil uitbreiden met:
a. gasten die een kort zakelijk verblijf willen combineren met een recreatief
bezoek aan de regio;
b. oudere gasten die meer luxe willen;
c. en zorgbehoevende ouderen;
5. en planologische verankering van het parkeerterrein ten zuiden van Prinsenmeer,
inclusief landschappelijke inpassing.
- Huisvesting arbeidsmigranten:
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de huisvesting van arbeidsmigranten op
Prinsenmeer in het nieuwe bestemmingsplan geregeld zou worden. Hiertoe waren in
het voorontwerp verschillende bepalingen opgenomen. In overleg met de provincie
Noord-Brabant en de Oostappen Groep is echter besloten de huisvesting van
arbeidsmigranten uit het bestemmingsplan te halen en via een tijdelijke
omgevingsvergunning te regelen. Naar aanleiding hiervan heeft de Oostappen Groep
begin dit jaar een formele aanvraag omgevingsvergunning ingediend.
Alle bepalingen en verwijzingen met betrekking tot de huisvesting van
arbeidsmigranten zijn inmiddels uit het bestemmingsplan gehaald. In voorliggend
ontwerp is recreatiepark Prinsenmeer in zijn geheel bestemd voor recreatiedoeleinden.
Wanneer het college besluit een tijdelijke omgevingsvergunning voor de huisvesting
van arbeidsmigranten te verlenen, valt het toegestane gebruik na het verstrijken van
de toegestane periode automatisch terug op de in het ontwerpbestemmingsplan
opgenomen recreatiebestemming.
Wat willen we bereiken
Een vastgesteld bestemmingsplan voor Prinsenmeer, dat ruimte biedt voor het maken
van een kwaliteitsslag op het bestaande park.
Wat gaan we daarvoor doen
Vanaf half juli zal voorliggend ontwerpbestemmingplan gedurende 6 weken ter inzage
worden gelegd. In deze periode kan iedereen zijn of haar zienswijze kenbaar maken.
Tegelijkertijd zal worden gestart met de uitwerking van een definitief bestemmingsplan.
Eventuele wensen en bedenkingen van uw commissie zullen daarbij als zienswijze
worden meegenomen.
Wanneer alles volgens planning verloopt, zal het nieuwe bestemmingsplan in het vierde
kwartaal van 2017 ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.
Mogelijke alternatieven
N.v.t.

1
De Oostappen Groep wil een gedeelte van de bestaande stacaravans vervangen door comforthomes, chalets
en mogelijk blokhutten. In het ontwerpbestemmingsplan worden al deze verblijfsrecreatieve voorzieningen
onder de noemer ‘permanente kampeermiddelen’ geschaard. Ten behoeve van de flexibiliteit is in het
bestemmingsplan geen vast aantal, maar een totale oppervlakte van 92.400m2 aan ‘permanente
kampeermiddelen’ opgenomen. Uitgaande van 70m2 per standplaats, biedt het ontwerpbestemmingsplan
ruimte aan zo’n 1320 permanten kampeermiddelen.
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Risico’s
N.v.t.
Wat mag het kosten
Alle plankosten komen voor rekening van de Oostappen Groep. Deze afspraak is
vastgelegd een anterieure overeenkomst.

K.vanDooren@asten.nl
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding
Op de locatie aan de Beekstraat 31 te Ommel is vakantiepark Prinsenmeer gevestigd.
Het vakantiepark is gesitueerd direct aan de Oostappense bossen en op loopafstand
van de dorpskern Ommel.
Ten behoeve van een (bedrijfseconomische) duurzame en kwalitatieve bedrijfsvoering
is de Oostappen Groep voornemens om het bestaande vakantiepark Prinsenmeer uit te
breiden en te moderniseren. Hiertoe is al in 2006, in overleg met de gemeente Asten,
een ontwikkelingsplan opgesteld waarin de strategie is bepaald voor de modernisering
en uitbreiding van het huidige vakantiepark Prinsenmeer. Hierbij is het streven om met
een gefaseerde aanpak de benodigde kwaliteitverbetering te realiseren. In april 2012
is het geactualiseerde ontwikkelingsplan ‘Geactualiseerde motivatie ontwikkelingsmogelijkheden Oostappen vakantiepark Prinsenmeer te Ommel’ besproken met de gemeente Asten. Hierop is door de gemeente Asten in principe besloten om medewerking
te verlenen aan het voorliggend initiatief.
De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het vigerend bestemmingsplan. Om de
ontwikkeling toch mogelijk te maken, is voorliggend bestemmingsplan opgesteld. Dit
bestemmingsplan voorziet in een passende juridische en planologische regeling om de
uitbreiding en modernisering van het vakantiepark Prinsenmeer mogelijk te maken.

1.2

Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Asten en is gelegen
aan de noordwestzijde van de dorpskern Ommel. De omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk uit bosgebied alsmede het omliggende open agrarisch landschap.
Het plangebied is strategisch gepositioneerd nabij de N279 en de naastgelegen snelweg A67.
Het initiatief is gelegen op de gronden behorend tot het bestaande vakantiepark Prinsenmeer. Het plangebied heeft hierbij een totale omvang van circa 529.030 m2. Het
vakantiepark zelf heeft een omvang van circa 501.000 m 2 en de parkeervoorzieningen
en toegangsweg aan de zuidzijde van het vakantiepark hebben een omvang van circa
28.030 m2. De westelijke en noordelijke begrenzing van het plangebied wordt gevormd
door het bosgebied ‘Oostappense Heide’. De oostelijke begrenzing wordt gevormd door
de Kranenvenweg met als zuidelijke begrenzing de Beekstraat en de A67.
De ligging en begrenzing van het plangebied is weergegeven op de nevenstaande pagina.
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Juridische status plangebied
Beheersverordening ‘Ommel recreatiepark (Prinsenmeer) 2013’
Op 21 mei 2013 is voor het besluitgebied het vigerende bestemmingsplan de beheersverordening ‘Ommel recreatiepark (Prinsenmeer) 2013’ vastgesteld. Door de beheersregeling wordt voldaan aan de gemeentelijke actualiseringsplicht. In de beheersverordening wordt het bestaande gebruik geregeld overeenkomstig het voorgaande
bestemmingsplan.
Bestemmingsplan Recreatiecentrum Oostappen 1997
In de beheersverordening wordt verwezen naar het bestemmingsplan ‘Recreatiecentrum Oostappen 1997’. Dit bestemmingsplan is op 16 december 1997 vastgesteld
door de gemeenteraad en op 7 april 1998 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van
de provincie Noord-Brabant. De parkeerplaats en de nieuwe centrumvoorzieningen zijn
in het verleden aangelegd met een artikel 19 procedure.
Het plangebied heeft hierin de bestemming ‘Recreatiegebied’. Op grond van het vigerend bestemmingsplan zijn binnen deze bestemming 1.000 permanente en 460 nietpermanente standplaatsen toegestaan, in combinatie met maximaal 3 bedrijfswoningen. De voor ‘Recreatiegebied’ aangewezen gronden zijn tevens bestemd voor overige
verblijfsrecreatieve voorzieningen, bijbehorende centrale voorzieningen, behoud en
herstel van de aanwezige houtopstand en afschermende groenvoorzieningen.
Op 7 juli 2009 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2008’ door de gemeenteraad van de gemeente Asten vastgesteld. Dit bestemmingsplan omvat het gehele buitengebied van de gemeente Asten, met uitzondering van recreatiepark Prinsenmeer.
Het vakantiepark Prinsenmeer is niet meegenomen in de actualisatie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2008’, aangezien het wenselijk was om hiervoor een
separate procedure te volgen. Hiervoor is gekozen vanwege de gedateerdheid van het
vigerend bestemmingsplan en de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied. Hierdoor is er behoefte aan een actueel bestemmingsplan voor het totale plangebied.
Het voorliggend bestemmingsplan sluit aan bij de actuele juridische en planologische
situatie en voldoet aan de vormvereisten van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012).

Bestemmingsplan ‘Recreatiecentrum Oostappen 1997’
(gemeente Asten)
CroonenBuro5
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Bestemmingsplan Asten Archeologie 2012
Op 24 juni 2013 is het bestemmingsplan Asten Archeologie 2012 vastgesteld. De Nota
Archeologiebeleid en bijbehorende beleidskaart van Asten (vastgesteld door de raad op
6 juni 2011) vormen tezamen de basis van het archeologiebeleid en fungeren als onderlegger en/of beleidsmatige onderbouwing van voorliggend bestemmingsplan.
Het merendeel van het plangebied heeft de dubbelbestemming Waarde - Geen archeologische waarde. Kleine delen van het plangebied zijn bestemd voor Waarde - Archeologie 3, zie daarvoor onderstaande afbeelding. Er geldt in deze gebieden geen archeologische onderzoeksverplichting als:
— de verstoringsdiepte kleiner is dan 0,40 meter beneden maaiveld of de oppervlakte
kleiner is dan 2.500 m²;
— de bestaande fundering wordt benut;
— aantoonbaar geen archeologische waarden aanwezig zijn;
— sprake is van onderhoud - en vervangingswerken van bijv. bestaande riolen inclusief gemalen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen.

Locaties met de waarde – archeologie 3

CroonenBuro5
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Bij het plan behorende stukken
Dit bestemmingsplan bestaat uit drie delen:
— een verbeelding, waarop onder meer de bestemmingen in het plangebied zijn aangegeven;
— regels, waarin de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de op de verbeelding vermelde bestemmingen zijn opgenomen;
— en voorliggende toelichting, waarin de keuzes die in het bestemmingsplan worden
gemaakt nader gemotiveerd en verantwoord worden. Hierin staat ook beschreven
wat het vigerend beleid inhoudt en hoe bij de ontwikkeling met (milieu)planologische aspecten rekening is gehouden.
De verbeelding vormt samen met de regels het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.

1.5

Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 de huidige situatie en de voorgestane ontwikkelingen van het vakantiepark Prinsenmeer beschreven, waarna in hoofdstuk 3 het geldende beleidskader aan bod komt. In hoofdstuk 4 worden diverse milieuhygiënische en
planologische aspecten verantwoord, vervolgens wordt in hoofdstuk 5 een uiteenzetting van de inhoud van de bestemmingsregeling gegeven. Tot slot wordt in hoofdstuk 6
de financiële en maatschappelijke haalbaarheid beschreven.

CroonenBuro5
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2 Planbeschrijving
2.1

Bestaande situatie
Het plangebied ligt in een landelijke en beboste omgeving met een kleinschalig agrarisch gebruik en veel paardenweides. Volgens het vigerende bestemmingsplan van
1997 zijn er 1000 vaste standplaatsen en 460 niet permanente standplaatsen toegestaan. In de Beheersverordening van 2013 is dit zelfde aantal vastgelegd.
Tevens maken een tennisbaan, parkeerterrein en centrale voorzieningen deel uit van
het plangebied. Op het totale park zijn 3 bedrijfswoningen toegestaan. Verspreid over
en rondom het terrein zijn diverse bomen, groepjes bomen en bosschages aanwezig.
Op nevenstaande pagina is de huidige situatie weergegeven ter plaatse van de voorgestane ontwikkelingen. Op het vakantiepark is vanwege de noodzaak om in te spelen
om de veranderende vraag en de bijbehorende herschikking in afwijking van de vigerende mogelijkheden een groter aantal standplaatsen aanwezig.
Het aantal werkelijk aanwezige standplaatsen is met de geleidelijke omvorming een
momentopname. Op dit moment zijn er aanwezig 1.020 vaste standplaatsen en 637
niet-permanente standplaatsen.
De bovenstaande aantallen kampeereenheden en de onderstaande gewenste toekomstige situatie is de aanleiding voor dit nieuwe bestemmingsplan.

Bestaande situatie vakantiepark Prinsenmeer (Bing Maps, 2012)

CroonenBuro5
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Toekomstige situatie
De Oostappen Groep heeft om ook in de toekomst in te kunnen spelen op de snel veranderende recreatiemarkt behoefte aan veel flexibiliteit in combinatie met het maken
van een kwaliteitsslag. Hiervoor is een bedrijfsplan gemaakt dat in april 2012 geactualiseerd is. De relevante passages uit de “Geactualiseerde motivatie ontwikkelingsmogelijkheden Oostappen vakantiepark Prinsenmeer te Ommel” zijn hieronder opgenomen
om een beeld te schetsen van de gewenste toekomstige situatie. Dit is aangepast aan
de opmerkingen vanuit de raadscommissie.
De insteek van de Oostappen Groep voor een nieuw bestemmingsplan is dat zij meer
kwaliteit wil gaan bieden als het gaat om verblijfsaccommodaties.
De kwaliteit van de verblijfsaccommodaties blijft nu namelijk achter op de kwaliteit van
de centrumvoorzieningen. De Oostappen Groep wil niet zozeer meer gasten in het
hoogseizoen trekken, maar de doelgroep verbreden waardoor een groter gedeelte van
het jaar meer gasten verblijven op Prinsenmeer.
Ook wil men kunnen variëren in omvang van verblijfsrecreatie, zodat niet alleen een
gezin kan verblijven, maar ook groepen of grotere families die gezamenlijk een vakantie doorbrengen. Daarnaast wil men nieuwe activiteiten op het park mogelijk maken om
te zorgen voor herhalingsbezoeken, zoals de realisatie van kleine speeleilandjes op het
water.
De Oostappen Groep wil tevens meer flexibiliteit in het bestemmingsplan, zodat men
binnen het park flexibel kan inspelen op veranderingen in de vraag naar typen verblijfsaccommodaties. In de navolgende paragrafen wordt nader ingegaan op de gewenste ontwikkelingen.

2.2.1

Verblijfsrecreatie
De huidige verblijfsaccommodaties bestaan uit:
— toeristische kampeerplaatsen (auto, caravan/tent);
— permanente kampeermiddelen zoals:
– verhuurchalets;
– verhuurstacaravans;
– chalets;
– comforthomes;
– jaarplaatsen.
De Oostappen Groep wil hiervan het volgende wijzigen c.q. uitbreiden:
— Het aantal jaarplaatsen en de toeristische kampeerplaatsen wil men verminderen
en vervangen door comforthomes;
— De huidige verhuurstacaravans wil men vervangen door comforthomes, chalets en
mogelijk blokhutten in een meer modern segment;
— Verhuurchalets en gekoppelde verhuurchalets wil men laten functioneren als
groepsaccommodatie. Hierdoor kan men ook grotere families of andere groepen

CroonenBuro5
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verblijf bieden. Hierdoor is een flexibel oppervlak per kampeermiddel nodig (tussen
30 m2 en 100 m2) bij een gemiddeld oppervlakte van 70 m2.
— Drijvende verblijfseenheden op het water.
Met deze meer kwalitatieve verblijfsrecreatieve voorzieningen kan het seizoen verlengd
worden. Ook wordt het park hiermee geschikt voor meerdere doelgroepen. De Oostappen Groep denkt daarbij aan de 50+er, families (opa, oma, kinderen en kleinkinderen), gasten die op het park verblijven vanwege een bezoek aan de regio, mensen
die uit het ziekenhuis of revalidatie komen en nog specifieke zorg nodig hebben.
Op deze manier wil men het aantal recreanten behouden en de investering in de centrale voorziening terugverdienen. Uit het bedrijfsplan is niet exact te achterhalen hoeveel standplaatsen en/of recreatieplaatsen mogelijk worden gemaakt in het nieuwe
bestemmingsplan. De gewenste ontwikkelingen zijn sterk afhankelijk van de markt, aldus de Oostappen Groep. In de praktijk betekent dit dat de Oostappen Groep flexibiliteit wil hebben in het bestemmingsplan. Om een beeld te krijgen hoe het aantal toeristenplaatsen afneemt en de bebouwing toe- of afneemt, zijn de volgende cijfers uit het
bedrijfsplan op een rijtje gezet.
— 487 jaarplaatsen, maar dit aantal neemt af;
— 833 chalets, stacaravans of comforthomes.
— Dit betekent in totaal 1.320 vaste kampeermiddelen;
De beoogde verdeling van het aantal chalets, stacaravans en comforthomes is niet
exact bekend. In het nieuwe bestemmingsplan worden ze allemaal aangemerkt als
permanente kampeereenheden. Er is vooral flexibiliteit gewenst om een aantal stacaravans nog te vervangen door de luxere comforthomes; Als de stacaravans worden vervangen door comforthomes, dan komen voor 100 stacaravans, 80 comforthomes terug.
Het aantal toeristische plaatsen voor tenten en mobiele caravans neemt af van 636 tot
416 door de omzetting van 220 toeristische plaatsen naar permanente kampeereenheden.
Deze aantallen betekenen een stijging, met 320 vaste standplaatsen en/of recreatieplaatsen ten opzichte van de 1000 vaste standplaatsen en/of recreatieplaatsen, die in
het vigerend plan toegestaan zijn. Het aantal toeristische plaatsen neemt ten opzichte
van het vigerende plan af van 460 tot 416 eenheden op dit moment. Ten opzichte van
de werkelijke aanwezige aantallen (636) is de afname nog groter.
De Oostappen Groep geeft in het bedrijfsplan aan dat het bovenstaande overzicht leidt
tot een lichte daling van het totaal aantal standplaatsen. De hoeveelheid bebouwd oppervlak zal daarbij niet afnemen, maar enigszins toenemen. Om de ondernemer flexibiliteit te bieden in de keuze van de kampeermiddelen is in het bestemmingsplan een totaal van 92.400 m² voor vaste standplaatsen en/of recreatieplaatsen, dus permanente
kampeereenheden, opgenomen. Deze oppervlakte is gebaseerd op 70 m² per stand-
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plaats, waarmee het totaal uitkomt op 1.320 vaste standplaatsen en/of recreatieplaatsen.
De Oostappen Groep verwacht in de zomermaanden een afname van de bezetting,
maar voorziet door de verlenging in het voor- en naseizoen op jaarbasis toch een stijging van het aantal recreanten van 2 tot 5%. Bij de bovengenoemde veranderingen zal
het bos waar diverse verblijfseenheden in staan niet worden aangetast.
Conclusie toekomstige ontwikkeling:
De bovenstaande geschetste ontwikkeling heeft de volgende consequenties voor het
aantal verblijfsaccommodaties. Dit worden in de toekomst naar verwachting 1.320 vaste standplaatsen en 416 niet-permanente standplaatsen. Dit zijn richtaantallen omdat
flexibiliteit gewenst is. Vandaar dat in de regels ook geen aantallen standplaatsen worden genoemd maar wel een maximale oppervlakte voor de standplaatsen.
2.2.2

Parkhotelservice
Het concept ‘parkhotelservice’ is nieuw in de recreatiewereld in Nederland. In het buitenland wordt dit principe al regelmatig toegepast. De bedoeling is dat met het concept
'parkhotelservice' in gespeeld wordt op veranderende trends op het gebied van recreatie. De groep recreanten met meer behoefte aan service groeit namelijk.
Het concept ‘parkhotelservice’ houdt in dat er verhuur vergelijkbaar met een hotel in
vrijstaande comforthomes/verhuurchalets plaatsvindt. Dit in plaats van verhuur in één
centraal hotelgebouw. Het verschil met een camping of recreatiepark is dat een parkhotelservice in dezelfde behoeften moet voorzien als een hotel. Zo is er één centrale
accommodatie, met daarin een receptie/servicepunt, een restaurant/bar, een loungeruimte en een zorgpunt. Voor de parkhotelservice is één gebied aangegeven. Het gaat
niet om een fysiek gebouw of de behoefte om ter plaatse te bouwen, maar om een
concept. De Oostappen Groep wil in dan wel in aansluiting op de bestaande centrale
voorzieningen een receptie- en cateringfunctie vervullen. Ook wil men de mogelijkheid
bieden om te ontbijten in het restaurant. Met dit concept kan meer luxe geboden worden, vergelijkbaar met een hotel. Men verwacht hiermee de bestaande doelgroep uit te
breiden met:
— gasten die een kort zakelijk verblijf willen combineren met een recreatief bezoek
aan de regio. In de regels is dit zakelijk verblijf beperkt tot 1 maand;
— oudere gasten die meer luxe willen;
— zorgbehoevende ouderen.
Op deze manier wordt ruimte geboden voor een bredere variatie in doelgroepen. De
gedachte is dat een juiste menging van verschillende doelgroepen ontstaat, zodat niet
een specifieke doelgroep geïsoleerd wordt.
De parkhotelservice sluit ook aan bij de wens van de Oostappen Groep om opvang en
begeleiding te verzorgen van mensen die tijdelijke zorg nodig hebben. Te denken valt
aan ondersteuning bij het revalideren onder begeleiding van een fysiotherapeut en de
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catering. Hierdoor wordt de Oostappen Groep in de gelegenheid gesteld om de bestaande centrale voorzieningen meer optimaal te gebruiken. Het verblijf van de zorgbehoevenden voorziet de Oostappen Groep in reguliere comforthomes of chalets op
het park.
De zorg is tijdelijk voor de revalidatie periode (met een maximum van 4 maanden per
incidentele verblijfscasus). Er mag dus geen sprake zijn van permanent verblijf op het
park voor zorg.
Normaal wordt voor de hulp in de zin van WMO 2015 uitgegaan van de plek waar de
hulpbehoevende persoon ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen. Als het
feitelijk verblijf elders is, zou het kunnen zijn dat de locatie waar men ingeschreven
staat niet doorslaggevend is. Onder feitelijk verblijf wordt dan wel verstaan de locatie
waar iemands centrale leven zich afspeelt (zie Rechtbank Utrecht op 09-12-2010 nr.
SBR 09/2443 WMO). Hierbij zijn factoren van belang zoals bijvoorbeeld de omvang van
het sociale leven ter plaatse (waar iemand zijn vrienden, familie normaal ontvangt). Als
men tijdelijk op het park gebruik maakt van revalidatie mogelijkheden omdat men thuis
geen begeleiding heeft, is hiervan nooit sprake. Op het vakantiepark zijn geen bekenden aanwezig, alleen recreanten en andere mensen die revalideren. Men is alleen tijdelijk voor de genezing op het recreatiepark. Dit is dus nooit de locatie waar men feitelijk verblijft en iemands centrale leven zich afspeelt. Door uit te gaan van alleen tijdelijke zorg op Prinsenmeer wordt voorkomen dat er een beroep wordt gedaan op de WMOvoorzieningen.
2.2.3

Kleine speeleilandjes op het water
Om de waterlijn aantrekkelijker te maken voor spelende kinderen is het gewenst om
kleine speeleilandjes met speltoestellen te realiseren. Dit kan door een meer speelse
oeverlijn (bijvoorbeeld in de vorm kleine schiereilandjes) of door het plaatsen van drijvende eilandjes. Voor een meer speelse oeverlijn kan het zijn dat de plas op sommige
plekken wat wordt verkleind of vergroot. Het gaat in dat geval om kleinschalige aanpassingen om de aantrekkelijkheid van de waterplas te vergroten. De totale oppervlakte van de plas zal hierbij gelijk blijven.
De speeleilandjes moeten nog ontworpen worden, dus de keuze van het meest geschikte materiaal is nu nog niet bekend. De mogelijkheid om de oeverlijn aan te passen is langs de gehele oever aangegeven. Momenteel is nog niet duidelijk waar de
aanpassing gaat plaatsvinden.

2.2.4

Bedrijfswoningen
Bij de voorgestane omvang van het recreatiepark is, in het kader van veiligheid, dag en
nacht en, in het kader van het zorgtoerisme, permanent toezicht noodzakelijk. Hiermee
kunnen meerdere bedrijfsleiders belast worden. Uit ervaring blijkt een behoefte aan 3
bedrijfswoningen, zoals toegestaan volgens het huidige bestemmingsplan, ook daadwerkelijk noodzakelijk. De noodzaak van deze bedrijfswoningen ontstaat onder meer
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vanuit de wens om continue ondersteuning te kunnen bieden aan de bezoekers en
vanuit overwegingen van toezicht en veiligheid en zorg.
De kavels van de bedrijfswoningen zullen circa 350 m2 groot zijn. Er is voldoende afstand tussen de centrale accommodatie en de bedrijfswoningen gelaten, zodat er geen
hinder wordt ondervonden door de parkbeheerders, die in de bedrijfswoningen komen
te wonen.
2.2.5

Flexibiliteit voorzieningen
De kwaliteitsverbetering op het park betekent voor de bebouwing dat deze geconcentreerd wordt binnen specifiek aangeduide bebouwingsvlakken voor centrale voorzieningen. Daarnaast zijn er verspreid op het vakantiepark gebouwen aanwezig voor onder andere sanitair. Ten opzichte van het vigerende plan betekent de beoogde kwaliteitsverbetering dat de toegestane hoeveelheid bebouwing zelfs met 246 m2 afneemt,
zie onderstaande berekening.
In het vigerende plan is aan bebouwing toegestaan:
bouwvlak 1:
bouwvlak 2:
bouwvlak 3:
ondersteunende bebouwing op de rest van het park:
extra toegestaan op basis van partiële herziening:
totaal:

4.912 m2
5.350 m2
600 m2
1.000 m2
240 m2
12.102 m2.

In dit nieuwe bestemmingsplan blijft de oppervlakte beperkt tot:
Centrale voorzieningen (bouwvlak) 1:
6.544 m2
Centrale voorzieningen (bouwvlak) 2:
3.612 m2
ondersteunende bebouwing op de rest van het park:
1.700 m2
totaal:
11.856 m2.
De Oostappen Groep vraagt een flexibele regeling in het bestemmingsplan ten aanzien
van de huidige voorzieningen, sanitairgebouwen, speelvoorzieningen, opslag, kantoor,
winkelfunctie, casino, zwembad en gerealiseerde nieuwe centrumvoorzieningen en extra ruimte voor een beperkte uitbreiding. Dit is geconcretiseerd door in de planregels te
werken met een oppervlakte als maximum.
Hierdoor is de ondernemer vrij om afgestemd op nieuwe vragen in de markt bebouwing
aan te passen, uit te breiden en te verplaatsen in de aangeduide gebieden als daarbij
het maximum niet overschreden wordt.
2.2.6

Parkeerplaats
De Oostappen Groep wil de nieuw gerealiseerde parkeerplaats in het bestemmingsplan
zorgvuldig vastleggen. Het doel van de parkeerplaats is om er voor te zorgen dat niet
op de rondomliggende wegenstructuur wordt geparkeerd door te voorzien in parkeervoorzieningen voor bezoekers op het eigen terrein van het vakantiepark. Daarnaast is

CroonenBuro5

10

Ontwerpbestemmingsplan Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017

Gemeente Asten

op het parkeerterrein de tijdelijke opslag van caravans mogelijk. De omvang hiervan
blijft beperkt tot maximaal veertig caravans. Voor het parkeerterrein is een aangepast
inrichtingsplan opgesteld, dat is opgenomen in bijlage 5 bij de toelichting.
Het inrichtingsplan voorziet in de toepassing van een aantal platanen om op deze wijze
het terrein landschappelijk in te passen. Aan de zuidzijde van het parkeerterrein vormt
de toepassing van een beukenhaag een groene afscherming van én naar de A67 ook
wordt de caravanopslag aan het zicht onttrokken. Het toegepaste assortiment alsmede
de bijbehorende aanlegkosten zijn met een beplantingadvies nader gedetailleerd en
opgenomen in bijlage 6 van de toelichting.
In de anterieure overeenkomst is de aanleg en instandhouding van de (afschermende)
beplanting als voorwaarde opgenomen. In het onderhavige bestemmingsplan is deze
afschermende beplanting opgenomen in de functieaanduiding ‘groen’.
In de regels van het bestemmingsplan is een voorwaardelijke verplichting opgenomen
om ervoor te zorgen dat ter plaatse van de functieaanduiding ‘parkeerterrein’, het
groen conform het inrichtingsplan gerealiseerd en in stand gehouden wordt.
Op het parkeerterrein worden in totaal zes lichtmasten geplaatst. Om te bepalen op
welke wijze er voldoende lichtspreiding aanwezig is op het terrein is door Oranjewoud
BV een lichtsterkteberekening uitgevoerd. De rapportage is opgenomen als bijlage 3 bij
de toelichting. Op basis van de uitgevoerde berekeningen is voor elke armatuur de
lichtsterkte bepaald. Hierbij is geconcludeerd dat de lichtsterkte onder de normwaarden blijft van de categorie E1 ‘Natuurgebied en voldoet aan de algemene Richtlijnen
betreffende lichthinder van de NSvV. De lichtmasten zijn naar beneden gericht, waardoor lichtuitstraling naar de nabijgelegen autosnelweg beperkt wordt en het bosgebied
feitelijk donker blijft. In het laagseizoen worden maar drie van de zes lichtmasten gebruikt in de nachtperiode. Negatieve effecten op de omgeving zijn daardoor uit te sluiten.
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3 Beleidskader
3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), die op 13 maart 2012 door de minister is vastgesteld, vormt de nieuwe, overkoepelende rijksstructuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2028, met een doorkijk naar 2040. In de SVIR
‘Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig’ is de inhoud van een groot
aantal beleidsstukken, waaronder de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit en diverse planologische kernbeslissingen, opgenomen.
Het rijksbeleid richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland
en het behartigen van de nationale belangen, zoals de hoofdnetwerken voor personenen goederenvervoer, energie, natuur, waterveiligheid, milieukwaliteit en bescherming
van het werelderfgoed. Het beleid met betrekking tot verstedelijking, groene ruimte en
landschap laat het Rijk, onder het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’, over
aan provincies en gemeenten. Gemeenten krijgen daarbij de ruimte voor kleinschalige
natuurlijke groei en voor het bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen van
mensen. Alleen in de stedelijke regio’s rond de mainports Amsterdam en Rotterdam
maakt het Rijk afspraken met decentrale overheden over de programmering van verstedelijking. Overige sturing op verstedelijking, zoals afspraken over binnenstedelijk
bouwen, rijksbufferzones en doelstellingen voor herstructurering, laat het Rijk los. Er is
enkel nog sprake van een ‘ladder’ voor duurzame verstedelijking (gebaseerd op de
‘SER-ladder’), die zal worden vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. In het mobiliteitsbeleid komt de gebruiker centraal te staan en wordt de samenhang tussen de
verschillende modaliteiten en tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit versterkt.
Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland, doormiddel van een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur
met elkaar verbindt. Om dit doel te bereiken, werkt het Rijk samen met andere overheden. In de SVIR zijn ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028 geformuleerd.
In totaal zijn 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd, die bijdragen aan het realiseren van de drie hoofddoelen. Het betreft onder meer het borgen van ruimte voor
de hoofdnetwerken (weg, spoor, vaarwegen, energievoorziening, buisleidingen), het
verbeteren van de milieukwaliteit, ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling, ruimte voor behoud van
unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten, ruimte voor een nationaal netwerk
voor natuur en ruimte voor militaire terreinen en activiteiten.
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3.1.2

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
In de realisatieparagraaf van de SVIR zijn per nationaal belang de instrumenten uitgewerkt die hiervoor worden ingezet. Eén van de belangrijkste instrumenten is het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), waarvan een gedeelte gelijktijdig met de
SVIR in werking is getreden. In het Barro zijn regels opgenomen ter bescherming van
de nationale belangen. De regels van het Barro moeten in acht worden genomen bij
het opstellen van provinciale ruimtelijke verordeningen, bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen.

3.1.3

Conclusie
Het voorliggend bestemmingsplan is gericht op een modernisering en uitbreiding van
een bestaand vakantiepark met flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden die nodig
zijn voor de continuïteit. Het planvoornemen is niet van invloed op de opgenomen nationale belangen. Aanvullende maatregelen hoeven niet getroffen te worden.

3.2

Provinciaal beleid

3.2.1

Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014
Op 19 maart 2014 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014 in werking getreden.
Deze structuurvisie is een actualisatie van de visie die in 2010 werd vastgesteld. Belangrijke beleidswijzigingen hebben betrekking op de realisatie van natuur en de transitie naar zorgvuldige veehouderij in Brabant. De structuurvisie is opgebouwd uit twee
delen (A en B) en een uitwerking.
Deel A bevat de hoofdlijnen van het beleid. Hierin heeft de provincie haar belangen gedefinieerd en ruimtelijke keuzes gemaakt. Deze belangen en keuzes zijn gebaseerd op
trends en ontwikkelingen. Ook beschrijft de provincie vanuit welke filosofie ze haar
doelen wil bereiken. Die is: ‘samenwerken aan kwaliteit’. De provincie realiseert haar
doelen op vier manieren: door regionaal samen te werken, te ontwikkelen, te beschermen en te stimuleren.
In deel B beschrijft de provincie vier ruimtelijke structuren: de groenblauwe structuur,
het landelijk gebied, de stedelijke structuur en de infrastructuur. Voor iedere structuur
formuleert de provincie ambities en beleid. Per beleidsdoel is aangegeven welke instrumenten de provincie inzet om haar doelen te bereiken.
De provincie heeft geen aparte ruimtelijke visie op het landschap ontwikkeld, maar
geeft haar visie op het landschap vorm in de 'uitwerking gebiedspaspoorten'. Daarin
beschrijft de provincie welke landschapskenmerken zij op regionaal niveau van belang
vindt en hoe deze kunnen worden versterkt. Er zijn ook deelstructuurvisies opgesteld
voor specifieke onderwerpen.
De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie Noord-Brabant en
vormt de basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet
ruimtelijke ordening biedt. Eén van deze instrumenten is de provinciale verordening.
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In de Verordening ruimte zijn de kaderstellende elementen uit de SVRO vertaald in
concrete regels die van toepassing zijn op (gemeentelijke) bestemmingsplannen.
Vanuit provinciaal perspectief zijn op de structurenkaart gebieden aangegeven waar de
provincie ruimte en kansen ziet om de agrarische productiestructuur te verduurzamen
en te versterken. Op de ‘Structurenkaart’ van de Structuurvisie is het plangebied aangeduid als ‘gemengd landelijk gebied’, behorend tot de Peelstreek van Mill tot Someren. Dit is een jonge ontginning met een modern en grootschalig landschap met een
sterke positie voor intensieve veehouderij en glastuinbouw. Het is een open gebied,
omgeven door grote natuurgebieden waarvan enkele Natura2000 gebieden. Midden in
het gebied liggen enkele grote bosgebieden en landgoederen.
Het gemengd landelijk gebied wordt beschouwd als een veelzijdige gebruiksruimte.
Ontwikkelingen zoals wonen, werken, (historische) landgoederen, recreatie en toerisme, passen qua aard, schaal en functie bij de omgeving en houden rekening met de
omgevingskwaliteiten.
Het voorliggend bestemmingsplan voorziet in een versterking van de bestaande recreatieve functie van het vakantiepark Prinsenmeer, middels de modernisering en uitbreiding binnen het bestaande plangebied. Het voorliggend initiatief sluit daarom aan op
de doelstellingen uit de structuurvisie ruimtelijke ordening.
3.2.2

Verordening Ruimte 2014
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vastgelegd hoe de bevoegdheden op het gebied
van ruimtelijke ordening zijn verdeeld tussen rijk, provincies en gemeenten. De provincie kan door middel van een planologische verordening regels formuleren waarmee
gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening moeten houden. De provincie Noord-Brabant heeft hiertoe de Verordening ruimte 2014 opgesteld. Provinciale
Staten van Noord-Brabant hebben op 7 februari 2014 de Verordening ruimte 2014
vastgesteld, op 19 maart 2014 is deze in werking getreden. Provinciale Staten van
Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 10 juli 2015 de Verordening ruimte
2014 opnieuw vastgesteld. De gewijzigde verordening is op 15 juli 2015 in werking getreden en op 1 januari 2017 geconsolideerd.
Op de kaarten behorende bij de Verordening ruimte is het vakantiepark Prinsenmeer
gelegen binnen de structuur ‘gemengd landelijk gebied’ met de aanduidingen, ‘aardkundig waardevol gebied’ en ‘beperkingen veehouderij’.
Gemengd landelijk gebied
In de Structuurvisie RO heeft de provincie haar visie neergelegd voor het gemengd landelijk gebied. In het landelijk gebied stimuleert de provincie het mengen van functies
voor een sterke plattelandseconomie. Hierbij is vooral de ontwikkeling van landbouw
van belang, naast andere vormen van bedrijvigheid, natuur, landschap, recreatie en
wonen.
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Aardkundig waardevol gebied
Het noordelijk gedeelte van het bestemmingsplangebied is gelegen in het relatief kleine aardkundig waardevolle gebied van de Oostappensche Heide en Astensche Aa. Het
omvat het beekdal van de Astensche Aa in het noorden en het bos- en duingebied van
de Oostappensche Heide in het zuiden.
Een bestemmingsplan dat is gelegen in een aardkundig waardevol gebied strekt mede
tot behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de aardkundige waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden en stelt regels ter bescherming van de aardkundige waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden. Tot dit doel zijn in de
onderhavige bestemming de gronden, behorend tot het aardkundig waardevol gebied,
opgenomen in de gebiedsaanduiding ‘aardkundig waardevol gebied’.
Beperkingen veehouderij
Voor gebieden rondom kernen en natuur gelden beperkingen voor de veehouderij,
daarvoor is de aanduiding Beperkingen veehouderij opgenomen. Deze aanduiding is
verder voor de voorgestane ontwikkeling van het recreatiepark niet van belang.

Uitsnede Verordening Ruimte 2014

Verder zijn de onderdelen met betrekking tot 'Bevordering ruimtelijke kwaliteit' en 'Afwijkende regels voor recreatieve bedrijven' van belang. In de overige artikelen zijn geen
relevante regels opgenomen met betrekking tot de voorgestane ontwikkeling van het
plangebied.
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Op basis van deze onderdelen van de verordening geldt dat een bestemmingsplan dat
is gelegen in gemengd landelijk gebied, kan voorzien in uitbreiding van een bestaande
niet - agrarische functie, mits de toelichting van het bestemmingsplan op dat gebied
een verantwoording bevat waarbij blijkt dat:
— de beoogde uitbreiding in redelijke verhouding staat tot de bestaande omvang
en/of bestaande aantallen bezoekers/overnachtingen;
— overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 4.6 tweede lid (uitbreiding bedrijven in kern landelijk gebied) indien vestiging van het bedrijf vanwege de aard
van de activiteiten op een bedrijventerrein in de rede ligt;
— de beoogde uitbreiding in redelijke verhouding staat tot de op grond van artikel 3.1
vereiste zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit.
Aan de voorgaande voorwaarden wordt voldaan doordat de voorgenomen ontwikkeling
ter plaatse noodzakelijk is in het kader van een (bedrijfseconomische) duurzame en
kwalitatieve bedrijfsvoering. Het planvoornemen voorziet in een modernisering van het
bestaande vakantiepark, in combinatie met een (beperkte) interne uitbreiding van het
aantal vaste standplaatsen, binnen het vigerend bestemmingsvlak ‘Recreatiegebied’
behorend tot het bestemmingsplan ‘Recreatiecentrum Oostappen 1997’.
Met de beoogde kwaliteitslag wordt voorzien in de benodigde ruimtebehoefte door
zorgvuldig ruimtegebruik, waardoor eveneens de gunstige verhouding tussen bruto en
netto ruimtebeslag wordt bevorderd. Hierbij neemt het bebouwingspercentage beperkt
toe ten opzichte van de bestaande situatie. De overige relevante milieuhygiënische en
planologische aspecten worden in hoofdstuk 4 nader behandeld.
Bevordering van ruimtelijke kwaliteit
Dit bestemmingplan betreft een actualisatie van een bestaande recreatiebestemming.
Er is geen sprake van een uitbreiding van de oppervlakte van het vakantiepark Prinsenmeer. De veranderingen bestaan uit een kwaliteitsverbetering op het reeds lang
aanwezige bestaande park.
Voor het beantwoorden van de vraag of voor het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit zoals aangegeven in de verordening een landschapsinvesteringsbijdrage nodig is,
vatten we de beoogde veranderingen op het park hier in het kort samen Op het park
wordt ieder jaar geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering om aan te blijven sluiten op de
vraag in de markt. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de beplanting op het park
heeft de Bosgroep een groenbeheersplan geschreven (zie bijlage).
Zoals aangegeven is de toegestane hoeveelheid bebouwing in het nieuwe bestemmingsplan afgenomen met 246 m2 ten opzichte van het vigerende plan. Er heeft in het
verleden namelijk een concentratie van de gebouwde voorzieningen plaats gevonden
voor het realiseren van een kwaliteitsverbetering. Hierbij zijn ook enkele oude gebouwen gesaneerd.
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In het vigerende bestemmingsplan en de beheersverordening 2013 zijn 1000 permanente kampeermiddelen toegestaan. Dit betekent dat 320 permanente kampeermiddelen en 20 drijvende recreatiewoningen extra zijn toegestaan in het nieuwe plan. Het
aantal toeristische plaatsen neemt af met 43, zoals ook toegelicht bij de planbeschrijving.
Voor deze toename van vierkante meters permanente kampeermiddelen ontstaat de
vraag of een landschapsinvesteringsbijdrage nodig is. De gemeente Asten heeft in de
structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap aangegeven uit te gaan van
maatwerk.
Er is voor gekozen om dit maatwerk te leveren in overleg met een taxateur, vanwege de
complexiteit van het bepalen van de effecten van de ontwikkelingen op de
(grond)waarde van het vakantiepark. Deze taxateur geeft aan dat als deze investeringen en bijbehorende omvorming van toeristische naar meer permanente kampeermiddelen niet plaatsvinden, de waarde van het park in de toekomst sterk zal afnemen.
De vraag naar toeristisch kamperen in mobiele kampeermiddelen neemt zodanig structureel af, dat als er geen rekening gehouden wordt met deze landelijke trend er uiteindelijk een negatieve exploitatie zal ontstaat. Niet omvormen zal de grondwaarde dus
negatief beïnvloeden. De inschatting is dat met de ingezette ontwikkeling zoals geregeld in deze actualisatie van het bestemmingsplan de grondwaarde neutraal blijft.
Op dit moment zien we vanuit de adviespraktijk dat veel gemeenten voor interne ontwikkelingen op bestaande recreatiebedrijven een landschapsinvesteringsbijdrage niet
nodig achten als er gewerkt wordt aan een kwaliteitsverbetering op het park. Dit is
momenteel ook voorgesteld vanuit bijvoorbeeld de gemeenten in Midden Brabant bij
het Regionaal Ruimtelijk Overleg met de provincie. De Verordening ruimte geeft deze
beleidsruimte, mits het goed gemotiveerd is.
3.2.3

Conclusie
Kort samengevat past de voorgestane ontwikkeling van het plangebied binnen het provinciale beleid, zoals vervat in de Verordening ruimte. Voor de veranderingen op het
vakantiepark is maatwerk nodig. Uit dit maatwerk blijkt dat er bij deze interne omvorming geen basis is voor een landschapsinvesteringsbijdrage, omdat het noodzakelijke
investeringen zijn voor het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het park.
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3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1

Structuurvisie ‘De Avance’
In de structuurvisie ‘De Avance’, vastgesteld door de gemeenteraad op 22 februari
2006, is voor de gemeente Asten de toekomstvisie voor de komende 10 tot 15 jaar
vastgelegd. De structuurvisie ‘De Avance’ is zowel een richtinggevend kader als een
toetsingskader waarin gewenste en ongewenste ontwikkelingen in de toekomst beschreven zijn. De ruimtelijke vertaling van de visie is gemaakt door middel van een
Duurzaam Ruimtelijk Structuurbeeld (DRS).
In het DRS wordt een passend antwoord gegeven op de groeiende vraag naar ruimte,
die voortvloeit uit zowel de lokale ruimtebehoefte als de toenemende druk vanuit de
regio op het gebied van wonen, werken en recreatie. In het DRS wordt uitgegaan van
twee kaartbeelden: de structuurkaart waarin bestaande kwaliteiten van de gemeente
zijn weergegeven en een strategiekaart waarin op basis van de geanalyseerde structuur keuzes en ontwikkelingen voor de toekomst zichtbaar gemaakt zijn.
Deze beide kaartbeelden zijn gecombineerd tot een Ruimtelijk Model, waarin de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende decennia weergegeven zijn. Op de
structuurkaart valt het plangebied onder de bestaande recreatievoorzieningen. Hier is
het streven gericht op het behoud en kwalitatief verbeteren van het huidige recreatieve
gebruik.
Conclusie
Voorstaand initiatief bestaat uit de modernisering van een bestaande en hoogwaardige
toeristisch-recreatieve ontwikkeling in de vorm van een vakantiepark gericht op rust,
ruimte en groen. Het voorliggend initiatief sluit daarom aan bij de Toekomstvisie ‘De
Avance’.

3.3.2

Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2007-2010
In juni 2007 is door de Gemeente Asten het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2007-2010 opgesteld. De Gemeente Asten wil met het Uitvoeringsprogramma
een stimulerend beleid voeren dat gericht is op ontwikkelingskansen van de sector. Dat
betekent dat de gemeente, in overleg met de sector, wil stimuleren dat er geïnvesteerd
wordt in de kwaliteitsverbetering en verbreding van het toeristisch aanbod. Het gaat
om selectieve groei en niet meer van hetzelfde.
Samenwerking met en tussen toeristische ondernemers is wenselijk en wordt gestimuleerd onder meer door het Toeristisch Huis Asten. De gemeente ondersteunt het Toeristisch Huis om het lokale netwerk van initiatieven te laten functioneren. In het Uitvoeringsprogramma worden verschillende projecten van diverse bedrijven genoemd die
bijdragen aan de toeristische ontwikkeling van de Gemeente Asten, waaronder het
voorliggend initiatief. De Gemeente Asten vindt het vakantiepark Prinsenmeer van
groot belang voor het toeristisch-recreatieve aanbod van de gemeente. De economische spin-off voor de gemeente ( o.a. de middenstand) is groot. Het vakantiepark moet
daarom kunnen inspelen op nieuwe kansen en mogelijkheden in de markt om zo de
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continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen. De gewenste vernieuwingen vragen
om een planologische inbedding en vertaling. Het vigerend bestemmingsplan geeft
hiertoe onvoldoende mogelijkheden.
Conclusie
Voorstaand initiatief sluit aan bij het geformuleerde beleid in het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2007-2010. Het onderhavige bestemmingsplan is een direct gevolg van de wens van de gemeente Asten en de Oostappen Groep om een specifiek aangepast bestemmingsplan op te stellen.

3.4

Conclusie
Recreatie en toerisme worden door Rijk, provincie en gemeente gezien als activiteiten
die niet alleen grote groeipotentie hebben, maar tevens als functie passen in het landelijk gebied. De voorgenomen ontwikkeling voor het bestaande vakantiepark Prinsenmeer past in het beleid om zorg te dragen voor een duurzaam economisch perspectief
voor het landelijk gebied. Het plangebied is gelegen in een regio met grote potentie
voor toerisme en recreatie in een groene setting. Met het voorliggend initiatief wordt
ingespeeld op de vraag naar nieuwe vormen van openlucht- en verblijfsrecreatie en
aanpassing van het huidige toeristisch recreatieve aanbod (onder andere modernisering). Tevens wordt het aanbod aan accommodaties in de regio op peil gebracht.
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4 Planologische verantwoording
Als onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing is het verplicht om inzicht te bieden in
de relevante planologische en milieuhygiënische aspecten. In dit hoofdstuk is een verantwoording voor deze aspecten opgenomen.

4.1

Bodem
Voor elke functiewijziging, al dan niet naar een gevoelige functie, dient een verkennend
onderzoek te worden verricht naar de bodem- en grondwaterkwaliteit. De bodem moet
geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik. Aangezien de bestemming niet wijzigt is
voor dit bestemmingsplan geen specifiek bodemonderzoek nodig. Indien in de toekomst een omgevingsvergunning aangevraagd wordt om te bouwen, of bestaande bebouwing uit te breiden, dient er op dat moment een gericht bodemonderzoek uitgevoerd te worden.
Conclusie
Vanuit het oogpunt van bodemkwaliteit bestaan geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied.

4.2

Geluid
Conform de Wet geluidhinder (Wgh) dient een akoestisch onderzoek te worden verricht
indien er sprake is van het projecteren van nieuwe geluidsgevoelige bebouwing binnen
een geluidzone wegverkeerslawaai en/of spoorweglawaai. Het voorliggend initiatief is
gelegen in de nabijheid van de rijksweg A67, de Kranenvenweg en de Beekstraat. Het
plangebied is gelegen binnen de geluidszones van deze wegen.
Een recreatiewoning of camping is volgens de Wet geluidhinder echter geen geluidgevoelige functie. De geluidgevoelige bebouwing bestaat in het voorliggend geval uit de
bestaande bedrijfswoningen en recreatieverblijven waarvoor in het verleden al een
akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is verricht. Naar aanleiding van dat onderzoek is aan de zuidzijde van het bestemmingsplan, nabij de Beekstraat, een geluidswal gerealiseerd en is voor de beheerderwoning en de standplaatsen aan de rand
van het vakantiepark een Verzoek Hogere Waarde aangevraagd en verleend.
Deze geluidswal is in het voorliggend bestemmingsplan vastgelegd middels de functieaanduiding ‘geluidswal’. De gronden behorend tot de functieaanduiding ‘geluidswal’
zijn bestemd voor een geluidwerende voorziening in de vorm van een geluidsscherm
en/of geluidswal. In voorliggend bestemmingsplan worden geen nieuwe standplaatsen
of andere geluidsgevoelige functies gerealiseerd aan de randen van het vakantiepark.
Op grond van de Wet geluidhinder hoeft daarom voor het bestemmingsplan geen
akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai te worden verricht.

CroonenBuro5

21

Ontwerpbestemmingsplan Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017

Gemeente Asten

In het kader van de actualisatie van milieuvergunning is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat het geluid vanuit de inrichting voldoet aan de normwaarden bij beëindiging van de jetski-activiteiten. Doordat het akoestisch onderzoek een aparte procedure volgt, maakt het geen onderdeel uit van voorliggend bestemmingsplan.
Conclusie
Er zijn geen akoestische belemmeringen voor het bestemmingsplan aan de orde.

4.3

Luchtkwaliteit
Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, ook wel bekend
als de ‘Wet luchtkwaliteit’) bevat de regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. In de
Wet milieubeheer zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen voor diverse verontreinigende
stoffen, waaronder stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). In artikel 5.16 van de Wet
milieubeheer is vastgelegd in welke gevallen de luchtkwaliteitseisen geen belemmering
vormen voor een nieuwe ontwikkeling. Dit is het geval wanneer:
— een ontwikkeling niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit;
— ten gevolge van een ontwikkeling de concentraties van de betreffende stoffen verbeteren of ten minste gelijk blijven;
— een ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentraties van de
betreffende stoffen in de buitenlucht;
— een ontwikkeling past binnen een vastgesteld programma (zoals het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit).
Een nadere uitwerking van de regelgeving met betrekking tot het begrip ‘niet in betekenende mate’ is vastgelegd in het ‘Besluit niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ en de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’. In de Regeling zijn categorieën van gevallen benoemd die in ieder geval als ‘niet
in betekenende mate’ worden aangemerkt en waarvoor toetsing aan de grenswaarden
dus zonder meer achterwege kan blijven. Er is volgens deze regeling geen onderzoek
nodig voor ‘woningbouwlocaties, indien een dergelijke locatie, in geval van één ontsluitingsweg, netto niet meer dan 1.500 nieuwe woningen omvat, dan wel, in geval van
twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer dan
3.000 woningen omvat’.
Het voorgestane initiatief is een modernisering en uitbreiding van een bestaand recreatiepark en valt niet onder één van de betreffende categorieën. Gezien de toekomstige
inrichting en de verwachte verkeerstoename ligt de toename van desbetreffende stoffen ver beneden de drempels van één van deze categorieën (bijvoorbeeld woningbouwlocaties, indien een dergelijke locatie, in geval van één ontsluitingsweg, netto niet meer
dan 1.500 nieuwe woningen omvat, dan wel, in geval van twee ontsluitingswegen met
een gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer dan 3.000 woningen omvat). Een
specifiek luchtkwaliteitonderzoek hoeft daarom niet te worden uitgevoerd.
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Tevens is de gemeente Asten aangesloten bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) ter verbetering van de luchtkwaliteit ten behoeve van de volksgezondheid. Het NSL, dat van kracht is sinds 1 augustus 2009, bevat een pakket aan
maatregelen waarmee overal in Nederland tijdig wordt voldaan aan de Europese
grenswaarden. Daarbij is rekening gehouden met de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen waarover binnen de looptijd van het NSL een besluit wordt genomen. Het NSL
heeft een looptijd van 5 jaar en is in 2014 verlengd tot 1 januari 2017. In 2016 is het
NSL nogmaals verlengd tot aan de inwerkingtreding van de omgevingswet.
De gemeente Asten, samen met de Limburgse gemeente Nederweert, is hierbij opgenomen als pilotgebied waarbinnen de toepassingsmogelijkheden van een gebiedsgerichte aanpak, met betrekking tot fijnstof overschrijdingen, wordt onderzocht. Bij deze
aanpak nemen niet alleen knelpuntbedrijven maatregelen, maar verlagen ook andere
fijn stofbronnen in een gebied de uitstoot waardoor er een totale verlaging van de achtergrondconcentratie fijn stof ontstaat.
Ten behoeve van de monitoring worden berekeningen uitgevoerd met de Monitoringstool. Indien uit de monitoring blijkt dat de doelstellingen van het NSL niet worden gehaald, kunnen extra maatregelen worden getroffen. Ter plaatse is een maximale achtergrondconcentratie fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) van maximaal 40 microgram/m3 toegestaan met maximaal 35 overschrijdingsdagen. Uit de berekening is naar
voren gekomen dat de achtergrondconcentratie fijnstof en stikstofdioxide ter plaatse
van het vakantiepark Prinsenmeer, evenals de directe omgeving, minder dan 35 microgram/m3 bedraagt met minder dan 35 overschrijdingsdagen.
Middels het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen overschrijding van
de luchtkwaliteitsnormen te verwachten is. Bovendien zijn de ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt in het voorliggend bestemmingsplan niet de maatgevende gevoelige objecten met betrekking tot het aspect fijnstof en stikstofdioxide. Daarom zijn er
geen belemmeringen met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit.
Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling is niet in strijd met het bepaalde in de Wet milieubeheer.
Er bestaan voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen.

4.4

Hinderlijke bedrijvigheid
Er dient een noodzakelijke ruimtelijke scheiding te worden aangebracht tussen milieubelastende en milieugevoelige functies ter bescherming en/of vergroting van de leefkwaliteit. De milieuhinder van bedrijven dient te worden geanalyseerd op hun invloed
op mogelijke ontwikkelingen. Indien milieubelastende functies in het plangebied mogelijk worden gemaakt, dient de invloed op de omgeving inzichtelijk te worden gemaakt.
De toelaatbaarheid van bedrijvigheid kan globaal worden beoordeeld met behulp van
de methodiek van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (uitgave 2009). In de-
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ze brochure is een bedrijvenlijst opgenomen die informatie geeft over de milieukenmerken van typen bedrijven.
Vervolgens wordt in de lijst op basis van een aantal factoren een indicatie gegeven van
de afstanden tussen bedrijfstypen en een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype, waarmee gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening kunnen houden. Deze afstand is gebaseerd op de grootste indicatieve afstand. De lijst is algemeen
geaccepteerd als uitgangspunt bij het opstellen van ruimtelijke plannen.
Naast het omgevingstype 'rustige woonwijk' wordt het omgevingstype 'gemengd gebied'
onderscheiden. Een gemengd gebied is een gebied met een matig tot sterke functiemenging. Gebieden die direct langs de hoofdontsluiting liggen behoren eveneens tot
het omgevingstype 'gemengd gebied'. De locatie en de directe omgeving behoren tot
het omgevingstype ‘gemengd gebied’.
4.4.1

Niet–agrarische bedrijvigheid / functies
Plukon
Ten oosten van het vakantiepark Prinsenmeer is op het perceel aan het Ommelse bos
5 Plukon gevestigd. Op basis van de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ behoort deze bedrijfsvoering tot milieucategorie 3.2. Hierbij geldt een milieuzone van 50
meter voor de huidige toegestane activiteiten op basis van geur en geluid. Het plangebied is gelegen op circa 300 meter van deze bedrijvigheid. Daarom ondervindt het
voorliggend initiatief geen hinder van deze bedrijvigheid.
Handboogvereniging S.C.Centaur
Ten zuiden van het vakantiepark Prinsenmeer is op het perceel aan de Beekstraat
handboogvereniging S.C.Centaur gevestigd. Op basis van de VNG-publicatie ‘Bedrijven
en milieuzonering’ behoort deze bedrijfsvoering tot milieucategorie 2. Hierbij geldt een
milieuzone van 10 meter voor de huidige toegestane activiteiten op basis van geur en
geluid. Het vakantiepark is gelegen op circa 45 meter van deze sportvereniging. Daarom ondervindt het voorliggend initiatief geen hinder van deze activiteiten.

4.4.2

Agrarische bedrijvigheid
Oostappensedijk 12, 16, 28 en 40
Ten noorden van het vakantiepark Prinsenmeer zijn aan de Oostappensedijk diverse intensieve veehouderijen gelegen. Intensieve veehouderij vormt een bron van geurbelasting op de omgeving. Op basis van de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ behoort deze bedrijfsvoering tot milieucategorie 4.1. Hierbij geldt een milieuzone van 100
meter. Het vakantiepark is gelegen op minimaal 250 meter van deze bedrijvigheid.
Daarom ondervindt het voorliggend initiatief geen hinder van deze activiteiten.

4.4.3

Planvoornemen
Op de bedrijvenlijst in de VNG-handreiking behoren kampeerterreinen, vakantiecentra
en dergelijke (met keuken) tot milieucategorie 3.1. Voor activiteiten in deze categorie
geldt een indicatieve afstand van 10 meter voor het aspect geur en 30 meter voor het
aspect geluid tot hindergevoelig objecten in een ‘gemengd gebied’.
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SBI-2008

Nr

Gemeente Asten

Omschrijving

Afstanden in meters

1993

Geur

Stof

Geluid

Gevaar

GR.

Cat

10

0

30

10

30

3.1

10

0

200

0

200

4.2

0

0

30

0

30

3.1

0
0

0
0

10
10

0
0

10
10

2
2

Afstand

552

553,552

9233

9321

926

931

1

926
9272.1

931
92009

B

Kampeerterreinen,
vakantiecentra
e.d. (met keuken)
Recreatiecentra,
vaste kermis e.d.
Zwembad
overdekt
Bowlingcentra
Amusementshal

Richtafstanden (verkleind met één afstandsstap door de ligging in gemengd gebied)

De richtafstanden voor activiteiten die plaatsvinden binnen de grenzen van het vakantiepark, zoals een bowlingbaan, amusementshal en een overdekt zwembad zijn gelijk
of kleiner dan de richtafstanden die gehanteerd worden voor de categorie ‘kampeerterreinen, vakantiecentra e.d. (met keuken)’, daardoor is deze categorie leidend voor het
bepalen van de richtafstand. De categorie ‘recreatiecentra, vaste kermis e.d.’ is niet
van toepassing, doordat er geen vaste kermis plaatsvindt op het vakantiepark en er
geen sprake is van een recreatiecentrum maar van een vakantiepark met bijbehorende
voorzieningen. Binnen een zone van 30 meter zijn geen hindergevoelige objecten gelegen. De dichtstbijzijnde woonfunctie ligt op een afstand van circa 100 meter.
4.4.4

Conclusie
In en in de directe omgeving van het plangebied is geen (agrarische) bedrijvigheid
aanwezig die hinder veroorzaakt. De voorgenomen ontwikkeling in het plangebied betreft de modernisering en uitbreiding van het vakantiepark Prinsenmeer, zodat ook
geen hinderlijke activiteiten worden toegevoegd.

4.5

Externe veiligheid
Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet
bij de activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het
voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport.
Het gaat daarbij om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Risicobronnen kunnen worden onderscheiden in risicovolle
inrichtingen en transport van gevaarlijke stoffen (over weg, spoor en water en door
buisleidingen). Om voldoende ruimte te scheppen tussen een risicobron en personen
of objecten die risico lopen (kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten) moeten vaak
afstanden in acht worden genomen. Ook ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in
de personendichtheid kunnen om onderzoek vragen.
In 2008 heeft de gemeente Asten een Beleidsvisie Externe veiligheid opgesteld. Het
gemeentelijke beleid ten aanzien van externe veiligheid is gericht op het beperken van
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de risico’s, die de burgers in Asten lopen als gevolg van risicovolle activiteiten, met als
doel een veiliger woon- en werkklimaat. De wettelijke normen zijn daarbij de minimale
basis. Door middel van strategische uitgangspunten, uitgewerkt in een gebiedsgerichte
benadering, wordt gestreefd naar een hoger ambitieniveau.
In de beleidsvisie is recreatiepark Prinsenmeer aangemerkt als gebiedstype 1 "risicoluw gebied" vanwege de aanwezigheid van een propaantank en semi-permanente
bewoning. Op gezette tijden verblijven er meer dan 10.000 mensen. Om deze reden
heeft de gemeente er voor gekozen om dit terrein ook als risicoluw gebied te beschouwen. Concreet betekent dit dat de risico’s zoveel mogelijk worden gereduceerd.
Rijksweg A67 wordt aangemerkt als gebiedstype 3 "intensief gebied". Het invloedsgebied van deze transportas (aan weerszijden 200 meter) is per definitie aangewezen als
intensief gebied. Dit is gedaan omdat deze autosnelweg significant grotere risico’s
kent, dan de overige wegen in de gemeente. Vanuit het gezichtspunt van Externe veiligheid kan in het invloedsgebied worden uitgegaan van maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor beperkt kwetsbare objecten en risicovolle inrichtingen (met inachtneming van de grenswaarde). De aanduiding 'specifieke vorm van recreatie- parkhotelservice' met een mogelijk gebruik voor zorgbehoevende ouderen is buiten deze zone
gehouden.
Uit een inventarisatie van de risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat de onderstaande
risicobronnen voor het plangebied relevant kunnen zijn. Hierna wordt het risico bepaald
en de consequenties hiervan voor het ruimtelijk besluit.
4.5.1

Risicovolle inrichtingen
In het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen’ (Bevi) worden risicovolle inrichtingen benoemd. Ook wordt daarin voor bepaalde gevallen aangegeven welke afstanden (voor
het plaatsgebonden risico) moeten worden aangehouden, of in welk gebied (voor het
groepsrisico) nader onderzoek moet worden gedaan. Het plangebied ligt niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen. Ten oosten van het bestemmingsplangebied,
gelegen aan het Ommelse bos 5, is een pluimveeslachterij gevestigd waarbij twee ammoniakkoelinstallaties aanwezig zijn, welke onder de reikwijdte van het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi) vallen.
Ammoniakkoelinstallatie A
Het betreft een installatie met een omvang van 1.900 kg en een uitpandige ammoniakleiding met diameter >DN50 en <DN80. Voor deze ammoniakinstallatie geldt een
plaatsgebonden risicoafstand voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (PR-1006) van 45 meter. Gezien de aard en omvang van deze installatie is er in het Bevi geen
nadere veiligheidsafstand opgenomen met betrekking tot een verantwoording van het
groepsrisico.
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Ammoniakkoelinstallatie C
Het betreft een installatie met een omvang van 5.200 kg en een uitpandige ammoniakleiding met diameter >DN50 en <DN80. Voor deze ammoniakinstallatie geldt een
plaatsgebonden risicoafstand voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (PR-1006) van 75 meter. Voor ammoniakinstallaties van een dergelijke omvang geldt een indicatieve veiligheidsafstand van 260 meter met betrekking tot een verantwoording van
het groepsrisico.
Conclusie
De invloedsgebieden van de beide ammoniakkoelinstallaties liggen niet over het plangebied. Het bestemmingsplangebied is gelegen op een grotere afstand van de ammoniakinstallaties dan 260 meter. De aanwezigheid van deze installaties is daarom niet
relevant voor het initiatief. Daarnaast ligt het initiatief buiten de invloedszones van overige risicovolle inrichtingen, transportroutes en van overige leidingen.
4.5.2

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de A67
In het Bevt zijn de Basisnetten voor weg, spoor en water geïmplementeerd in de wetgeving met betrekking tot externe veiligheid. Het Bevt regelt - in combinatie met de Regeling basisnet - enerzijds een risicoplafond voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en
bevat anderzijds regels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van deze transportassen. Het Bevt bepaalt onder andere dat bij ontwikkelingen binnen 200 meter van
een transportroute voor gevaarlijke stoffen in bepaalde gevallen een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico nodig is (Bevt artikel 8). Bij ontwikkelingen buiten de
200 meter, maar binnen het invloedsgebied, moet worden ingegaan op de mogelijkheden voor bestrijding/beperking van de omvang van een ramp en op de mogelijkheden
voor zelfredzaamheid. Het invloedsgebied van een transportroute varieert, afhankelijk
van de stofcategorieën die worden getransporteerd, van 40 tot meer dan 4.000 meter.
Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen
over de A67. Deze rijksweg is een hoofdtransportroute voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen met betrekking tot brandbare en toxische vloeistoffen en gassen en vormt tevens een internationale verbindingsweg. Het vakantiepark Prinsenmeer is in de directe
nabijheid van de A67 gelegen, waarbij een plaatsgebonden risicocontour, tevens veiligheidszone, van 32 meter van toepassing is.
Concreet betekent dit dat er geen nieuwe kwetsbare objecten in de veiligheidszone zijn
toegestaan, en alleen in uitzonderingsgevallen beperkt kwetsbare objecten mogen
worden gerealiseerd. Tevens wordt op een afstand van circa 139 meter, vanuit het hart
van de rijksweg A67, het verblijf van personen op het vakantiepark mogelijk gemaakt.
Uit een korte berekening met RBMII blijkt dat de plaatsgebonden risicocontour 10-8 op
168 meter van het hart van de snelweg ligt.
Het beperkte deel van het plangebied dat ligt binnen de 10-8 betreft in de huidige situatie circa 10 stacaravans. In het bestemmingsplan worden deze aangemerkt als permanente kampeereenheden. Uit de risicoberekeningen ten behoeve van het Basisnet
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blijkt dat groepsrisico van de A67 ter hoogte van het plangebied onder 0,1 maal de orientatiewaarde ligt.
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – parkhotelservice’ worden verblijfaccommodaties met gebruiksmogelijkheden voor tijdelijke zorg en revalidatie mogelijk gemaakt. Om ervoor te zorgen dat mensen, die minder zelfredzaam zijn,
niet verblijven in de invloedsfeer van 200 m vanaf het hart van de snelweg (de invloedsfeer van gecomprimeerd brandbaar gas), is de gebiedsaanduiding begrensd op 230
meter ten opzichte van het hart van de snelweg. Hieruit volgt dat voor de A67 geen
sprake is van toename van het groepsrisico of overschrijding van de oriëntatiewaarde.
4.5.3

Overig
QRA Propaantank
Op het terrein van het recreatiepark is een propaantank aanwezig van 18 m³. De propaantank valt formeel onder het Bevi, waardoor het opstellen van een kwantitatieve risico analyse (QRA) noodzakelijk is. Ook is er een gasflessenopslag aanwezig, deze valt
niet onder het Bevi.
Antea Group heeft in opdracht van Ooststappen Groep een QRA met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten van Prinsenmeer uitgevoerd. De resultaten van deze berekening zijn
als volgt:
Het plaatsgebonden risico 10-6/jaar overlapt de rand van het perceel van Kraneven
Holding B.V. Dit betreft een recreatieterrein en is in het Bevi gedefinieerd als een
kwetsbaar object. De risicocontour overlapt echter enkel de groenzone aan de buitenrand van het recreatieterrein. Het berekende groepsrisico overschrijdt de oriëntatiewaarde niet. Er worden hiermee voldaan aan het Bevi/Revi. Zie onderstaande afbeelding, de rode contour betreft de PR 10-6/jaar. De QRA is tevens als bijlage bij de toelichting opgenomen

Plaatsgebonden risicocontour Propaantank

Brandrisico Bosgebied de Oostappense Heide
Het bosgebied bestaat uit overwegend brandbare begroeiing (naaldhout en voor een
klein deel loofhout). Om inzicht te krijgen in de risico’s wordt gebruik gemaakt van de
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landelijke Risico Index Natuurbranden (RIN). Er is een RIN uitgevoerd op 29 augustus
2014. Naar aanleiding van deze RIN adviseert de veiligheidsregio de beheersmaatregelen welke hieruit voortvloeien nader uit te Iaten werken. De beheersmaatregelen richten zich met name op het beheersbaar houden van een natuurbrand. Het is daarbij belangrijk de risico's vanuit een natuurbrand ten opzichte van het recreatiegebied zo beperkt mogelijk te houden. Maatregelen waaraan o.a. gedacht kan worden is, goede bereikbaarheid van de bosgebieden, voldoende en doeltreffende bluswatervoorzieningen,
uitdunnen en herbebossing met loofhout aan de rand bosgebied en het begin van het
recreatiepark. Het is daarbij belangrijk om de beheersmaatregelen te borgen in het bestemmingsplan of een privaatrechtelijke overeenkomst. Om het risico bosbrand te
verminderen worden de volgende maatregelen getroffen:
- In een zone van 15 meter vanaf het bosgebied de Oostappense Heide worden verminderd zelfredzamen uitgesloten;
- De bosrand aan de westzijde van het plangebied is recent een strook vrijgemaakt van
beplanting om brandoverslag te voorkomen;
- Door de brandweer van Asten is 20 september 2012 een calamiteitenplan opgesteld.
Jaarlijks worden alle bluswatervoorzieningen gecontroleerd door de brandweer.
Chloorbleektank
Binnen de planlocatie is eveneens een chloorbleekloogtank van 1.450 liter aanwezig,
bestemd voor het chloreren van het zwembadwater. Voor een dergelijke installatie zijn
geen generieke risicoafstanden beschikbaar.
4.5.4

Conclusie
Vanuit het oogpunt van externe veiligheid bestaan geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied.

4.6

Kabels en leidingen
In en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels en leidingen aanwezig die een belemmering vormen voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.7

Waterhuishouding
Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is de opstelling van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie tot de watertoets. In deze paragraaf wordt verwoord hoe er in het
plan met de aspecten water en ruimte rekening wordt gehouden, in relatie tot enerzijds
het waterbeleid en anderzijds de waterhuishouding. In het kader hiervan is door Croonen Adviseurs in juli 2012 navolgende watertoets opgesteld.

4.7.1

Beleid en regelgeving
Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Aa en Maas. De doelen van het
waterschap voor de periode van 2016 tot 2021 staan beschreven in het waterbeheerplan “Werken met water voor nu en later” en zijn gericht op een veilig en bewoonbaar
beheergebied, voldoende water, schoon water en natuurlijk en recreatief water. Bij
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ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder ver- en nieuwbouwplannen, hanteert het waterschap een aantal uitgangspunten ten aanzien van het duurzaam omgaan met water,
die van belang zijn als vertrekpunt van het overleg tussen initiatiefnemer en waterbeheerder. De desbetreffende uitgangspunten zijn hieronder weergegeven:
- Wateroverlastvrij bestemmen
- water als kans
- Scheiding van vuil en schoon (hemel)water
- meervoudig ruimtegebruik
- Doorlopen van de afwegingsstappen
- voorkomen van vervuiling
- Hydrologisch neutraal ontwikkelen
- waterschapsbelangen
Het Waterschap is verantwoordelijk voor het waterkeringenbeheer, het waterbeheer en
het transporteren en zuiveren van afvalwater. In aansluiting op het landelijke beleid
hanteert het Waterschap het beleid dat bij nieuwe plannen onderzocht dient te worden
hoe omgegaan wordt met het schone hemelwater. Hierbij worden de afwegingsstappen
‘hergebruik - infiltratie - buffering - afvoer’ doorlopen, waarbij het Waterschap bij alle inen uitbreidingsplannen adviseert en toetst op hydrologische effecten. Het uitgangspunt
is om ontwikkelingen hydrologisch neutraal uit te voren. Kortom, het initiatief mag niet
leiden tot een verandering in de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse en in de directe omgeving. Daarnaast is het streven om het schone en het verontreinigde water
zoveel mogelijk te scheiden.
Het beleid van de gemeente Asten voor wat betreft de waterhuishouding sluit aan op
het landelijke en provinciale beleid. Tot dit doel is mede het gemeentelijk rioleringsplan
Asten 2013 – 2017 opgesteld.
Het belangrijkste uitgangspunt is dat nieuwe ontwikkelingen geen belemmering mogen
vormen voor het vasthouden, bergen en afvoeren van water in het deelstroomgebied.
Daarnaast is het van belang dat bij inpassing wordt voorkomen dat afwenteling op andere delen van het deelstroomgebied plaatsvindt. Nieuwe rioolstelsels van enige omvang dienen als gescheiden te worden uitgevoerd. Verder dient bij nieuwe ontwikkelingen hemelwater, afkomstig van ‘schoon’ afvoerend oppervlak, waar mogelijk, geïnfiltreerd te worden. Voor de hierna beschreven onderzoekslocatie zijn de informatie en
maatregelen vanuit het waterbeheerplan “Werken met water, voor nu en later” en het
gemeentelijk rioleringsplan Asten 2013 – 2017 gebruikt bij het opstellen van de waterparagraaf.
4.7.2

Locatiestudie
Het planvoornemen is gelegen aan de noordwestzijde van de dorpskern Ommel en behoort tot het stroomgebied van de Beekerloop. De Aa verzorgt de regionale afwatering
voor een groot gebied, waarbij het westelijk gelegen gebied ‘Diesdonk’ fungeert als natuurlijk overstromingsgebied bij hoge afvoeren. Het plangebied wordt aan de noordwestzijde begrensd door de Oostappense bossen, behorend tot het Nartuurnetwerk
Brabant evenals de groenblauwe mantel, en zijn beschermde waterhuishoudkundige
gebieden. Aan de oost- en zuidzijde wordt het plangebied begrensd door een Awatergang, genaamd de Kranenvenloop. Deze watergang is niet gelegen binnen de
grenzen van het plangebied en heeft op de leggerkaart van Waterschap Aa en Maas
aan beiden zijden een beschermingszone van 5 meter.
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De planlocatie ligt op een maaiveldniveau variërend van 25 m + NAP in de west- en
noordzijde van het plangebied tot 23.5 m + NAP in de zuidwestzijde van het plangebied
(www.ahn.nl). In het plangebied is dus sprake van een hoogteverschil van ca. 1.5 meter. Ook de grondwaterstand varieert in het plangebied. De gemiddeld hoogste grondwaterstand in het hoger gelegen deel van het plangebied (noord- westzijde) is gelegen
op ca. 23.5 m + NAP. De gemiddeld laagste grondwaterstand in het lager gelegen deel
van het plangebied (zuid- oostzijde) is gelegen op ca. 22.9 m + NAP. De gemiddeld
laagste grondwaterstand in het hoger gelegen deel van het plangebied (noord- westzijde) is gelegen op ca. 23 m + NAP. De gemiddeld laagste grondwaterstand in het lager
gelegen deel van het plangebied (zuid- oostzijde) is gelegen op ca. 22.1 m + NAP (Wateratlas Brabant).
De bodemsamenstelling van het terrein bestaat globaal uit leemarm en zeer fijn tot
matig fijn zand, daarom is uitgegaan van een theoretische k-waarde van 1.0 m/dag.
Deze gronden aan de westzijde van het plangebied zijn geclassificeerd als een duinvaaggrond en aan de oostzijde als veldpodzolgrond (www.bodemdata.nl). Tot slot is op
basis van de infiltratiekansenkaart van het gemeentelijk rioleringsplan Asten (de omgeving van) het plangebied te kenmerken als een gebied welke zeer geschikt is voor infiltratie.
Om een indicatie te geven van de benodigde berging is de verhouding tussen het verhard oppervlak in de huidige en de toekomstige situatie weergegeven. Hierbij dient het
te projecteren watersysteem de neerslag adequaat op te kunnen vangen in een situatie, die naar verwachting éénmaal per 10 jaar voorkomt. Eveneens dient bij een neerslagsituatie van éénmaal per 100 jaar geen wateroverlast te ontstaan op eigen terrein
of bij derden.
Bestaande situatie
aantal
oppervlakte
(stuks)
(m²)
Bebouwing

Toekomstige situatie
aantal
oppervlakte
(stuks)
(m²)

Standplaatsen*
permanent

1.020

71.400

1.320

637

44.590

417

29.190

1.657

115.990

1.737

121.590

centrumgebouw

1

5.355

1

6.426

casino

1

1.055

1

1.266

detailhandel

3

137

3

164

sanitair

4

775

4

930

trafo

3

41

3

49

overige

8

2.077

8

2.492

20

9.440

20

11.328

beheerderwoning

1

155

1

155

bedrijfswoning

2

510

2

510

niet-permanent
totaal

92.400

Voorzieningen**

totaal
Bedrijfswoningen***
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totaal

Verharding

Water

3

665

3

665

centrale parkeervoorziening
(parkeerplaats en caravanstalling)

n.v.t.

24.850

n.v.t.

24.850

interne verkeersstructuur

n.v.t.

72.400

n.v.t.

72.400

totaal

n.v.t.

97.250

n.v.t.

97.250

centrale waterplas

n.v.t.

71.890

n.v.t.

71.890

n.v.t.

233.795

n.v.t.

226.307

Onverhard terrein overige
Plangebied

529.030

*

aanname verhard oppervlak voor één standplaats, 70 m²

**

aanname voorzieningen gebaseerd op parkoverzicht (Novares Architecten, 19-04-2012) met een indicatie toename van het verhard oppervlak van 20% voor de toekomstige situatie
aanname bedrijfswoningen, gebaseerd op parkoverzicht (Novares Architecten, 19-04-2012)

***

4.7.3

529.030

Conclusie en aanbevelingen
De voorgestane ontwikkeling van het plangebied zal naar verwachting een toename
van het verhard oppervlak van circa 7.488 m2 (233.795 – 226.307) tot gevolg hebben.
Om het voorliggend planvoornemen te realiseren, dient onderzocht te worden of de
buffering van hemelwater tot de mogelijkheden behoort.
Met behulp van de rekenregel uit de Algemene Regel, behorend bij de Keuren van de
drie Brabantse waterschappen, kan de vereiste compensatie voor een specifieke locatie berekend worden.
Voor een toename van het verhard oppervlak tussen de 2.000 m 2 en 10.000 m2 kan
de vereiste compensatie berekend worden door de toename van het verhard oppervlak
(m2) te vermenigvuldigen met een waterschijf van 60 mm (0,06 m). Daaruit volgt de
omvang van de vereiste compensatie in kubieke meters (m 3). De kaart Algemene regel
afvoer regenwater door verhard oppervlak 2015 geeft vervolgens aan of voor een specifieke locatie met minder compensatie volstaan kan worden. Deze kaart is gebaseerd
op een combinatie van locatiespecifieke bodemkundige en hydrologische omstandigheden.
De rekenregel luidt dus als volgt:
‘Benodigde compensatie (in m3) = toename verhard oppervlak (in m2) x gevoeligheidsfactor x 0,06 (in m)’

Op basis van de bovenstaande berekening dient een waterbergingsvoorziening met
een inhoud van circa 450 m3 (7.488 m2 x 1 x 0,06 m) gerealiseerd te worden.
Aangezien het Waterschap rechtstreekse (onvertraagde) afvoer naar het oppervlaktewater niet toestaat, dient op basis van de berekening een bergingsvoorziening met een
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inhoud van 450 m3 gerealiseerd te worden voor een neerslagsituatie die eens in de
honderd jaar voorkomt.
Hierbij wordt geadviseerd om de om de benodigde berging, gezien de aard en omvang
van het plangebied, door middel van een bovengrondse infiltratievoorziening te realiseren. Het hemelwater wordt opgevangen waarnaar deze (vertraagd) kan infiltreren in de
ondergrond of vertraagd wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater binnen het plangebied. De uiteindelijke situering en maatvoering wordt in een later stadium, in overleg
met het Waterschap en de gemeente Asten, nader bepaald.
Ten behoeve van de waterkwaliteit zal de voorgestelde ontwikkeling bij de aanleg geen
gebruik maken van uitloogbare materialen, waardoor de uitspoeling van vervuilende
stoffen via de bodem naar het oppervlaktewater voorkomen wordt. De aansluiting op
het gemeentelijk rioolsysteem zal gerealiseerd worden met een gescheiden rioleringsysteem voor hemel- en vuilwater. Aan de hand van de bovenstaande maatregelen
wordt voldaan aan de benodigde waterberging binnen het plangebied, zonder afwenteling naar het omliggend gebied te creëren.
Chalets zijn niet aangesloten op de hemelwaterafvoer. Het afstromend hemelwater
wordt volledig geïnfiltreerd in de bodem ter plaatse.
Middels de Digitale Watertoets is het voorliggend initiatief al bekend bij het Waterschap Aa en Maas. Hieruit is geconcludeerd dat op deze ontwikkeling de standaard watertoetsprocedure van toepassing is. De bovenstaande conclusies en bevindingen worden daarom in het kader van de bestemmingsplanprocedure bij het Waterschap Aa en
Maas neergelegd voor een wateradvies. Na het verstrekken van het wateradvies wordt
de waterparagraaf, indien noodzakelijk, aangepast en definitief gemaakt.

4.8

Archeologie
Op grond van de Monumentenwet dient de gemeente bij bestemmingsplannen rekening te houden met archeologische (verwachtings)waarden. De wet schrijft niet voor in
welke mate met archeologie rekening dient te worden gehouden. De gemeente heeft
wat dit betreft beleidsvrijheid en kan het archeologische belang afwegen ten opzichte
van andere belangen, de belangen van de burger en van de gemeente.
De gemeente Asten heeft besloten, mede gezien de nieuwe regelgeving, een eigen gemeentelijk archeologiebeleid te formuleren. In de Nota archeologiebeleid Asten worden
de beleidsuitgangspunten en hun achtergronden beschreven. Deze nota is door de
gemeenteraad van Asten vastgesteld op 6 juni 2011 en in werking getreden op 25 juli
2011. Met dit beleid, aangevuld met een aantal implementatiedocumenten, is de gemeente Asten in staat om op verantwoorde wijze een archeologiebeleid te implementeren dat een juiste balans weet te vinden tussen een goede omgang met het archeologisch erfgoed en andere maatschappelijke belangen die bij planontwikkelingen moeten
worden gewogen.

CroonenBuro5

33

Ontwerpbestemmingsplan Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017

Gemeente Asten

Op 24 juni 2013 is het bestemmingsplan Asten Archeologie 2012 vastgesteld. De archeologische Nota en de beleidskaart van Asten (vastgesteld door de raad op 6 juni
2011) vormen tezamen de basis van het archeologiebeleid en fungeren als onderlegger en/of beleidsmatige onderbouwing van voorliggend bestemmingsplan.
Het merendeel van het plangebied heeft de dubbelbestemming Waarde - Geen archeologische waarde. Kleine delen van het plangebied zijn bestemd voor Waarde - Archeologie 3, zie daarvoor onderstaande afbeelding.

Locaties met waarde-archeologie 3

Er geldt in deze gebieden geen archeologische onderzoeksverplichting als:
— vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en/of alleen de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders en/of parkeergarages; of gebouwen tot maximaal 2,5 meter uit de bestaande fundering worden opgericht;
— een bouwwerk dat geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt;
— een bouwwerk waarvan de oppervlakte kleiner is dan 2.500 m² of minder diep reikt
dan 0,4 meter beneden maaiveld;
— bebouwing welke nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte van 3 meter;
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— gronden die reeds verstoord zijn op een diepte van meer dan 0,4 meter beneden
maaiveld. gronden waarvan op basis van eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat er geen behoudenswaardige archeologica is aangetroffen.
In het bestemmingsplan is de regeling van het bestemmingsplan voor archeologie opgenomen.

4.9

Cultuurhistorie
Op 1 januari 2012 is de wet Modernisering monumentenzorg (Momo) in werking getreden. Een belangrijke doelstelling van de Modernisering van de Monumentenzorg is het
versterken van de koppeling tussen erfgoed en ruimte. In het kader van de Momo dient
in de toelichting van elk bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing beschreven te
worden op welke wijze met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en
in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.
Middels de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant zijn de
cultuurhistorische waarden van het plangebied onderzocht. De Provincie NoordBrabant heeft in december 2010 de Cultuurhistorische Waardenkaart herzien, welke
sinds augustus 2012 volledig digitaal raadpleegbaar is. Op de Cultuurhistorische
Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant is de Kranenvenweg opgenomen als
een ‘lijn van redelijk hoge waarde’. Hier vinden echter geen wijzigingen plaats.

4.9.1

Conclusie
Er is geen aanleiding te veronderstellen dat er bij de voorgenomen ontwikkeling van
het plangebied archeologische of cultuurhistorische waarden worden aangetast.

4.10

Flora en fauna
Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming(Wnb) van kracht geworden. Deze
vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en
Faunawet. Provincies bepalen voor hun grondgebied wat wel en niet mag in de natuur.
Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid is dan
alleen nog verantwoordelijk voor de ontheffingsaanvragen en de gedragscodes. De wet
kent twee sporen, namelijk een gebiedsgericht en een soortgericht spoor.
De Wnb richt zich op de bescherming van:
1. Natura 2000-gebieden;
2. Soorten van de Vogelrichtlijn;
3. Soorten van de Habitatrichtlijn;
4. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).
Het NatuurNetwerk Nederland is niet verankerd in de Wet natuurbescherming, maar is
opgenomen in het Provinciaal beleid.

4.10.1 Gebiedsbescherming
Ten westen en ten noorden van het vakantiepark Prinsenmeer ligt het bosgebied ‘Oostappense Heide. Dit gebied is opgenomen in het Natuurnetwerk Brabant. Een bestem-
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mingsplan dat is gelegen buiten het Natuurnetwerk Brabant en dat leidt tot een aantasting van de ecologische waarden en kenmerken van het Natuurnetwerk Brabant,
strekt ertoe dat de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende, negatieve effecten worden gecompenseerd waarbij wordt voldaan aan de regels op
het gebied van het compenseren van verlies van ecologische waarden en kenmerken.
(Verordening Ruimte 2014, artikel 5).
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een modernisering en uitbreiding van het bestaande vakantiepark Prinsenmeer. Hiertoe wordt het vigerend bestemmingsplan 'Recreatiecentrum Oostappen 1997' gemoderniseerd, geactualiseerd en uitgebreid met
het parkeerterrein dat eerder via artikel 19 is mogelijk gemaakt. Het voorliggend initiatief voorziet niet in een functiewijziging en is daarom niet van invloed op het Natuurnetwerk Brabant buiten de bestemmingsplangrens. De op het park aanwezige waardevolle houtopstanden zijn ondanks het feit dat ze niet tot het Natuurnetwerk Brabant
behoren wel planologisch beschermd als waardevolle houtopstand.
4.10.2 Soortbescherming
In Wet natuurbescherming is de soortbeschermingsregeling uit de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn volledig geïmplementeerd. In verband met de uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen dient rekening te worden gehouden met soortbescherming en
vooral de aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied.
Voor beheergerichte (onderdelen van) bestemmingsplannen, met geen of slechts geringe ontwikkelingsmogelijkheden, kan in het algemeen gesteld worden dat de uitvoerbaarheid niet ter discussie zal staan. Zelfs indien beschermde soorten aanwezig zijn
mag worden aangenomen dat deze bij een voortzetting van het bestaande grondgebruik niet in hun voortbestaan zullen worden bedreigd.
Anders ligt het voor (onderdelen van) bestemmingsplannen die een wijziging van het
grondgebruik inhouden of bijvoorbeeld het slopen dan wel oprichten van nieuwe bebouwing en/of infrastructuur. Hiervoor dient een uitvoerbaarheidtoets flora en fauna te
worden uitgevoerd. Het bestemmingsplan ‘Oostappen vakantiepark Prinsenmeer’ is
grotendeels conserverend van aard. De bestaande bestemmingen, bebouwing en functies in het gebied worden gehandhaafd en slechts beperkt uitgebreid binnen het huidige recreatiepark. Deze actualisatie is dan ook niet van invloed op de soortenbescherming.

4.11

Verkeer en infrastructuur
Verkeer
Ten behoeve van het voorliggend initiatief wordt de bestaande inritconstructie, aan de
Beekstraat gehandhaafd en ten behoeve van een correcte en snelle afwikkeling van
het verkeer opnieuw gedimensioneerd. Vanuit verkeersveiligheid heeft dit de voorkeur,
aangezien de bestaande verkeersstructuur hierdoor blijft behouden. Hiertoe zijn in het
recente verleden de onderstaande maatregelen toegepast. Door deze maatregelen
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wordt ook op wisseldagen eventuele drukte zo veel mogelijk gereguleerd om eventuele
hinder in de omgeving tot een minimum te beperken.
Maatregelen
— De realisatie van een bredere opstelstrook,
— Verbetering van de bewegwijzering van en naar het vakantiepark;
— De mogelijkheid bieden om thuis, via de internetpagina van het vakantiepark, de
benodigde formulieren in te vullen en te betalen;
— De ingebruikname van een nieuw pasjessysteem. Met dit pasjessysteem krijgen recreanten direct toegang tot het park zodat ze eenvoudig zelf kunnen parkeren bij de
eigen verblijven. Alleen gasten die nog niet betaald hebben, parkeren op de centrale parkeerplaats of de hiervoor gemaakte opstelstrook.
— Via een vooraf toegestuurd apparaatje (Peachers) worden de gasten individueel opgeroepen om naar de receptie te komen om de formaliteiten af te handelen.
— Het inzetten van verkeersregelaars op intensieve wisseldagen.
Om inzicht te bieden in de voorgenomen ontwikkeling is de verkeersgeneratie nader
verantwoord middels de toepassing van de ASVV 2012. Hierin wordt gebruik gemaakt
van de meest actuele normen, zoals toegepast in publicatie 317 ‘kencijfers parkeren
en verkeersgeneratie’. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
— Het plangebied ligt in het ‘buitengebied’.
— De verkeersgeneratie bedraagt 4 voertuigbewegingen per 10 standplaatsen
— Het planvoornemen voorziet in een toename van het aantal standplaatsen van circa
277 stuks (1.737-1.460).
Op basis van deze uitgangspunten is het extra aantal motorvoertuigen bepaald op circa
111 voertuigbewegingen. De maximale toename van het verkeer van bewoners/bezoekers is voor het omliggende wegennet relatief gering. Vanwege het aspect
verkeer zijn daarom geen belemmeringen te verwachten voor de voorgestane ontwikkeling van het plangebied.
Parkeervoorzieningen
Wanneer door de gemeente medewerking wordt verleend aan een nieuwe ruimtelijke
ontwikkeling, worden de parkeernormen uit de Nota Parkeernormen 2016 van de gemeente Asten opgelegd. De gemeente Asten streeft ernaar om de parkeervraag zoveel
mogelijk op eigen terrein op te vangen. Daarnaast wordt het ook geaccepteerd wanneer de parkeerbehoefte zelfstandig wordt opgelost. Dit betekent dat het parkeren niet
per definitie op de kavel zelf hoeft te worden opgelost, maar dat ook kan worden gekeken naar alternatieve locaties, waarbij samenwerking met andere grondbezitters mogelijk is.
Het planvoornemen voorziet in een uitbreiding van 1.460 naar 1.737 standplaatsen.
Dit betreft een toename van circa 277 standplaatsen. Daarom dienen in de toekomstige situatie parkeervoorzieningen aanwezig te zijn voor in totaal 1.737 standplaatsen.
De te hanteren parkeernorm voor kampeerterreinen, conform de ASVV en Nota par-
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keernormen 2016, bedraagt gemiddeld 1,2 parkeerplaatsen per standplaats, waarbij
de totale parkeerbehoefte circa 2.085 parkeerplaatsen bedraagt.
Voor verblijfsrecreanten is parkeerruimte voorhanden nabij de kampeerplaatsen zelf,
waarbij er per recreatieve verblijfseenheid (kampeermiddel, stacaravan) tenminste 1
parkeerplaats op het terrein c.q. binnen de bestemming ‘Recreatie’ aanwezig is.
Dit betekent dat er 1.737 parkeerplaatsen bij de kampeereenheden zelf aanwezig zijn.
Ten zuiden van het vakantiepark, nabij de A67, is bovendien een ruim parkeerterrein
aanwezig waar de overige parkeerbehoefte van de verblijfsrecreanten, evenals van bezoekers en eigen personeel wordt opgevangen. Dit parkeerterrein heeft een omvang
van circa 652 parkeerplaatsen waarmee de parkeerbehoefte volledig op eigen terrein
wordt opgevangen. In totaal zijn er derhalve 2.389 parkeerplaatsen (1.737 + 652)
aanwezig.
Dit betekent dat er een positieve parkeerbalans aanwezig is voor het vakantiepark. Er
zijn 304 parkeerplaatsen (2.389 pp - 2.085 pp) extra aanwezig ten behoeve van bezoekers en recreanten. Geconcludeerd kan worden dat de aanwezige parkeerplaatsen
ruimschoots voldoen aan de vastgestelde parkeernormen, zonder een onevenredige
parkeerdruk op het omringende gebied te creëren.
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5 Planopzet
Het onderhavige bestemmingsplan heeft tot doel een juridisch-planologische regeling
te scheppen voor het bouwen en het gebruik van gronden en gebouwen binnen het
plangebied. In dit hoofdstuk is een toelichting op de systematiek en de inhoud van de
verschillende toegekende bestemmingen van het bestemmingsplan gegeven.

5.1

Bestemmingen
Bestemming ‘Recreatie’
Het gehele plangebied heeft de bestemming ‘Recreatie’ gekregen, conform de systematiek voor dergelijke recreatieve voorzieningen in het bestemmingsplan buitengebied. In de bestemmingsomschrijving van de bestemming zijn de diverse recreatieve
voorzieningen nader benoemd en door middel van een aanduiding op de verbeelding
aangegeven. Het gaat hier om aanduidingen voor de locaties voor de centrale voorzieningen, de recreatieplas met een aparte aanduiding voor de ‘parkhotelservice’. Ook
een aantal aanvullende voorzieningen zijn aangeduid zoals een afschermende groenvoorziening, een geluidwal, de parkeerplaats en het opslagterrein voor caravans. In de
regels is de maximale oppervlakte bebouwing per deelgebied evenals de bouwhoogte
aangegeven. Tevens zijn er nadere bouw- en gebruiksregels opgenomen. De groene
uitstraling van de camping is zoveel mogelijk vastgelegd in het bestemmingsplan. Dit is
gebeurd door de aanduiding ‘waardevolle houtopstanden’ met daaraan gekoppeld een
omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde,
en van werkzaamheden. Ook is een voorwaardelijke verplichting opgenomen voor het
instandhouden van het groen op de parkeerplaats. Het gedeelte van het park dat als
aardkundig waardevol wordt aangemerkt is opgenomen in een gebiedsaanduiding
(‘aardkundig waardevol gebied’). Aan deze gebiedsaanduiding is een omgevingsvergunningstelsel gekoppeld dat voorziet in de bescherming van de betreffende waarden.
Dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie 3’
De dubbelbestemming ‘Archeologie 3’ is gelegd op die delen van het plangebied, waar
sprake is van middelhoge archeologische verwachtingswaarde. De archeologische
waarden worden beschermd door een rapportageverplichting in geval van bouwen en
door een omgevingsvergunningstelsel voor werken, geen bouwwerken zijnde, en voor
werkzaamheden dieper dan 40 cm en vanaf een oppervlakte van 2.500 m2.
Dubbelbestemming ‘Waarde Geen archeologische waarde’
De voor 'Waarde–Geen archeologische waarde' aangewezen gronden zijn, behalve voor
de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van de op of in deze gronden aanwezige en of te verwachten archeologische
monumenten. Voor de gebieden met de bestemming 'Waarde - geen archeologische
waarde' gelden geen nadere regels ten behoeve van de bescherming van archeologische monumenten.
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Dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterlopen
Het waterschap moet in staat worden gesteld onderhoud te verrichten aan de in het
plangebied gelegen A-watergang. Dit onderhoud vindt veelal plaats vanaf de oevers
langs dergelijke watergangen. De bereikbaarheid van de watergangen ten behoeve van
het noodzakelijk onderhoud dient gewaarborgd te blijven. Dit wordt bereikt door het
toekennen van de dubbelbestemming Waterstaat - Waterlopen, waarin bouwbeperkingen aan de betreffende gronden zijn toegekend ter waarborging van de bereikbaarheid
van de onderhoudsstroken langs de watergangen.
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6 Uitvoeringsparagraaf/ procedure
In dit hoofdstuk wordt de haalbaarheid van de ruimtelijke ontwikkeling aangetoond. De
ontwikkeling moet zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht haalbaar zijn. Er
wordt daarom een korte financiële toelichting gegeven en daarnaast worden de doorlopen procedures weergegeven.

6.1

Economische uitvoerbaarheid en Grexwet

6.1.1

Uitvoerbaarheid
De kosten die gemaakt worden bij de uitvoering van de ontwikkeling zijn voor rekening
van de initiatiefnemer. De ontwikkeling heeft voor de gemeente geen negatieve financiële gevolgen. Het bestemmingsplan is hiermee financieel uitvoerbaar.

6.1.2

Kostenverhaal
Wanneer met een bestemmingsplan een bouwplan, zoals gedefinieerd in artikel 6.2.1
Besluit ruimtelijke ordening, mogelijk wordt gemaakt, dient conform artikel 6.12 Wet
ruimtelijke ordening een exploitatieplan te worden opgesteld. Deze eis geldt niet indien
het kostenverhaal anderszins is verzekerd.
Aangezien in voorliggend geval het kostenverhaal is vastgelegd door middel van een
anterieure overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer, kan de vaststelling van
een exploitatieplan achterwege blijven.

6.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017’ is conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in vooroverleg gezonden naar de
betreffende instanties. Ook heeft het plan in overeenstemming met de gemeentelijke inspraakverordening de inspraakprocedure doorlopen, waarbij de mogelijkheid is geboden
om reacties in te dienen. Er heeft ook communicatie met de buurt en de dorpsraad van
Ommel plaatsgevonden. De aanpak van dit communicatietraject is in goed overleg met
de gemeente uitgevoerd. De beantwoording van de vooroverleg- en inspraakreacties zijn
als bijlage bij de toelichting opgenomen.
Na vooroverleg en inspraak zal het plan de procedure van artikel 3.8 en verder van de
Wet ruimtelijke ordening doorlopen. De resultaten van deze procedures zullen te zijner
tijd in deze toelichting worden opgenomen.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

De Oostappengroep bestaat uit 9 recreatieparken. Voor alle parken staan begrippen
als kwaliteit, gastvrijheid, kindvriendelijkheid en een compleet vakantieaanbod centraal. Dit
alles wil de Oostappengroep aanbieden in een groene, natuurlijke omgeving. Een groene
natuurlijke omgeving zorgt voor rust. Mensen komen er dan ook voor hun rust of om te
genieten van een welverdiende vakantie.
Momenteel wordt door de Oostappengroep hard gewerkt om de kwaliteit van het
recreatiepark ‘Het Prinsenmeer’ te Asten-Ommel te verhogen en te waarborgen.
Het verbeteren van de groene leefomgeving op het park vormt daarin een belangrijk
onderdeel.
In dat kader is aan Bosgroep Zuid Nederland gevraagd een Groenbeheerplan op te
stellen voor het aanwezige Bos, de huidige singel en de nieuwe parkeerplaats.

1.2

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt op regionaal en lokaal niveau aangegeven waar ‘Het
Prinsenmeer’ zich bevindt en wat het voor gebied is middels beschrijving van het bos, de
singel, de parkeerplaats, de bodem, de waterhuishouding en de PNV.
Hoofdstuk 3 vormt kort de visie m.b.t. de genoemde groenelementen. Aan de hand
hiervan wordt in hoofdstuk 4 beschreven welke knelpunten zich momenteel voordoen. In
hoofdstuk 5 zijn de maatregelen beschreven die genomen moeten worden teneinde de
knelpunten op te lossen. Hoofdstuk 6 betreft een korte samenvatting van het
geconcludeerde voorts weergegeven in een maatregelentabel.
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2

Gebiedsbeschrijving

2.1

Ligging

Recreatiepark ‘Het Prinsenmeer’ ligt ten noorden van Asten en zuiden van
Helmond. Het park is bijna volledig omsloten door bestaand bos. Aan de zuidzijde de
snelweg A67 en in het oosten liggen landbouwgronden. (zie figuur 1)

Recreatiepark
‘Het Prinsenmeer’

\

Figuur 1 Ligging van recreatiepark ‘Het Prinsenmeer’

©Topografische dienst Emmen, 2003

De totale oppervlakte van het recreatiepark bedraagt bijna 50 hectare. Binnen dit gebied
zijn verschillende recreatieve voorzieningen en landschapselementen aanwezig. Zo is er een
parkeerplaats, een buiten- en een binnenzwembad, kampeerplaatsen, een stuk bos en een
singel. Dit groenbeheerplan heeft betrekking op het bos, de singel en de beplanting op de
nieuwe parkeerplaats.
2.2

Bos

In het noordelijke gedeelte van park ligt ca. 8,5 ha bos. Het bos bestaat voornamelijk
uit grove dennen, Corsicaanse dennen en zeedennen. Daarnaast komen veelvuldig
loofsoorten voor als inlandse eik, berk en Amerikaanse eik. Douglas, els, Amerikaanse
vogelkers en robinia komen sporadisch voor. Er is geen struiklaag aanwezig vanwege de
aanwezige staanplaatsen voor caravans.
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2.3

Singel

Aan de oostkant van het park ligt een singel. Deze dient als afscherming tussen de
camping en de Kranenvenweg. Deze singel bestaat uit de boomsoorten inlandse eik en
berk. Tevens staan er verschillende struiksoorten als gewone vlier, lijsterbes, rode
kornoelje en eenstijlige meidoorn. De vlieren zijn weinig vitaal omdat deze te lijden hebben
onder de schaduwdruk van de bomen. De andere struiken hebben hier in mindere mate last
van.
2.4

Parkeerplaats

In 2004 is door Bosgroep Zuid Nederland een beplantingsplan geschreven voor de
nieuw aangelegde parkeerplaats. Om het beheer integraal te kunnen aansturen is het
betreffende plan in bijlage 2 opgenomen. De benodigde maatregelen zijn wel apart
opgenomen in de maatregelentabel in paragraaf 6.4.
2.5

Bodem en waterhuishouding

Het gebied bestaat uit een duinvaaggrond. Deze grond bestaat uit leemarme en zwak
lemig fijn zand. De grondwatertrap is VII, wat inhoudt dat de gemiddeld hoogste
grondwaterstand dieper ligt dan 80 cm beneden maaiveld en de gemiddeld laagste
grondwaterstand dieper ligt dan 120 cm beneden maaiveld. Dit betekend dat voor
beplanting het grondwater onbereikbaar is voor de wortels. Vochtlevering geschiedt dan
ook via de regen.
2.6

PNV

De PNV (potentieel natuurlijke vegetatie) die bij deze grond hoort, is het zogenaamde
Berken-Zomereikenbos. De Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV) is de
plantengemeenschap die zich op een bepaalde locatie en op lange termijn, zonder
menselijk ingrijpen, zal ontwikkelen (Van der Werf,1991). In het Berken-Zomereikenbos
domineert van nature de zomereik met (ruwe) berk. De struiklaag is normaal gesproken
slechts spaarzaam ontwikkeld en bestaat hoofdzakelijk uit vuilboom en lijsterbes. Soorten
die niet tot de PNV behoren, maar zich wel thuis voelen op deze arme zandbodems, zijn de
grove den, Corsicaanse den, Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers.

‘Het Prinsenmeer’ Groenbeheerplan 2007

7

Bosgroep Zuid Nederland

3

Visie/doelstellingen

Recreatiepark ‘Het Prinsenmeer’ heeft ten aanzien van het groen op het park de
volgende visie/doelstellingen:
3.1

Veiligheid en functionaliteit

Het park dient gastvrij en kindvriendelijk te zijn. Veiligheid is daarbij van cruciaal
belang. Veiligheid vormt dan ook het belangrijkste uitgangspunt voor het beheer van het
aanwezige groen op het park.
3.2

Belevingswaarden

Een grote meerwaarde van het recreatiepark is de ligging in het groen. Ook aan de
belevingswaarde van het groen op het park zelf dient veel aandacht te worden besteed.
3.3

Natuurwaarden

Het groen op het park dient goed te passen bij het aanwezige groen in de omgeving.
Daarbij dient de vegetatie zo veel als mogelijk aan te sluiten op de Potentieel Natuurlijke
Vegetatie (PNV).
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4

Knelpunten

4.1

Bos

4.1.1 Veiligheid/functionaliteit

Van het aanwezige bos is het kronendak volledig gesloten. Dit heeft tot gevolg dat
de hier aanwezige recreatieve verblijfplaatsen volledig overschaduwd worden. Dit leidt weer
tot lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en veel bladafval. Voor de bestaande
voorzieningen en de recreanten die hier gebruik van maken heeft dit nadelige
consequenties. Door de dichte stand hebben de aanwezige bomen tevens een kleine kroon
ontwikkeld. Hierdoor zijn bomen minder vitaal. Slechte vitaliteit lijdt uiteindelijk tot sterfte
en daarmee de kans op omvallen. Ook dode takken in kronen kunnen plotseling afbreken
en vallen. Vallend hout kan leiden tot materiële en/of lichamelijke schade. Veel bomen
vormen in de huidige toestand dus een potentiële bedreiging voor de veiligheid.
4.1.2 Belevingswaarden

De grove- en Corsicaanse dennen opstanden hebben bijna overal een kroonsluiting
van 100%. Dit heeft geleidt tot het ontbreken van een struiketage. Door het gebrek aan
menging en struiken heeft het bos een eentonig en op sommige plaatsen donker karakter.
4.1.3 Natuurwaarden

De huidige natuurwaarden zijn gering. Dit komt voornamelijk door het aandeel
uitheemse boomsoorten. Dit zijn soorten die hier niet van nature thuishoren. Hierdoor zijn
er ook weinig organismen die aan deze boomsoorten gebonden zijn. Het is dus ook qua
organismen een natuurarm bos. Daarnaast heeft het bos weinig structuur. Hoe meer
structuur in de vorm van licht en verschillende etages aan beplanting, hoe hoger de
natuurwaarden van een bos.
4.2

Singel

4.2.1 Veiligheid/functionaliteit

De singel heeft als voornaamste functie het afschermen van het park van de
openbare weg. Op een aantal plekken begint de singel steeds transparanter te raken.
Hierdoor ontstaan er doorkijkmogelijkheden die in verband met de privacy niet gewenst
zijn.
4.2.2 Belevingswaarden

Met name de aanwezige vlierstruiken hebben te lijden onder de schaduwdruk van de
aanwezige bomen. De vlieren zijn daardoor een stuk minder vitaal. De afstervende struiken
doen afbreuk aan de belevingswaarde van de singel.

4.2.3 Natuurwaarden

De struiklaag is op sommige stukken behoorlijk open. Een dichtere singel biedt meer
schuilgelegenheid voor tal van flora en fauna.
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Zie bijlage 2.
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5

Beheermaatregelen

5.1

Bos

Om meer licht en lucht te creëren dient het bos gedund te worden. Daarbij dienen de
sterkste of vitaalste bomen te worden vrijgesteld ten koste van de zwakkere. Het voordeel
is dat de bomen die vrijgesteld worden meer ruimte krijgen. Hierdoor zullen de boom ook
meer in de dikte gaan groeien en zich steviger vestigen.
Dood takhout in de kronen komt met name in de oudere bomen voor. Dit betreft dan met
name de inlandse eiken en de Amerikaanse eiken. Deze bomen moeten daarom met
regelmaat gecontroleerd worden en indien nodig worden gesnoeid.
Ook bomen met stamschade moeten in de gaten worden gehouden omdat schimmels en
ziekten hierdoor de boom binnendringen en hem zodanig kunnen verzwakken dat hij
afsterft of omwaait. Zodra een boom veel stamschade heeft is omzagen de enige optie om
de veiligheid te waarborgen. Om het bos gevarieerder te maken worden de minst
voorkomende soorten zoveel mogelijk vrijgesteld. Dat wil zeggen dat in de opstanden met
veel grove- en Corsicaanse dennen de berk, inlandse eik en zeedennen worden vrijgesteld
en in de opstanden met veel eik en berk de grove- en Corsicaanse dennen.
Naast afwisseling in boomsoorten zijn ook markante bomen een belangrijke factor voor de
belevingswaarde. In allerlei opzichten kan een boom als markant gezien worden, zo zijn er
bomen die een stuk groter zijn dan de rest van de opstand, bomen met een bijzondere
groeivorm of soorten die maar sporadisch voorkomen op het recreatiepark. Zulke bomen
worden vrijgesteld om hun markante waarde extra op te laten vallen. Aanwezige markante
soorten zijn: Amerikaanse eik, Zeeden, Amerikaanse vogelkers en robinia.
Ook opvallend zijn de grote Amerikaanse vogelkersen. Deze soort wordt ook wel de
bospest genoemd. Dit komt door de makkelijke natuurlijke verspreiding en de hoge
concurrentiekracht waardoor deze soort andere beplanting volledig kan verdringen. In de
meeste bossen worden ze daarom dan ook bestreden.
De exemplaren op het park zien ze er erg mooi uit en geven de afwisseling in het bos een
extra dimensie. Door het intensieve beheer op het park krijgt de Amerikaanse vogelkers
weinig kans zich te verjongen en zullen genoemde problemen zich dus ook niet snel
voordoen. Daarom is er voor gekozen deze soort hier te handhaven. Aanwezige exemplaren
dienen daarom vrijgesteld worden. Verder is het moeilijk om hoge(re) natuurwaarden te
realiseren. Wanneer je hier namelijk je uitheemse soorten gaat bestrijden gaat de nu
aanwezige variatie in boomsoorten verloren. Amerikaanse eik, robinia, Corsicaanse- en
zeeden zijn namelijk geen inheemse soorten.

5.2

Singel

Voor het behoud en versterking van de functie van de singel is het van belang dat de
aanwezige bomen geen gesloten kronendak kunnen vormen. Dit heeft namelijk tot gevolg
dat de aanwezige struiken slecht groeien en uiteindelijk afsterven. En deel van de bomen
dient dan ook verwijderd te worden. De aanwezige jongere inlandse eiken dienen daarbij
gespaard en vrijgesteld te worden. Daarnaast dienen de transparante stukken dicht geplant
te worden. Dit dient te gebeuren met inheemse besdragende struiksoorten. Hierdoor
ontstaan meer schuil- en foerageermogelijkheden voor insecten, vogels en kleine
zoogdieren. Ook de belevingswaarde neemt hierdoor toe. Soorten die gebruikt kunnen
worden zijn gewone vlier, lijsterbes en rode kornoelje. Deze soorten bloeien in het voorjaar.
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Zie bijlage 2
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6

Samenvatting maatregelen

Hieronder worden per aandachtspunt de beheermaatregelen kort opgesomd.
In de kruistabel is per maatregel aangegeven welke aandachtspunten eraan gerelateerd
zijn.
6.1

Veiligheid
 Vellen van dode bomen, ter voorkoming dat ze omvallen of waaien.
 Verwijderen van dood hout uit de kronen.
 Dunnen van het bos
 Het betreft hier (met name) de grove- en Corsicaanse dennen opstanden.
 Om menging te verbeteren.
 Ter verhoging van de vitaliteit en stabiliteit van de blijvende bomen.
 Om meer licht en lucht op de bodem te krijgen.
 Controleren van bomen op stamschade; indien aanwezig, nagaan of:
 De schade overgroeid wordt, zo ja, geen directe maatregel nodig.
 De boom verminderde vitaliteit vertoont, zo ja, de boom in de gaten houden of hij
verder verzwakt en risico’s gaat opleveren.
 Aanplant (hoge) beukenhagen op het nieuwe parkeerterrein om overlast op de
rijksweg te voorkomen. Controle op het aanslaan van de beplanting. Bij
aanhoudende droogte water geven.

6.2

Belevingswaarde
 Mengsoorten vrijstellen, ter verhoging van de afwisseling in boomsoorten.
 Markante bomen vrijstellen.
 Het betreft hier de soorten zeeden, Amerikaanse vogelkers, robinia, Amerikaanse
eik (dikker dan 50 cm), een aantal grotere Corsicaanse dennen en inlandse eiken
en de grote Amerikaanse vogelkersen.
 In de singel (waar nodig) aanplant van lijsterbes, gewone vlier en rode kornoelje.
 Controle op het aanslaan van de aanplant.
 In de singel inlandse eik en berk uit de boomlaag verwijderen, ter stimulering van de
lichtval op de bodem. Jonge eiken vrijstellen.

6.3

Natuurwaarde
 Mengsoorten vrijstellen, ter verhoging van de afwisseling in boomsoorten.
 Met andere woorden, in de naaldopstanden de loofsoorten vrijstellen en in de
loofopstanden juist de naaldsoorten vrijstellen.
 Jongere bomen vrijstellen, ter verhoging van de afwisseling in leeftijd.
 Het betreft hier de soorten inlandse eik, berk en grove den.
 Waar eerder Amerikaanse eik is afgezet, hiervan de uitlopers opnieuw afzetten.
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6.4

Maatregelenoverzicht

Maatregel

Veiligheid

Belevingswaarde

X

X

Natuurwaarde

Bos
Dunning t.b.v. menging, vitaliteit,
stabiliteit en lichtval op de bodem
(1x per 8 jaar)
Jonge(re) bomen vrijstellen
(1x per 8 jaar)

X

Vrijstellen markante bomen
(1x per 8 jaar)

X

Verwijderen dode bomen
(jaarlijks)

X

Verwijderen dood hout uit kronen
(jaarlijks)

X

Controle op stamschade
(jaarlijks)

X

Verwijderen beschadigde bomen
(jaarlijks)

X

Verwijderen opslag Amerikaanse
eik(1x per 8 jaar)

X

X

Singel
Verwijderen bomen uit singel
(eenmalig)

X

X

Aanplant struiken
(eenmalig)

X

X

x

X

Parkeerplaats
Aanplant beplanting conform
beplantingsplan (najaar 2007)

x

Jaarlijks onderhoud (scheren)
hagen (beuk en liguster)

x

1e twee jaar bosplantsoen bij
droogte water geven (o.a. mantels
en hagen)
1e vier jaar laanplantsoen bij
droogte water geven
Tabel 1 Maatregelen opgesplitst naar aandachtspunten
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6 Stuk

HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5 LRB
In de
305/2x80W-TC-L EVG 305A5
armaturenkatalogus
Artikelnr.: LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
vindt u een afbeelding
Lichtstroom armatuur: 13000 lm
van het armatuur.
Armatuurvermogen: 164.0 W
Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 36 68 93 100 51
Uitrusting: 2 x TC-L 80W (Correctiefactor 1.000).
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Buitendecor 1 / Armaturen (coördinatenlijst)
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
13000 lm, 164.0 W, 1 x 2 x TC-L 80W (Correctiefactor 1.000).
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Positie [m]

Nr.

Rotatie [°]
Y
0.0

1

X
142.597

Y
95.715

Z
9.000

X
0.0

Z
94.9

2

201.827

100.789

9.000

0.0

0.0

94.9

3

145.399

25.765

9.000

0.0

0.0

92.5

4

204.884

28.375

9.000

0.0

0.0

92.5

5

264.368

30.984

9.000

0.0

0.0

92.5

6

57.106

25.633

9.000

0.0

0.0

-45.0
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Buitendecor 1 / Straatwaarderingsvelden (coördinatenlijst)
134.29 m

1

59.18

4.94
0.00

173.58

311.10 m

Schaal 1 : 2225
Pseudo-waarderingsveldlijst
Nr.
1

Type
Straatwaarderingsveld 1

Positie [m]
X
Y
Z
173.579 59.177 0.000

Grootte [m]
L
B
272.276 104.442

Perspectief [°]

Raster

90.0

10 x 3
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Buitendecor 1 / Lichtsterkteberekeningspunten (coördinatenlijst)
134.29 m

0.00

4

6
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3

7

2
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1

68.60

96.80

123.10

153.00

182.90

216.90

249.50

284.50 311.10 m

12.40
3.70

Schaal 1 : 2225
Lijst van de lichtsterkteberekeningspunten
Nr.

Type

1

Lichtsterkte berekeningspunt 1

Positie [m]
X
Y
68.600
3.700

2

Lichtsterkte berekeningspunt 2

96.800

5.400

1.700

3

Lichtsterkte berekeningspunt 3

123.100

6.700

1.700

4

Lichtsterkte berekeningspunt 4

153.000

8.700

1.700

Z
1.700
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Buitendecor 1 / Lichtsterkteberekeningspunten (coördinatenlijst)
Lijst van de lichtsterkteberekeningspunten
Nr.

Type

Positie [m]

5

Lichtsterkte berekeningspunt 5

X
182.900

Y
10.100

Z
1.700

6

Lichtsterkte berekeningspunt 6

216.900

10.400

1.700

7

Lichtsterkte berekeningspunt 7

249.500

12.400

1.700

8

Lichtsterkte berekeningspunt 8

284.500

13.100

1.700
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Buitendecor 1 / Berekeningsvlakken (resultatenoverzicht)
134.29 m

1

59.22

4.94
0.00

173.68

311.10 m

Schaal 1 : 2225
Lijst berekeningsvlakken
Nr.
1

Type

Type

Raster

Egem
[lx]

Es
[lx]

Emax
[lx]

Es /
Egem

Es /
Emax

Berekeningsvlak
Parkeerplaats

loodrecht

128 x 128

1.21

0.00

15

0.002

0.000
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Buitendecor 1 / 3D Rendering
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Buitendecor 1 / Rendering onjuiste kleuren
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Buitendecor 1 / Berekeningsvlak Parkeerplaats / Isolijnen (E, loodrecht)

2

6

2 4

6

2
2

2 6

2 6

2

6 2

91.73
83.75

2

73.56
59.14
52.22
43.58
35.70
28.59

2

2

2
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4

4
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2
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2
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2

2

105.34 m

2

4

18.02
11.10
0.00

0.00

44.32

69.69

95.37

125.34

155.31

185.29

212.72

246.31

272.28 m

Waarden in Lux, Schaal 1 : 1947
Positie van het vlak in het
buitendecor:
Gemarkeerd punt:
(305.058 m, 25.302 m, 0.000 m)

Raster: 128 x 128 Punten
Egem [lx]
1.21

Es [lx]
0.00

Emax [lx]
15

Es / Egem
0.002

Es / Emax
0.000
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26.03.2013

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Buitendecor 1 / Straatwaarderingsveld 1 / Isolijnen (L)
104.44 m
92.35
83.75
73.56

0.04
0.02
0.06

0.04

59.10
52.22
43.58
35.70
28.59
18.02
11.10

0.02

0.00
0.00

44.32

69.69

95.37

125.34

155.31

185.29

213.02

246.31

272.28 m

Waarden in Candela/m², Schaal 1 : 1947
Positie van het vlak in het
buitendecor:
Gemarkeerd punt:
(32.782 m, 13.358 m, 0.000 m)

Raster: 10 x 3 Punten
Positie van de waarnemer: (168.920 m, -46.642 m, 1.500 m)
Perspectief: 90.0 °
Bestrating: R3, q0: 0.070
Lgem [cd/m²]
0.02

U0
0.00

Ul
0.35

Lv [cd/m²]
0.00

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Buitendecor 1 / Lichtsterkte berekeningspunt 1 / Samenvatting

Positie: (68.600 m, 3.700 m, 1.700 m)
Mogelijke storingsbronnen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Armatuur
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5

Positie [m]
X
Y
142.597

Lichtuitstraling
Z

Lichtsterkte
[cd]

95.715 9.000

Lichtuitstraling 1

133

201.827 100.789 9.000

Lichtuitstraling 1

112

145.399

25.765 9.000

Lichtuitstraling 1

112

204.884

28.375 9.000

Lichtuitstraling 1

45

264.368

30.984 9.000

Lichtuitstraling 1

28

57.106

25.633 9.000

Lichtuitstraling 1

734

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd.

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Buitendecor 1 / Lichtsterkte berekeningspunt 2 / Samenvatting

Positie: (96.800 m, 5.400 m, 1.700 m)
Mogelijke storingsbronnen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Armatuur
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5

Positie [m]
X
Y
142.597

Lichtuitstraling
Z

Lichtsterkte
[cd]

95.715 9.000

Lichtuitstraling 1

124

201.827 100.789 9.000

Lichtuitstraling 1

117

145.399

25.765 9.000

Lichtuitstraling 1

234

204.884

28.375 9.000

Lichtuitstraling 1

61

264.368

30.984 9.000

Lichtuitstraling 1

34

57.106

25.633 9.000

Lichtuitstraling 1

270

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd.

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.

14

Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Buitendecor 1 / Lichtsterkte berekeningspunt 3 / Samenvatting

Positie: (123.100 m, 6.700 m, 1.700 m)
Mogelijke storingsbronnen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Armatuur
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5

Positie [m]
X
Y
142.597

Lichtuitstraling
Z

Lichtsterkte
[cd]

95.715 9.000

Lichtuitstraling 1

121

201.827 100.789 9.000

Lichtuitstraling 1

129

145.399

25.765 9.000

Lichtuitstraling 1

577

204.884

28.375 9.000

Lichtuitstraling 1

97

264.368

30.984 9.000

Lichtuitstraling 1

42

57.106

25.633 9.000

Lichtuitstraling 1

174

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd.

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Buitendecor 1 / Lichtsterkte berekeningspunt 4 / Samenvatting

Positie: (153.000 m, 8.700 m, 1.700 m)
Mogelijke storingsbronnen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Armatuur
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5

Positie [m]
X
Y
142.597

Lichtuitstraling
Z

Lichtsterkte
[cd]

95.715 9.000

Lichtuitstraling 1

136

201.827 100.789 9.000

Lichtuitstraling 1

125

145.399

25.765 9.000

Lichtuitstraling 1

1095

204.884

28.375 9.000

Lichtuitstraling 1

201

264.368

30.984 9.000

Lichtuitstraling 1

57

57.106

25.633 9.000

Lichtuitstraling 1

140

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd.

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Buitendecor 1 / Lichtsterkte berekeningspunt 5 / Samenvatting

Positie: (182.900 m, 10.100 m, 1.700 m)
Mogelijke storingsbronnen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Armatuur
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5

Positie [m]
X
Y
142.597

Lichtuitstraling
Z

Lichtsterkte
[cd]

95.715 9.000

Lichtuitstraling 1

0

201.827 100.789 9.000

Lichtuitstraling 1

117

145.399

25.765 9.000

Lichtuitstraling 1

301

204.884

28.375 9.000

Lichtuitstraling 1

591

264.368

30.984 9.000

Lichtuitstraling 1

94

57.106

25.633 9.000

Lichtuitstraling 1

123

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd.

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Buitendecor 1 / Lichtsterkte berekeningspunt 6 / Samenvatting

Positie: (216.900 m, 10.400 m, 1.700 m)
Mogelijke storingsbronnen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Armatuur
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5

Positie [m]
X
Y
142.597

Lichtuitstraling
Z

Lichtsterkte
[cd]

95.715 9.000

Lichtuitstraling 1

119

201.827 100.789 9.000

Lichtuitstraling 1

140

145.399

25.765 9.000

Lichtuitstraling 1

108

204.884

28.375 9.000

Lichtuitstraling 1

888

264.368

30.984 9.000

Lichtuitstraling 1

241

57.106

25.633 9.000

Lichtuitstraling 1

107

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd.

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Buitendecor 1 / Lichtsterkte berekeningspunt 7 / Samenvatting

Positie: (249.500 m, 12.400 m, 1.700 m)
Mogelijke storingsbronnen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Armatuur
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5

Positie [m]
X
Y
142.597

Lichtuitstraling
Z

Lichtsterkte
[cd]

95.715 9.000

Lichtuitstraling 1

107

201.827 100.789 9.000

Lichtuitstraling 1

130

145.399

25.765 9.000

Lichtuitstraling 1

61

204.884

28.375 9.000

Lichtuitstraling 1

232

264.368

30.984 9.000

Lichtuitstraling 1

811

57.106

25.633 9.000

Lichtuitstraling 1

96

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd.

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Buitendecor 1 / Lichtsterkte berekeningspunt 8 / Samenvatting

Positie: (284.500 m, 13.100 m, 1.700 m)
Mogelijke storingsbronnen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Armatuur
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5
HELLUX LRB 305/2x80W-TC-L EVG
305A5 LRB 305/2x80W-TC-L EVG 305A5

Positie [m]
X
Y
142.597

Lichtuitstraling
Z

Lichtsterkte
[cd]

95.715 9.000

Lichtuitstraling 1

101

201.827 100.789 9.000

Lichtuitstraling 1

114

145.399

25.765 9.000

Lichtuitstraling 1

42

204.884

28.375 9.000

Lichtuitstraling 1

93

264.368

30.984 9.000

Lichtuitstraling 1

588

57.106

25.633 9.000

Lichtuitstraling 1

86

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd.

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Toetsing

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Parkeerplaats Prinsenmeer
130326_251446_Rap_Lichtberekening_V00.dlx

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Adviesgroep Bouw
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

26.03.2013

Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

R.P. Keur
0570 - 663935
0570 - 637227
rob.keur@oranjewoud.nl

Conclusie
Conclusie:
Voor elke armatuur is de waarde van de lichtsterkte bepaald op 8 posities langs de rijksweg A67. Deze
posities worden in de bovenstaande berekening weergegeven als verticale lichtsterkte berekeningspunten.
De berekende waarde van de posities langs de rijksweg A67 worden de gestelde waarde van 2.500 cd niet
overschrijden. Hierdoor kunnen we concluderen dat de lichtsterkte (cd) op de rijksweg onder de
normwaarden blijven en voldoen aan de algemene Richtlijnen betreffende lichthinder van de NSvV.

Er wordt dan ook voldaan aan de op aan na laatste categorie voor eventuele verblindingseffecten wat
aangeeft dat sprake is van minimale effecten. Ook de natuur in het naastgelegen bosgebied ligt feitelijk in
een gebied dat gewoon donker blijft waardoor er nauwelijks tot geen effecten zijn op deze natuur door het
plaatsen van de genoemde lantaarnpalen.

In de praktijk zullen de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd verschillen van de voor de berekening gekozen uitgangspunten zijn
afwijkingen in de opgegeven luminanties of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij spelen onder meer andere ruimtelijke Pagina
omstandigheden en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
spanning.
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Bijlage 4

Watertoets

datum
30-6-2014
dossiercode 20140630-38-9231
UITGANGSPUNTEN NOTITIE

Het plan ligt binnen een gebied waar de kans op inundatie vanuit het oppervlaktewater groter is dan eens in de 100 jaar
Op basis van de huidige situatie en het klimaat is indicatief berekend waar de kans op inundatie vanuit het oppervlaktewater
groter is dan eens in de 100 jaar. Als een locatie in zo'n gebied ligt, wordt door het waterschap in de nader bekeken of er
inderdaad sprake is van inundatie. Als dit het geval is, is bouwen in deze gebieden alleen onder bepaalde voorwaarden
toegestaan.
Er dient contact met het waterschap te worden opgenomen. Bouwen binnen deze gebieden is alleen onder bepaalde
voorwaarden toegestaan, omdat de kans op wateroverlast extra groot is. Bouwen mag, mits er voldoende hoog wordt gebouwd
en de ruimte die aan het watersysteem wordt ontnomen wordt gecompenseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de
klimaatsituatie in 2050.

Het geborgen water wordt vertraagd afgevoerd op een leggerwatergang of een ander oppervlaktewater
Als er sprake is van afvoer naar een nabijgelegen leggerwatergang / overig oppervlaktewater, mag deze alleen vertraagd
plaatsvinden. Hierbij mag de afvoernorm (afvoercoëfficiënt) die voor de locatie geldt niet worden overschreden, om
overbelasting van het watersysteem te voorkomen.
Het water uit een bergingsvoorziening kan via een uitstroomvoorziening (bijvoorbeeld een pijp) vertraagd worden afgevoerd
naar oppervlaktewater. Bij de HNO-tool kan via de (afvoercoëfficiënt)enkaart de lokaal geldende maximale afvoernorm worden
bepaald. De waterafvoer vanuit de bergingsvoorziening mag deze norm niet overschrijden. Voor een uitstroomvoorziening in het
talud van een A-categorie-watergang dient een watervergunning te worden.

Wordt in het ontwerp van het watersysteem uitgegaan van het principe 'schoonhouden, scheiden, zuiveren'?
Conform de Waterwet is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm
dan ook te lozen in oppervlaktewateren.
Verontreinigingen worden zoveel mogelijk voorkomen en aangepakt bij de bron (trits 'schoonhouden, scheiden, zuiveren`). Het
waterschap adviseert geen uitlogende bouwstoffen toe te passen die via het afstromend hemelwater het oppervlaktewater
kunnen vervuilen

Bij alle relevante bestemmingen in de planregels dient rekening te worden gehouden met water en
waterhuishoudkundige voorzieningen.
Met het opnemen van water en waterhuishoudkundige voorzieningen in de verschillende relevante bestemmingsomschrijvingen,
kan water op allerlei manieren in een plangebied worden toegepast.

Om de flexibiliteit van de toepassing van water in een bestemmingsplan zo groot mogelijk te houden adviseert het waterschap
'water- en waterhuishoudkundige voorzieningen' in de verschillende relevante bestemmingsomschrijvingen op te nemen.
Hiermee kan onnodige vertraging van projecten worden voorkomen. Mogelijk noodzakelijke aanvullende ruimtelijke
planprocedures hoeven immers niet te worden gevoerd, als voldoende rekening is gehouden met water in het
bestemmingsplan. Voor overige ruimtelijke plannen dient een soortgelijke systematiek te worden gevolgd.
Categorie-A-watergangen dienen te worden aangegeven op de verbeelding
Alle catergorie-A-watergangen dienen te worden aangegeven op de verbeelding.
Bij het invoeren van de plangegevens is gebleken dat u over een of meerdere wateronderwerpen contact dient op te nemen met
het waterschap. Wij verzoeken u het ruimtelijke plan met de bijbehorende aanbiedingsbrief aan ons door te mailen
[watertoets@aaenmaas.nl].
In de uitgangspuntennotitie zijn uw antwoorden op de watervragen vastgelegd. Wij beschikken over een afschrift van deze
antwoordenlijst. Deze zullen wij ook bij de watertoetsing gebruiken.
Wij zien uw e-mail met belangstelling tegemoet!
Team Watertoets, Waterschap Aa en Maas

Tot slot
Is er sprake van een indirecte lozing in het kader van de wet Milieubeheer?
Indirecte lozingen vallen met de inwerkingtreding van de Waterwet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor bedoelde procedures
verkregen moeten worden.
Voor het aanvragen van of informatie over een watervergunning dient u contact op te nemen met ons waterwetloket.
E-mail: [waterwetloket@aaenmaas.nl]
Tel.: (073) 615 83 33 (tussen 9.00-12.00u en 13.00-16.00u)
Wij wensen u succes met de verdere ruimtelijke planvorming!
Team Watertoets, Waterschap Aa en Maas

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over dit watertoetspakket? Laat het ons per mail weten [watertoets@aaenmaas.nl].
Voor dringende vragen zijn wij te bereiken onder telefoonnummer
(073) 615 68 51
Ligging plangebied

Waterschap Aa en Maas streeft ernaar om correcte en actuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te bieden. Aan het
beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Waterschap Aa en Maas aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie
beschikbaar wordt gesteld.
De WaterToets 2014

Uitgangspunten watertoets waterschap Aa en Maas
Bij ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder ver- en nieuwbouwplannen, hanteert het waterschap een aantal
uitgangspunten ten aanzien van het duurzaam omgaan met water, die van belang zijn als vertrekpunt van
het overleg tussen initiatiefnemer en waterbeheerder. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient de
initiatiefnemer hier invulling aan te geven:
1. Wateroverlastvrij bestemmen
Bij de locatiekeuze voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met de
norm uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In eerste instantie zal bij de locatiekeuze van
een ontwikkeling gezocht moeten worden naar een plek ‘die hoog en droog genoeg’ is. Mocht dit
echter niet mogelijk of wenselijk zijn, dan zal in de compenserende of mitigerende sfeer gezocht
moeten worden naar maatregelen die het gewenste beschermingsniveau tegen wateroverlast helpen
realiseren. Liever nog dan mitigeren of compenseren, wordt bij voorkeur gebouwd op locaties die als
gevolg van hun ligging nú al voldoen aan de NBW-norm voor de toekomstige functie.
2. Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater
Het streefbeeld is het afvoeren van het vuile water via de riolering en het binnen het plangebied
verwerken van het schone hemelwater. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse kan een
compromis gesloten worden, waarbij de minimale inzet (in bestaand bebouwd gebied) is om het vuile
en het schone water gescheiden aan te bieden op het (reeds aanwezige) gemengde rioolstelsel. Het
waterschap zal echter niet akkoord gaan met de aanleg van nieuwe gemengde rioolstelsels.
3. Doorlopen van de afwegingsstappen: “hergebruik - infiltratie - buffering -afvoer”
In aansluiting op het landelijke beleid (NW4, WB21) hanteert het waterschap het beleid dat bij nieuwe
plannen altijd onderzocht dient te worden hoe omgegaan kan worden met het schone hemelwater.
Hierbij worden de afwegingsstappen “hergebruik - infiltratie - buffering - afvoer” (afgeleid van de trits
“vasthouden - bergen - afvoeren”) doorlopen. Hergebruik van hemelwater wordt voornamelijk
overwogen bij grootschalige voorzieningen als scholen, kantoorgebouwen ed. Voor particuliere
woningen wordt dit, ook gezien de landelijke ervaringen met grijswatersystemen, niet gestimuleerd.
Binnen grondwaterbeschermingsgebieden kunnen door de grondwaterbeheerder (provincie)
aanvullende kwalitatieve eisen gesteld worden in de Provinciale Milieu Verordening. Ook kan een
vergunning nodig zijn van de grondwaterbeheerder.
4. Hydrologisch neutraal ontwikkelen
Nieuwe ontwikkelingen dienen te voldoen aan het principe van hydrologisch neutraal ontwikkelen,
waarbij de hydrologische situatie minimaal gelijk moet blijven aan de uitgangssituatie. Hierbij mag de
natuurlijke GHG (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand) niet verlaagd worden en mag bijvoorbeeld bij
transformatie van landelijk naar bebouwd gebied de oorspronkelijke landelijke afvoer in de normale
situatie niet overschreden worden. Het waterpeil sluit aan bij optimale grondwaterstanden en in
poldergebieden worden seizoensfluctuaties toegestaan.
5. Water als kans
”Water” wordt door stedenbouwkundigen bij inrichtingsvraagstukken vaak benaderd als een probleem
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(“er moet ook ruimte voor water gecreëerd worden, en m zijn duur”). Dat is erg jammer, want “water”
kan ook een meerwaarde geven aan het plan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de
belevingswaarde van water. Zo is ‘wonen aan het water’ erg gewild, een mooie waterpartij met
bijbehorend groen wordt door vele inwoners gewaardeerd etc.
6. Meervoudig ruimtegebruik
“Er moet ruimte voor water gecreëerd worden, en m2 zijn duur”. Maar door bij de inrichting van een
plangebied ruimte voor twee of meer doeleinden te gebruiken, is het “verlies” van m2 als gevolg van
de toegenomen ruimtevraag vanuit water te beperken. Zo is het in bepaalde gevallen mogelijk om het

flauwe talud ook te gebruiken als onderhoudsstrook. Flauwe taluds geven veel ruimte voor buffering
van water, maar zijn ook te gebruiken voor recreatieve doeleinden (een fietspad dat af en toe niet te
gebruiken is).
7. Voorkomen van vervuiling
Bij de inrichting, het bouwen en het beheer van gebieden wordt het milieu belast. Vanuit zijn
wettelijke taak ten aanzien van het waterkwaliteitsbeheer streeft het waterschap ernaar om nieuwe
bronnen van verontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen. Deze bronaanpak is ook verwoord in het
Emissiebeheersplan. Het waterschap besteedt hier reeds aandacht aan in de fase van de watertoets,
zodat dit aspect als randvoorwaarde kan worden meegenomen in het verdere ontwerpproces.
8. Waterschapsbelangen
Er zijn ‘waterschapsbelangen’ met een ruimtelijke component. Dit betreft het volgende:
a)
ruimteclaims voor waterberging
b)
ruimteclaims voor de aanleg van natte EVZ’s en beekherstel
c)
aanwezigheid en ligging watersysteem
d)
aanwezigheid en ligging waterkeringen
e)
aanwezigheid en ligging van infrastructuur en ruimteclaims tbv de afvalwaterketen in
beheer van het waterschap.
Indien deze belangen een rol spelen in het ruimtelijke plan dan zou hieraan in de toelichting, de
voorschriften en de plankaart aandacht besteed moeten worden.
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Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen
Compenserende berging voor nieuw verhard gebied
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Kenmerken projectgebied

Hydrologisch neutraal ontwikkelen

Bestaand verhard oppervlak

223345

m2
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m2

Afvoercoëfficiënt projectgebied

0.33

l/s/ha

Te bergen en/of infiltreren volume
T10+10%

380

m3

De waterschappen Aa en Maas en De
Dommel willen met deze berekening in
een vroeg stadium de betrokkenen
adviseren over de eisen die de
waterschappen stellen ten aanzien van
hydrologisch neutraal ontwikkelen.
Het berekende wateradvies is
richtinggevend. Aan de berekening
kunnen geen rechten worden ontleend.
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http://www.dommel.nl/
Waterschap
Aa en Maas
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5201 GA 's-Hertogenbosch
Pettelaarpark 70
5216 PP 's-Hertogenbosch
Tel: 073-61 566 66
Fax: 073-61 566 00
http://www.aaenmaas.nl/
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Beplantingsadvies voor de parkeerplaats van recreatiepark Oostappen
Toedracht
Door recreatiepark Oostappen is aan Bosgroep Zuid Nederland gevraagd het beplantingsadvies
dat zij een twee jaar geleden heeft geschreven voor de aan te leggen parkeerplaats van
recreatiepark Oostappen opnieuw onder de aandacht te nemen en dit plan, qua groenfunctie, op
te waarderen. Opdrachtgever is recreatiepark Oostappen.
Opdracht
De opdracht luidt een nieuw advies te schrijven, inclusief begroting en ontwerp, waarbij de
volgende kernpunten in acht genomen moeten worden:
A. Opwaardering groen tav bestaand plan;
B.

Landschappelijke inpassing;

C. Onderhoud- en gebruikvriendelijkheid;
D. Veiligheid/overlast.
Uitgangsituatie

Situering
De aan te leggen parkeerplaats ligt in de gemeente Asten ten zuiden van recreatiepark
Oostappen. In het zuiden wordt de parkeerplaats begrensd door de Rijksweg A67. In het oosten
en westen ligt het omsloten door bestaand opgaand bos. Zie de bijgevoegde overzichtskaart.

Inrichting
De ruimtelijk indeling van de parkeerplaats is reeds vastgelegd in het ontwerp van PS-Survey. Dit
ontwerp vormt tevens de basis voor dit beplantingsplan. Het ontwerp gaat uit van een volledig
geasfalteerd parkeerterrein dat in een dakprofiel wordt gelegd en een grote heeft van 26463 m2
(ca 2,64 ha). Het terrein is reeds over de gehele oppervlakte voorzien van een halfverharding. Op
de parkeerplaats worden een 6-tal lichtmasten geplaatst. Voor de afwatering wordt er aan de
noord- en zuidzijde een infiltratiesloot gegraven die moet zorgen voor de afvoer van het
regenwater dat van de parkeerplaats spoelt bij regenbuien.
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Kernpunten beplantingsplan

Opwaardering bestaand plan
Tijdens het overleg met de heer Van Kol zijn de randvoorwaarden waaraan het nieuwe
beplantingsplan moet voldoen zoveel mogelijk besproken. De nadruk ligt op de wens om het
terrein van meer groen te voorzien dan in het eerste plan het geval was.

Landschappelijke inpassing
Om een zo goed mogelijke natuurlijke en landschappelijke inpassing te maken is er bij het advies
rekening gehouden met de beplanting die in de directe omgeving van de parkeerplaats voorkomt
en met de PNV (Potentiële Natuurlijke Vegetatie) die bij de hier aanwezige bodem hoort.
De bodem bestaat uit een droge leemarme fijnzandige veldpodzol. Het bostype dat hierbij hoort
is het droge Berken –Zomereikenbos. Hierin domineert in de boomlaag de zomereik met
daarnaast ruwe berk. In veel gevallen heeft er aanplant van grove den plaats gevonden. De
struiklaag is gering met hoogstens wat lijsterbes en sporkehout.
Deze soorten komen overeen met de vegetatie die in de directie omgeving wordt aangetroffen.
Aan de oostzijde bestaat het bos uit een gemengd eikenbos en aan de westkant bestaat het bos
uit voornamelijk grove dennen.
In de struiklaag in het bos worden lijsterbes, vlier, sporkehout en Amerikaanse vogelkers
aangetroffen.

Onderhoud- en gebruikvriendelijkheid
Het is de bedoeling zo min mogelijk onderhoud aan het terrein te hebben. Met het advies is
daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden. Aan de gebruiksvriendelijkheid wordt tegemoet
gekomen door o.a. op het terrein overzicht en schaduw te creëren. Schaduw is van belang omdat
juist in het voorjaar en de zomer de parkeerplaats het meest gebruik wordt.

Veiligheid/overlast
Het verkeer op de Rijksweg A67 dient geen hinder te ondervinden van verlichting afkomstig van
het parkeerterrein. Met de plaatsing en afstelling van de te plaatsen lichtmasten is daarmee
rekening gehouden. Een tweede aspect om lichthinder, van met name autolichten, te voorkomen
vormt de aanplant van een groenstrook op de grens van het parkeerterrein en de Rijksweg.
Een andere aspect omtrent de veiligheid is het behouden van het visueel overzicht over het
parkeerterrein. Daarom is er bewust gekozen om geen struikvormers in het centrale deel van de
parkeerplaats te plaatsen, maar deze alleen langs de randen te zetten.
Ook is de plantsoenkeuze mede gebaseerd op het feit dat het gekozen assortiment bestaat uit
soorten die weinig “overlast” veroorzaken.
Advies/visie
Met het advies is zoveel mogelijk rekening gehouden met het combineren van voornoemde
kernpunten.
De opwaardering ten aanzien van het “oude” plan uit zich met name in het feit dat er in dit
ontwerp gekozen is om ook in de parkeervakken bomen aan te planten. Er is dus met grotere
aantallen bomen gewerkt waardoor het aandeel groen flink is toegenomen. Ook heeft er
opwaardering plaatsgevonden In het kader van de landschappelijke inpassing door plantsoen te
kiezen dat beter bij de groeiplaats hoort en dat ook in de omgeving is terug te vinden.
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Oost- en westrand
langs de oost- en westrand van het parkeerterrein komt een mantelvegetatie bestaande uit
inheemse struiksoorten als meidoorn, schleedoorn, hondsroos, Gelderse roos, krent, brem en
kamperfoelie. Zodoende wordt de “harde” grens tussen het parkeerterrein en het omringende bos
doorbroken en wordt een natuurlijke overgang gecreëerd. Een neveneffect van deze (doornige)
mantel is dat gebruikers van het parkeerterrein niet snel het omliggende bos in zullen wandelen
om daar eventueel voor overlast te kunnen gaan zorgen. Door de aanleg van deze mantel vindt
dus een natuurlijke begeleiding plaats in de richting van de uitgang van het parkeerterrein.
Tevens herbergen deze mantelvegetaties een hoge natuurwaarde doordat ze zeer in trek zijn bij
vlinders, bijtjes en andere insecten die op hun beurt weer meer vogels aantrekken.

Noord- en zuidrand
Aan de zuidrand, parallel aan de Rijksweg A67, dient een groenstrook te komen die lichthinder
van koplampen vanaf het parkeerterrein richting rijksweg dient te voorkomen. Belangrijk is dus
dat het om een dichte vegetatie gaat die het liefst ook in de winter een dichte structuur behoud.
Ook van belang is dat het aanleggen van deze groenstrook niet ten koste gaat van het aantal
parkeervakken die aan de zuidzijde van het parkeerterrein gepland zijn. Daarnaast komt de
strook te liggen tussen de nieuw te graven infiltratiesloot en het parkeerterrein. Het plantsoen
moet dus wel enigszins tegen periodieke wateroverlast kunnen. Door deze aspecten te
combineren met een soortenkeuze die bij de omgeving past is er voor gekozen om hier een
beukenhaag (Fagus sylvatica) te planten. Het blad van de beuk sterft in de winter wel af maar
blijft grotendeels aan de takken zitten. Daarnaast kun je makkelijk sturen in de hoogte van de
haag en neemt deze in de breedte niet veel plaats in waardoor er niet ingeboet hoeft te worden
op het aantal parkeerplekken. De haag dient wel minstens 1 maal per jaar te worden geschoren.
Aan de noordrand wordt tussen de parkeervakken en de hier gelegen infiltratiesloot een ook een
haag aangeplant om de parkeervakken af te bakenen waardoor wordt voorkomen dat auto’s
buiten de parkeervakken gaan parkeren. Deze haag zal bestaan uit Liguster ovalifolium, ook wel
haagliguster genoemd. Ook aan deze struik blijft het blad in een normale winter gedeeltelijk
zitten. Ook deze haag dient geschoren te worden.

Parkeerstroken
Om meer groen in het centrale deel van de parkeerplaats te brengen, is er voor gekozen om
opgaand plantsoen te kiezen. Hierdoor blijft het overzicht over de parkeerplaats behouden
waardoor het minder aantrekkelijk wordt voor kwaadwillenden. Tevens wordt er door het planten
van opgaand plantsoen schaduw gecreëerd zodat auto’s niet in de volle zon hoeven te staan. Bij
de situering van de bomen in de parkeervakken is er zodanig rekening gehouden met de te
plaatsen lichtmasten dat er zomin mogelijk verstoring van de lichtinval vanuit de lichtmasten
plaatsvindt.
Gezien de arme grond waarop de parkeerplaats is gesitueerd is het verstandig om een boomsoort
te kiezen die het op deze gronden goed doet. Daarbij valt de keuze voor het opgaand plantsoen
op de zomer eik (quercus robur). Dit is een inheemse loofboomsoort die uitstekend past in het
omringende bos en landschap en een goede, maar wel gestage, groei vertoont. De eik wordt ook
veel wordt gebruikt in laan en wegbeplantingen. Het is een boom met een groot
aanpassingsvermogen. Als eiken de ruimte krijgen, zoals in het plan het geval is, kunnen ze zeer
oud worden en uitgroeien tot fantastisch mooie markante bomen. Ze vormen een grote volle
kroon waardoor ze een grote schaduwwerking hebben. Hiertoe worden laanbomen geplant (mt
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10-12). Daarbij dient elke boom voorzien te worden van een boompaal en bijbehorende
boomband. Tevens zal er een bescherming moeten worden geplaatst om schade van auto’s aan
de bomen te voorkomen. Om te voorkomen dat na verloop van tijd de wortels de verharding gaan
opdrukken kan ervoor gekozen worden om de bomen in een ruime koker te planten die ca. een
halve meter in de grond geplaatst wordt. Hierdoor worden de wortels geforceerd om eerst de
diepte in te gaan. Door deze koker ook een halve meter boven maaiveld te plaatsen wordt
verkomen dat bomen autorijschade ondervinden.
De keuze voor andere boomsoorten zal al snel leiden tot minder vitale bomen met een matige
groei en een ijle kroon. Daardoor zullen ze ook eerder vatbaar zijn voor ziektes waardoor ze
minder oud zullen worden.
Aangezien het inrichtingsplan van PS-survey er van uitgaat de parkeerplaats geheel te voorzien
van een gesloten asfaltverharding, is het plaatsen van bomen hier alleen mogelijk als er genoeg
ruimte onder en rondom de boom wordt gecreëerd ten behoeve van de lucht- en
watervoorziening. Hoe meer beluchtings- en wateringsruimte een boom krijgt hoe beter en
gezonder hij opgroeit. Het voorstel is dan ook het gedeelte van de parkeerstroken rondom de
bomen niet te asfalteren maar van grastegels te voorzien. Dit zijn tegels voorzien van (grote)
gaten waar gras in kan groeien en waardoor lucht en water in de ondergrond kunnen
doordringen. Een positief effect van het gebruik van deze tegels is tevens dat het aanplanten van
bomen niet ten koste gaat van het aantal geplande parkeervakken en dat de parkeerplaats een
nog groenere uitstraling krijgt door het gras wat erin groeit. Het “nadeel” is dat het gras moet
worden gemaaid. Daarbij kan opgemerkt worden dat bij een intensief gebruik het gras niet erg
weelderig zal zijn. Indien er wordt gekozen om niet met grastegels te werken zal er ter plaatse
van de boom in het asfalt minimaal 1m2 (boomspiegel) uitgespaard moeten worden.
Kosten plaatsen grastegels per m2
Maat 40cm x 60cm (en 12 cm dik) €2,52 p/st

Prijs p/m2: € 10,50

Aanschaf en aanbrengen 5 cm zand op halfverharding

Prijs p/m2: € 0,50

Plaatsing tegels op zandbed (incl. vullen van gaten met grond)

Prijs p/m2: € 8,74

Totaal aanschaf en plaatsing grastegels p/m2 :

€ 19,74

Op de (half)ronde kopse kanten van de parkeerstroken die niet in gebruik worden genomen als
parkeerhaven wordt klimop (hedera helix) ingeplant. Deze plant doet goed dienst als
bodembedekker waardoor onkruid na verloop van tijd geen kans meer krijgt. Tevens versterkt
deze plant het natuurlijke aanzicht van de parkeerplaats. Ook wordt voorgesteld in de kopse
kanten van de parkeerstroken vuilnisbakken te plaatsen. Deze zullen uiteraard ook regelmatig
geleegd moeten worden.

Inrit
Gevraagd was in dit advies ook de inrit te bekijken. De inrit wordt voorzien van een rijbaan en een
trottoir voor voetgangers. Aan beide kanten is de inrit reeds begrensd door plantsoen.
Ons advies is op dit stuk geen plantsoen in te planten omdat dit stuk in feite als een trechter
fungeert en dus een hoge intensiviteit kent. Hierdoor is het plantsoen extra kwetsbaar is voor
beschadigingen en vernielingen.

5

Waar wel aandacht aan moet worden besteed is dat bij de geplande werkzaamheden de inlandse
eik die ter hoogte van de ingang van het parkeerterrein staat, gespaard moet worden. Deze boom
zal in de toekomst meer en meer een markante plek innemen en daarmee als visitekaartje gaan
fungeren.
Algemene opmerking: rekening moet worden gehouden met het feit dat het strooien van zout,
om gladheid op het parkeerterrein te bestrijden, schadelijk is voor het plantsoen.
Uitwerking
Het ontwerp en de daarbij behorende begroting zijn uitgewerkt in een tweetal opties:
Optie 1) betreft een ontwerp gebaseerd op het kadastrale eigendom van recreatiepark Oostappen.
Optie 2) betreft een uitgebreidere variant dan optie 1. Bij optie 2 is de strook betrokken die is
gelegen tussen het parkeerterrein en het aan de westkant gelegen boscomplex. Deze strook is in
eigendom van de gemeente Asten. Deze optie wordt aangereikt omdat er juist aan deze zijde van
het parkeerterrein voor is gekozen om een overgangszone naar het naastgelegen boscomplex te
creëren middels het aanplanten van een mantelvegetatie. Het niet beplanten van deze strook zou
tot gevolg kunnen hebben dat bezoekers makkelijker toegang tot het naastgelegen boscomplex
krijgen, wat niet gewenst is. Tevens zal een “kale” strook de belevingswaarde van deze
overgangszone niet ten goede komen. Een voordeel van het wel beplanten van de strook is dat de
mantel in omvang, en daarmee in haar functie als buffer tussen bos en parkeerplaats, toeneemt.
Dat geldt ook voor de natuurwaarden die de mantel herbergt. Om de toegang tot het
boscomplex te behouden wordt er aan de zuidkant, ter hoogte van het bestaande bospad, een
ingang gecreëerd. Zodoende wordt via de parkeerplaats ten allen tijde toegang tot het bos
behouden.
Begroting optie 1

Omschrijving

Aantal

Eenheid

Eenheidsprijs

Totaal

BTW (19%)

Beukenhaag (295 m1)
aanschaf veren , incl. Inboet (120+)

1.350 stuks

€

4,70

€

6.345,00

laden, lossen en inkuilen veren

1.200 stuks

€

0,26

€

312,00

€

59,28

150 stuks

€

1,65

€

247,50

€

47,03

1.200 stuks

€

1,58

€

1.896,00

€

360,24

74 stuks

€

5,90

€

436,60

€

82,95

74 stuks

€

3,50

€

259,00

€

49,21

inboet veren, planten
Planten veren
Aanschaf palen <= 1,25 m boven maaiveld,

€ 1.205,55

incl. schoorpalen
Plaatsen palen <= 1,25 m boven maaiveld,
incl. schoorpalen
Draad, 2 draden op palen

295 m1

€

0,56

€

165,20

€

31,39

Draad, plaatsen 2 draden op palen

295 m1

€

0,24

€

70,80

€

13,45

aanschaf veren , incl. Inboet (120+)

850 stuks

€

4,70

€

3.995,00

€

759,05

laden, lossen en inkuilen veren

750 stuks

€

0,26

€

195,00

€

37,05

inboet veren, planten

100 stuks

€

1,65

€

165,00

€

31,35

Planten veren

750 stuks

€

1,58

€

1.185,00

€

225,15

47 stuks

€

5,90

€

277,30

€

52,69

47 stuks

€

3,50

€

164,50

€

31,26

Ligusterhaag (185 m1)

Aanschaf palen <= 1,25 m boven maaiveld,
incl. schoorpalen
Plaatsen palen <= 1,25 m boven maaiveld,
incl. schoorpalen
Draad, 2 draden op palen

185 m1

€

0,56

€

103,60

€

19,68

Draad, plaatsen 2 draden op palen

185 m1

€

0,24

€

44,40

€

8,44
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Laanbomen
Aanschaf en leggen grastegels (incl.

875 m2

€

19,74

€ 17.272,50

€ 3.281,78

€

19,80

€

693,00

€

131,67
7,98

aanbrengen zand voor leggen)
aanschaf bomen 10-12 cm, veredeld (zonder

35 stuks

kluit)
loss. kuilen+laden, bomen zonder kluit

35 stuks

€

1,20

€

42,00

€

kroonsnoei bomen bij aanleg

35 stuks

€

0,68

€

23,80

€

4,52

plantg. boren + uitzetten 70 x 70

35 stuks

€

1,90

€

66,50

€

12,64

planten bomen 8m, in plantgat 70x70

35 stuks

€

5,90

€

206,50

€

39,24

aanschaf boompalen

70 stuks

€

1,90

€

133,00

€

25,27

aanschaf boomband

70 stuks

€

0,30

€

21,00

€

3,99

aanschaf boomkorf

35 stuks

30,60

€

1.071,00

€

203,49

aanbr. boompalen /band, 2 boompalen per

35 stuks

€

7,30

€

255,50

€

48,55

700 stuks

€

0,48

€

336,00

€

63,84

625 stuks

€

0,04

€

25,00

€

4,75

14 are

€

4,30

€

60,20

€

11,44

625 stuks

€

0,42

€

262,50

€

49,88

inboet bosplantsoen, planten

75 stuks

€

0,46

€

34,50

€

6,56

zaaien machinaal grassen en kruiden,

14 are

€

3,87

€

54,18

€

10,29

4,2 kg

€

7,00

€

29,40

€

5,59

1.550 stuks

€

0,48

€

744,00

€

141,36

1.350 stuks

€

0,04

€

54,00

€

10,26

13 are

€

4,30

€

55,90

€

10,62

1.350 stuks

€

0,42

€

567,00

€

107,73

200 stuks

€

0,46

€

92,00

€

17,48

13 are

€

3,87

€

50,31

€

9,56

€

7,00

€

27,30

€

5,19

€

boom

Mantel (1350 m2)
2-3 Jr. bosplantsoen, lengte 60-90 cm, incl.
inboet
lossen, kuilen + laden bosplantsoen
Bodembewerking
bosplantsoen bewerkte grond > 1000m2,
handkr 1,5m in rij

werkbreedte 1-2 m
zaaigoed

Hedera helix (1330 m2)
2-3 Jr. bosplantsoen, lengte 60-90 cm, incl.
inboet
lossen, kuilen + laden bosplantsoen
Bodembewerking
bosplantsoen bewerkte grond > 1000m2,
handkr 1,5m in rij
inboet bosplantsoen, planten
zaaien machinaal grassen en kruiden,
werkbreedte 1-2 m
zaaigoed

A (Subtotaal Bouwsom)
Staartkosten (uitvoering door derden)
Winst en risico van A
B
Directiebehoeften van B
C
Onvoorzien van C
D
Opstellen internplan van D
Maken van het bestek van D
Toezicht en directie van D

3,9 kg

€ 38.038,99

€ 7.227,41

15%

€

5.705,85

1%

€

57,06

€

10,84

2%

€

114,12

€

21,68

5%

€

285,29

€

54,21

3%

€

171,18

€

32,52

8%

€

456,47

€

86,73

E
BTW 19% (Totaal)

€ 44.828,95

Totaal inrichtingsplan

€ 53.346,45

€ 1.084,11

€ 8.517,50
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Begroting optie 2
Omschrijving

Aantal

Eenheid

Eenheidsprijs

Totaal

BTW (19%)

Beukenhaag (310 m1)
aanschaf veren , incl. Inboet (120+)

1.450 stuks

€

4,70 €

6.815,00 €

1.294,85

laden, lossen en inkuilen veren

1.250 stuks

€

0,26 €

325,00 €

61,75

200 stuks

€

1,65 €

330,00 €

62,70

1.250 stuks

€

1,58 €

1.975,00 €

375,25

78 stuks

€

5,90 €

460,20 €

87,44

3,50 €

273,00 €

51,87

inboet veren, planten
Planten veren
Aanschaf palen <= 1,25 m boven maaiveld,
incl. schoorpalen
Plaatsen palen <= 1,25 m boven maaiveld,

78 stuks

€

incl. schoorpalen
Draad, 2 draden op palen

310 m1

€

0,56 €

173,60 €

32,98

Draad, plaatsen 2 draden op palen

310 m1

€

0,24 €

74,40 €

14,14

aanschaf veren , incl. Inboet (120+)

850 stuks

€

4,70 €

3.995,00 €

759,05

laden, lossen en inkuilen veren

750 stuks

€

0,26 €

195,00 €

37,05

inboet veren, planten

100 stuks

€

1,65 €

165,00 €

31,35

Planten veren

750 stuks

€

1,58 €

1.185,00 €

225,15

47 stuks

€

5,90 €

277,30 €

52,69

47 stuks

€

3,50 €

164,50 €

31,26

Ligusterhaag (185 m1)

Aanschaf palen <= 1,25 m boven maaiveld,
incl. schoorpalen
Plaatsen palen <= 1,25 m boven maaiveld,
incl. schoorpalen
Draad, 2 draden op palen

185 m1

€

0,56 €

103,60 €

19,68

Draad, plaatsen 2 draden op palen

185 m1

€

0,24 €

44,40 €

8,44

875 m2

€

19,74 €

17.272,50 €

3.281,78

35 stuks

€

19,80 €

693,00 €

131,67

loss. kuilen+laden, bomen zonder kluit

35 stuks

€

1,20 €

42,00 €

7,98

kroonsnoei bomen bij aanleg

35 stuks

€

0,68 €

23,80 €

4,52

plantg. boren + uitzetten 70 x 70

35 stuks

€

1,90 €

66,50 €

12,64

planten bomen 8m, in plantgat 70x70

35 stuks

€

5,90 €

206,50 €

39,24

aanschaf boompalen

70 stuks

€

1,90 €

133,00 €

25,27

aanschaf boomband

70 stuks

€

0,30 €

21,00 €

3,99

aanschaf boomkorf

35 stuks

€

30,60 €

1.071,00 €

203,49

aanbr. boompalen /band, 2 boompalen per

35 stuks

€

7,30 €

255,50 €

48,55

1050 stuks

€

0,48 €

504,00 €

95,76

925 stuks

€

0,04 €

37,00 €

7,03

20 are

€

4,30 €

86,00 €

16,34

925 stuks

€

0,42 €

388,50 €

73,82

125 stuks

€

0,46 €

57,50 €

10,93

20 are

€

3,87 €

77,40 €

14,71

6,0 kg

€

7,00 €

42,00 €

7,98

1.550 stuks

€

0,48 €

744,00 €

141,36

Laanbomen
Aanschaf en leggen grastegels (incl.
aanbrengen zand voor leggen)
aanschaf bomen 10-12 cm, veredeld (zonder
kluit)

boom

Mantel (2025 m2)
2-3 Jr. bosplantsoen, lengte 60-90 cm, incl.
inboet
lossen, kuilen + laden bosplantsoen
Bodembewerking
bosplantsoen bewerkte grond > 1000m2,
handkr 1,5m in rij
inboet bosplantsoen, planten
zaaien machinaal grassen en kruiden,
werkbreedte 1-2 m
zaaigoed

Hedera helix (1330 m2)
2-3 Jr. bosplantsoen, lengte 60-90 cm, incl.
inboet
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lossen, kuilen + laden bosplantsoen
Bodembewerking
bosplantsoen bewerkte grond > 1000m2,

1.350 stuks

€

0,04 €

54,00 €

13 are

€

4,30 €

55,90 €

10,26
10,62

1.350 stuks

€

0,42 €

567,00 €

107,73

200 stuks

€

0,46 €

92,00 €

17,48

13 are

€

3,87 €

50,31 €

9,56

€

7,00 €

27,30 €

5,19

€

39.123,71 €

7.433,50

15%

€

5.868,56 €

1.115,03

1%

€

58,69 €

11,15

2%

€

117,37 €

22,30

5%

€

293,43 €

55,75

3%

€

176,06 €

33,45

8%

€

469,48 €

89,20

handkr 1,5m in rij
inboet bosplantsoen, planten
zaaien machinaal grassen en kruiden,
werkbreedte 1-2 m
zaaigoed

A (Subtotaal Bouwsom)
Staartkosten (uitvoering door derden)
Winst en risico van A
B
Directiebehoeften van B
C
Onvoorzien van C
D
Opstellen internplan van D
Maken van het bestek van D
Toezicht en directie van D

3,9 kg

E
BTW 19% (Totaal)

€

Totaal inrichtingsplan

€

46.107,29
€

8.760,39

54.867,68
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1

Inleiding
Ter plaatse van het recreatiepark Prinsenmeer te Asten geldt het bestemmingsplan: Ommel recreatiepark Prinsenmeer, vastgesteld 2013-05-21, NL.IMRO.0743.BVO2013001-VS01. Ooststappen Groep is voornemens dit bestemmingsplan van het recreatiepark Prinsenmeer te Asten laten
wijzigen.
Het recreatiepark Prinsenmeer (hierna Prinsenmeer) beschikt over een bovengrondse opslagtank
(groter dan 13 m3 met een doorzet groter dan 600 m3/jaar) ten behoeve van de propaan opslag.
Hierdoor valt het bedrijf onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Dit betekent dat
ten behoeve van de voorgenomen bestemminsplan wijziging een kwantitatieve risicoanalyse
(QRA) moet worden opgesteld. Antea Group heeft deze QRA in opdracht van Ooststappen groep
uitgevoerd en opgenomen in onderliggend rapport.
Deze QRA heeft tot doel de risico's van de bedrijfsactiviteiten voor de omgeving te bepalen. In
het Bevi en de daaraan gekoppelde Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) is aangegeven
op welke wijze de risico’s moeten worden berekend, met welk softwareprogramma en wat een
acceptabele grootte van deze risico’s is (normstelling Bevi). Deze risico's worden aangeduid als
externe veiligheidsrisico's.
Leeswijzer
In dit rapport beschrijft hoofdstuk 2 de externeveiligheidssituatie en het bijbehorende toetsingskader. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten. De kwantitatieve risicoanalyse van de bedrijfsactiviteiten is in hoofdstuk 4 beschreven. De toetsing aan de normstelling
staat in hoofdstuk 5 en de conclusies van de toetsing zijn weergegeven in hoofdstuk 6.
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Wettelijk kader Externe Veiligheid
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op
beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Voor inrichtingen is het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) het relevante beleidskader, voor buisleidingen is dit
het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het beleid voor transportmodaliteiten staat in
het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel
beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt.
Plaatsgebonden risico (PR)
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden
weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaar-contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10 -6/jaar-contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde.
Groepsrisico (GR)
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt
met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting
bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit.
Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand
waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt
weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de
fN-curve.

Figuur 2.1: Weergave plaatsgebonden risicocontouren, invloedsgebied en groepsrisicografiek met oriëntatiewaarde voor
transport
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Verantwoordingsplicht
In het Bevi, het Bevb en het Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico
opgenomen. Bij deze verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de
toename en ligging van het groepsrisico te onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft
het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. Bij de verantwoording van het groepsrisico dient het bevoegd gezag advies in te winnen
bij de veiligheidsregio. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient naast de rekenkundige hoogte van het groepsrisico, dat berekend wordt door middel van een kwantitatieve
risicoanalyse (QRA), tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten, zoals
hieronder weergegeven.

Figuur 2.2: Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico

2.1

Berekeningswijze
Welke ongewenste gebeurtenissen voor de risicoanalyse moeten worden gehanteerd zijn vastgelegd in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi (HRB). De meest recente versie van deze handleiding betreft versie 3.3 van 1 juli 2015: deze handleiding is gebruikt in dit onderzoek. In deze
handleiding is een hoofdstuk 12 opgenomen, handelend over propaan opslagen groter dan 50
m3. Hoewel de propaanopslag op Recreatiepark Prinssenmeer kleiner is dan 50 m3, is grotendeels
aangesloten bij de modellering zoals in dit hoofdstuk behandeld.
De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met de meest recente versie van het voorgeschreven programma SAFETI-NL, versie 6.54.314.
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3
3.1

Uitgangspunten
Algemene gegevens
Prinsenmeer is een recreatiepark gelegen aan de Beekstraat 31 te Asten.
In de directe omgeving van Prinsenmeer bevinden zich enkele andere recreatie terreinen, bos,
agrarisch gebied en ten zuidoosten bevindt zich Ommel. De dichtstbijzijnde woonwijk bevindt
zich op zo’n 100 meter van Prinsenmeer.

Figuur 3.1

3.2

De locatie van Prinsenmeer te Asten

Activiteiten met gevaarlijke stoffen
Prinsenmeer gebruikt de inrichting aan de Beekstraat 31 als recreatiepark. Op het terrein bevindt
zich een propaantank (18 m3) deze wordt middels een tankwagen 115 maal per jaar gevuld.
De ligging van de locaties met gevaarlijke stoffen is aangegeven in figuur 3.2.
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Propaantank en opstelplaats tankwagen

Figuur 3.2

3.3

De locatie met betrekking tot de op en overslag bij Prinsenmeer te Asten.

Mogelijke gevaren van buiten de inrichting
In de directe omgeving van Prinsenmeer bevinden zich geen bedrijven die domino-effecten kunnen veroorzaken binnen de inrichting van Prinsenmeer.
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4
4.1

Kwantitatieve risicoanalyse
Selectie relevante activiteiten
De kwantitatieve risicoanalyse betreft het berekenen van de risico's die kunnen ontstaan als gevolg van het aanvoeren, opslaan en afvoeren van gevaarlijke stoffen. De wijze waarop een dergelijke analyse moet worden uitgevoerd is beschreven in de HRB (Handleiding Risicoberekeningen
Bevi).
Normaliter wordt voor de QRA een subselectie1 toegepast, door uit diverse procesinstallaties en
activiteiten die onderdelen te selecteren die bepalend zijn voor het risico buiten de terreingrenzen. In deze specifieke situatie is dit niet aan de orde. Het blijkt dat alleen de opslag en gebruik
van propaan en de verlading zijn aangewezen. De propaantank is gelegen aan de erfgrens van het
terrein van Prinsenmeer en geeft bij een ongeval effecten buiten de erfgrens. In dit kader dient
deze situatie meegenomen te worden in de QRA.

4.2

Propaanopslag en verlading
De propaanopslagtank van 18 m3 is bovengronds en dicht bij de erfgrens van het terrein gelegen.
Op basis hiervan kan worden verwacht dat effecten van ongevallen met propaan reiken tot buiten de erfgrens. Om deze reden wordt de propaanopslag en verlading vanuit de tankwagen meegenomen in de QRA, waarbij de methodiek van hoofdstuk 122 uit de HRB als leidraad is gehanteerd. Met betrekking tot BLEVE’s wordt de gedeeltelijke tankvulling (33%, 66%) niet overgenomen omdat deze methodiek formeel niet van toepassing is.
De risico's die in de QRA van propaan opslagvoorzieningen volgens de HRB aan de orde moeten
komen, zijn uitgewerkt in de volgende type scenario's:
1. Tankauto
a) Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud;
b) Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting.
2. Verlading
a) Breuk pomp – doorstroombegrenzer sluit;
b) Breuk pomp – doorstroombegrenzer sluit niet;
c) Lekkage pomp;
d) Breuk losslang – doorstroombegrenzer sluit;
e) Breuk losslang – doorstroombegrenzer sluit niet;
f) Lekkage losslang;
g) Warme BLEVE door brand tijdens verlading, vulgraad 100%;
h) Warme BLEVE door brand in de omgeving, vulgraad 100%;
i) Koude BLEVE door externe beschadiging, vulgraad 100%;
3. Reservoir
a) Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud;
b) Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 minuten in een continue en constante stroom;
c) Continu vrijkomen van de inhoud uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm.
. zie HRB-onderdeel ‘Brzo inrichtingen als bedoeld in artikel 2 onder a Bevi – Subselectie.’

1

2.

Hoofdstuk 12 geldt specifiek voor propaanreservoirs van meer dan 50 m3. Bij Prinsenmeer is sprake van een tank van
18 m3 die formeel niet valt onder dit hoofdstuk. Desondanks zijn voor deze tank de relevante scenario’s beschouwd.
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Het optreden van een koude BLEVE wordt niet reëel geacht, aangezien de tankwagen op het terrein van Prinsenmeer staat waar een lage maximum snelheid (15 km/uur) geldt. De tankwagen
zal voor verlading achteruit insteken op het terrein van Prinsenmeer via de poort nabij de propaan tank, hierdoor is de tank afgeschermd van de doorgaande weg.
Hiermee komt scenario 2 i te vervallen.
Bovendien geeft de methodiek op pagina 154 versie 3.3, module C het volgende aan:
De BLEVE-frequentie bij brand in de omgeving is afhankelijk van de vul-graad. Voor de
scenario’s B.2, B.3 en B.4 gelden respectievelijk vervolg-kansen van 19% (vulgraad
100%), 46% (vulgraad 67%) en 73% (vulgraad 33%). Deze scenario’s mogen buiten beschouwing worden gelaten wanneer het om een vergunningsplichtige inrichting gaat en
de afstanden vanaf de opstelplaats van de tankauto tot ontvlambare objecten en gebouwen voldoen aan de afstanden uit de PGS 19 (ongeacht het aantal verladingen);
Aangezien aan deze voorwaarden wordt voldaan in de situatie bij Prinsenmeer kan ook de
Warme BLEVE door brand in de omgeving buiten beschouwing gelaten worden. De afstanden tot
de opstelplaats van de tankwagen voldoen aan PGS19 (conform opgave OK Gas), hierdoor kan de
kans op een BLEVE door brand in de omgeving worden verwaarloosd.
Bij het uitwerken van de scenario’s is uitgegaan van uitgangspunten aangeleverd door Prinsenmeer, deze uitgangspunten zijn:
 De levering van het propaan middels een tankwagen van 60 m3 (met maximaal 48 m3 propaan gevuld);
 De levering van propaan vindt 115 maal per jaar plaats;
 De maximale doorzet aan propaan per jaar is 1000 m3.
Gebruik is gemaakt van een verbeterde losslang.

4.3

Tankauto
In de HRB zijn voor de tankauto twee scenario’s gedefinieerd. Deze scenario’s worden weergegeven in tabel 4.1. De frequentie die aan deze scenario’s gekoppeld is, bestaat uit een basisfaalfrequentie, deze is gegeven per jaar, welke middels de tijdsfractie fa wordt gecorrigeerd voor de totale tijdsduur per jaar dat een tankauto binnen de inrichting aanwezig is.
Tabel 4.1

Scenario's voor de tankauto met reservoir onder druk

Scenario

Basisfaalfrequentie (per jaar)

T.1 Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud

5,0 × 10-7 × fa

T.2 Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting

5,0 × 10-7 × fa

De tijdsfractie fa waarmee de basisfaalfrequentie wordt gecorrigeerd dient berekent te worden
door middel van vergelijking 4.1

𝑓𝑎 =

(𝑎 ×𝑡𝑣 )+𝑡𝑠

(4.1)

8766
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Waarbij:
a
= aantal verladingen per jaar;
tv
= de tijdsduur van een verlading (verlading + extra tijd voor aan en afkoppelen), welke
wordt gegeven in uren verlading;
ts
= de tijdsduur van eventuele stalling van de tankwagen, in uren per jaar.
Voor Prinsenmeer resulteert dit in de scenario’s zoals beschreven in tabel 4.2.
Tabel 4.2

4.4

Scenario’s tankauto

Grootheid

waarde

a (per jaar)

115

tv (uur per verlading)

0,8

ts (uur per jaar)

0

fa

0,010362

Scenario

Frequentie (per jaar)

T.1 Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud

5,18 × 10-9

T.2 Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting

5,18 × 10-9

Verlading
In de methodiek zijn voor de verlading scenario’s gedefinieerd waarbij zowel de verladingspomp
als het verladingsmiddel (laad-/losarm of laad-/losslang) worden beschouwd. Binnen de inrichting van Prinsenmeer wordt propaan verladen door middel van (verbeterde) laad-/losslangen.
In tabel 4.3 worden de voor de verlading relevante scenario’s beschreven. De frequenties die
voor de scenario’s gehanteerd dienen te worden bestaan uit een basisfaalfrequentie, gegeven
per jaar, welke gecorrigeerd worden met de tijdsfractie waarin verladen wordt (zuivere verladingstijd) en de kans dat de doorstroombegrenzer faalt.
Tabel 4.3

Scenario's voor verlading van de tankauto onder druk

Scenario

Basisfaalfrequentie (per jaar)

Pomp
P.1 Breuk pomp – doorstroombegrenzer sluit

fv × (1 – fd) × 1,0 × 10-4

P.2 Breuk pomp – doorstroombegrenzer sluit niet

fv × fd × 1,0 × 10-4

P.3 Lekkage Pomp

fv × 4,4 × 10-3

Laad-/losslangen
L.1 Breuk losslang – doorstroombegrenzer sluit

a x tv x (1-fd) x 4,0 x 10-7

L.2 Breuk losslang – doorstroombegrenzer sluit niet

a x tv x fd x 4,0 x 10-7

L.3 lekkage losslang

a x tv x 4,0 x 10-5

De tijdsfractie waarmee de basisfaalfrequentie wordt gecorrigeerd dient berekent te worden
door middel van vergelijking 4.2.
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𝐹𝑣 =

𝑎 ×𝑡𝑣

(4.2)

8766

Waarbij:
fv
= tijdsfractie
a
= aantal verladingen per jaar
tv = de tijdsduur van een verlading, in uren per verlading.
De kans dat de doorstroombegrenzer faalt (fd) is 0,12 (worst-case uitgangspunt). Voor Prinsenmeer resulteert dit in de fracties, verladingen en frequenties zoals weergeven in tabel 4.4.
Tabel 4.4

Scenario’s tankauto

Grootheid

waarde

a (per jaar)

115

tv (uur per verlading)

0,28

fv

0,003803

Fd

0,12

Scenario

Frequentie (per jaar)

Pomp
P.1 Breuk pomp – doorstroombegrenzer sluit

3,35 × 10-7

P.2 Breuk pomp – doorstroombegrenzer sluit niet

4,56 × 10-8

P.3 Lekkage Pomp

1,67 × 10-5

Laad-/losslangen

4.5

L.1 Breuk losslang – doorstroombegrenzer sluit

3,20 × 10-5

L.2 Breuk losslang – doorstroombegrenzer sluit niet

4,36 × 10-5

L.3 lekkage losslang

3,63 × 10-6

Dominoscenario’s
Afhankelijk van de omgeving bestaat de kans dat een BLEVE plaatsvindt ten gevolge van interne
domino-effecten. Hierbij kunnen drie verschillende oorzaken onderscheiden worden, namelijk:
1) Brand tijdens verlading;
2) Brand in de omgeving;
3) Externe beschadiging.
Zoals eerder vermeld worden oorzaken 2 en 3 niet meegenomen voor de situatie van Prinsenbeek. In tabel 4.5 zijn de relevante scenario’s weergegeven.
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Tabel 4.5

Scenario's domino-effecten tankauto tijdens verlading

BLEVE-scenario

Basisfaalrequentie (per jaar)

Warme BLEVE door brand tijdens verlading
a × tv x 5,8 × 10-10

B.1 Vulgraad 100%

De voor het recreatiepark van toepassing zijnde dominoscenario’s worden weergegeven in tabel
4.6. De frequenties van toepassing op de scenario’s bestaan uit een basisfaalfrequentie die vervolgens gecorrigeerd wordt voor de vulgraad, tijdsduur van de verlading en aantal verladingen
per jaar.
Tabel 4.6

Scenario’s tankauto (zonder hittewerende coating)

Grootheid

waarde

a (verladingen per jaar)

115

tv (uur per verlading)

0,8

Scenario

Frequentie (per jaar)

Warme BLEVE door brand tijdens verlading
5,27 × 10-8

B.1 Vulgraad 100%

4.6

Reservoir
In tabel 4.7 worden de voor het opslagreservoir gedefinieerde scenario’s weergegeven. In de modellering dient uitgegaan te worden van een reservoir met een maximaal toegestane vulgraad.
Voor Prinsenmeer betekent dit dat uitgegaan wordt van een reservoir met 18 m3 propaan. BLEVE
scenario’s zijn beschouwd en niet reëel geacht aan de hand van interne afstanden (PGS19).
Tabel 4.7

Scenario's voor het propaanreservoir onder druk

Scenario

4.7

Basisfaalfrequentie (per jaar)

R.1

Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud

5 × 10-7

R.2

Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 minuten in een continue en constante stroom

5 × 10-7

R.3

Continu vrijkomen van de inhoud uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm

1 × 10-5

Leidingen
Voor leidingen binnen de propaaninstallatie zijn twee scenario’s gedefinieerd. Deze scenario’s
zijn opgenomen in tabel 4.8. Deze scenario’s zijn van toepassing voor zowel gasleidingen als
vloeistofleidingen.
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Tabel 4.8

Scenario’s afleverleidingen

Scenario

4.7.1

Basisfaalfrequentie
(per m per jaar)

A.1 Breuk van de leiding

1,00 × 10-6

A.2 Lek met een effectieve diameter van 10% van de nominale diameter
(maximaal 50 mm)

5,00 × 10-6

Afnameleiding
De propaantank is voorzien van afnameleidingen aan zowel de gaszijde als de vloeistofzijde. Op
basis van de geschatte effecten is de afnameleiding aan de gaszijde niet meegenomen in de risicoberekeningen. De vloeistofafnameleiding tussen de propaantank en de verdamper is wel beschouwd in deze QRA.
De vloeistofleiding naar de verdampers is uitgerust met een doorstroombegrenzer en een additionele snel-afsluiter (zie figuur 4.1). Deze beveiligingen zijn meegenomen in de modellering:
De kans dat de doorstroombegrenzer faalt (fd) is 0,12 (worst-case uitgangspunt).
De HRB geeft aan dat een snel-afsluiter een faalkans van 0,001 heeft per aanspraak voor Brzo bedrijven wanneer aan inspecties en controle van systemen wordt voldaan. Omdat het hier niet een
Brzo bedrijf betreft, is gekozen voor een 10 maal hogere faalkans (fsa) van 0,01, uitgaande van
een mindere mate van inspectie dan in het geval van een Brzo bedrijf.

Figuur 4.1 Schematische weergave van het propaan reservoir met leidingen en verdampers.

De faalkansen van de scenario’s in tabel 4.8 zijn hierdoor aangepast zoals weergegeven in tabel
4.9.
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Tabel 4.9

Scenario’s vloeistof afnameleiding

Scenario

Basisfaalfrequentie
(per m per jaar)

Frequentie
(per m per jaar)

A.1a Breuk van de leiding (beveiliging
werkt)

(1 – fsa) x (1 – fd) × 1,0 × 10-6

8,71 × 10-7

A.1b Breuk van de leiding (doorstroombegrenzer sluit)

Fsa x (1 – fd) × 1,0 × 10-6

8,80 × 10-9

A.1c Breuk van de leiding (snel-afsluiter
sluit)

(1 – fsa) x fd × 1,0 × 10-6

1,19 × 10-7

A.1d Breuk van de leiding (beveiliging
faalt)

fsa x fd × 1,0 × 10-6

1,20 × 10-9

A.2 Lek met een effectieve diameter van
10% van de nominale diameter
(maximaal 50 mm)

5,00 × 10-6

5,00 × 10-6

Deze leiding is beschouwd aan de hand van de scenario’s uit tabel 4.9, in is als lijnbron ingevoerd
in SAFETI-NL.
Gebruikte uitgangspunten in de modellering zijn:
-

4.7.2

Diameter van de leiding is 2 inch;
Lengte van de leiding ca. 15 meter;
In het geval van inwerking treden van beveiliging vindt 5 seconde uitstroming vanuit de
tank plaats (debiet: 8,73 kg/s). dit uitstoomvolume plus de leidinginhoud komt vrij.

Afleverleiding
De afleverleidingen (leiding tussen opslag en bijv. chalets) hebben een dermate beperkt diameter
en druk, dat bij falen geen effect ontstaat dat buiten de inrichting komt. Derhalve zijn deze niet
nader meegenomen in de risicoberekeningen.

4.8

Verdamper
Onderdeel van de propaaninstallatie zijn twee (propaangestookte) verdampers waarin vloeibaar
propaan van fase wisselt en als gas wordt afgevoerd richting de chalets. Deze verdampers hebben een vloeistofvolume van 22,4 liter propaan. De verdamper dient enkel voor het feit om in de
koudere periode de propaantank voldoende op druk te houden, slechts een van de verdampers is
doorgaans in gebruik.
In de methodiek voor propaaninsluitsystemen welke als basis is gehanteerd voor deze QRA zijn
geen scenario’s opgenomen die gehanteerd dienen te worden wanneer een verdamper deel uitmaakt van de propaaninstallatie. De HRB stelt dat indien het systeem substantieel afwijkt van het
systeem beschreven in Hoofdstuk 12 van de HRB onderzocht dient te worden of onderdelen
moeten worden toegevoegd. Aangezien de verdamper tot 22,4 liter vloeibaar propaan kan bevatten is deze opgenomen in de QRA. Binnen de QRA is de verdamper beschouwd als zijnde een procesvat. De verdamper is als procesvat beschouwd omdat in de verdamper een faseverandering
plaatsvindt (vloeistof tot gas), volgens de HRB dienen vaten waarin een verandering plaatsvindt
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beschouwd te worden als procesvat. De scenario’s die voor de verdamper zijn gebruikt zijn opgenomen in tabel 4.10. hierbij is wederom uitgegaan van het in werking treden van de beveiliging in
de leiding waardoor toestroming wordt gestopt. In het geval dat de beveiliging effectief is vindt 5
seconde uitstroming vanuit de tank plaats (debiet: 8,73 kg/s) dit uitstoomvolume plus de leidinginhoud en de inhoud van de verdamper komt vrij. Omdat het instantaan vrijkomen van de gehele
inhoud on-proportioneel wordt overschat, wanneer de toestroming vanuit de tank gedurende
1800 seconde en de inhoud van de verdamper instantaan vrijkomen, is dit anders gemodelleerd.
Het kleine volume van de verdamper 11,5 kg is verwaarloosbaar t.o.v. de toestroom van 8,73
kg/s vanuit de tank, om deze reden is het instantaan falen van de verdamper waarbij de beveiliging faalt als een continue uitstroom van 8,73 kg/s gedurende 1800 seconde gemodelleerd. Bij
het ingrijpen van het beveiligingssysteem is wel uitgegaan van instaan falen van de verdamper
plus de 5 seconde toestroom vanuit de tank, dit is een worst-case aanname.
Zoals eerder vermeld wordt doorgaans slechts een van beide verdampers gebruikt. Alleen bij een
temperatuur beneden -5 ⁰C wordt gedurende korte periode (gemiddeld 4 uur) op deze dagen gebruik gemaakt van de twee verdampers gelijktijdig. In de QRA is het gebruik van beide verdampers gemodelleerd (worst-case).
Tabel 4.10 Scenario’s vloeistof afnameleiding
Scenario

Basisfaalfrequentie
(per jaar)

Frequentie
(per jaar)

V.1a Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud van
het procesvat (beveiliging werkt)

(1 – fsa) x (1 – fd) × 5,0 × 10-6

4,36 × 10-6

V.1b Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud van
het procesvat (doorstroombegrenzer sluit)

Fsa x (1 – fd) × 5,0 × 10-6

4,40 × 10-8

V.1c Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud van
het procesvat (snel-afsluiter sluit)

(1 – fsa) x fd × 5,0 × 10-6

5,94 × 10-7

V.1d Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud van
het procesvat (beveiliging faalt)

fsa x fd × 5,0 × 10-6

6,00 × 10-9

V.2 Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 min. in
een continue en constante stroom 1

5,00 × 10-6

5,00 × 10-6

V.3 Continu vrijkomen van de inhoud uit een gat met
een effectieve diameter van 10 mm

1,00 × 10-4

1,00 × 10-4

1

Wanneer het volume van 22,4 liter in 10 minuten uitstroomt komt 0,019 kg/s vrij. Het beveiligingssysteem
zal dit lek niet detecteren en niet ingeschakeld worden. Om deze reden is dit scenario gemodelleerd als een
scenario, met een debiet gelijk aan het vrijkomen van de inhoud van de verdamper in 10 minuten, dat ongeveer 18 minuten duurt (op basis van tankinhoud en uitstroomdebiet).

4.9

Run Row’s
De verdamper wordt in de maanden mei tot en met augustus niet gebruikt doordat de temperatuur dan hoog genoeg is om voldoende gas vanuit de gasfase aan het reservoir te onttrekken. Om
deze reden is de verdamper in een kwart van het jaar niet opgenomen. Hiertoe is een model inclusief en exclusief de verdamper gebruikt. De verdeling over de run row’s is hieronder weergegeven
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Tabel 4.11 Verdeling over run row’s

4.10

Run row

Factor

Dag (verdamper in gebruik)

0,33

Nacht (verdamper in gebruik)

0,42

Dag (verdamper niet gebruikt)

0,11

Nacht (verdamper niet gebruikt)

0,14

Populatie
Voor het vaststellen van het groepsrisico worden volgens methodiek alleen de aanwezigen personen buiten de inrichting meegenomen. Personen binnen de inrichting mogen voor de berekening
van het groepsrisico niet worden niet meegenomen.
Bij het vaststellen van de populatie binnen het invloedsgebied van de propaaninstallatie dient bevolking buiten de inrichting die zich binnen de 10-8-plaatsgebondenrisicocontour bevindt gedetailleerd ingevoerd te worden. In het gebied tussen de PR-10-8-contour en het effectgebied kan
volstaan worden met een globale bepaling op basis van gebiedskenmerken en kentallen.
Het invloedsgebied voor de beschouwde installatie heeft een straal van circa 305 meter vanaf de
bron. Deze afstand wordt bereikt door het BLEVE scenario door brand bij de verlading en tankauto instantaan. Binnen het effect gebied is alleen het recreatiegebied van Kraneven Holding B.V.
gelegen. Kraneven Holding B.V. heeft een vergunning voor ten hoogste 225 kampeerplaatsen en
een bedrijfswoning. Uitgegaan is daarom van 226 woningen met 2,4 personen per woning met
een aanwezigheid van 100% gedurende de nacht en dag.

4.11

Modellering
Rekenpakket
De scenario’s en bijbehorende faalfrequenties zoals beschreven in hoofdstuk 4 zijn gemodelleerd
in het rekenprogramma SAFETI-NL versie 6.54.
Ruwheidslengte en weerstation
Er is een ruwheidslengte van 0,3 m als uitgangspunt gebruikt. Voor de berekeningen is voor de
verdeling van weersklassen weerstation Eindhoven aangehouden.
Ontstekingsbronnen
Naast de populatie zijn geen ontstekingsbronnen gemodelleerd. Dit is een worst case benadering
waarbij de gaswolk bij maximale omvang ontbrand.
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5

Resultaten

5.1

Plaatsgebonden risico
Het berekende plaatsgebonden risico is weergegeven in figuur 5.1.

Figuur 5.1

Plaatsgebondenrisicocontouren van Prinsenmeer.

De berekende 10-5/jr-plaatsgebondenrisicocontour ligt op eigen terrein en deels op de openbare
weg. De 10-6/jr-plaatsgebondenrisicocontour ligt daarnaast deels over de buitenrand van het oostelijk gelegen perceel. Dat perceel is in het bestemmingsplan buitengebied (dat thans in procedure is) bestemd voor verblijfsrecreatie (camping) en in gebruik door Kraneven Holding B.V.
Toetsing plaatsgebonden risico contour:
Het Bevi geeft als één van de definities van een kwetsbaar object:
 “Kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen
gedurende meerdere aaneengesloten dagen”
Deze definitie moet worden gelezen in samenhang met artikel 4, lid 2 onderdeel b van de Revi.
Hierin staat aangegeven:


2. In afwijking van het eerste lid wordt aan de grens- en richtwaarden, bedoeld in het eerste
lid, voldaan, onderscheidenlijk zoveel mogelijk voldaan, op:
b. de grens van het gebied dat bestemd is voor het verblijf van personen, indien het desbetreffende object een sportterrein of een kampeer- of ander recreatieterrein bestemd voor
het verblijf van personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen is.

Blad 15 van 18

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)
Recreatiepark Prinsenmeer
projectnummer 0251446.00
6 april 2017 revisie 1.0
Oostappen Groep

Wanneer wordt ingezoomd op de 10-6/jaar contour (zie figuur 5.2) blijkt dat deze juist de buitenrand (de groenzone ten behoeve van landschappelijke inpassing) van het park raakt, maar niet
het gebied waar de bestemming verblijfsrecreatie geeffectueerd wordt. Hierdoor wordt voldaan
aan het gestelde in het Bevi/de Revi.

Figuur 5.2

zoom in op 10-6/jaar plaatsgebondenrisicocontour van Prinsenmeer.

Blad 16 van 18

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)
Recreatiepark Prinsenmeer
projectnummer 0251446.00
6 april 2017 revisie 1.0
Oostappen Groep

5.2

Groepsrisico

Het berekende groepsrisico is weergegeven in figuur 5.3.

Figuur 5.3: Groepsrisico van Prinsenmeer. De blauwe lijn geeft het berekende groepsrisico weer, de bruine lijn is de
oriëntatiewaarde.

Het berekende groepsrisico overschrijdt de oriëntatiewaarde niet en het maximum aantal slachtoffers bedraagt 60 personen.

Blad 17 van 18

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)
Recreatiepark Prinsenmeer
projectnummer 0251446.00
6 april 2017 revisie 1.0
Oostappen Groep
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Conclusie
Antea Group heeft in opdracht van Ooststappen Groep een QRA met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Prinsenmeer uitgevoerd. Het toetsingskader is beschreven in het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi).
De resultaten van deze berekening zijn als volgt:
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico 10-6/jaar overlapt de rand van het perceel van Kraneven Holding B.V.
Dit betreft een recreatie terrein en is in het Bevi gedefinieerd als een kwetsbaar object. De risicocontour overlapt echter enkel de groenzone aan de buitenrand van het recreatieterrein. Als de
definitie van een kwetsbaarobject in het Bevi in samenhang met artikel 4 lid 2 onderdeel b van de
Revi wordt gelezen blijk dat wordt voldaan aan het gestelde in het Bevi/de Revi.
Groepsrisico
Het berekende groepsrisico overschrijdt de oriëntatiewaarde niet.

Blad 18 van 18

Over Antea Group
Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij
thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en
onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en
overheden. Als Antea Group zetten we deze
expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog
voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de
oplossingen van de toekomst. Al meer dan
60 jaar.

Contactgegevens
Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN
T. (0570) 66 39 93
E. SAVE@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl

Copyright © 2017
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt
door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van de auteurs.

Nota van inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan ‘Ommel Recreatiepark Prinsenmeer’
Vooroverlegreacties
1. IVN Asten-Someren
C. Vos namens IVN Asten-Someren
Vooroverlegreactie

Standpunt gemeente

► Inspreker zet vraagtekens bij
betrouwbaarheid van afmetingen op
schetsen en kaarten.

► Dit wordt ter kennisgeving
aangenomen.

► Inspreker geeft aan bezorgd te zijn
over de uitbreiding van het aantal
standplaatsen in het als EHS
aangewezen bosgebied. De bomen in
dit bos zouden (meer) ruimte en
bescherming moeten krijgen.

► Binnen het plangebied is geen EHSbos aanwezig. Het door de inspreker
bedoelde bosgebied is echter wel als
waardevolle houtopstand aangewezen
en wordt als zodanig planologisch
beschermd.

► IVN Asten-Someren maakt zich
zorgen over de intensiviteit van het
recreatief medegebruik in het EHS-bos
ten zuiden van het plangebied.
Inspreker vreest daarnaast dat dit
bosgebied haar toegankelijkheid zal
verliezen ten gevolge van het
aanbrengen van mantelvegetatie op
het zandpad ten oosten van het
parkeerterrein.

► In verband met de aanwezigheid
van o.a. een faunatunnel is besloten
het recreatief medegebruik ten zuiden
van het EHS-bos niet in het
bestemmingsplan op te nemen.
Daarnaast dient opgemerkt te worden
dat de landschappelijke inpassing van
het parkeerterrein inmiddels is
gerealiseerd. Het door de inspreker
bedoelde EHS-bos is nog steeds
toegankelijk via het zandpad ten
oosten van het parkeerterrein.

► Inspreker is van mening dat de
landschappelijke inpassing van het
parkeerterrein onvoldoende is en meer
ruimte dient te krijgen om te groeien.

► De landschappelijke inpassing van
het parkeerterrein is gerealiseerd
conform de afspraken tussen
gemeente en Oostappen Groep. De
aanleg en instandhouding van deze
inpassing is planologisch geregeld
middels een voorwaardelijke
verplichting.

► Inspreker pleit voor het vastleggen
van afspraken/toezeggingen met
betrekking tot de landschappelijke
inpassing van het parkeerterrein in
een anterieure overeenkomst.

► Voorafgaand aan de
bestemmingsplanprocedure heeft de
gemeente Asten een anterieure
overeenkomst met de Ooststappen
Groep gesloten. Hierin zijn onder
andere afspraken gemaakt over de
landschappelijke inpassing van het
parkeerterrein.

Gevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan


N.v.t.
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2. Provincie Noord-Brabant
N. van Rooij namens Provincie Noord-Brabant
Vooroverlegreactie

Standpunt gemeente

► Inspreker adviseert de in het kader
van externe veiligheid uitgevoerde
RBMII-berekening (berekening
plaatsgebonden risicocontour A67) in
de bijlage op te nemen.

► De RBMII-berekening is een korte
berekening die is uitgevoerd in het
kader van een offertevraag.
CroonenBuro5 beschikt niet over de
verdere berekening. Daarom zijn
alleen kort de conclusies van de
berekening in de toelichting vermeld.

► Inspreker adviseert daarnaast voor
de aanduidingen ‘opslag’ en
‘parkeerterrein’ aan te geven dat de
gronden ter plaatse uitsluitend
bedoeld zijn voor respectievelijk de
opslag van caravans en
parkeervoorzieningen.

► De wijziging is doorgevoerd in de
planregels, zie artikel 3.1, lid h en i.

Gevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan




In de planregels is opgenomen dat de gronden ter plaatse van de
aanduiding ‘opslag’ uitsluitend zijn bedoeld voor groenvoorzieningen,
parkeervoorzieningen en de opslag van caravans.
In de planregels is opgenomen dat de gronden ter plaatse van de
aanduiding ‘parkeerterrein’ uitsluitend zijn bedoeld voor groenvoorzieningen
en parkeervoorzieningen.

3. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
L.M. Pacilly namens Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Vooroverlegreactie

Standpunt gemeente

► Inspreker stelt dat de lichtsterkte
van de lichtmasten op het
parkeerterrein van Prinsenmeer niet
voldoet aan de algemene Richtlijnen
van de NSSV. De waarden voor wat
betreft verblindingseffecten sluiten
volgens de inspreker niet aan
kwalificatie van het parkeerterrein als
natuurgebied (E1).

► De waarden voor de zone ‘E1
natuurgebied’ betreffen maximaal 2
lux en 2.500 cd. De lichtmasten op
het terrein voldoen aan deze waarden
en de algemene richtlijnen van de
NSSV. Zie hiervoor ook pagina 23 en
24 van de lichtberekening (bijlage 3
bij de toelichting).

► Inspreker merkt op dat er in de
uitgevoerde lichtsterkteberekening
geen uitspraken worden gedaan over
het gebruik van de lichtmasten in de
nachtperiode (23:00-07:00u) en
verzoekt hier nader aandacht aan te
besteden. Inspreker merkt tot slot op
dat het de voorkeur heeft de
lichtmasten van de autosnelweg af te
laten stralen.

► In het hoogseizoen wordt in de
nachtperiode gebruik gemaakt van
alle zes de lichtmasten op het
parkeerterrein. In het laagseizoen
wordt gebruik gemaakt van drie
lichtmasten. De lichtmasten zijn naar
beneden gericht, waardoor de
lichtuitstraling richting de
autosnelweg beperkt wordt.

Gevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan
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In paragraaf 2.2.6 van de toelichting is een passage opgenomen over het
gebruik van de lichtmasten in de nachtperiode.

4. Waterschap Aa en Maas
R. Mol namens Waterschap Aa en Maas
Vooroverlegreactie

Standpunt gemeente

► Inspreker vraagt zich af of de Awatergang ten zuiden en oosten van
het recreatiepark tot het plangebied
behoort. Wanneer dit het geval is,
dient deze als water bestemd te
worden.

► De A-watergang ten zuiden en
oosten van het recreatiepark behoort
niet tot het plangebied. Dit in
tegenstelling tot een gedeelte van de
oevers.

► Inspreker adviseert ten noorden en
westen van de A-watergang een
onderhoudsstrook van 5 meter op te
nemen.

► In het ontwerpbestemmingsplan is
voor de oevers die binnen het
plangebied vallen een
onderhoudsstrook van 5 meter
opgenomen.

► In het kader van ‘hydrologisch
neutraal ontwikkelen’ is in paragraaf
4.7.2 van de toelichting een tabel met
de bestaande en toekomstige situatie
opgenomen. De inspreker vraagt zich
af of de parkeerplaats en opslag van
caravans ten zuiden van het
recreatiepark hier onderdeel van
uitmaken en verzoekt om dit verder te
verduidelijken.

► De parkeerplaats en opslag van
caravans vallen onder het kopje
‘centrale parkeervoorziening’. In het
ontwerpbestemmingsplan is dit verder
verduidelijkt.

Gevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan



In het ontwerpbestemmingsplan is voor de oevers die binnen het
plangebied vallen een onderhoudsstrook van 5 meter opgenomen.
In paragraaf 4.7.2 van de toelichting is verduidelijkt wat onder het kopje
‘centrale parkeervoorzieningen’ wordt verstaan.

5. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
P.P. van Bergen namens Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Vooroverlegreactie

Standpunt gemeente

► Inspreker geeft aan dat het
belangrijk is de beheersbaarheid van
incidenten en de zelfredzaamheid van
personen te bevorderen. In dit kader
adviseert de inspreker verschillende
maatregelen te nemen. Zo dient te
worden voorkomen dat verminderd
zelfredzamen binnen de
invloedsgebieden van risicobronnen
verblijven en is het van belang dat er
op het park voldoende
bluswatervoorzieningen aanwezig zijn.

► De beantwoording van de
vooroverlegreactie van de
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is
te vinden op pagina 6, 7 en 8.
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Gevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan


De beantwoording van de vooroverlegreactie van de Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost is te vinden op pagina 6, 7 en 8.

6. Provincie Noord-Brabant
P.M.A. van Beek, namens Cluster Ruimte Provincie Noord-Brabant
Vooroverlegreactie

Standpunt gemeente

► Inspreker merkt op dat in het
voorontwerpbestemmingsplan twee
losse bestemmingsvlakken zijn
opgenomen: een voor het
recreatiepark en een voor het
parkeerterrein. Inspreker adviseert
een relatie tussen beide
bestemmingsvlakken te leggen door
middel van een koppelteken. Op deze
manier ontstaat één bouwperceel en
wordt voorkomen dat er strijd ontstaat
met artikel 3.1 van de Verordening
Ruimte 2014.

► Beantwoording wordt nog
afgestemd met CroonenBuro5 en
Juridische Kwaliteitszorg.

► Inspreker geeft aan in te kunnen
stemmen met de in het
bestemmingsplan opgenomen
kwaliteitsverbetering van het
landschap. Inspreker mist echter
zekerstelling dat deze
kwaliteitsverbetering ook gerealiseerd
en duurzaam in stand gehouden zal
worden. Tot slot wordt opgemerkt dat
het opvallend is dat de in de
toelichting genoemde anterieure
overeenkomst, niet in het
bestemmingsplan is opgenomen.

► De door de inspreker bedoelde
landschappelijke kwaliteitsverbetering
(inpassing parkeerterrein) is inmiddels
gerealiseerd conform de anterieure
overeenkomst. In het
ontwerpbestemmingsplan is de aanleg
en instandhouding van deze inpassing
planologisch geregeld. Hiertoe is in de
planregels een voorwaardelijke
verplichting opgenomen.

► Inspreker geeft aan dat het plan in
strijd is met de Verordening ruimte
2014 voor wat betreft de onderdelen
die zelfstandige bewoning van
bedrijfsgebouwen, solitaire
recreatiewoningen en andere niet voor
bewoning bestemde gebouwen
mogelijk maken.

► De inspreker doelt in haar reactie
op de in het voorontwerp opgenomen
regelingen ten behoeve van de
huisvesting van arbeidsmigranten.
Inmiddels is in overleg met de
provincie en de Oostappen Groep
besloten de huisvesting van
arbeidsmigranten uit het
bestemmingsplan te halen en via een
tijdelijke omgevingsvergunning te
regelen.

Gevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan


In de planregels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen ten
behoeve van de landschappelijke inpassing van het parkeerterrein.
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Inspraakreacties
1. Kranenvenweg 10
L.J.A. Henselmans namens Landgoed Kraneven
Inspraakreactie

Standpunt gemeente

► Inspreker geeft aan dat de
ontwikkelingen bij Prinsenmeer voor
te veel overlast zullen gaan zorgen.
Vooral door overmatig geluid,
verkeersdrukte en personendruk.

► In het kader van de actualisering
van de milieuvergunning is een
akoestisch onderzoek uitgevoerd.
Conclusie van dit onderzoek is dat bij
het beëindigen van de jetskiactiviteiten voldaan kan worden aan
de geluidsnormen. Om tegemoet te
komen aan de inspraakreactie, zijn de
jetski-activiteiten uit het
bestemmingsplan gehaald.
► Ten aanzien van de overige
opmerkingen wordt Prinsenmeer
geadviseerd om hierover met
regelmaat gesprekken te voeren en
waar mogelijk overlast terug te
dringen.

Gevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan


De jetski-activiteiten zijn uit het bestemmingsplan gehaald.

2. Diverse inwoners uit Ommel
Inspraakreactie

Standpunt gemeente

► Insprekers geven aan dat het
toestaan van jetski’s voor een
geluidsprobleem zal zorgen.

► In het kader van de actualisering
van de milieuvergunning is een
akoestisch onderzoek uitgevoerd.
Conclusie van dit onderzoek is dat bij
het beëindigen van de jetskiactiviteiten voldaan kan worden aan
de geluidsnormen. Om tegemoet te
komen aan de inspraakreactie, zijn de
jetski-activiteiten uit het
bestemmingsplan gehaald.

Gevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan


De jetski-activiteiten zijn uit het bestemmingsplan gehaald.
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Beantwoording vooroverlegreactie Veiligheidsregio BrabantZuidoost
Advies VRBZO op basis van Besluit externe veiligheid transportroutes
Op basis van het Bevt adviseren wij vanuit de mogelijkheden tot bestrijdbaarheid
en zelfredzaamheid:
a) sluit verminderd zelfredzamen uit in de invloedsgebieden van de A67;
b) realiseer centraal afsluitbare ventilatie in de bouwwerken op het terrein
binnen het invloedsgebied van het toxisch scenario weg;
c) communiceer door toepassing van risico-communicatie over de risico’s van
de A67 aan de gebruikers van het plangebied die op hen van toepassing
zijn;
d) de BHV-organisatie dient geïnstrueerd te zijn over de aanwezige risico’s
van de A67 ten opzichte van het plangebied en zij dient geoefend te zijn
op dezen;
e) ter bestrijding van het voorkomen van een warme Bleve op de snelweg is
minimaal 3000 liter water per minuut noodzakelijk.
Beantwoording
a) Het is belangrijk te signaleren dat de bestemming is gericht op alle typen
gebruikers, en niet speciaal gericht is op een groep verminderd
zelfredzamen. Het invloedsgebied van de A67 heeft een breedte van 4km,
en de gemeente heeft niet als beleid om beperkt zelfredzamen binnen
deze afstand uit te sluiten. In het onderhavige plan is binnen het
invloedsgebied van een Bleve een verschuiving van functies doorgevoerd.
Op de verbeelding is het invloedsgebied van de A67 verplaatst van 200
meter naar 230 meter vanaf het hart van de weg, door middel van het
verplaatsen van de functieaanduiding ’parkhotelservice’.
b) Voor zover mechanische ventilatiesystemen aanwezig zijn in de ruimtes
waar mensen binnen verblijven, kan dit systeem via de stoppenkast
uitgeschakeld worden. De exploitant zal hiervoor instructies opstellen.
c) Binnen de inrichting zal het calamiteitenplan worden uitgebreid met een
paragraaf waarin is aangeven hoe gehandeld moet worden in geval van
(dreigend) incident met gevaarlijke stoffen.
d) Zie c.
e) Wij merken op dat het binnen het Nederlandse externe veiligheidsbeleid
uitgangspunt is dat op wegen geen warme Bleve’s optreden. Wij merken
tevens op dat een dergelijke maatregel niet in een bestemmingsplan
verankerd kan worden.
Advies VRBZO op basis van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
In ons advies van 2014 hebben wij enkele maatregelen integraal geadviseerd in
lijn met de Wabo. In onze ogen leveren deze maatregelen een bijdrage aan de
mogelijkheden tot beheersbaarheid en bestrijdbaarheid. Er vinden veranderingen
in het plangebied plaats die van invloed zijn op de mogelijkheden tot
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. Onderstaande beheersmaatregelen kunnen
worden overwogen vanuit brandveiligheidsoogpunt:
a) interpen van de propaantank of voorzieningen treffen zodat de effecten
van een BLEVE/flare ten opzichte van het recreatiepark worden beperkt.
Daarnaast dient te worden voorkomen dat de propaantank kan worden
aangestraald vanuit externe branden;
b) laat voor de propaantank een kwantitatieve risico analyse (QRA) opstellen
door de vergunninghouder. Deze berekening maakt de risico’s ten opzichte
van de omgeving inzichtelijk (advies: neem ook bezoekers binnen de
inrichting mee);
c) ter bevordering van tijdige ontvluchting is het noodzakelijk om
rookmelders aan te laten brengen in de caravans/chalets in minimaal de
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verkeersruimte(n)/laatste vertrek dat grenst aan de buitendeur (indien er
een WBDBO van 20 minuten is of 3 meter afstand aanwezig is tussen
kampeermiddelen onderling);
d) laat een plan van aanpak opstellen door de vergunninghouder voor de
bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid, met als doel: voldoen aan de
beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening VRBZO.
e) verklaar de handreiking brandveiligheid kampeerterreinen van toepassing
op kampeermiddelen waar wordt geslapen en verbleven waarop het
bouwbesluit niet van toepassing is (publiek- of privaatrechtelijke borging).
Beantwoording
a) Het tankpark is uitgevoerd conform de PGS, het is daarmee warme-Bleve
vrij uitgevoerd. Wij merken op dat de tank het gas onttrekt in de gasfase.
Het interpen zou betekenen dat dit proces onmogelijk wordt.
b) Er is een QRA opgesteld voor de 18 m³ propaantank op recreatiepark
Prinsenmeer. Het plaatsgebonden risico 10-6/jaar overlapt de rand van
het perceel van Kraneven Holding B.V. Dit betreft een recreatieterrein en
is in het Bevi gedefinieerd als een kwetsbaar object. De risico-contour
overlapt echter enkel de groenzone aan de buitenrand van het
recreatieterrein. Als de definitie van een kwetsbaarobject in het Bevi in
samenhang met artikel 4 lid 2 onderdeel b van de Revi wordt gelezen blijk
dat wordt voldaan aan het gestelde in het Bevi/de Revi. Ook overschrijdt
het berekende groepsrisico de oriëntatiewaarde niet. Er zijn daardoor geen
aanvullende maatregelen noodzakelijk.
c) Alle eigen verblijfseenheden worden voorzien van een rookmelder. Op de
jaarplaatsen die nog niet in eigendom zijn, wordt gestimuleerd dat de
eigenaren zelf ook een rookmelder plaatsen. Daarnaast merken wij op dat
wij niet bevoegd zijn om dergelijke eisen op te nemen in een
bestemmingsplan.
d) Door de brandweer van Asten is 20 september 2012 een calamiteitenplan
opgesteld. Jaarlijks worden alle bluswatervoorzieningen gecontroleerd door
de brandweer.
e) In het kader van brandveiligheid worden alle eenheden op een
brandveilige afstand van elkaar geplaatst, zoals verwoord in de
handreiking brandveiligheid kampeerterreinen. Alle eigen
verblijfseenheden staan op 5 m. Voor alle jaarplaatsen worden, zodra de
mogelijkheden zich voordoen, de privé verblijfseenheden ook zodanig
herschikt dat de afstand tussen te handhaven verblijfseenheden minimaal
3m wordt en waar verplaatsing mogelijk is de eenheden meteen op 5 m
geplaatst worden.
Advies VRBZO op basis van Wet Veiligheidsregio’s artikel 25
Het nabij gelegen bosgebied bestaat voornamelijk uit naaldhout en is al lange tijd
niet meer onderhouden. Omdat het bosgebied tegen het plangebied aanligt is dit
een reden om een bosbrand met als gevolg brandoverslag naar de camping als
risico mee te wegen. De volgende maatregelen kunnen een bijdrage leveren aan
een zo veilig mogelijke omgeving:
a) breng de beheersmaatregelen voor het risico natuurbrand voortkomend uit
de “Risico inventarisatie index (RIN)” nader ten uitvoering (dit kan door
borging van de maatregelen in het bestemmingsplan of privaatrechtelijke
overeenkomst(en));
b) sluit verminderd zelfredzamen binnen een afstand van minimaal 15 meter
van de bosrand uit;
c) laat rookmelders aanbrengen in minimaal de verkeersruimte(n)/laatste
vertrek dat grenst aan de buitendeur van de eerste rij caravans/chalets bij
de bosrand en indien er een WBDBO van 20 minuten is of 3 meter afstand
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geldt tussen kampeermiddelen onderling ter bevordering van de tijdige
ontvluchting;
d) communiceer door middel van risico-communicatie over de risico’s aan de
gebruikers van het plangebied die op hen van toepassing zijn (integraal
bekeken);
e) de BHV-organisatie dient goed geïnstrueerd te zijn over de aanwezige
risico’s binnen het plangebied, daarnaast is het voornaam geoefend te zijn
op dezen.
Beantwoording
a) Aan de bosrand aan de westzijde van het plangebied is recent een strook
vrijgemaakt van beplanting om brandoverslag te voorkomen.
b) Verminderd zelfredzamen worden in een zone van 15 meter rondom het
natuurgebied uitgesloten, door middel van het verplaatsen van de
functieaanduiding ’parkhotelservice’.
c) Alle eenheden beschikken over een rookmelder.
d) Risico-communicatie is onderdeel van het calamiteitenplan van
recreatiepark Prinsenmeer.
e) De BHV-organisatie wordt goed geïnstrueerd over de aanwezige risico’s.
De aanwezige risico’s worden ook benoemd in het calamiteitenplan.

8

Ontwerpbestemmingsplan Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017

Gemeente Asten

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
Artikel 2 Wijze van meten

3
3
9

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Recreatie
Artikel 4 Waarde - Archeologie 3
Artikel 5 Waarde - Geen archeologische waarde
Artikel 6 Waterstaat - Waterlopen

11
11
17
21
22

Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 7 Anti-dubbeltelregel
Artikel 8 Algemene bouwregels
Artikel 9 Algemene aanduidingsregels
Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

23
23
23
24
26

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 11 Overgangsrecht
Artikel 12 Slotregel

27
27
30

Bijlagen
Bijlage 1 Overzicht aan huis gebonden beroepen en bedrijven
Bijlage 2 Toegesneden lijst van bedrijfstypen
Bijlage 3 Inrichtingsplan parkeerplaats en caravanstalling 26 juli 2012

1

Ontwerpbestemmingsplan Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017

2

Gemeente Asten

Ontwerpbestemmingsplan Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017

Hoofdstuk 1
Artikel 1

Gemeente Asten

Inleidende regels

Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1

plan:
het
bestemmingsplan
'Ommel
Recreatiepark
Prinsenmeer
2017'
met
identificatienummer NL.IMRO.0743.BP02012004-OW01 van de gemeente Asten.

1.2

bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en bijlagen.

1.3

aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het
bebouwen van deze gronden.

1.4

aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5

aan huis gebonden bedrijf:
het bedrijfsmatig verlenen van diensten of het uitoefenen van ambachtelijke
bedrijvigheid, waarvan de aard, omvang en uitstraling zodanig zijn, dat de activiteit ter
plaatse, in de woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen kan worden uitgeoefend
en de desbetreffende bedrijvigheid een ruimtelijke uitstraling heeft die in
overeenstemming is met de woonfunctie. Onder een aan huis gebonden bedrijf worden
hier eveneens begrepen consument verzorgende activiteiten (in bijlage 1 is een
overzicht van aan huis gebonden bedrijven opgenomen).

1.6

aan huis gebonden beroep:
een dienstverlenend beroep op artistiek of academisch/HBO niveau, dat op kleine
schaal in een woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend,
waarbij de woning in overwegende mate haar functie behoudt en de desbetreffende
beroepsuitoefening een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de
woonfunctie. Hieronder wordt verstaan het beroep of het beroepsmatig verlenen van
diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig,
ontwerptechnisch of daarmee gelijk te stellen gebied (in bijlage 1 is een overzicht van
aan huis gebonden beroepen opgenomen).
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bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.8

bedrijfswoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, welke slechts bedoeld is voor (het
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het
gebouw of het terrein, noodzakelijk is.

1.9

bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak.

1.10

bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.11

bijgebouw:
gebouw, dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op het zelfde
bouwperceel gelegen hoofdgebouw.

1.12

bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk.

1.13

bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten.

1.14

bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel.

1.15

bouwwerk:
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde
is verbonden.

1.16

brutovloeroppervlakte:
het oppervlak gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande
scheidingswanden, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimtes omhullen. Dit is
met inbegrip van ruimten zoals keukens, toiletten, bergruimten en dergelijke.
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centrale voorzieningen:
voorzieningen
ten
dienste
van
de
recreatieve
functie,
zoals
een
ontvangstkantoor/receptie, dienstverlening, ruimtes voor vermaak, sport- en
speelvoorzieningen, welnessvoorzieningen, horeca, een werkloods.

1.18

dagrecreatie:
activiteiten ter ontspanning in de vorm van sport, spel, toerisme en educatie, waarbij
overnachting niet is toegestaan.

1.19

detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop/huur aanbieden, waaronder begrepen het uitstallen ten
verkoop/verhuur, het verkopen, verhuren en/of leveren van goederen aan personen die
die goederen kopen/huren voor gebruik, verbruik of aanwending, anders dan in de
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; webwinkels vallen niet onder het
begrip detailhandel, tenzij er sprake is van uitstalling en levering van producten ter
plaatse.

1.20

dienstverlening:
het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet
via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen.

1.21

drijvende recreatiewoning:
recreatiewoning met een ligplaats.

1.22

gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk
met wanden omsloten ruimte vormt.

1.23

hoofdgebouw:
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en,
indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op de
bestemming het belangrijkste is.

1.24

horeca:
het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren alsmede het bieden van
de mogelijkheid tot het houden van bijeenkomsten.
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kantoor:
een ruimte welke door aard en indeling kennelijk is bestemd om uitsluitend of in
hoofdzaak dienstig te zijn tot het verrichten van administratieve, medische en/of
ontwerptechnische arbeid.

1.26

mobiel kampeermiddel:
tent, tentwagen, kampeerauto, caravan of enig ander onderkomen of verblijf, geen
bouwwerk zijnde, dat geschikt is voor tijdelijk recreatief nachtverblijf.

1.27

ondergronds bouwen:
het beneden de aardoppervlakte, onder peil, realiseren van een bouwwerk.

1.28

pand:
de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige
eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en
afsluitbaar is.

1.29

parkhotelservice:
het vanuit de centrale voorzieningen van het recreatiepark verzorgen van service voor
gebruikers van permanente kampeermiddelen, vergelijkbaar met de service die een
hotel biedt, zoals de verzorging van maaltijden, schoonmaakservice en roomservice.

1.30

peil:
a voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg
grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de
weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van de hoofdtoegang bij voltooiing
van de bouw.

1.31

permanent kampeermiddel:
een onderkomen voor recreatief nachtverblijf, zoals een stacaravan, chalet,
comforthome of mobilhome, dat door zijn afmetingen, constructie en/of wijze van
plaatsen niet (gemakkelijk) opneembaar of verplaatsbaar is.

1.32

recreatief nachtverblijf:
nachtverblijf voor recreatieve doeleinden buiten het hoofd(woon)verblijf waarbij ten
minste één overnachting wordt gemaakt, met uitzondering van overnachtingen bij
familie, kennissen in een woning.
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recreatieve voorziening:
voorzieningen bedoeld voor recreatief gebruik zoals spel- en sportvoorzieningen,
sportterreinen, openluchttheaters en groepsaccommodaties.

1.34

ruimtelijke eenheid:
complex van bij elkaar behorende bouwwerken.

1.35

sanitaire voorzieningen:
voorzieningen ten behoeve van de persoonlijke verzorging, zoals toilet, wastafels en
douches.

1.36

seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een
omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of
vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden.
Onder seksinrichtingen worden in ieder geval verstaan: een (raam-)prostitutiebedrijf,
een seksclub, een privé-huis, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een
seksautomatenhal, een sekstheater of parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.37

speelvoorziening:
voorzieningen, die er op gericht zijn speel- en recreatiemogelijkheden te bieden.

1.38

standplaats (voor een kampeermiddel):
een afgescheiden, gemarkeerde of anderszins aangegeven plaats op een
kampeerterrein voor het tijdelijk plaatsen of geplaatst houden van een mobiel
kampeermiddel, waarbij een bijzettentje niet als afzonderlijk kampeermiddel wordt
aangemerkt.

1.39

standplaatsvoorziening:
een kleinschalige gebouwde voorziening met sanitair, nutsvoorzieningen en/of berging
ten behoeve van een standplaats.

1.40

verblijfsrecreatie:
het verblijf voor recreatieve doeleinden buiten de (hoofd)woning, waarbij ten minste
één nacht wordt doorgebracht, met uitzondering van overnachtingen bij familie en
kennissen.
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voorgevellijn:
de lijn waarin de voorgevel van het hoofdgebouw is gelegen, alsmede het verlengde
daarvan.

1.42

waterhuishoudkundige voorzieningen:
voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer,
waterberging, hemelwaterinfiltratie en/of waterkwaliteit zoals duikers, stuwen,
infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten etc.

1.43

werk:
een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde.

1.44

woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden, waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.

1.45

zorgvoorziening:
een voorziening ten behoeve van de welzijnszorg, in combinatie met de verzorging van
mensen op het fysieke, psychische en/of sociale vlak in het kader van de verbetering
van hun welzijn.
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Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1

de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:
de kortste afstand van de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het op dat
bouwperceel voorkomend bouwwerk.

2.2

het bebouwingspercentage:
het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de
oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of
binnen een in de planregels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming.

2.3

de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk,
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes,
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.4

de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.5

de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het
hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
ter verduidelijking: loggia's en andere inwendige constructies worden hierin
meegerekend.

2.6

de lengte en/of breedte en/of diepte van een bouwwerk:
tussen de buitenzijde van de gevels, draagconstructies of het hart van de
scheidsmuren, met dien verstande, dat wanneer de (zij)gevels niet evenwijdig lopen of
verspringen, het gemiddelde wordt genomen van de kleinste en de grootste lengte,
breedte en/of diepte.

2.7

de ondergrondse diepte van een bouwwerk:
vanaf peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.
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de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein
ter plaatse van het bouwwerk.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Gemeente Asten

Bestemmingsregels

Recreatie
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a recreatieve voorzieningen in de vorm van:
1 toeristische standplaatsen voor mobiele kampeermiddelen met bijbehorende
standplaatsvoorzieningen;
2 permanente kampeermiddelen met bijbehorende standplaatsvoorzieningen,
waarbij geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie parkhotelservice' tevens verblijf met gebruikmaking van parkhotelservice en
verblijf met gebruikmaking van zorgvoorzieningen zijn toegestaan;
3 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - drijvende
recreatiewoningen' drijvende recreatiewoningen;
4 dagrecreatieve voorzieningen;
b ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - centrale
voorzieningen - 1’:
1 centrale voorzieningen ten behoeve van de recreatieve voorzieningen als
bedoeld onder a;
2 een (overdekt) zwembad en een (recreatie)plas met bijbehorende voorzieningen;
3 een amusementshal;
c ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - centrale
voorzieningen - 2’:
1 centrale voorzieningen ten behoeve van de recreatieve voorzieningen als
bedoeld onder a, met dien verstande dat geen voorzieningen zijn toegestaan ten
behoeve van verblijf in de vorm van een parkhotel en verblijf in de vorm van
zorgvoorzieningen;
2 een amusementshal;
3 een casino;
d ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ een bedrijfswoning ten dienste van
de recreatieve functie;
e ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatieplas' een
recreatieplas met bijbehorende oevers;
f ter plaatse van de aanduiding 'groen' uitsluitend de aanleg en instandhouding van
afschermende groenvoorzieningen, alsmede bestaande in- en uitritten en de
bestaande gastank;
g ter plaatse van de aanduiding ‘geluidswal’ een geluidwerende voorziening in de
vorm van een geluidsscherm en/of een geluidswal;
h ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerterrein’ uitsluitend groenvoorzieningen en
parkeervoorzieningen;
i ter plaatse van de aanduiding 'opslag' uitsluitend groenvoorzieningen,
parkeervoorzieningen en opslag van caravans;
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k
l
m
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ter
plaatse
van
de
aanduiding
'zend-/ontvangstinstallatie'
zend-/ontvangstinstallatie;
sanitaire voorzieningen;
wegen en paden met bijbehorende voorzieningen;
parkeervoorzieningen;
speel- en sportvoorzieningen;
groenvoorzieningen;
nutsvoorzieningen;
water- en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2

Bouwregels

3.2.1

Algemeen

een

Ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' is de bouw van gebouwen niet
toegestaan.
3.2.2

Centrale voorzieningen
Voor het bouwen van centrale voorzieningen gelden de volgende bepalingen:
a Bouwwerken ten behoeve van centrale voorzieningen mogen uitsluitend ter plaatse
van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - centrale voorzieningen - 1’ en
‘specifieke vorm van recreatie - centrale voorzieningen - 2’ worden gebouwd.
b De oppervlakte van gebouwen ten behoeve van centrale voorzieningen mag ter
plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - centrale voorzieningen 1’ niet meer bedragen dan 6.544 m², uitgezonderd de oppervlakte van de binnen
deze aanduiding aanwezige bedrijfswoningen.
c De oppervlakte van gebouwen ten behoeve van centrale voorzieningen mag ter
plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - centrale voorzieningen 2’ niet meer bedragen dan 3.612 m², uitgezonderd de oppervlakte van de binnen
deze aanduiding aanwezige bedrijfswoningen.
d De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 15 m.

3.2.3

Permanente kampeermiddelen en bijbehorende standplaatsvoorzieningen
Voor het bouwen van permanente kampeermiddelen en
standplaatsvoorzieningen gelden de volgende bepalingen:
a De gezamenlijke oppervlakte aan permanente kampeermiddelen en
standplaatsvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 92.400 m².
b De oppervlakte per permanent kampeermiddel inclusief
standplaatsvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 100 m².
c De bouwhoogte van permanente kampeermiddelen en
standplaatsvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 4,5 m.
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3.2.4
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Drijvende recreatiewoningen en bijbehorende standplaatsvoorzieningen
Voor het
bouwen van drijvende recreatiewoningen en bijbehorende
standplaatsvoorzieningen gelden de volgende bepalingen:
a Drijvende recreatiewoningen en bijbehorende standplaatsvoorzieningen mogen
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - drijvende
recreatiewoningen’ worden opgericht.
b De gezamenlijke oppervlakte van drijvende recreatiewoningen en bijbehorende
standplaatsvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 2.000 m².
c De oppervlakte per drijvende recreatiewoning inclusief bijbehorende
standplaatsvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 100 m².
d De
bouwhoogte
van
drijvende
recreatiewoningen
en
bijbehorende
standplaatsvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 4,5 m.

3.2.5 Algemene sanitaire voorzieningen en standplaatsvoorzieningen voor toeristische
standplaatsen
Voor het
bouwen
van gebouwen voor
sanitaire voorzieningen en
standplaatsvoorzieningen voor toeristische standplaatsen gelden de volgende
bepalingen:
a De
gezamenlijke
oppervlakte
aan
sanitaire
voorzieningen
en
standplaatsvoorzieningen voor toeristische standplaatsen mag niet meer bedragen
dan 1.700 m².
b De bouwhoogte van sanitaire voorzieningen mag niet meer bedragen dan 6 m.
c De bouwhoogte van standplaatsvoorzieningen voor toeristische standplaatsen mag
niet meer bedragen dan 3 m.
3.2.6

Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a Bedrijfswoningen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding
‘bedrijfswoning’.
b Per aanduiding is maximaal één bedrijfswoning met bijbehorende bijgebouwen
toegestaan.
c De inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m3.
d De goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
e De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 7 m.

3.2.7

Bijgebouwen bij bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a De gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen per bedrijfswoning mag niet meer
bedragen dan 80 m2.
b De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
c De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m.
d De afstand van bijgebouwen tot de voorgevellijn van de bedrijfswoning mag niet
minder bedragen dan 5 m.

13

Ontwerpbestemmingsplan Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017

Gemeente Asten

e De afstand van bijgebouwen tot de bedrijfswoning mag niet minder dan 1,5 m en
niet meer dan 25 m bedragen.
3.2.8

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende
bepalingen:
a De bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 8 m, met dien
verstande dat de bouwhoogte van speelvoorzieningen ter plaatse van de
aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - centrale voorzieningen - 1’ niet meer
mag bedragen dan 15 m.
b De bouwhoogte van een zend- en ontvangstinstallatie ter plaatse van de aanduiding
‘zend-/ontvangstinstallatie’ mag niet meer bedragen dan 18 m.
c De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
d De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer
bedragen dan 5 m, uitgezonderd licht- en vlaggenmasten waarvan de bouwhoogte
niet meer mag bedragen dan 9 m.

3.3

Nadere eisen
Het bevoegd gezag kan nadere eisen te stellen aan de plaats, vorm en de afmeting de
bebouwing:
a ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het
woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
b ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de
naaste omgeving;
c ter waarborging van de verkeersveiligheid;
d ter waarborging van de ongestoorde ligging van kabels en leidingen.

3.4

Afwijken van de bouwregels

3.4.1

Algemeen
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het
bepaalde in:
a lid 3.1 voor het afwijken van de aanduidingsgrenzen tot maximaal 10 m vanaf de
gegeven aanduidingsgrenzen, met dien verstande dat de totale oppervlakte van het
betreffende aanduidingsgebied niet wordt vergroot;
b lid 3.2.8 onder d voor het bouwen van antennes, kunstwerken en
speelvoorzieningen tot een bouwhoogte van maximaal 20 m.
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3.5

Specifieke gebruiksregels

3.5.1

Strijdig gebruik

Gemeente Asten

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in
ieder geval verstaan het gebruik:
a van gronden:
1 voor het opslaan, storten of bergen van materialen, voorwerpen en producten,
behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte
gebruik van de grond;
2 voor lawaaisporten;
3 voor militaire oefeningen;
b van gebouwen:
1 voor woondoeleinden, met uitzondering van het wonen in bedrijfswoningen;
2 voor detailhandel, behoudens voor zover toegestaan ingevolge het bepaalde in
3.5.2;
3 voor een seksinrichting;
c van (vrijstaande) bijgebouwen bij bedrijfswoning(en) als zelfstandige woning;
d van permanente kampeermiddelen voor nachtverblijf anders dan recreatief
nachtverblijf, met uitzondering van nachtverblijf met gebruikmaking van
zorgvoorzieningen en tijdelijk zakelijk verblijf ter plaatse van de aanduiding
‘specifieke vorm van recreatie – parkhotelservice’, voor zover toegestaan ingevolge
het bepaalde in 3.5.3.
3.5.2

Detailhandel
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - centrale voorzieningen 1’ mag maximaal 450 m² gebruikt worden ten behoeve van detailhandel.

3.5.3

Parkhotelservice
Ter plaatse van de aanduiding 'parkhotelservice' mogen permanente kampeermiddelen
naast recreatief verblijf eveneens gebruikt worden voor:
a verblijf met toepassing van zorgvoorzieningen met het oog op het verlenen van
tijdelijke zorg, waarbij de verblijfsperiode per bezoeker minder dan 4 maanden
bedraagt per incidentele verblijfscasus;
b voor tijdelijk zakelijk verblijf, waarbij de verblijfsperiode per bezoeker niet meer mag
bedragen dan 1 maand per incidentele verblijfscasus.

3.5.4

Opslag caravans
Ter plaatse van de aanduiding 'opslag' is de opslag van maximaal 40 caravans
toegestaan.

3.5.5

Parkeerterrein
Ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' zijn uitsluitend groenvoorzieningen en
parkeervoorzieningen toegestaan, waarbij geldt dat het gebruik als parkeerterrein
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uitsluitend is toegestaan als het terrein is ingericht overeenkomstig het Inrichtingsplan
parkeerplaats en caravanstalling 26 juli 2012 (bijlage 3 bij de regels) en als zoddanig
in stand wordt gehouden.

3.6

Afwijken van de gebruiksregels

3.6.1 Afwijking voor een aan huis gebonden beroep, aan huis gebonden bedrijf of
ambachtelijk bedrijf
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor het uitoefenen van
een aan huis gebonden beroep, een aan huis gebonden bedrijf of ambachtelijk bedrijf
bij een bedrijfswoning, mits voldaan wordt aan de voorwaarden dat:
a de bedrijfsactiviteiten zich beperken tot een oppervlakte van maximaal 50 m² onder
de voorwaarde dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
b de activiteiten uitsluitend door de bewoner uitgevoerd worden;
c de activiteiten niet vergunningsplichtig zijn ingevolge de Wet milieubeheer;
d het aan huis gebonden bedrijven betreft zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze
regels of het bedrijfsactiviteiten betreffen van categorie 1-bedrijven volgens de
Toegesneden lijst van bedrijfstypen, die als bijlage 2 is opgenomen bij deze regels,
dan wel naar oordeel van burgemeester en wethouders daarmee vergelijkbare
activiteiten;
e er geen detailhandel ter plaatse plaatsvindt, anders dan ondergeschikt en inherent
aan het toegestane gebruik;
f het gebruik niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van de
verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse;
g belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
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Artikel 4
4.1

Gemeente Asten

Waarde - Archeologie 3
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde–Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor bescherming en veiligstelling
van de op of in deze gronden aanwezige en of te verwachten archeologische
monumenten. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze
gronden toegekende enkelvoudige bestemmingen.

4.2

Bouwregels

4.2.1

Verbod
Het is verboden te bouwen of te laten bouwen op de voor 'Waarde–Archeologie 3'
(mede)bestemde gronden.

4.2.2

Uitzonderingen
a Het onder 4.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing op:
1 vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt
uitgebreid en/of alleen de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering
van nieuwe kelders en/of parkeergarages; of gebouwen tot maximaal 2,5 meter
uit de bestaande fundering worden opgericht;
2 een bouwwerk dat geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt;
3 een bouwwerk waarvan de oppervlakte kleiner is dan 2500 m² of minder diep
reikt dan 0,4 meter beneden maaiveld;
4 bebouwing welke nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale
bouwhoogte van 3 meter;
5 gronden die reeds verstoord zijn op een diepte van meer dan 0,4 meter beneden
maaiveld.
6 gronden waarvan op basis van eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat
er geen behoudenswaardige archeologica is aangetroffen.
b Burgemeester en wethouders zijn ingeval van verlening van een
omgevingsvergunning bevoegd een daartoe aangewezen partij toestemming te
verlenen om archeologische waarnemingen te doen ten tijde van de
graafwerkzaamheden ten behoeve van het bouwwerk.

17

Ontwerpbestemmingsplan Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017

4.3

Gemeente Asten

Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders zijn bij omgevingsvergunning bevoegd af te wijken van
het bepaalde
in 4.2.1 voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de andere daar voorkomende
bestemmingen indien en voor zover:
a de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvan oppervlakte groter is dan
2500 m² en de diepte van de bodemingreep meer bedraagt dan 0,4 meter beneden
maaiveld en een en ander op basis van archeologisch onderzoek ofwel is
aangetoond dat er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen
worden geschaad, dan wel schade door de bouwactiviteiten kan worden voorkomen
of zoveel mogelijk kan worden beperkt door aan de omgevingsvergunning te
verbinden regels;
b bij het afwijken als bedoeld onder a. kunnen burgemeester en wethouders de
volgende regels verbinden:
1 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals het al of
niet bouwen van (parkeer)kelders, alternatieve funderingsmethoden,
beschermende bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
2 verplichting tot het doen van opgravingen;
3 de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden
door een archeologisch deskundige.
4 richtlijnen geven omtrent de wijze waarop omgegaan wordt met
(toevals)vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de
bouwwerkzaamheden.

4.4

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de
situering van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit
onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermingswaardige
archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht
de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.
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4.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
4.5.1

Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde–Archeologie 3 zonder
of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken of werkzaamheden
uit te voeren of te laten uitvoeren over een oppervlakte groter dan 2500 m² en dieper
dan 0,4 meter beneden maaiveld:
a het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe ook worden gerekend het woelen,
mengen, diepploegen en ontginnen;
b het verlagen of afgraven, het ophogen en het egaliseren van gronden;
c het graven, verbreden, verdiepen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren,
het aanleggen van drainage en het verlagen van het waterpeil;
d het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden
verwijderd;
e het omzetten van gras- of akkerland in een teelt waarbij grond wordt afgevoerd,
waartoe gerekend worden boomteelt en graszodenteelt;
f het afplaggen van heide- of natuurgebieden ten behoeve van natuurontwikkeling;
g het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, of
parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
h het
aanbrengen
van
ondergrondse
transport-,
energie-,
of
telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties
of apparatuur waarvan de breedte van de grondwerken meer dan 0,5 meter
bedragen;
i het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
j het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten
in de bodem;
k het slopen van gebouwen en verwijderen van funderingen.

4.5.2

Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld onder 4.5.1 is niet van toepassing indien de werken of
werkzaamheden:
a een oppervlakte hebben die kleiner is dan 2500 m², tenzij het werken betreft
genoemd onder 4.5.1 onder e. en f.;
b op basis van archeologisch onderzoek aantonen dat geen archeologische waarden
aanwezig zijn dan wel de archeologische waarden niet onevenredig worden of
kunnen worden aangetast;
c betrekking hebben op normaal onderhoud en agrarisch bodemgebruik;
d betrekking hebben op onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van bestaande
riolen en bijbehorende werken zoals gemalen, bestratingen en beplantingen binnen
bestaande tracés van kabels en leidingen;
e reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
f archeologisch onderzoek betreffen;
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g worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende (omgevings)vergunning.
4.5.3

Voorwaarden omgevingsvergunning
De in 4.5.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de bescherming van de
archeologische waarde(n) op grond waarvan de volgende bepalingen van toepassing
zijn:
a aanvrager dient een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het
terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van
burgemeester en wethouders in voldoende mate is zeker gesteld of geen
archeologische waarden aanwezig zijn, tenzij naar haar oordeel de archeologische
waarde in andere informatie voldoende is zeker gesteld.
b aan de vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:
1 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2 de verplichting tot het doen van opgravingen;
3 de verplichting tot het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek, of de
verplichting de activiteit die leidt tot bodemverstoring te laten begeleiden door
een archeologisch deskundige.
4 de verplichting om aan te geven hoe wordt omgegaan met (toevals)vondsten die
gedaan worden tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

4.6

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet
ruimtelijke ordening het plan te wijzigen door :
a op de verbeelding de bestemmingsaanduiding Waarde–Archeologie 3 geheel of
gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek is
aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer)
aanwezig zijn, dan wel niet behoudenswaardig zijn;
b de verbeelding van het plan zodanig te wijzigen dat het bestemmingsvlak naar
ligging wordt verschoven, dan wel naar omvang wordt vergroot of verkleind, of van
de verbeelding wordt verwijderd voor zover de middels archeologisch onderzoek
geconstateerde archeologische waarde daartoe aanleiding geeft.
c de oppervlaktes en/of de dieptes van de bodemingreep zoals opgenomen in deze
regels te veranderen en/of hier desgewenst een extra aanduiding voor op te nemen
indien dat op basis van nader verkregen archeologisch kennis noodzakelijk en/of
mogelijk is.
Op de voorbereiding van een besluit omtrent toepassing wijzigingsbevoegdheid is de in
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.
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Waarde - Geen archeologische waarde
De voor 'Waarde–Geen archeologische waarde' aangewezen gronden zijn, behalve voor
de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor bescherming en
veiligstelling van de op of in deze gronden aanwezige en of te verwachten
archeologische monumenten.
Voor de gebieden met de bestemming 'Waarde - Geen archeologische waarde' gelden
geen nadere regels ten behoeve van de bescherming van archeologische monumenten.
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Waterstaat - Waterlopen

6.1

Bestemmingsomschrijving

6.1.1

Algemeen
De voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a behoud en bescherming van de watergang;
b taluds, oevers en onderhoudsstroken.

6.2

Bouwregels
Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste
van de bestemming, met een maximale bouwhoogte van 3 m.

6.3

Afwijken van bouwregels
Bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.2 voor de
bouw van bouwwerken voor zover deze zijn toegestaan binnen de andere daar
voorkomende bestemming(en), mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waterstaatsbelangen;
b er dient vooraf schriftelijk advies te worden ingewonnen bij de beheerder van de
watergang
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Hoofdstuk 3
Artikel 7

Gemeente Asten

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling
van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 8
8.1

Algemene bouwregels
Bestaande afwijkende maatvoering
In die gevallen, dat de (goot)hoogte, de oppervlakte, de inhoud, een
bebouwingspercentage en/of de afstand tot de weg of perceelsgrenzen, en andere
maten, voor in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet of Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht tot stand gekomen, op het tijdstip van terinzagelegging van
het ontwerp van het plan minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in
hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die
bestaande maatvoering in afwijking daarvan als minimaal respectievelijk maximaal
toegestaan.

8.2

Ondergronds bouwen
Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels
opgenomen afwijkingen, de volgende bepalingen:
a Ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend binnen de fundering van de
(bedrijfs)woningen, van de bijgebouwen bij de (bedrijfs)woningen alsmede van de
de centrale voorzieningen toegestaan.
b De ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken mag niet meer
bedragen dan 4 m.
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Algemene aanduidingsregels

9.1

overige zone - aardkundig waardevol gebied

9.1.1

Aanduidingsomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - aardkundig waardevol gebied'
zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de
bescherming van aardkundige waarden.

9.1.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
9.1.2.1

Verbodsbepaling
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen
bouwwerk zijnde, of werkzaamheden op of in de als 'overige zone - aardkundig
waardevol gebied' aangeduide gronden, de volgende werkzaamheden of werken, niet
zijnde bouwwerken uit te voeren:
a het diepploegen en diepwoelen van gronden;
b het ontgronden, vergraven, afgraven en egaliseren van gronden.

9.1.2.2

Uitzonderingen
Het bepaalde als bedoeld onder 9.1.2.1 is niet van toepassing, indien de
werkzaamheden of werken:
a het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhouds- en
vervangingswerkzaamheden van bestaande riolen, kabels en leidingen,
bestratingen en beplantingen;
b reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit
bestemmingsplan;
c mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.

9.1.2.3

Toelaatbaarheid
Het bevoegd gezag verleent de vergunning, indien er geen aardkundige waarden
worden of kunnen worden geschaad dan wel schade door werkzaamheden of werken
kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen
van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften.
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Overige zone - waardevolle houtopstanden

9.2.1

Aanduidingsomschrijving
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De gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - waardevolle houtopstanden'
zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de
bescherming van waardevolle houtopstanden.
9.2.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
9.2.2.1

Verbodsbepaling
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen
bouwwerk zijnde, of werkzaamheden op of in de als 'overige zone - waardevolle
houtopstanden' aangeduide gronden, de volgende werkzaamheden of werken, niet
zijnde bouwwerken uit te voeren:
a het vellen en/of rooien van bos of andere houtgewassen of het verrichten van
werkzaamheden welke de dood of ernstige beschadiging van houtgewas ten
gevolge kunnen hebben, behoudens bij wijze van verzorging.

9.2.2.2

Uitzonderingen
Het bepaalde als bedoeld onder 9.2.2.1 is niet van toepassing, indien de
werkzaamheden of werken:
b het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhoud- en
vervangingswerkzaamheden van bestaande riolen, kabels en leidingen,
bestratingen en beplantingen;
c reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit
bestemmingsplan;
d mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.

9.2.2.3

Toelaatbaarheid
Het bevoegd gezag verleent de vergunning, indien er geen waardevolle houtopstanden
worden of kunnen worden geschaad dan wel schade door werkzaamheden of werken
kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen
van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften.
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Algemene afwijkingsregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:
a de bestemmingsregels en toestaan dat bestemmingsgrenzen en maten worden
overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft, met maximaal
10%.
b de bestemmingsregels en toestaan dat kleine, niet voor bewoning bestemde
gebouwtjes van openbaar nut, waaronder wachthuisjes ten behoeve van het
openbaar vervoer, telefooncellen, transformatorhuisjes, gasdrukregel- en
meetstations, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, en naar aard daarmee gelijk te
stellen gebouwtjes worden gebouwd, mits:
1 de inhoud per gebouwtje niet meer bedraagt dan 40 m3;
2 de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.
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Hoofdstuk 4
slotregels
Artikel 11
11.1

Gemeente Asten

Overgangs- en

Overgangsrecht
Overgangsrecht bouwwerken
a Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1 gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2 na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van deomgevingsvergunning voor het bouwen
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet
gegaan.
b Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een
bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%.
c Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar
bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd
zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.2

Overgangsrecht gebruik
a Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden
voortgezet.
b Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het
bepaalde onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan
strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang
wordt verkleind.
c Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt
onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
d Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was
met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de
overgangsbepalingen van dat plan.
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e Ter plaatse van de aanduiding 'PM' is, in afwijking van het bepaalde onder d, het
bepaalde onder a wel van toepassing op het gebruik dat de natuurlijke personen die
zijn genoemd in onderstaande tabel, op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan maakten van gronden en/of opstallen gelegen op de in de tabel
opgenomen standplaatsen, met dien verstande dat zodra het betreffende strijdige
gebruik duurzaam wordt beëindigd, dit niet meer is toegestaan.
PM

Artikel 12

Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 'Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017'.

mei 2017
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Bijlage 1

Overzicht
aan huis gebonden beroepen en bedrijven

Bijlage bij de regels
Overzicht aan huis gebonden bedrijf en aan huis gebonden beroep
Bij de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf valt te denken aan:
1 autorijschool (geen theorie);
2 bloemschikker;
3 computerservice (o.a. systeembouw/-analyse);
4 decorateur;
5 fietsenreparateur;
6 fitness-studio;
7 fotograaf;
8 goud- en zilversmid;
9 glazenwasser;
10 hoedenmaker;
11 hondentrimmer;
12 instrumentenmaker;
13 kaarsenmaker;
14 kapper;
15 klompenmaker;
16 koeriersdienst;
17 lijstenmaker;
18 loodgieter;
19 meubelmaker;
20 muziekinstrumentenmaker;
21 nagelstudio/pedicure;
22 pottenbakker;
23 prothesemaker;
24 reisorganisatie (kleinschalig);
25 reparatie van kleine consumentenartikelen
(antiek/radio’s-tv’s/horloges etc.);
26 schoonheidsspecialist;
27 traiteur;
28 tv/radio reparateur;
29 zadelmaker.
Deze lijst is niet onuitputtelijk. Echter het uitgangspunt bij deze activiteiten moet zijn dat het
woonkarakter niet wezenlijk mag worden aangetast.

Door de kamers van koophandel is de volgende lijst samengesteld van personen die als
aan huis gebonden beroepen (vrije beroepsbeoefenaars), gelden. Dit zijn:
1. adviseur;
2. advocaat;
3. accountant-administratieconsulent;
4. alternatieve genezer;
5. belastingconsulent;
6. bouwkundig architect;
7. dierenarts;
8. fysiotherapeut;
9. gerechtsdeurwaarder;
10. huidtherapeut;
11. huisarts;
12. interieurarchitect;
13. juridisch adviseur;
14. kunstenaar;
15. logopedist;
16. makelaar;
17. medisch specialist;
18. notaris;
19. oefentherapeut Cesar/Mensendieck;
20. organisatieadviseur;
21. orthopedagoog;
22. psycholoog;
23. redacteur;
24. registeraccountant;
25. stedenbouwkundige;
26. tandarts;
27. tandartsspecialist;
28. tolk;
29. tuin- en landschapsarchitect;
30. verloskundige;
Een beroep dat hier niet op voorkomt, geldt in beginsel niet als ‘aan huis gebonden beroep
(vrij beroep)’, tenzij de onderneming/beroepsbeoefenaar anders aan kan tonen.

Bijlage 2

Toegesneden lijst van bedrijfstypen

Bijlage 2 bij de regels:
Toegesneden lijst van bedrijfstypen

Bijlage 2 bij de regels:
Toegesneden lijst van bedrijfstypen

Bijlage 2 bij de regels:
Toegesneden lijst van bedrijfstypen

Bijlage 2 bij de regels:
Toegesneden lijst van bedrijfstypen
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Bijlage 5
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Samenvatting
Sinds 2015 wordt er gewerkt met veegplannen. In één bestemmingsplan worden dan
meerdere losse initiatieven opgenomen (bij elkaar geveegd). In maart van dit jaar zijn
we weer gestart met een nieuwe ronde waarvoor aanvragers ruimtelijke onderbouwingen
hebben ingediend. Deze zijn getoetst en nu opgenomen in voorliggend
voorontwerpbestemmingsplan Asten veegplan 2017-2. De inspraak en het vooroverleg is
opgestart en wij verzoeken u nu uw wensen en bedenkingen op het veegplan te geven.
Inleiding
Het bestemmingsplan ‘Asten veegplan 2017-2’ bevat de volgende nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen:
1. Bergdijk 6
De initiatiefnemer is voornemens de huidige woning aan Bergdijk 6 te slopen en
daarvoor in de plaats een nieuwe woning op te richten. De beoogde woning zal
gedeeltelijk worden gesitueerd buiten het huidige bouwvlak en past daarmee niet
binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’.
2. Kleine Heitrak 36
Initiatiefnemer heeft al vele jaren een bedrijfsterrein aan de Kleine Heitrak 36/36a te
Heusden in gebruik ten behoeve van het uitvoeren van het agrarisch verwant bedrijf,
zijnde een loon- en grondverzetbedrijf. Een deel van het bedrijfsterrein is
overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (vastgesteld 7 juli
2009) bestemd als ‘Bedrijf – agrarisch verwant’. Een overig deel waaronder de
vergunde in-/uitrit en een deel van het op-/overslagterrein kent de bestemming
‘Agrarisch met waarden’.
Gezien de aard van de activiteiten van het loonbedrijf correspondeert een en ander
niet met de van toepassing zijnde besteming.

3.

4.

5.

6.

7.

Uitgaande van de bestaande omvang van het bedrijf in het algemeen en het aantal
machines/werktuigen in het bijzonder, is de huidige bedrijfsoppervlakte i.c. de
bestemming ‘Bedrijf-agrarisch verwant’, zoals opgenomen in het bestemmingsplan
Buitengebied Asten te beperkt voor een doelmatige- en effectieve bedrijfsuitoefening
voor de komende planperiode. Gezien het feit dat reeds is voorzien in een doelmatige
aanpassing van het gebruiksoppervlak, is het wenselijk om het bestemmingsvlak
‘Bedrijf – agrarisch verwant’ in zuidelijke richting te vergroten overeenkomstig het
bestaande gebruik.
Meijelseweg nabij 50
Initiatiefnemer is voornemens om op het perceel Meijelseweg nabij 50 te Heusden een
Ruimte voor Ruimte woning op te richten. De beoogde herontwikkeling is binnen de
regels van het vigerende bestemmingsplan niet rechtstreeks mogelijk. Het vigerende
bestemmingsplan dient derhalve ter plaatse van de locatie Meijelseweg nabij 50 te
worden herzien om de beoogde herontwikkeling mogelijk te maken.
Voordeldonk naast 47a wn 49
Initiatiefnemer is voornemers één woning te realiseren op een perceel tussen
Voordeldonk 47a en Voordeldonk 49 te Asten. Volgens het vigerende
bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’ mag er op het perceel momenteel geen
woning worden gerealiseerd, omdat een bouwvlak binnen de bestemming ‘Wonen’
ontbreekt. Derhalve staat het vigerende bestemmingsplan de realisatie van de woning
niet toe. Het bestemmingsplan zal worden herzien om deze ontwikkeling mogelijk te
maken.
Voordeldonk 71-71a
Ter plaatse van de locatie Voordeldonk 71a te Asten is een bedrijfsgebouw aanwezig
welke in gebruik is bij de bedrijfswoning aan Voordeldonk 71. Initiatiefnemer is
voornemens het projectgebied om te zetten in een tweetal woonbestemmingen. De
huidige bedrijfswoning aan Voordeldonk 71 zal daarbij worden omgezet in een
burgerwoning. Het bedrijfsgebouw op de locatie Voordeldonk 71a zal worden gesloopt
en plaatsmaken voor een nieuw te bouwen burgerwoning.
Voorste Heusden nabij 10
Initiatiefnemer is eigenaar van de locatie Voorste Heusden ongenummerd te Heusden,
tussen Voorste Heusden 10 en Vaarsenhof en is voornemens ter plaatse een Ruimte
voor Ruimte woning te realiseren. De locatie kent echter in het vigerende
bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2008’ een agrarische bestemming zonder
bebouwingsmogelijkheden. De beoogde herontwikkeling is binnen de regels van het
vigerende bestemmingsplan dan ook niet rechtstreeks mogelijk. Het vigerende
bestemmingsplan dient derhalve ter plaatse van de locatie Voorste Heusden ong. te
Heusden te worden herzien om de beoogde herontwikkeling mogelijk te maken.
Waardjesweg 15
De initiatiefnemer is eigenaar van het perceel Waardjesweg 15, welke bestaan uit de
perceelnummers 551 en 616. Initiatiefnemer is voornemens op perceel 616 het
aantal volières uit te breiden en een tweede bedrijfsgebouw te realiseren. Het project
sluit aan bij het bestaande project op perceel 551.
Het hele perceel heeft een bedrijfsbestemming, maar het perceel voor de uitbreiding
is nu alleen als demonstratieplaats bestemd en in gebruik en zal in de toekomst
tevens voor de huisvesting van roofvogels dienen. Het nieuwe bedrijfsgebouw zal
dienen voor de huisvesting van vogels en voor opslagdoeleinden. Omdat alleen
perceel 551 mag worden bebouwd, kan de uitbreiding alleen worden gerealiseerd na
wijziging van het bestemmingsplan.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de beschrijving van de ruimtelijke
ontwikkelingen in hoofdstuk 3 van de toelichting bij het voorontwerp en naar de
afzonderlijke ruimtelijke onderbouwingen die als bijlagen deel uitmaken van de
toelichting.
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Wat willen we bereiken
Een vastgesteld bestemmingsplan.
Wat gaan we daarvoor doen
Na behandeling in uw commissie en na afloop van de termijn van inspraak en
vooroverleg zal het ontwerp veegplan worden opgesteld, rekening houdend met de
ingekomen reacties op het voorontwerp.
Voordat het ontwerpbestemmingsplan ‘Asten veegplan 2017-2’ ter inzage wordt gelegd,
worden met verzoekers anterieure overeenkomsten voor bovengenoemde ruimtelijke
ontwikkelingen aangegaan.
Mogelijke alternatieven
n.v.t.
Risico’s
In de anterieure overeenkomsten is vastgesteld dat het risico van eventuele planschade
als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen op verzoekers wordt afgewenteld.
Wat mag het kosten
In de anterieure overeenkomsten zijn afspraken over de planontwikkelingskosten
vastgelegd. Daarbij is onder meer bepaald dat de gemeentelijke apparaatskosten op
verzoekers worden verhaald.

Opsteller: m.rooijakkers@asten.nl
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Asten veegplan 2017-2
Toelichting
Voorontwerp

Publicatiedatum ontwerpbestemmingsplan
Datum vastgesteld
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING
1.1.

Aanleiding

Per 1 januari 2015 hanteert de gemeente het principe van “veegplannen”. In de
veegplannen worden de plannen van (particuliere) initiatiefnemers gebundeld in één
bestemmingsplan, worden de projectomgevingsvergunningen verwerkt en worden
ambtelijke wijzigingen (omissies) hersteld.
Het voorliggende bestemmingsplan is “Asten veegplan 2017-2” en bestaat uit:
1. Nieuwe ontwikkelingen
Als er een nieuwe ontwikkeling plaatsvindt, moeten initiatiefnemers (particulier of
gemeente) zelf een ruimtelijke onderbouwing (met de eventueel benodigde onderzoeken)
laten opstellen. De verschillende ruimtelijke onderbouwingen zijn in dit bestemmingsplan
“Asten veegplan 2017-2” gebundeld. De nieuwe ontwikkelingen betreffen:
-

Bergdijk 6;

-

Kleine Heitrak 36

-

Meijelseweg nabij 50

-

Voordeldonk naast 47a en 49

-

Voordeldonk 71-71a

-

Voorste Heusden nabij 10

-

Waardjesweg 15

2. Ambtshalve aanpassingen
Met dit veegplan heeft de gemeente Asten ook een aantal kleine aanpassingen
doorgevoerd. Deze ambtshalve aanpassingen zijn het gevolg van praktijkervaringen met
de geldende bestemmingsplannen. Dit zijn:
-

1.2

Monumentaal graf

Plangebied

Het plangebied betreft de ondergrond van de nieuwe ontwikkelingen, onherroepelijke
projectomgevingsvergunningen en ambtshalve aanpassingen zoals vermeld in paragraaf
1.1. Het plangebied bestaat daarmee uit verschillende locaties van het volledige
grondgebied van gemeente Asten. Op onderstaande afbeelding is het plangebied
weergegeven, waarop de locaties genoemd in paragraaf 1.1 zijn gekenmerkt.
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1.3

Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het toetsingskader voor de nieuwe
ontwikkelingen beschreven. Dit toetsingskader betreft enerzijds diverse relevante
beleidsdocumenten en anderzijds relevante planologische (milieu)aspecten.
In hoofdstuk 3 worden de nieuwe ontwikkelingen beschreven, aangevuld met
samenvattingen van de ruimtelijke onderbouwingen.
In hoofdstuk 4 wordt vervolgens een juridische planbeschrijving gegeven.
Tot slot bevat hoofdstuk 5 de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan, waarbij de
financiële haalbaarheid en de uitkomsten van de inspraak en overlegmomenten zijn
opgenomen.
Voor de nieuwe ontwikkelingen hebben de initiatiefnemers de ruimtelijke
aanvaardbaarheid moeten aantonen. In dat verband hebben zij ruimtelijke
onderbouwingen opgesteld en planologische onderzoeken laten uitvoeren. De ruimtelijke
onderbouwingen met de bijbehorende onderzoeken zijn in de bijlagen opgenomen.
Toelichting veegplan – 2017-2
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HOOFDSTUK 2 TOETSINGSKADER
2.1

Inleiding

Ruimtelijke ordening is de verdeling van de ruimte voor verschillende functies. Daarbij worden
keuzes gemaakt omdat ruimte schaars is. Met dat doel, worden alle ruimtelijk relevante aspecten
op een rij gezet (geordend) en belangen afgewogen. Want belangen kunnen tegenstrijdig zijn.
Deze belangenafweging is de ruimtelijke ordening. Bij een goede belangenafweging moet altijd
duidelijk zijn waar welke functie is, en waarom die functie nodig is (nut en noodzaak) en nu juist
op die plek is gelegen.
Met andere woorden, er moet altijd een antwoord zijn op de vragen “Wat waar en waarom daar”.
Dit antwoord moet te vinden zijn in de toelichting bij het bestemmingsplan.
Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap hebben in de loop der jaren diverse
beleidsnota’s opgesteld die mede het ruimtelijke beleid voor een regio bepalen. Deze beleidsnota’s
bevatten de uitgangspunten voor het bestemmingsplan. Daarnaast gelden diverse wettelijke
regelingen als randvoorwaarden voor het bestemmingsplan. In de hierna volgende paragrafen 2.2
tot en met 2.4 worden de planologische relevante beleidsnota’s en overige wettelijke regelingen
overzichtelijk weergegeven en kort toegelicht.
Als onderdeel van de toelichting moet ook inzicht worden geboden in de planologische relevante
(milieu) aspecten. In paragraaf 2.5 is het toetsingskader van de afzonderlijke aspecten opgenomen.

2.2

Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Toetsingskader
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), die op 13 maart 2012 door de minister is
vastgesteld, zijn de principes voor de ruimtelijke inrichting van Nederland vastgelegd.
Hoofddoel van de SVIR is Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden.
De SVIR vervangt alle voorgaande rijksnota’s ten aanzien van ruimte en mobiliteit (waaronder de
Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit, behalve de Structuurvisie Nationaal Waterplan.
Het rijk heeft drie hoofddoelen geformuleerd om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en
veilig te houden voor de middellange termijn (2028):
-

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur van Nederland;

-

Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de
gebruiker voorop staat;

-

Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.

De hoofdlijn van de SVIR is dat het Rijk op het gebied van de ruimtelijke ordening terugtreedt en
dat gemeenten en provincies op dit taakveld een meer prominente rol krijgen. In het SVIR staat
centraal dat alleen nog een taak voor het Rijk is weggelegd wanneer sprake is van:
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-

een onderwerp dat nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van gemeenten
overstijgt. Bijvoorbeeld ruimte voor militaire activiteiten en opgaven in de stedelijke regio’s
rondom de bijv. mainports, brainport en greenports;

-

een onderwerp waarvoor internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan.

-

een onderwerp dat provincie- of landsgrensoverschrijdend is, of een hoog afwentelingsrisico

Bijvoorbeeld voor biodiversiteit, duurzame energie of werelderfgoed;
kent of reeds in beheer is bij het Rijk. Bijvoorbeeld het hoofdnetwerk voor mobiliteit (over weg,
water, spoor en lucht) en energie, waterveiligheid en de bescherming van gezondheid van
inwoners.
Deze drie criteria zijn leidend bij de in de structuurvisie benoemde rijksdoelen en bijbehorende
nationale belangen. Voor de gemeente Asten zijn geen directe rijksdoelen benoemd.
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Toetsingskader
Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR heeft het Rijk, op basis van de
Wet ruimtelijke ordening op 22 augustus 2011 het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
vastgesteld. Op 1 oktober 2012 is een wijziging van het Barro vastgesteld. In het Barro zijn regels
opgenomen ter bescherming van de nationale belangen, zoals vastgelegd in de SVIR. Deze regels
moeten in acht worden genomen bij het opstellen van provinciale ruimtelijk verordeningen,
bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen.
Regels uit het Barro die relevant kunnen zijn voor de gemeente betreffen:
-

radarverstoringsgebied Vliegbasis Volkel;

-

buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Besluit ruimtelijke ordening
Toetsingskader
Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR heeft het Rijk, op basis van de
Wet ruimtelijke ordening een tweede besluit genomen waarmee dat mogelijk is: het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt juridische kaders aan de processen van ruimtelijke
belangenafweging en besluitvorming bij de verschillende overheden. De ‘ladder duurzame
verstedelijking’ is in 2012 opgenomen in het Bro.
Nationaal Milieubeleidsplan 4
Toetsingskader
In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4), “Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid
(2001)” wordt de wil uitgesproken om een einde te maken aan het afwentelen van milieulasten op
de generaties na ons en op mensen in arme landen. Het NMP4 heeft een reikwijdte tot 2030 en
richt zich in hoofdzaak op enkele hardnekkige milieuknelpunten. De aandacht van dit
milieubeleidsplan gaat hoofdzakelijk uit naar de duurzaamheid van de samenleving. Op basis van
enkele hardnekkige milieuproblemen (onder andere klimaatverandering en overexploitatie van
natuurlijke hulpbronnen) en het uitgangspunt van duurzaamheid is in het NMP4 een vierledige
ambitie neergelegd:
-

mondiaal: beschikbaarheid natuurlijke hulpbronnen en bescherming biodiversiteit;

-

Nederland: natuur en biodiversiteit;
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-

Nederland: gezond en veilig;

-

Nederland: hoogwaardige leefomgeving.

Rooilijnenbeleid Rijkswaterstaat
Toetsingskader
In verband met verkeersbelangen dienen gronden langs autosnelwegen te voldoen aan het
rooilijnenbeleid van Rijkswaterstaat. Dit betekent dat er beperkingen gelden (bouwverbod) voor de
zone tot 100 meter uit de as van de dichtstbijzijnde rijbaan van de rijksweg. Het grondgebied van
de gemeente Asten ligt aan weerszijden van de A67.

2.3

Provinciaal beleid

Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant
Toetsingskader
De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) is op 19 maart 2014 in werking getreden. Deze
structuurvisie is een actualisatie van de visie die in 2010 werd vastgesteld. De SVRO geeft aan
welke ambities de provincie heeft op het gebied van het provinciale ruimtelijke beleid tot 2025 en
hoe ruimtelijke ontwikkelingen een plek kunnen krijgen die aansluit bij de kwaliteiten van Brabant.
In de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn twee ruimtelijke trends te onderscheiden: de
schaalvergroting en de behoefte aan identiteit.
De provincie streeft naar een concentratie van verstedelijking, robuuste en aaneengesloten
natuurgebieden, concentratiegebieden voor glastuinbouw en intensieve veehouderijen en
voldoende ruimte voor waterberging nu en in de toekomst. De provincie wil duurzaam en zuinig
omgaan met de leefomgeving en de ruimte en een goede relatie creëren tussen wonen en werken
in de stedelijke omgeving en een groene landelijke omgeving daarbuiten.
De provincie kiest in haar ruimtelijke beleid tot 2025 voor de verdere ontwikkeling van gevarieerde
en aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus en een kennisinnovatieve economie met als basis
een klimaatbestendig en duurzaam Brabant. Het principe van behoud en ontwikkeling van het
landschap is in de SVRO de ‘rode’ draad die de ruimtelijke ontwikkelingen stuurt.
De SVRO is samen met de Verordening ruimte een middel om de provinciale ruimtelijke visie op
Brabant te realiseren.
De SVRO is opgebouwd uit twee delen (A en B) en een uitwerking.
Deel A bevat de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid. Hierin heeft de provincie haar
belangen gedefinieerd en ruimtelijke keuzes gemaakt. Ook beschrijft de provincie vanuit welke
filosofie ze haar doelen wil bereiken. Die is: ‘samenwerken aan kwaliteit’. De provincie realiseert
haar doelen op vier manieren: door regionaal samen te werken, te ontwikkelen, te beschermen en
te stimuleren.
In deel B beschrijft de provincie vier ruimtelijke structuren: de groenblauwe structuur, het landelijk
gebied, de stedelijke structuur en de infrastructuur. Voor iedere structuur formuleert de provincie
ambities en beleid. Per beleidsdoel is aangegeven welke instrumenten de provincie inzet om haar
doelen te bereiken.
De provincie heeft geen aparte ruimtelijke visie op het landschap ontwikkeld, maar geeft haar visie
op het landschap vorm in de 'uitwerking gebiedspaspoorten'. Daarin beschrijft de provincie welke
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landschapskenmerken zij op regionaal niveau van belang vindt en hoe deze kunnen worden
versterkt. Er zijn ook deelstructuurvisies opgesteld voor specifieke onderwerpen.
Verordening ruimte
Toetsingskader
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening heeft de provincie Noord-Brabant een verordening
opgesteld waarin de provincie aangeeft welke ambities en doelen bereikt moeten worden en welke
instrumenten zij wil inzetten. Op 7 februari 2014 hebben Provinciale Staten de Verordening ruimte
2014 (hierna: de Verordening) vastgesteld. In de Verordening ruimte staan regels waarmee een
gemeente rekening moet houden bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen. Door deze regels
weten de gemeenten al in een vroeg stadium waar ze rekening mee moeten houden. Per
onderwerp zijn in de verordening gebieden tot op perceelniveau begrensd op een kaart. Hierdoor is
duidelijk voor welke gebieden de regels gelden.
De onderwerpen die in de verordening staan, komen uit de provinciale structuurvisie. Daarin staat
wat de provincie van belang vindt en hoe de provincie die belangen wil realiseren. De verordening
is daarbij een van de manieren om die provinciale belangen veilig te stellen.
Belangrijke onderwerpen in de Verordening ruimte zijn:
-

ruimtelijke kwaliteit;

-

stedelijke ontwikkelingen;

-

natuurgebieden en andere gebieden met waarden;

-

agrarische ontwikkelingen, waaronder de zorgvuldige veehouderij;

-

overige ontwikkelingen in het buitengebied.

Voor een paar onderwerpen zijn in de verordening regels opgenomen die rechtstreeks doorwerken
naar de vergunningverlening bij gemeenten totdat deze regels zijn verankerd in het
bestemmingsplan.
In de verordening is voor een aantal onderwerpen de mogelijkheid opgenomen om de grens van
een gebied te wijzigen. Daarnaast is er een algemene ontheffingsmogelijkheid opgenomen. Ook
kunnen gemeenten om wijziging van de begrenzing van gebieden verzoeken, zonder dat de
verordening daarvoor regels stelt: de jaarlijkse actualisering.

2.4

Gemeentelijk beleid

Structuurvisie ‘De Avance’ (Asten)
Toetsingskader
Op 2 februari 2006 heeft de gemeenteraad van Asten de structuurvisie ‘De Avance’ vastgesteld.
Deze visie geeft de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van Asten weer tot het jaar 2030.
De structuurvisie is zowel een richtinggevend kader als een toetsingskader waarin gewenste en
ongewenste ontwikkelingen in de toekomst zijn beschreven. De ruimtelijke vertaling is
weergegeven op twee kaartbeelden: een structuurkaart met de bestaande kwaliteiten van de
gemeente en de strategiekaart waarin keuzes en ontwikkelingen voor de toekomst zichtbaar zijn
gemaakt. Beide kaartbeelden zijn gecombineerd tot een Ruimtelijk Model, waarin de gewenste
ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende decennia zijn weergegeven.
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Centrumvisie (Asten)
Toetsingskader
In 2006 heeft de gemeenteraad van Asten de Centrumvisie Asten vastgesteld. Om in de toekomst
tot een betere ruimtelijke afstemming te kunnen komen had de gemeente Asten behoefte aan een
visie op het centrum. De centrumvisie vormt het frame waarbinnen toekomstige ontwikkelingen
beoordeeld en uitgevoerd kunnen worden, zodat het gebied kan uitgroeien tot een aantrekkelijk en
hoogwaardig centrum van Asten. Uitgangspunt is een ruimtelijke afstemming tussen verschillende
deelaspecten en ontwikkelingen.
Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2007-2010
Toetsingskader
In juni 2007 heeft de gemeenteraad van Asten het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme
2007-2010 ‘Toerisme bevorderen en ruimte voor dynamiek’ vastgesteld. De gemeente Asten wil
een stimulerend beleid voeren dat gericht is op ontwikkelingskansen van de sector. Het gaat hierbij
om selectieve groei en niet meer van hetzelfde. De gemeente wil planologische ruimte bieden aan
kansrijke initiatieven; dit wordt geregeld in het bestemmingsplan.
Visie ‘bedrijventerreinen Asten en Someren’
Toetsingskader
In 2009 is door de gemeenten Asten en Someren de ‘Visie bedrijventerreinen Asten en Someren
2009-2023’ vastgesteld. In deze visie hebben de gemeenten en het georganiseerde bedrijfsleven in
Asten en Someren een gezamenlijk ambitieniveau voor de bedrijventerreinen in de gemeenten
neergelegd. De visie is opgesteld door beide gemeenten, het georganiseerde bedrijfsleven in
samenspraak met de Kamer van Koophandel, de N.V. Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Bij het opstellen van de visie is gebruik gemaakt
van de methodiek van de Ruimteplanner. De methodiek van de Ruimteplanner is in 2008 door de
Kamer van Koophandel Brabant en BRO ontwikkeld. Vanuit een bottom-up benadering is een
onderbouwing gegeven over de aard en omvang van de lokale ruimtebehoefte in beide gemeenten.
De ruimtebehoefte heeft als input gediend voor het formuleren van de beleidsuitgangspunten. Een
belangrijk uitgangspunt van de visie is de koppeling van nieuwe ontwikkelingen aan de
herstructurering van bestaande locaties. De hoofdbeleidsuitgangspunten van de visie zijn:
-

duurzaam gebruik van bestaande terreinen;

-

ontwikkelen van voldoende nieuw bedrijventerrein om in de verplaatsingsbehoefte van zittende
bedrijven te kunnen voorzien.

-

uitgangspunt is het juiste bedrijf op de juiste plek; dit vraagt om een heldere segmentering
van de bedrijventerreinen;

-

solitaire vestigingslocaties in het de kernen en het buitengebied verdienen maatwerk;

-

het faciliteren van starters als motor van de toekomstige economie.

Structuurvisie Bedrijventerreinen
Toetsingskader
In de op 13 november 2012 vastgestelde ‘Structuurvisie Bedrijventerreinen 2012’ worden de
hoofdkeuzen van de ‘Visie bedrijventerreinen Asten en Someren 2009-2023’ en de ‘Centrumvisie’
ruimtelijk vertaald en uitgewerkt. De structuurvisie vormt het beleidsmatig kader voor op te stellen
bestemmingsplannen.
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Een goede samenhang tussen de functionele ontwikkelingen op de bedrijventerreinen en het
centrum van Asten wordt erg belangrijk geacht. De bedrijventerreinen zijn uitermate belangrijk
voor het behoud en een positieve ontwikkeling van de economie in Asten. Hiertoe dienen deze
terreinen ruimte te bieden voor ondernemersdynamiek. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten
geformuleerd:
-

De uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijventerreinareaal zijn beperkt, daarom wordt
ingezet op het behoud van de beschikbare locaties en de kwaliteit op de terreinen;

-

De bestaande bedrijventerreinen blijven in de toekomst primair behouden als locatie voor de
functies die traditioneel op bedrijventerreinen zijn gevestigd;

-

Reguliere bedrijvigheid op de bedrijventerreinen ondervindt geen beperkingen ten gevolge van
de vestiging van niet-traditionele functies, zoals bijvoorbeeld kantoren, sportscholen etc., die
elders niet kunnen worden gevestigd.

Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap
Toetsingskader
De Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap vormt een nadere uitwerking van artikel
3.2 van de Verordening ruimt 2014. Deze structuurvisie is gericht op verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit in het buitengebied. De structuurvisie geldt voor alle ontwikkelingen in het buitengebied
die niet rechtstreeks passen binnen de regels van het bestemmingsplan (wijzigingsplan,
uitwerkingsplan, bestemmingsplan, omgevingsvergunning op basis van art. 2.12, 1e lid, onderdeel
a, onder 3 van de Wabo). Het uitgangspunt voor medewerking aan ruimtelijke ontwikkelingen is of
het past binnen bestaand beleid (voor het buitengebied) of toekomstige beleid van de gemeente
Asten. Bestaand beleid is onder andere de structuurvisie De Avance en de specifiek voor de
bebouwingsconcentraties in het buitengebied de structuurvisie bebouwingsconcentraties 2010.
Daarnaast is in het landschapsontwikkelingsplan de Peel het beleid voor het landschap opgenomen.
Tevens is er een regeling sloop ongewenste bebouwing buitengebied. De voorliggende
structuurvisie vormt een aanvulling op het bestaande beleid op het gebied van
kwaliteitsverbetering van het buitengebied. Het kan gezien worden als een koppeling tussen de
verschillende beleidsdocumenten.
De gemeente vraagt een bijdrage in de ruimtelijke kwaliteitsverbetering. De structuurvisie vormt
de wettelijke grondslag en heeft tot doel de bijdrage juridisch veilig te stellen en afdwingbaar te
maken. In de uitvoeringsparagraaf van deze structuurvisie wordt de bijdrage van een ruimtelijke
ontwikkeling gekoppeld aan de uitvoering van diverse projecten voor kwaliteitsverbetering in het
buitengebied.
Structuurvisie Bebouwingsconcentraties
Toetsingskader
De visie bebouwingsconcentraties geeft op basis van een ruimtelijke analyse en visie per
bebouwingsconcentratie aan welke ontwikkelingsmogelijkheden er geboden kunnen worden.
Tevens zijn de doelstellingen beschreven ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit binnen de
bebouwingsconcentraties. Het bepalen van de grenzen van de verschillende
bebouwingsconcentraties is gedaan in het kader van het Bestemmingsplan Buitengebied Asten
2008. In het voorliggende bestemmingsplan worden de bebouwingsconcentraties en
ontwikkelingsmogelijkheden uit het bestemmingsplan Buitengebied Asten 2008 overgenomen.
Beleidsnota plattelandswoningen
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Toetsingskader
Op 1 januari 2013 is de Wet plattelandswoningen in werking getreden. De wet voorziet in de
mogelijkheid om voormalige agrarische bedrijfswoningen door derden te laten bewonen. Dit houdt
in dat illegale burgerbewoning van agrarische bedrijfswoningen niet langer wordt beschermd tegen
milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf. Voortaan is het planologisch regime bepalend voor de
bescherming tegen negatieve milieueffecten en niet langer het feitelijke gebruik.
De wet maakt het mogelijk om de voormalige bedrijfswoning specifiek als plattelandswoning aan te
wijzen en deze hiermee een lager beschermingsregime dan een reguliere burgerwoning toe te
kennen, gelijk aan dat van een bedrijfswoning. De woning blijft juridisch gezien onderdeel van de
inrichting (het agrarisch bedrijf).
De gemeente Asten wil in bepaalde gevallen meewerken aan het aanduiden van agrarische
bedrijfswoningen als plattelandswoning. Het gemeentelijk beleid hiervoor is omschreven in de
Beleidsnota plattelandswoningen. De volgende beleidsregels worden gehanteerd:
1. Het aanwijzen van plattelandswoningen dient zich te beperken tot bestaande knelpuntsituaties.
Als peildatum wordt de datum van bekendmaking van de gemeentelijke beleidsnota
gehanteerd. In de gemeente Asten gaat het naar schatting om ca. 10 potentiële locaties.
2. De aanwijzing van een plattelandswoning mag niet leiden tot aanvraag van nieuwe
bedrijfswoning(en) op enige termijn.
3. Een plattelandswoning wordt alleen toegestaan als het bijbehorend agrarisch bedrijf actief is en
ook in de nabije toekomst actief blijft. Als het agrarisch bedrijf gestopt is of op korte termijn
gaat stoppen dient aan de gehele locatie een andere herbestemming (bijv. wonen) gegeven te
worden.
4. Bij het aanwijzen van een plattelandswoning wordt een minder goed woon- en leefklimaat
geaccepteerd. De gemeente stelt dus geen minimale eisen aan bijvoorbeeld de
achtergrondbelasting van geur of het geluidsniveau als gevolg van het bijbehorend agrarisch
bedrijf. Voor het aspect luchtkwaliteit dient wel voldaan te worden aan de normen uit de Wet
luchtkwaliteit, die zijn gebaseerd op Europese wetgeving.
5. Voor de plattelandswoning gelden dezelfde bouwregels als voor een agrarische bedrijfswoning
(onder andere een maximale inhoud van 750 m³ en maximaal 80 m² aan bijgebouwen).
Glastuinbouwvisie
Toetsingskader
In 2013 is de Glastuinbouwvisie Asten vastgesteld. De gemeente Asten ziet het op gang brengen
van de ruimtelijke dynamiek en vernieuwing in de glastuinbouw als de cruciale motor om én
ontwikkelingsruimte voor de glastuinbouw te realiseren én de landschappelijke kwaliteit en
leefbaarheid te verbeteren. Met vernieuwing kunnen knelpunten opgelost worden en kansen benut.
In de Glastuinbouwvisie zijn hiertoe strategische keuzes neergelegd. De uitvoering is erop gericht
de gewenste ontwikkelingen op gang te brengen. Hierbij zijn per deelgebied opgaven en
bijbehorende maatregelen benoemd. Ten behoeve van de uitvoering worden twee sporen gevolgd.
Enerzijds een actieve inzet van de gemeente Asten (voorbeeldfunctie) en anderzijds het
ondersteunen van initiatieven uit het gebied (faciliteren).
De gemeente beschikt over een breed scala aan instrumenten om deze beleidsstrategie vorm te
geven. Eén van deze instrumenten is het bestemmingsplan. Gewenste functiewijzigingen kunnen in
een nieuw bestemmingsplan worden opgenomen om de beoogde ruimtelijke ontwikkeling mogelijk
te maken en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.
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2.5

Planologisch relevante (milieu)aspecten

2.5.1

Bodem

Toetsingskader
Het landelijk beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde
functie. Met andere woorden, de bodemkwaliteit mag geen onaanvaardbaar risico opleveren voor
de gebruikers van de bodem. De gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste
bodemkwaliteit. Voor alle bestemmingen waar een functiewijziging of herinrichting wordt voorzien,
dient de bodemkwaliteit door middel van een bodemonderzoek in beeld te worden gebracht. Indien
op grond van historische informatie blijkt dat in het verleden bodembedreigende activiteiten
hebben plaatsgevonden, dan dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd.
Op basis van de onderzoeksresultaten kan vervolgens worden nagegaan of er vervolgmaatregelen
getroffen moeten worden, zoals een nader onderzoek of eventueel een (functiegerichte) sanering.
2.5.2

Waterhuishouding

Toetsingskader
Het Nationaal Waterplan 2016-2021 heeft de status van een structuurvisie en is de opvolger van
het Nationaal Waterplan 2009-2015. Met dit Nationaal Waterplan zet het Rijk een volgende
ambitieuze stap in het robuust en toekomstgericht inrichten van ons watersysteem, gericht op een
goede bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en droogte en het
bereiken van een goede waterkwaliteit en een gezond ecosysteem als basis voor welzijn en
welvaart.
Het Rijk streeft naar een integrale benadering, door natuur, scheepvaart, landbouw, energie,
wonen, recreatie, cultureel erfgoed en economie (inclusief verdienvermogen) zo veel mogelijk in
samenhang met de wateropgaven te ontwikkelen.
De ambitie is dat overheden, bedrijven en burgers zich in 2021 meer bewust zijn van de kansen en
bedreigingen van het water in hun omgeving. Iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheid om
samen te komen tot een waterrobuuste ruimtelijke inrichting, het beperken van overlast en
rampen en verstandig handelen in extreme situaties.
De Waterwet regelt de leggerplicht voor alle waterstaatswerken. Om goed te functioneren moeten
waterstaatswerken voldoen aan de norm uit de legger. De eerste Legger rijkswaterstaatswerken is
vastgesteld in 2012. In oktober 2014 is de Legger geactualiseerd. De Legger bestaat uit een
formeel besluit en digitale geografische datasystemen. Beheerders, vergunningverleners en
toezichthouders zijn de vaste gebruikers van deze Legger, maar de Legger is voor iedereen
toegankelijk. In Asten geldt de legger voor de Zuid-Willemsvaart.
Op regionaal niveau is de provincie verantwoordelijk voor het beleidsveld water. Vigerend is het
Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021. Het PMWP is een kaderstellende nota die op
hoofdlijnen weergeeft wat de beleidsdoelen en voorgestelde aanpak zijn.
De doelen van het PMWP zijn:
•

Voldoende water voor mens, plant en dier

•

Schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht)
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•

Bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s

•

Verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening
In het waterbeheerplan 2016 - 2021 ‘Werken met water voor nu en later’ staan de doelen van
waterschap Aa en Maas beschreven en hoe zij die doelstellingen gaan halen. De doelen en
maatregelen waar het waterschap voor staat en gaat, zijn onderverdeeld in vier programma’s:

•

Veilig en bewoonbaar beheergebied
Bij dit programma gaat het er om het beheergebied zo goed mogelijk te beschermen tegen
overstromingen van de Maas en het regionale watersysteem. Goede dijken om overstromingen
vanuit de Maas te voorkomen. Voldoende ruimte voor water om overlast uit het regionale systeem
te beperken en een goede calamiteitenorganisatie om als er toch problemen dreigen te ontstaan,
zo adequaat mogelijk te kunnen handelen.

•

Voldoende water en robuust watersysteem
Dit programma gaat over het zorgen voor een adequate en duurzame watervoorziening in het
beheergebied van het waterschap voor de diverse gebruiksfuncties in hun onderlinge samenhang.
Dit doet het waterschap door het optimale peil en debiet na te streven in beken, kanalen, sloten én
in de ondergrond (voorraadbeheer). Droogteperioden hebben daardoor nu en in de toekomst een
zo kort en klein mogelijke impact.

•

Gezond en natuurlijk water
Dit programma gaat in op alle activiteiten van het waterschap die bijdragen aan het bereiken van
de doelstellingen op het gebied van gezond en natuurlijk water. Ingegaan wordt op hoe toegewerkt
wordt naar een watersysteem met een goede waterkwaliteit, dat ecologisch goed functioneert en
waar de inwoners en bezoekers van het beheergebied van kunnen genieten.

•

Schoon water
Dit programma gaat over de doelen en activiteiten met betrekking tot de afvalwaterketen met
daarbinnen een centrale plek voor het zuiveren van afvalwater. Het programma vertoont een grote
samenhang met het programma gezond en natuurlijk water. Immers, transporteren en zuiveren
van afvalwater is een belangrijke activiteit om tot een gezond en natuurlijk watersysteem te
komen.
De Keur 2015 is een aanvulling op regels uit de Waterwet en is van toepassing op de rivieren,
beken, sloten, grondwater en waterkeringen die in beheer zijn bij het waterschap, maar ook op alle
sloten en watergangen die eigendom zijn van anderen (o.a. gemeenten, agrariërs en tuinders). De
voorschriften in de Waterwet en de Keur geven aan wat wel en niet mag en welke plichten er zijn.
Denk aan activiteiten zoals het lozen in oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater, het
dempen van een sloot of het plaatsen van een duiker of brug.
Net zoals het Rijk heeft ook het waterschap een legger vastgesteld. De legger geeft het waterschap
én derden een overzicht van:

•

Alle aanwezige waterlopen (sloten) en waterkeringen (dijken) inclusief kunstwerken (bijv. stuwen,
bruggen, etc.)

•

Wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van sloten en kunstwerken. Dat betekent
dat het gaat om de beheertaken en onderhoudsplichten van het waterschap en om de
onderhoudsplichten van derden waarop het waterschap toezicht uitoefent
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•

Waar de beschermingszone ligt, die noodzakelijk zijn voor het waterschap om haar beheerstaken
te kunnen uitvoeren. Op deze beschermingszone zijn verbodsbepalingen, volgens de keur, van
toepassing. Ook is de legger een naslagwerk ten aanzien van waterstaatswerken.
De legger wordt jaarlijks geüpdatet, omdat het watersysteem en de kunstwerken aan verandering
onderhevig zijn. Bijvoorbeeld door het afgeven van vergunningen of veranderingen die voortkomen
uit projecten.
De watertoets bij ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder ver- en nieuwbouwplannen vallen,
bewaakt de waterkwaliteit en waterkwantiteit. Het doel van een watertoets is de waterbelangen
evenwichtig laten meewegen in het planvormingsproces. Hierbij wordt een veilig, gezond en
duurzaam watersysteem nagestreefd. Het waterschap hanteert een aantal uitgangspunten bij de
watertoets. De desbetreffende uitgangspunten zijn hieronder weergegeven:

•

Voorkomen van vervuiling

•

Wateroverlastvrij bestemmen

•

Hydrologisch neutraal ontwikkelen (HNO)

•

Vuil water en hemelwater scheiden

•

Doorlopen van afwegingsstappen hergebruik > infiltratie > buffering > afvoer

•

Waterschapsbelangen

•

Meervoudig ruimtegebruik

•

Water als kans
Het beleid van de gemeente Asten sluit aan op het landelijke-, provinciale- en waterschapsbeleid
en is weergegeven in het Gemeentelijk RioleringsPlan 2013-2017, De gemeentelijke watertaken
uitgewerkt. Via dit GRP geeft de gemeente invulling aan de zorgplichten voor afvalwater,
hemelwater en grondwater.

•

Afvalwater
Voor de afvalwaterzorgplicht streeft de gemeente naar een duurzame en doelmatige inzameling en
transport van afvalwater. Bij vervanging en herontwikkeling wil de gemeente overgaan tot
ontvlechting van hemelwater en afvalwater.

•

Hemelwater
Voor de hemelwaterzorgplicht streeft de gemeente Asten naar een duurzame en doelmatige
inzamelingen afvoer van hemelwater na voor zover burgers en bedrijven zich daar redelijkerwijs
niet van kunnen ontdoen. Particulieren zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de inzameling en
verwerking van hemelwater vanaf hun eigen perceel. Het hemelwater dient in het plangebied
geïnfiltreerd te worden, waarbij centrale hemelwatervoorzieningen de voorkeur hebben vanwege
de beheer(s)baarheid op de langere termijn. Daarnaast is een centrale hemelwatervoorziening
meestal ook doelmatiger, doordat de totale investerings- en onderhoudskosten lager zijn.
Decentrale oplossingen als gevolg van maatwerk zijn mogelijk.

•

Grondwater
De gemeente Asten geeft gehoor aan de grondwaterzorgplicht door binnen de grenzen van
doelmatigheid en financiële en technische haalbaarheid maatregelen te treffen om structurele
grondwateroverlast te voorkomen of te beperken.
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2.5.3

Cultuurhistorie

Toetsingskader
Op 1 januari 2012 is de wet Modernisering Monumentenzorg (MoMo) in werking getreden. Een
belangrijke doelstelling van de MoMo is het versterken van de koppeling tussen erfgoed en ruimte.
In het kader van de MoMo dient in de toelichting van elk bestemmingsplan of ruimtelijke
onderbouwing beschreven te worden op welke wijze de in het gebied aanwezige cultuurhistorische
waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.
In de provincie Noord-Brabant dienen in het kader van het behoud van waardevolle
cultuurhistorische elementen en archeologische vindplaatsen, bestemmingsplannen te worden
getoetst aan de provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Hierop staan de bepalende
cultuurhistorische elementen aangegeven.
Tevens beschikt de gemeente Asten over een eigen cultuurhistorische waardenkaart met daarop
aangegeven de belangrijkste elementen.
Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Met de Erfgoedwet beschermt de overheid het
cultureel erfgoed in Nederland. Vóór 2016 waren er verschillende wetten en regels voor behoud en
beheer van cultureel erfgoed. Sinds juli 2016 zijn die allemaal samengegaan in 1 wet.
2.5.4

Archeologie

Toetsingskader
In Europees verband is het zogenaamde ‘Verdrag van Malta’, ook wel de Conventie van Valletta
genoemd, tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel
mogelijk te behouden. Waar dit niet mogelijk is, dient het bodemarchief met zorg ontsloten te
worden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang vanaf het begin
meewegen in de besluitvorming.
Sinds 2007 kent Nederland de Wet op de archeologische monumentenzorg 1988. Op basis van
deze wet zijn gemeenten verplicht een archeologisch beleid te voeren. Daarbij hoort ook dat de
archeologische waarden en verachtingen binnen de gemeente inzichtelijk gemaakt moeten worden.
Verder stelt de wet dat gemeenten archeologieparagrafen moeten opnemen in
bestemmingsplannen. Dit alles met het doel om het bodemarchief zoveel mogelijk te beschermen.
De Archeologische MonumentenKaart (AMK) is een (gedigitaliseerd) bestand waarop alle bekende
behoudens waardige archeologische terreinen in Nederland vermeld staan. Dit betreft zowel
historische dorpskernen en clusters, oude bebouwing als gebieden van hoge archeologische waarde.
Om het archeologisch belang goed mee te wegen in de besluitvorming bij ruimtelijke
ontwikkelingen heeft de gemeente de Nota archeologiebeleid (met een bijbehorende
archeologische beleidsadvieskaart) ontwikkeld. De nota is vastgesteld op 6 juni 2011 en in werking
getreden op 25 juli 2011.
Verder is het bestemmingsplan Asten Archeologie 2012 vastgesteld. Dit plan is van toepassing op
het gehele grondgebied van de gemeente, met uitzondering van centrumgebied Asten, Ommel
komgebied, Heusden komgebied, Prinsenmeer en de bedrijventerreinen.
2.5.5

Flora en fauna

Toetsingskader
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Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming, die de Natuurbeschermingswet 1998, de
Boswet en de Flora- en Faunawet vervangt, van kracht. De Wnb is gericht op (art. 1.10, lid 110):
1. a. het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het
behouden en herstellen van de biologische diversiteit;
2. b. het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van
maatschappelijke functies, en
3. c. het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van
waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun
cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies.
Een bestuursorgaan moet de uitoefening van zijn wettelijke taken en bevoegdheden richten op de
verwezenlijking van de weergegeven doelen (art. 1.10, lid 2).
De regeling van de gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming vervangt de
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw1998). Daarnaast bevat de Wnb bepalingen ter bescherming
van dieren en planten, die de Flora- en faunawet (soortenbescherming) vervangen. Tot slot
vervangt de Wnb ook de Boswet. Deze 3 wetten zijn op 1 januari 2017 ingetrokken.11
In 1999 is een Groenstructuurplan opgesteld met de volgende doelstellingen:
-

Het benoemen van de bestaande en te ontwikkelen hoofdgroenstructuur;

-

Het benoemen van de bestaande en de te ontwikkelen ecologische structuur;

-

Het signaleren van knelpunten en ontwikkelingsrichtingen voor de komende 10 jaren;

-

Het aangeven van een toetsingskader voor andere ruimtelijke ontwikkelingen.

Tot de hoofdgroenstructuur van de gemeente Asten worden die groenvoorzieningen gerekend die
in visueel-ruimtelijk of functionele zin van toegevoegde waarde zijn voor alle inwoners en voor
passanten en toeristen.
2.5.6

Geluid

Toetsingskader
Op basis van artikel 75 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij de vaststelling of herziening van
een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd, indien dat plan
mogelijkheden biedt voor:
-

de nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies);

-

de aanleg van een nieuwe weg en/of een reconstructie van een bestaande weg;

-

functiewijzigingen van een niet-geluidsgevoelige functie in een geluidsgevoelige functie
(bijvoorbeeld via afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid).

Deze onderzoeksplicht geldt voor de bovengenoemde ontwikkelingen wanneer deze zijn gelegen in
een wettelijke onderzoekszone van een weg. In principe kennen alle straten en wegen in Nederland
een wettelijke onderzoekszone, met uitzondering van:
-

wegen die in een als ‘woonerf’ aangeduid gebied liggen;

-

wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Uit het akoestische onderzoek moet blijken of de ontwikkeling binnen de grenswaarden valt zoals
deze voor diverse ontwikkelingen is vastgelegd in de Wet geluidhinder. De grenswaarde voor de
toelaatbare etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting van wegen binnen zones langs wegen
is voor woningen 48 dB. In bijzondere gevallen is een hogere waarde mogelijk. Burgemeester en
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wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente en onder voorwaarden bevoegd tot het
vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting.
2.5.7

Bedrijven en milieuzonering

Toetsingskader
Er dient een noodzakelijk ruimtelijke scheiding te worden aangebracht tussen milieubelastende en
milieugevoelige functies ter bescherming en/of vergroting van de leefkwaliteit. De milieuhinder van
bedrijven dient te worden geanalyseerd op hun invloed op mogelijke ontwikkelingen. Indien
milieubelastende functies in het plangebied mogelijk worden gemaakt, dient de invloed op de
omgeving inzichtelijk te worden gemaakt.
De toelaatbaarheid van bedrijvigheid kan worden beoordeeld met behulp van de methodiek van de
‘VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’(uitgave 2009). In deze brochure is een bedrijvenlijst
opgenomen die informatie geeft over de milieukenmerken van typen bedrijven. Vervolgens wordt
in de lijst op basis van een aantal factoren een indicatie gegeven van de afstanden tussen
bedrijfstypen en een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype, waarmee gemeenten
bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening kunnen houden. Deze afstand is gebaseerd op de grootste
indicatieve afstand. De lijst is algemeen geaccepteerd als uitgangspunt bij het opstellen van
ruimtelijke plannen.
Naast het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ wordt het omgevingstype ‘gemengd gebied’
onderscheiden. Een gemengd gebied is een gebied met een matig tot sterke functiemenging.
Voor veehouderijen is het beleid ten aanzien van het specifieke aspect geur vastgelegd in de Wet
geurhinder en veehouderij (Wgv) die op 1 januari 2007 in werking is getreden. Bij nieuwe
planologische projecten in het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient gekeken te worden naar
de aanvaardbaarheid van deze plannen in verband met omliggende geurbronnen, de zogenaamde
omgekeerde werking. In de wet zijn normen bepaald die de maximale geurbelasting op en gevoelig
object bepalen. Als de geuremissie van een dier niet bekend is (gen geuremissiefactoren
vastgesteld), stelt de wet minimumafstanden tussen veehouderij en geurgevoelig object. Als de
geuremissie wel bekend is, dan moet de geurbelasting worden berekend met contouren. De
emissie van geurstoffen uit een veehouderijbedrijf wordt uitgedrukt in geureenheden (OUλ of
OUλ/S). Hiervoor zijn emissiefactoren vastgelegd in de Regeling geurhinder en veehouderij. De
berekende geurbelasting wordt getoetst aan de norm (de maximale belasting die het bedrijf mag
veroorzaken). Gemeenten mogen, binnen bepaalde bandbreedten, van deze wettelijke normen
afwijken als er een gebiedsvisie is opgesteld en een geurverordening vastgesteld.
Veehouderijen emitteren ammoniak dat zich in de omgeving verspreidt. Het ammoniak kan
neerslaan op natuurgebieden. De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat regels voor de
ammoniakemissie van dierverblijven van veehouderijen gelegen in een zogeheten kwetsbaar
gebied of in een zone van 250 meter daaromheen. Hoofddoel van de wet is de bescherming van
zuur en stikstof gevoelige gebieden tegen de effecten van ammoniakdepositie. Een te hoge
stikstofdepositie op natuurlijke ecosystemen kan leiden tot een verstoring en verslechtering van de
biodiversiteit van deze ecosystemen. Voor deze kwetsbare natuurgebiedengelden kritische
depositiewaarden.
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 9 juli 2010 de Verordening stikstof en
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Natura 2000 Noord-Brabant vastgesteld. De Stikstofverordening is op 15 juli 2010 in werking
getreden. In de Stikstofverordening zijn regels opgenomen die de emissie van ammoniak uit
veehouderijen moeten mitigeren en beperken. De stikstofverordening is van toepassing op alle
veehouderijbedrijven in de provincie Noord-Brabant. De verordening stelt (extra) technische eisen
aan stallen. Ook gelden er voorwaarden aan het salderen van de uitstoot van ammoniak, via een
provinciale depositiebank. Uitvoering van de verordening leidt tot een daling van de uitstoot van
ammoniak vanuit de veehouderij en geeft duidelijkheid over mogelijkheden voor agrarische
bedrijfsontwikkeling.
Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden).
Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische
activiteiten. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te
pakken. In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke
partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische
ontwikkelingen mogelijk te maken.
De PAS is een programma van de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en
Defensie en de twaalf provincies. Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor
de sectoren landbouw en industrie, die een groot aandeel hebben in de Nederlandse stikstofuitstoot,
maar ook voor het Nederlandse natuurbeleid. Bovendien is dit ministerie het bevoegd gezag (dat
vergunningen verleent in het kader van de Natuurbeschermingswet) voor een flink aantal van de
betrokken Natura 2000-gebieden.
Op grond van de Beleidsregel stikstof en beschermde natuurmonumenten Noord-Brabant is er geen
sprake van een handeling die schadelijk is voor het beschermde natuurmonument, indien de
maximale stikstofdepositie van de beoogde situatie op het dichtstbijzijnde punt ten hoogste 0,1
mol N/ha/jaar bedraagt.
2.5.8

Externe veiligheid

Toetsingskader
Bij de ruimtelijke planvorming moet rekening gehouden worden met het aspect externe veiligheid.
De risico’s voor de bevolking, die verbonden zijn aan gevaar veroorzakende activiteiten moeten in
beeld worden gebracht. De volgende bronnen kunnen aan de orde zijn:
-

inrichtingen;

-

transportactiviteiten met gevaarlijke stoffen;

-

vuurwerkopslagplaatsen;

-

opslagplaatsen ontplofbare stoffen voor civiel gebruik.

De risiconormen voor inrichtingen zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(Bevi). Het besluit verplicht gemeenten en provincies bij het verlenen van omgevingsvergunningen
en het maken van bestemmingsplannen rekening te houden met bepaalde eisen ten aanzien van
het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi)
zijn voorts regels opgenomen betreffende de veiligheidsafstanden en berekening van het
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. De normen voor het risico dat burgers mogen lopen als
gevolg van een ongeval met transport van gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in de Circulaire
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (CRVGS). Op basis van deze nota geldt het Basisnet
Vervoer voor zowel wegen, spoorlijnen als vaarwegen. Hiermee moet voorkomen worden dat zich
externe veiligheidsknelpunten zullen gaan voordoen langs spoor- en waterwegen en het
hoofdwegennet.
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Het transport van gevaarlijke stoffen middels buisleidingen is gebaseerd op het Besluit externe
veiligheid buisleidingen (Bevb). Dit besluit verplicht gemeenten en provincies om buisleidingen op
te nemen in het bestemmingsplan, inclusief een belemmerende zone. Het Bevb gaat niet uit van
bebouwings-, veiligheids- of toetsingsafstanden, maar van grenswaarden voor plaatsgebonden
risico en een verantwoordingsplicht voor groepsrisico. Hiermee is het vergelijkbaar met het Bevi.
De opslag van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik is gereguleerd in de circulaire opslag
ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. Hierin worden veiligheidsafstanden gegeven ten opzichte
van inrichtingen waar dergelijke stoffen opgeslagen worden. De gemeente is verplicht deze
afstanden binnen het bestemmingsplan aan te houden. Dit geldt ook voor veiligheidsafstanden ten
behoeve van de opslag van vuurwerk, welke in het Vuurwerkbesluit zijn vastgelegd.
Zoals aangegeven wordt, is er sprake van een plaatsgebonden- en een groepsrisiconorm die
bepalen wat de maximale kans op dodelijke slachtoffers mag zijn in geval van een incident. Deze
normen hebben het karakter van grenswaarden (zijnde het maximaal toelaatbaar risico) en
richtwaarden in het milieubeleid. De normen gelden bij het verlenen van milieuvergunningen en
het vaststellen van ruimtelijke plannen. Voor ontwikkelingen die plaatsvinden binnen het
invloedsgebied van de risicovolle activiteit geldt een verantwoordingsplicht ten aanzien van het
groepsrisico. Deze verantwoordingsplicht geldt ongeacht of normen worden overschreden.
Uitgangspunt voor het beleid is dat burgers voor de veiligheid in hun woonomgeving mogen
rekenen op een minimum beschermingsniveau (plaatsgebonden risico): er mogen zich dus geen
kwetsbare bestemmingen bevinden binnen de zone van het maximaal toelaatbaar risico. De kans
op een groot ongeluk met veel slachtoffers (groepsrisico) moet expliciet worden afgewogen en
verantwoord.
In 2008 heeft de gemeente Asten een Beleidsvisie Externe Veiligheid opgesteld. Het gemeentelijke
beleid is gericht op het beperken van de risico’s, die de burgers lopen als gevolg van risicovolle
activiteiten, met als doel een veiliger woon- en werkklimaat. De wettelijke normen zijn daarbij de
minimale basis. Door middel van strategische uitgangspunten, uitgewerkt in een gebiedsgerichte
benadering, wordt gestreefd naar een hoger ambitieniveau.
2.5.9

Luchtkwaliteit

Toetsingskader
In het kader van een planologische procedure moet worden aangetoond dat voldaan wordt aan
wettelijke normen voor wat betreft luchtkwaliteit. Hierbij moet het effect op de luchtkwaliteit in de
omgeving als gevolg van een nieuwe ontwikkeling als ook de toetsing aan de Wet luchtkwaliteit in
beeld worden gebracht.
De Wet luchtkwaliteit maakt onderdeel uit van de Wet milieubeheer en bevat grenswaarden voor
luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit eisen vormen geen belemmering voor een ruimtelijke ontwikkeling
als:
-

Er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde;

-

Een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;

-

Een project ‘niet in betekende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging;

-

Een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL
(Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit).
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In het Besluit NIBM (AMvB ‘Niet in betekenende mate’) en de Regeling NIBM (ministeriële regeling)
zijn de uitvoeringsregels vastgelegd, die betrekking hebben op het begrip NIBM.
In de Regeling NIBM is en lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, infrastructuur, kantooren woningbouwlocaties en activiteiten of handelingen) opgenomen die niet in betekenende mate
bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden
voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Dit geldt ook indien aannemelijk gemaakt kan
worden dat een project NIBM bijdraagt.
De wettelijk ondergrens voor onderzoek bedraagt de bouw van 1500 woningen .
Als een project ervoor zorgt dat de concentratie fijn stof of CO2 met meer dan 3% van de
grenswaarde verhoogd, draagt het project in betekenende mate bij aan luchtvervuiling en dient er
een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd te worden. Deze regel komt voort uit het toelichting
zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Daarbinnen werken het
rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor Luchtkwaliteit te realiseren.
2.5.10 Landschapswaarden
Toetsingskader
De gemeente Asten is gelegen in het hoogveenlandschap van de Brabantse Peel. De historie van de
ontginningen heeft het landschap gevormd. Deze landschappelijke structuur is in de gemeente
Asten goed te herkennen. Op de droge zandruggen in het noorden van de gemeente ontstonden de
dorpen, Asten, Ommel en Heusden. Rond de dorpen vind men de oude agrarische landschappen als
de essen en kampen en de kleinschalige zandontginningen. In een later stadium werden grotere
delen van het veen in de zuidelijke helft van Asten ontgonnen. Deze latere ontginningen
kenmerken zich door hun aanzienlijk grotere schaal dan de ontginningen rond de kernen. Het
zuidelijk gedeelte van het veenlandschap is niet ontgonnen, dit is het natuurgebied de Groote Peel.
Het landschap valt op basis van de historie van de ontginningen in te delen in:
-

essen & kampen;

-

kleinschalige zandontginningen; en

-

grootschalige ontginningen. Bestaande uit droge en natte grootschalige ontginningen.

De meer natuurlijke landschappen zijn de:
-

beekdalen; en

-

bos en mozaïekgebieden.

Deze landschapstypes vormen het uitgangspunt voor de visie op het landschap. De
landschapstypes worden kort beschreven en de visie op de toekomst van het landschap wordt
toegelicht. De visie op het landschap komt voort uit het LOP. Voor een nadere beschrijving van de
visie op het landschap, wordt dan ook verwezen naar het LOP.
2.5.11 Verkeer en infrastructuur
Toetsingskader
Het in december 2016 door de gemeenteraad van Asten vastgestelde Gemeentelijk Verkeer- en
vervoersplan (GVVP) vormt het verkeerskader voor nieuwe ontwikkelingen. Het betreft een plan
waarin zowel de doelstellingen van het beleid worden geformuleerd, actuele ontwikkelingen worden
beschreven, knelpunten en probleemsituaties in beeld worden gebracht en uiteindelijk een
diversiteit aan concrete plannen wordt gepresenteerd voor de periode tot circa 2025. Het GVVP
geeft kortom inzicht in knelpunten en probleemsituaties in de bestaande verkeersstructuur en
vormt het kader voor nieuwe ontwikkelingen op verkeers- en vervoersniveau.
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Het Astense GVVP kent een flexibele, modulaire opbouw en bestaat uit een verkeersvisie, een
uitwerking van de onderdelen van het beleid en een maatregelenpakket. De visie in het GVVP zet
in op duurzame mobiliteit, behoudt van het groene karakter van de gemeente en een duidelijke
wegenstructuur. De kwaliteit voor de individuele burger staat in een goede verhouding tot de
kwaliteit voor de rest van de samenleving. Daarbij waar mogelijk en gewenst samenwerken met
andere overheden en belangengroeperingen om aldus een breed gedragen verkeers- en
vervoersbeleid te voeren.
Op 13 december 2016 is door de gemeenteraad van Asten de Nota Parkeernormen 2016
vastgesteld. Om te voorkomen dat er, als gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de
toekomst een onacceptabele parkeerdruk ontstaat, is in de nota een sturingsmechanisme ten
aanzien van parkeren opgenomen voor het toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen.
2.5.12 Besluit m.e.r.
Toetsingskader
Het uitvoeren van een milieueffectrapportage (m.e.r.) is en procedure die wettelijk verplicht is bij
plannen of projecten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu.
Hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer regelt, in combinatie met het Besluit milieueffectrapportage
het toepassen van de m.e.r.-procedure en het opstellen van een MER. In onderdeel C en D van de
bijlage van het Besluit m.e.r. staan de plannen en activiteiten aangegeven waarvoor de m.e.r.procedure (onderdeel c) respectievelijk de m.e.r.-beoordeling (onderdeel d) uit hoofdstuk 7 van de
Wet milieubeheer moet worden toegepast.
2.5.13 Ladder duurzame verstedelijking
Toetsingskader
Nationaal belang 13, zoals geformuleerd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van de
rijksoverheid, vraagt om een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle
ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dit moet met behulp van de Ladder duurzame
verstedelijking worden onderbouwd.
Deze verplichte toetsing is vastgelegd in het Barro. Het Barro verwijst naar het Bro. Geformuleerd
is dat deze toetsing een procesvereiste is bij alle nieuwe ruimtelijke besluiten en plannen ten
aanzien van bijvoorbeeld kantoorlocaties en woningbouwlocaties. Gemotiveerd dient te worden hoe
een zorgvuldige afweging is gemaakt ten aanzien van het ruimtegebruik.
De toetsing aan de Ladder duurzame verstedelijking werkt volgens drie stappen:
-

beoordeling door betrokken overheden of beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale en
gemeentelijke behoefte voor bedrijventerreinen, kantoren, woningbouwlocaties, detailhandel
en andere stedelijke voorzieningen;

-

indien er een vraag is aangetoond, beoordeling door betrokken overheden of deze binnen
bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd door locaties voor herstructurering of
transformatie te benutten;

-

indien herstructurering of transformatie binnen bestaand stedelijk gebied onvoldoende
mogelijkheden biedt, beoordelen betrokken overheden of de ontwikkeling zo kan worden
gerealiseerd dat deze passend multimodaal ontsloten is of als zodanig wordt ontwikkeld.
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Beleidsnotitie ‘Huisvesting arbeidsmigranten gemeente Asten 2009’
In de beleidsnotitie van 2009 is het gemeentelijk beleid met betrekking tot dit onderwerp integraal
vervat. Nadien is dat beleid op een aantal onderdelen aangepast en geactualiseerd naar aanleiding
van de vaststelling van het bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplannen
Buitengebied Asten 2008 en Glastuinbouw Kleine Heitrak, huisvesting arbeidsmigranten.
De Strategische Visie Werklocaties beschrijft wat de provincie de komende jaren doet om te zorgen
dat bedrijven graag in Brabant blijven én komen. En dat mensen graag in Brabant werken en
wonen. Met werklocaties worden gebieden bedoeld waar de nadruk op bedrijvigheid ligt. Het gaat
voornamelijk om bedrijven- en industrieterreinen, meubelboulevards, stations- en kantorenlocaties.
Het provinciale beleid richt zich op:
-

regionale samenwerking, om vraag en aanbod van bedrijventerreinen en werklocaties af te
stemmen met als motto: 'samen naar vitale werklocaties';

-

investeren in campussen en werklocaties voor economisch sterke clusters.
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HOOFDSTUK 3 RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN
3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt per ruimtelijke ontwikkeling inzicht gegeven in de ontwikkeling en
de planologische verantwoording daarvan. Daarbij worden allereerst de ligging,
begrenzing en status van de ontwikkeling beschreven. Vervolgens wordt de
ontstaansgeschiedenis van de ontwikkelingslocatie geschetst alsmede de ruimtelijke en
functionele structuur daarvan. Daarna wordt per ontwikkelingslocatie een korte
samenvatting gegeven van de door de initiatiefnemer aangeleverde ruimtelijke
onderbouwing. De ruimtelijke onderbouwingen inclusief de rapportages van de
uitgevoerde onderzoeken zijn als bijlagen bij het bestemmingsplan opgenomen.

3.2

Planologische verantwoording

3.2.1 Ontwikkelingslocatie Bergdijk 6
De initiatiefnemer is voornemens de huidige woning aan Bergdijk 6 te slopen en daarvoor
in de plaats een nieuwe woning op te richten. De beoogde woning zal gedeeltelijk worden
gesitueerd buiten het huidige bouwvlak en past daarmee niet binnen de regels van het
vigerende bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’.
3.2.2 Ontwikkelingslocatie Kleine Heitrak 36
Initiatiefnemer heeft al vele jaren een bedrijfsterrein aan de Kleine Heitrak 36/36a te
Heusden in gebruik ten behoeve van het uitvoeren van het agrarisch verwant bedrijf,
zijnde een loon- en grondverzetbedrijf. Een deel van het bedrijfsterrein is
overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (vastgesteld 7 juli 2009)
bestemd als ‘Bedrijf – agrarisch verwant’. Een overig deel waaronder de vergunde in/uitrit en een deel van het op-/overslagterrein kent de bestemming ‘Agrarisch met
waarden’.
Gezien de aard van de activiteiten van het loonbedrijf correspondeert een en ander niet
met de van toepassing zijnde besteming.
Uitgaande van de bestaande omvang van het bedrijf in het algemeen en het aantal
machines/werktuigen in het bijzonder, is de huidige bedrijfsoppervlakte i.c. de
bestemming ‘Bedrijf-agrarisch verwant’, zoals opgenomen in het bestemmingsplan
Buitengebied Asten te beperkt voor een doelmatige- en effectieve bedrijfsuitoefening
voor de komende planperiode. Gezien het feit dat reeds is voorzien in een doelmatige
aanpassing van het gebruiksoppervlak, is het wenselijk om het bestemmingsvlak ‘Bedrijf
– agrarisch verwant’ in zuidelijke richting te vergroten overeenkomstig het bestaande
gebruik.
3.2.3 Ontwikkelingslocatie Meijelseweg nabij 50
Initiatiefnemer is voornemens om op het perceel Meijelseweg nabij 50 te Heusden een
Ruimte voor Ruimte woning op te richten. De beoogde herontwikkeling is binnen de
regels van het vigerende bestemmingsplan niet rechtstreeks mogelijk. Het vigerende
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bestemmingsplan dient derhalve ter plaatse van de locatie Meijelseweg nabij 50 te
worden herzien om de beoogde herontwikkeling mogelijk te maken.
3.2.4 Voordeldonk naast 47a en 49
Initiatiefnemer is voornemens één woning te realiseren op een perceel tussen
Voordeldonk 47a en Voordeldonk 49 te Asten. Volgens het vigerende bestemmingsplan
‘Woongebieden Asten’ mag er op het perceel momenteel geen woning worden
gerealiseerd, omdat een bouwvlak binnen de bestemming ‘Wonen’ ontbreekt. Derhalve
staat het vigerende bestemmingsplan de realisatie van de woning niet toe. Het
bestemmingsplan zal worden herzien om deze ontwikkeling mogelijk te maken.
3.2.5 Voordeldonk 71-71a
Ter plaatse van de locatie Voordeldonk 71a te Asten is een bedrijfsgebouw aanwezig
welke in gebruik is bij de bedrijfswoning aan Voordeldonk 71. Initiatiefnemer is
voornemens het projectgebied om te zetten in een tweetal woonbestemmingen. De
huidige bedrijfswoning aan Voordeldonk 71 zal daarbij worden omgezet in een
burgerwoning. Het bedrijfsgebouw op de locatie Voordeldonk 71a zal worden gesloopt en
plaatsmaken voor een nieuw te bouwen burgerwoning.
3.2.6 Voorste Heusden nabij 10
Initiatiefnemer is eigenaar van de locatie Voorste Heusden ongenummerd te Heusden,
tussen Voorste Heusden 10 en Vaarsenhof en is voornemens ter plaatse een Ruimte voor
Ruimte woning te realiseren. De locatie kent echter in het vigerende bestemmingsplan
‘Buitengebied Asten 2008’ een agrarische bestemming zonder bebouwingsmogelijkheden.
De beoogde herontwikkeling is binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan dan
ook niet rechtstreeks mogelijk. Het vigerende bestemmingsplan dient derhalve ter
plaatse van de locatie Voorste Heusden ong. te Heusden te worden herzien om de
beoogde herontwikkeling mogelijk te maken.
3.2.7 Waardjesweg 15
De initiatiefnemer is eigenaar van het perceel Waardjesweg 15, welke bestaan uit de
perceelnummers 551 en 616. Initiatiefnemer is voornemens op perceel 616 het aantal
volieres uit te breiden en een tweede bedrijfsgebouw te realiseren. Het project sluit aan
bij het bestaande project op perceel 551.
Het hele perceel heeft een bedrijfsbestemming, maar het perceel voor de uitbreiding is
nu alleen als demonstratieplaats bestemd en in gebruik en zal in de toekomst tevens
voor de huisvesting van roofvogels dienen. Het nieuwe bedrijfsgebouw zal dienen voor de
huisvesting van vogels en voor opslagdoeleinden. Omdat alleen perceel 551 mag worden
bebouwd, kan de uitbreiding alleen worden gerealiseerd na wijziging van het
bestemmingsplan.
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1.2.1

HOOFDSTUK 4 JURIDISCHE PLANBESCHRIJVING

4.1

Inleiding

Voor het bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de in de Wet ruimtelijke ordening
opgenomen standaardvorm van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingplannen 2012
(SVBP 2012).
Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De
verbeelding en de planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het
bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden
bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. Aan deze
bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld.
De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel
van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de
beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het
bestemmingsplan ten grondslag liggen. Ook is de toelichting van wezenlijk belang voor
een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan. Tot slot maken de
bijlagen onlosmakelijk onderdeel uit van het bestemmingsplan.
Op de verbeelding worden de bestemmingen weergegeven met daarbij andere
bepalingen als gebiedsaanduidingen, bouwaanduidingen, bouwvlakken etc.. Voor de
analoge verbeelding is gebruik gemaakt van een digitale ondergrond. De verbeelding is
opgesteld conform de laatste eisen en afspraken met betrekking tot InformatieModel
Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP)
2012.
Voor de planregels is de gestandaardiseerde opbouw uit de Standaard Vergelijkbare
Bestemmingsplannen 2012 gebruikt. In de planregels is een standaard hoofdstukindeling
aangehouden die begint met 'Inleidende regels' (begrippen en wijze van meten),
vervolgens met de 'Bestemmingsregels', de 'Algemene regels' (de regels die voor alle
bestemmingen gelden) en de 'Overgangs- en slotregels'. In het tweede hoofdstuk, de
Bestemmingsregels, staan de verschillende bestemmingen op alfabetische volgorde.
Ook de regels van een bestemming kennen een standaardopbouw en worden als volgt
benoemd:
Bestemmingsomschrijving;
Bouwregels;
Nadere eisen;
Afwijken van de bouwregels;
Specifieke gebruiksregels;
Afwijken van de gebruiksregels;
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden.
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4.2

Vertaling ruimtelijke ontwikkelingen in bestemmingsplan

In het onderstaande worden de regels van de opgenomen bestemmingen nader
toegelicht.
Wijze van bestemmen
Voorliggend bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingen:
•

Bedrijf

•

Bedrijf- agrarisch verwant

•

Wonen-1

•

Wonen-2

•

waarde archeologie 2

•

waarde archeologie 3
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HOOFDSTUK 5 UITVOERINGSPARAGRAAF / PROCEDURE
5.1

Economische uitvoerbaarheid

Toetsingskader
De Wet ruimtelijke ordening maakt het vaststellen van een exploitatieplan verplicht voor
een aantal bouwactiviteiten wanneer de bouw planologisch wordt gemaakt in een
bestemmingsplan, een wijziging van een bestemmingsplan, een projectbesluit of een
projectafwijkingsbesluit. De bouwplannen waarbij een exploitatieplan verplicht is staan in
artikel 6.1.2. van het Besluit ruimtelijke ordening. Dit betreft onder meer plannen voor
de bouw van een of meer woningen en de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen.
Bovendien is een exploitatieplan nodig als locatie-eisen (aan openbare ruimte of
woningcategorieën) gesteld moeten worden en/of het bepalen van een tijdvak of fasering
noodzakelijk is.
Geen exploitatieplan is nodig indien het verhaal van de kosten van grondexploitatie
anderszins verzekerd is en er geen fasering of tijdvak behoeft te worden vastgelegd en
geen locatie-eisen (aan openbare weg of woningcategorieën) hoeven te worden
vastgesteld.
Door als gemeente alle gronden en opstallen in eigendom te hebben, zelf de
grondexploitatie te voeren en de bouwgrond uiteindelijk bouwrijp tegen een
marktconforme prijs te leveren wordt ook voldaan aan de eis van verplicht kostenverhaal.
De kosten van grondexploitatie worden in dat geval verhaald via de gronduitgifteprijs.
Beoordeling en conclusie
De gemeente heeft inmiddels met de betreffende initiatiefnemers anterieure
overeenkomsten gesloten. In deze overeenkomsten is vastgelegd dat de
ontwikkelingskosten geheel door de initiatiefnemers worden gedragen. De ontwikkelingen
hebben voor de gemeente geen negatieve financiële gevolgen. Het kostenverhaal van de
exploitatie is daarmee anderszins verzekerd, waardoor de vaststelling van een
exploitatieplan achterwege kan blijven.

5.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In het bestemmingsplanproces staan diverse mogelijkheden tot communicatie. De voor
dit bestemmingsplan relevante communicatie wordt in dit hoofdstuk belicht.
Inspraakprocedure
Tekst door gemeente
Vooroverleg juncto artikel 3.1.1 Bro
Tekst door gemeente
Zienswijzen
Tekst door gemeente
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Bijlagen
Ruimtelijke onderbouwing Bergdijk 6
Ruimtelijke onderbouwing Kleine Heitrak 36
Ruimtelijke onderbouwing Meijelseweg nabij 50
Ruimtelijke onderbouwing Voordeldonk 47a en 49
Ruimtelijke onderbouwing Voordeldonk 71-71a
Ruimtelijke onderbouwing Voorste Heusden nabij 10
Ruimtelijke onderbouwing Waardjesweg 15
Eindverslag inspraak en overlegprocedure
Eindverslag zienswijzenprocedure

Toelichting veegplan – 2017-2

28

Regels
Bestemmingsplan Veegplan Asten 2017-2
NL.IMRO.0743.BP02017001-VO01

Voorontwerp

Versie 18-5-2017

1

Inhoudsopgave
Regels .................................................................................................................. 1
Hoofdstuk 1
Inleidende regels ......................................................................... 3
Artikel 1
Begrippen .................................................................................. 3
Artikel 2
Wijze van meten ............................................................................ 6
Hoofdstuk 2
Bestemmingsregels ...................................................................... 7
Artikel X
Bedrijf ......................................................................................10
Artikel X
Bedrijf- Agrarisch verwant ...........................................................14
Artikel X
Wonen-1 ...................................................................................20
Artikel X
Wonen-2 ...................................................................................24
Artikel 12 Waarde - Archeologie - 2 .....................................................................28
Artikel 13 Waarde - Archeologie 3 .......................................................................31
Artikel 14 Algemene aanduidingsregels ................................................................34
Hoofdstuk 3 Algemene regels .................................................................................35
Artikel XX Anti-dubbeltelregel .............................................................................35
Artikel XX Algemene bouwregels .........................................................................35
Artikel XX Overige regels....................................................................................35
Hoofdstuk 4
Overgangs- en slotregels .............................................................36
Artikel X
Overgangsrecht ............................................................................36
Artikel X
Slotregel ......................................................................................36

Versie 18-5-2017

2

Hoofdstuk 1

Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

1.1 plan
Het bestemmingsplan Asten Veegplan 2017-2 met identificatienummer
NL.IMRO.0743.BP02017001-VO01 van de gemeente Asten
1.2 bestemmingsplan
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij
behorende bijlagen.
1.3 aanduiding
Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het
bebouwen van deze gronden.
1.4 aanduidingsgrens
De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.5 aardkundige waarden en kenmerken
waarden en kenmerken van een gebied die vanwege geologische, geomorfologische,
bodemkundige en (geo)hydrologische verschijnselen en processen en vanwege de
natuurlijke ontstaansgeschiedenis van de bodem van belang zijn;
1.6 agrarisch bedrijf
inrichting die tot een, krachtens artikel 1.1, derde lid, Wet milieubeheer, aangewezen
categorie behoort en die is gericht op het voortbrengen van producten door het telen van
gewassen of door het houden van dieren, zijnde: een (vollegronds)teeltbedrijf, een
veehouderij, een glastuinbouwbedrijf of een overig agrarisch bedrijf;
1.7 bebouwing
Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
1.8 bestemmingsgrens
De grens van een bestemmingsvlak.
1.9 bestemmingsvlak
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.10
bijbehorend bouwwerk
Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde
verbonden bouwwerk met een dak.
1.11
bouwen
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk.
1.12
bouwgrens
De grens van een bouwvlak
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1.13
bouwlaag
doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte
liggende vloeren of balklagen is begrensd.
1.14
bouwperceel
Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten.
1.15
bouwperceelgrens
De grens van een bouwperceel.
1.16
bouwvlak
Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
1.17
bouwwerk
Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is
verbonden.
1.18
detailhandel
bedrijfsmatig te koop/huur aanbieden, waaronder begrepen het uitstallen ten
verkoop/verhuur, het verkopen, verhuren en/of leveren van goederen aan personen die
goederen kopen/huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit
1.19
ecologische hoofdstructuur
samenhangend netwerk van natuurgebieden van nationaal en internationaal belang met
als doel de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten bestaande
uit de meest waardevolle natuur- en bosgebieden en andere gebieden met belangrijke
aanwezige en te ontwikkelen natuurwaarden.
1.20
gebouw:
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.
1.21
hoofdgebouw
een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie en/of afmetingen als
belangrijkste gebouw valt aan te merken.
1.22
lawaaisport
voorziening voor sportactiviteiten waarbij motorisch of mechanisch geluid wordt
geproduceerd, waaronder in ieder geval begrepen de rallysport, de motorsport en de
modelvliegsport.
1.23
mestbewerking
de toepassing van basistechnieken of combinaties daarvan met als doel de aard,
samenstelling of hoedanigheid van dierlijke mest te wijzigen, zoals droging, bezinking,
(co)vergisting, scheiding, hygiënisatie of indamping van mest;
1.24
mestverwerking
het bewerken van mest ten behoeve van het exportwaardig maken daarvan
1.25
milieucategorie
milieucategorie zoals omschreven in de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering
(2009).
1.26

nieuwvestiging

Versie 18-5-2017

4

vestiging op een locatie die volgens het geldende bestemmingsplan niet is voorzien van
een (bouwvlak op een) bestaand bouwperceel.
1.27
overig agrarisch bedrijf
agrarisch bedrijf dat niet binnen de begripsbepaling van veehouderij,
vollegrondsteeltbedrijf of glastuinbouwbedrijf valt.
1.28
overig bouwwerk
Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en
duurzaam met de aarde is verbonden.
1.29
pand
De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige
eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar
is.
1.30
ruimtelijke kwaliteit
kwaliteit van een gebied die bepaald wordt door de mate waarin sprake is van
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.
1.31
veehouderij
agrarisch bedrijf gericht op het fokken, mesten en houden van runderen, varkens,
schapen, geiten, pluimvee, tamme konijnen en pelsdieren.
1.32
verbeelding
de kaart met bijbehorende verklaring, waarop de bestemmingen en aanduidingen van de
in het plan begrepen gronden zijn aangewezen.
1.33
zorgvuldige veehouderij
veehouderij die door het treffen van maatregelen, onder andere gericht op landschap,
het verder sluiten van kringlopen op lokaal niveau, emissiebeperking en gezondheid voor
mens en dier, ruimtelijk en maatschappelijk optimaal is ingepast in zijn omgeving.
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Artikel 2

Wijze van meten

2.1 afstand tot de zijdelingse perceelsgrens/bestemmingsgrens
de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse
perceelsgrens/bestemmingsgrens tot enig punt van het op dat bouwperceel voorkomende
bouwwerk
2.2 de dakhelling
Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.3 de goothoogte van een bouwwerk
Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.
2.4 de inhoud van een bouwwerk
Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.5 de bouwhoogte van een bouwwerk
Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar
de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.6 de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van
het bouwwerk.
2.7 de lengte, breedte en diepte van een bouwwerk:
horizontaal tussen de buitenzijde van de gevels, draagconstructies of het hart van de
scheidsmuren.
2.8 de hoogte van een windturbine
Vanaf het peil tot aan de as van de windturbine.
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Hoofdstuk 2

Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch
3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1 Algemeen
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarisch grondgebruik;
b. extensief recreatief medegebruik;
met de daarbij behorende:
c. doeleinden van openbaar nut;
d. groenvoorzieningen;
e. verhardingen;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. voortuinen aansluitend aan en behorend bij (bedrijfs)woningen binnen de
aangrenzende bestemmingen;
met dien verstande dat:
h. het gehele bestemmingsvlak mag worden gebruikt ten behoeve van extensief
recreatief medegebruik, waarbij ter ondersteuning van dit medegebruik beperkte
recreatieve voorzieningen zijn toegestaan zoals paden, banken, picknicktafels,
bewegwijzering e.d.
i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - stalling' mag
uitsluitend een stalling voor paarden gebouwd worden.
3.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen
en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming
van de voorrangsregels uit artikel 17.3.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Toegestane bebouwing
Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze
bestemming, met dien verstande dat:
a. het oprichten van sleufsilo's niet is toegestaan;
b. ten behoeve van het extensief recreatief medegebruik is uitsluitend het oprichten
van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van banken, picknicktafels
e.d. is toegestaan;
c. het oprichten van paardenbakken niet is toegestaan.
3.2.2 Maatvoering
Voor het oprichten van bouwwerken, geldt het volgende:
a. uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten
dienste van de bestemming, met inbegrip van tijdelijke teeltondersteunende
voorzieningen in de vorm van wandelkappen, hagelschermen en schaduwhallen,
met een maximale bouwhoogte van 2,5 m (indien en voor zover er sprake is van
een bouwwerk) alsmede boomteelthekken;
b. in afwijking van het bepaalde onder a. mag de bouwhoogte van erf- en
perceelsafscheidingen maximaal 1,5 m bedragen;
c. bestaande permanente teeltondersteunende voorzieningen worden geacht te
voldoen aan het plan. Nieuwe permanente teeltondersteunende voorzieningen zijn
niet toegestaan;
d. ten behoeve van het extensief recreatief medegebruik mag de bouwhoogte van
bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 2 m bedragen.
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3.3 Afwijken van de bouwregels
3.3.1 Hoogte erfafscheiding
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.2
teneinde voor erf- en perceelsafscheidingen een grotere bouwhoogte toe te staan tot
maximaal 3 m. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden dan wel beperkingen:
a. de grotere bouwhoogte is noodzakelijk om dieren binnen de wei te houden;
b. de erf- en perceelsafscheidingen zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van
afrasteringen;
c. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast;
d. de met omgevingsvergunning verleende afwijking leidt niet tot een onevenredige
aantasting van de in 3.1 omschreven doeleinden.
3.4 Specifieke gebruiksregels
In ieder geval geldt als strijdig met de bestemming gebruik en/of laten gebruiken van:
a. gronden en/of opstallen voor het opslaan, storten of bergen van materialen,
producten en mest;
b. gronden en/of opstallen voor het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken
of herstellen van goederen en het opslaan en be- of verwerken van producten,
tenzij dit plaatsvindt ten behoeve van de agrarische productie binnen het
agrarisch bedrijf dan wel uitsluitend betrekking heeft op agrarische producten van
het eigen bedrijf;
c. gronden en/of opstallen voor detailhandel;
d. gronden voor buitenopslag;
e. gronden en/of opstallen woondoeleinden.
3.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
3.5.1 Verbod
Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning de in het schema onder 3.5.4 opgenomen vergunningplichtige
werken en werkzaamheden uit te (doen) voeren.
3.5.2 Uitzonderingen
Het onder 3.5.1 vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:
a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden is verleend;
b. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering
waren op grond van voorgaand bestemmingsplan;
c. welke betreffen het normale onderhoud en/of landschapsbeheer.
3.5.3 Voorwaarden omgevingsvergunning
De in 3.5.1 bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien na een belangenafweging
blijkt dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de doeleinden als opgenomen
in 3.1. Ten behoeve van de belangenafweging zijn in het schema onder 3.5.4 de
toetsingscriteria weergegeven.
3.6.4 Vergunningsplichtige werken/werkzaamheden
criteria voor vergunningverlening
het aanbrengen van
1. het aanbrengen van de leidingen mag niet leiden tot
(infrastructurele) ondergrondse onevenredige aantasting van de agrarische belangen;
leidingen
2. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden
van de landschappelijke waarden
het aanleggen van waterbassins 1. de aanleg van het waterbassin / waterberging is
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/ waterbergingen

noodzakelijk in het kader van agrarische
bedrijfsvoering;
2. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden
van de landschappelijke waarden. Aantasting kan
worden voorkomen door zorgvuldige inplanting;
3. er mag geen aantasting plaatsvinden van de
verkeersveiligheid ter plaatse. Dit betekent dat de
afstanden die voor de bebouwing ten opzichte van de
weg zijn voorgeschreven in 3.2.2 dienen te worden
aangehouden
het aanbrengen van
1. het aanbrengen van verhardingen dient noodzakelijk
oppervlakteverhardingen groter te zijn in het kader van de agrarische bedrijfsvoering
dan 200 m2
dan wel het extensief recreatief medegebruik;
2. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden
van de landschappelijke waarden
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Artikel 4

Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving
4.1.1 Algemeen
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. niet-agrarische bedrijven;
b. ter plaatse van de aanduiding met aanduiding specifieke vorm van bedrijf –
roofvogeldemonstratiecentrum uitsluitend voor een
roofvogeldemonstratiecentrum;
met de daarbij behorende:
c. groenvoorzieningen;
d. tuinen, erven en verhardingen;
e. parkeervoorzieningen;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen.
4.1.2 Tabel bedrijven
Ter plaatse van de
Adres
aanduiding

'specifieke vorm van
bedrijf roofvogeldemonstratiec
entrum'

Aantal
Max.
bedrijfswonin oppervlakte
gen
bedrijfsgebo
uwen in m²
Waardjes roofvogeldemonstratiec 0
6000
weg 15
entrum
Bedrijfsactiviteiten

4.1.3 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen
en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming
van de voorrangsregels uit artikel XXX.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Toegestane bebouwing
Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken ten behoeve van de in 4.1 toegestane
bedrijvigheid.
4.2.2 Bouwvlak
Indien en voor zover binnen een bestemmingsvlak een bouwvlak is aangegeven, mogen
gebouwen uitsluitend worden opgericht binnen het betreffende bouwvlak.
4.2.3 Maatvoering
De bouwwerken dienen te voldoen aan de volgende maatvoeringseisen:
bouwwerken
Minimaal
Afstand tot de as van de weg
15 m

Overige bouwwerken
Hoogte erfafscheidingen
Hoogte van carports c.q. overkappingen
Oppervlakte van carports c.q. overkappingen
Hoogte overige bouwwerken, geen gebouw zijnde

bedrijfsgebouwen algemeen
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Maximaal
N.v.t.

Maximaal
Voor de voorgevelrooilijn: 1 m
Overige: 2 m
3m
20 m²
6m

min.

max.

10

afstand tot de perceelsgrens
3m
n.v.t.
goothoogte
n.v.t.
5,5 m
bouwhoogte
n.v.t.
10 m
afstand achter de voorgevel (en het verlengde daarvan) van
5m
n.v.t.
bedrijfswoning
afstand tussen bedrijfsgebouwen en bedrijfswoning
5m
n.v.t.
waarbij de maximale oppervlakte bedrijfsbebouwing niet meer mag bedragen dan zoals
aangegeven in de Tabel bedrijven onder 4.1.2;
4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1 Oppervlakte bebouwing niet-agrarische bedrijven
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van de in 4.2.3 opgenomen
maximale oppervlakte bedrijfsbebouwing. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden dan
wel beperkingen:
a. de in 4.2.3 opgenomen bebouwde oppervlakte mag met maximaal 15% worden
vergroot;
b. de belangen van de omliggende (niet) agrarische bedrijven en andere functies
worden niet onevenredig aangetast;
c. er vindt geen toename van de milieubelasting plaats;
d. er vindt geen opslag buiten de gebouwen plaats;
e. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke
ontsluitingssituatie;
f. door middel van een onderzoek naar de waterstaatkundige consequenties dient te
worden aangetoond dat sprake is van hydrologisch neutraal bouwen;
g. de met omgevingsvergunning verleende afwijking mag niet leiden tot een
onevenredige aantasting van de in artikel XXX omschreven aanduidingsregels;
h. er dient sprake te zijn van een passende bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van
het landschap, die in ieder geval bestaat uit een zorgvuldige landschappelijke
inpassing conform een door de gemeente goedgekeurd erfbeplantingsplan;
i. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast.
4.3.2 Minimale afstand tot de weg/perceelsgrens
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.3
teneinde de voorgeschreven minimum afstand van bebouwing tot de weg en/of de
voorgeschreven minimum afstand tot een perceelsgrens te verkleinen. Hiervoor gelden
de volgende voorwaarden dan wel beperkingen:
a. de noodzaak vanuit een doelmatige bedrijfsvoering (voor zover het een
recreatiebedrijf betreft) en/of een doelmatige perceelsinrichting en/of de
uitbreiding van of aansluiting op aanwezige bebouwing met een reeds op deze
punten afwijkende maatvoering, moet aanwezig zijn;
b. er mogen geen onevenredige verkeerskundige belemmeringen plaatsvinden;
c. er dient voldoende parkeerruimte op het eigen erf aanwezig te blijven;
d. de wegbeheerder dient te worden gehoord;
e. de stedenbouwkundige structuur mag niet onevenredig worden aangetast;
f. aangetoond dient te worden dat de externe veiligheid kan worden gewaarborgd;
g. de met omgevingsvergunning verleende afwijking mag niet leiden tot een
onevenredige aantasting van de in artikel XXX omschreven aanduidingsregels;
h. indien het een woning of ander geluidgevoelig object betreft, moet voldaan
worden aan de Wet geluidhinder.
4.3.3 Goot-/bouwhoogte bedrijfsgebouwen
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.3
teneinde voor de bedrijfsgebouwen een hogere goot- en bouwhoogte toe te kunnen
staan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. aangetoond kan worden dat een grotere hoogte noodzakelijk is ten behoeve van
een doelmatige bedrijfsvoering;

Versie 18-5-2017

11

b. de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan:
1. respectievelijk 6,5 m en 12 m. bij een kap;
2. 10 m. bij een plat dak;
c. de grotere hoogte van bedrijfsgebouwen architectonisch en stedenbouwkundig
inpasbaar is in de omgeving;
d. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast.
4.4 Specifieke gebruiksregels
4.4.1 Strijdig gebruik
Als met de bestemming strijdig gebruik geldt in ieder geval gebruik en/of laten gebruiken
van gronden en/of opstallen:
a. voor het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken of herstellen van
goederen en het opslaan en be- of verwerken van producten tenzij dit
noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik;
b. voor detailhandel;
c. voor (ondersteunende) horeca;
d. voor woondoeleinden, met uitzondering van de toegestane bedrijfswoningen;
e. (vrijstaande) bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte,
met uitzondering van afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg;
f. voor een seksinrichting.
4.5 Wijzigingsbevoegdheid
4.5.1 Andere vorm van niet-agrarisch bedrijf
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen teneinde een ander dan in
4.1 voor het perceel voorgeschreven niet-agrarische bedrijvigheid toe te staan. Hiervoor
gelden de volgende voorwaarden dan wel beperkingen:
a. aangetoond dient te worden dat er sprake is van een ruimtelijke en milieukundige
verbetering. Een ruimtelijke en milieukundige verbetering betekent dat er een
afname van bebouwing (niet zijn een gemeentelijk monument of een
rijksmonument dan wel woonboerderijpand) plaatsvindt alsmede een visueel
ruimtelijke verbetering van de situatie en/of een vermindering van de
milieubelasting;
b. er mag geen opslag buiten de gebouwen plaatsvinden;
c. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke
ontsluitingssituatie;
d. een tweede bedrijfswoning, voor zover niet reeds aanwezig, is niet toegestaan;
e. voldaan moet worden aan de maatvoeringseisen uit 4.2.3;
f. de wijziging mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de
bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit
de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
g. detailhandel is niet toegestaan behoudens voor zover zulks in ondergeschikte
vorm noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik;
h. er dient sprake te zijn van een passende bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van
het landschap, die in ieder geval bestaat uit een zorgvuldige landschappelijke
inpassing conform een door de gemeente goedgekeurd erfbeplantingsplan;
i. uit een onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te blijken dat de bodem geschikt
is voor de nieuwe functie;
j. een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van
de omgeving bij de planontwikkeling.
4.5.2 Omschakeling naar glastuinbouwbedrijf
Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming wijzigen in de bestemming
'Agrarisch - Glastuinbouwgebied 1' teneinde een glastuinbouwbedrijf toe te staan.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden dan wel beperkingen:
a. de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone concentratiegebied glastuinbouw';
b. de omvang van het glastuinbouwbedrijf mag niet meer bedragen dan 1,5 hectare;
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c. bebouwing die niet noodzakelijk is voor de nieuwe bestemming (overtollige
bebouwing) dient te worden gesloopt, tenzij het cultuurhistorisch waardevolle
bebouwing is;
d. een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van
de omgeving bij de planontwikkeling;
e. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in artikel
XXX omschreven aanduidingsregels;
f. er dient sprake te zijn van een passende bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van
het landschap, die in ieder geval bestaat uit een zorgvuldige landschappelijke
inpassing conform een door de gemeente goedgekeurd erfbeplantingsplan.
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Artikel 5

Bedrijf- Agrarisch verwant

5.1 Bestemmingsomschrijving
5.1.1 Algemeen
De voor 'Bedrijf - Agrarisch verwant' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarisch verwante bedrijven alsmede agrarisch technische hulpbedrijven;
b. uitsluitend de bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in de tabel onder 5.1.2;
c. aan huis verbonden beroepen als ondergeschikte functie aan de bedrijfswoning,
een en ander met bijbehorende voorzieningen;
d. hobbymatig agrarisch gebruik als ondergeschikte functie aan de bedrijfswoning;
met de daarbij behorende:
e. groenvoorzieningen;
f. tuinen, erven en verhardingen;
g. parkeervoorzieningen;
h. waterhuishoudkundige voorzieningen.
5.1.2 Tabel bedrijven - agrarisch verwant
Ter plaatse van Adres
Bedrijfsactiviteiten
de aanduiding
'specifieke vorm
Kleine
van bedrijf Heitrak
loonwerk en
36/36a
grondverzetbedrijf'

loonwerkbedrijf annex
grondverzetbedrijf,

Aantal
bedrijfswo
ningen
1

Max. oppervlakte
bedrijfsgebouwe
n in m²
450

5.1.3 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen
en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming
van de voorrangsregels uit artikel XXX
5.2 Bouwregels
4.2.1 Toegestane bebouwing
Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken ten behoeve van de in 5.1 toegestane
bedrijvigheid.
5.2.2 Bouwvlak
Indien en voor zover binnen een bestemmingsvlak een bouwvlak is aangegeven, mogen
gebouwen uitsluitend worden opgericht binnen het betreffende bouwvlak.
5.2.3 Maatvoering
De bouwwerken dienen te voldoen aan de volgende maatvoeringseisen:
bouwwerken
Afstand tot de as van de weg

Minimaal
15 m

bedrijfsgebouwen algemeen
afstand tot de perceelsgrens
goothoogte
bouwhoogte
afstand achter de voorgevel (en het verlengde daarvan) van
bedrijfswoning
afstand tussen bedrijfsgebouwen en bedrijfswoning
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Maximaal
N.v.t.
min.
3m
n.v.t.
n.v.t.
5m

max.
n.v.t.
5,5 m
10 m
n.v.t.

5m

n.v.t.
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woningen
Goothoogte
Nokhoogte
Inhoud

Afstand tot de perceelsgrens

Minimaal
Maximaal
n.v.t.
5,5 m
N.v.t.
10 m
maximaal 750 m3 (inclusief aangebouwde
bijgebouwen), tenzij:
- de bestaande inhoud van de bestaande
woning reeds meer bedraagt, welke inhoud
dan als maximum geldt;
- het een bestaande (woon)boerderij betreft,
waarbij de inhoud van het hele bestaande
boerderijlichaam / bouwmassa daarvan als
maximum geldt.
3m
n.v.t.

Vrijstaande bijgebouwen bij bedrijfswoning
afstand tot de perceelsgrens
Gezamenlijke oppervlakte per woning
Goothoogte
Nokhoogte
Afstand achter de voorgevel (en het verlengde
daarvan) van de bedrijfswoning
Afstand bijgebouwen tot bedrijfswoning

Minimaal
3m
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
5m

Maximaal
n.v.t.
80 m²
3m
5,5 m
n.v.t.

1,5 m

25 m

Overige bouwwerken
Hoogte erfafscheidingen

Maximaal
Voor de voorgevelrooilijn: 1 m
Overige: 2 m
3m
20 m²
6m

Hoogte van carports c.q. overkappingen
Oppervlakte van carports c.q. overkappingen
Hoogte overige bouwwerken, geen gebouw zijnde

waarbij de maximale oppervlakte bedrijfsbebouwing niet meer mag bedragen dan zoals
aangegeven in de Tabel bedrijven - agrarisch verwant onder 5.1.2;
en waarbij geldt dat herbouw van bestaande bedrijfswoningen uitsluitend is toegestaan
indien en voor zover:
a. herbouw niet plaatsvindt ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische
waarden';
b. de herbouw grotendeels plaatsvindt op de (voor zover aanwezige) bestaande
fundamenten;
c. de voorgevel van de te herbouwen bedrijfswoning wordt geplaatst in de
(voormalige) voorgevelrooilijn;
d. de bouwwijze (dat wil zeggen vrijstaand, halfvrijstaand of aaneengebouwd) van
de te herbouwen bedrijfswoning(en) niet afwijkt van de bouwwijze van de
oorspronkelijke woning(en);
e. het bepaalde ten aanzien van de maatvoering in bovenstaande tabel in acht wordt
genomen.
5.3 Afwijken van de bouwregels
5.3.1 Oppervlakte bebouwing agrarisch verwante bedrijven
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van de in 5.2.3 opgenomen
maximale oppervlakte bedrijfsbebouwing. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden dan
wel beperkingen:
a. de in 5.2.3 opgenomen bebouwde oppervlakte mag met maximaal 25% worden
vergroot;
b. de belangen van de omliggende (niet) agrarische bedrijven en andere functies
worden niet onevenredig aangetast;
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c. er vindt geen toename van de milieubelasting plaats;
d. er vindt geen opslag buiten de gebouwen plaats;
e. de noodzaak voor de uitbreiding wordt aangetoond door middel van een
bedrijfsplan;
f. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke
ontsluitingssituatie;
g. door middel van een onderzoek naar de waterstaatkundige consequenties dient te
worden aangetoond dat sprake is van hydrologisch neutraal bouwen;
h. de met omgevingsvergunning verleende afwijking mag niet leiden tot een
onevenredige aantasting van de in artikel XXX omschreven aanduidingsregels;
i. er dient sprake te zijn van een passende bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van
het landschap, die in ieder geval bestaat uit een zorgvuldige landschappelijke
inpassing conform een door de gemeente goedgekeurd erfbeplantingsplan;
j. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast.
5.3.2 Minimale afstand tot de weg/perceelsgrens
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2.3
teneinde de voorgeschreven minimum afstand van bebouwing tot de weg en/of de
voorgeschreven minimum afstand tot een perceelsgrens te verkleinen. Hiervoor gelden
de volgende voorwaarden dan wel beperkingen:
a. de noodzaak vanuit een doelmatige bedrijfsvoering (voor zover het een
recreatiebedrijf betreft) en/of een doelmatige perceelsinrichting en/of de
uitbreiding van of aansluiting op aanwezige bebouwing met een reeds op deze
punten afwijkende maatvoering, moet aanwezig zijn;
b. er mogen geen onevenredige verkeerskundige belemmeringen plaatsvinden;
c. er dient voldoende parkeerruimte op het eigen erf aanwezig te blijven;
d. de wegbeheerder dient te worden gehoord;
e. de stedenbouwkundige structuur mag niet onevenredig worden aangetast;
f. aangetoond dient te worden dat de externe veiligheid kan worden gewaarborgd;
g. de met omgevingsvergunning verleende afwijking mag niet leiden tot een
onevenredige aantasting van de in artikel XXX omschreven aanduidingsregels;
h. indien het een woning of ander geluidgevoelig object betreft, moet voldaan
worden aan de Wet geluidhinder.
5.3.3 Herbouw bedrijfswoning
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2.3
teneinde herbouw van de bedrijfswoning buiten de bestaande fundamenten toe te staan.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden dan wel beperkingen:
a. de nieuwe situering van de woning is stedenbouwkundig, verkeerskundig en
milieukundig aanvaardbaar;
b. er dient sprake te zijn van (zekerheidsstelling omtrent de) sloop van de bestaande
woning;
c. door de herbouw wordt het landelijk karakter van het gebied niet onevenredig
aangetast;
d. de nieuwe situering van de woning leidt niet tot extra belemmeringen voor de
bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit
milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
e. indien er sprake is van herbouw ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische
waarden' dan dient advies te worden ingewonnen bij een deskundige op het
gebied van cultuurhistorie en monumentenzorg en dan dient deze
omgevingsvergunning in combinatie met het bepaalde in 5.3.4 te worden
beoordeeld;
f. het bepaalde ten aanzien van de maatvoering in 5.2.3 wordt in acht genomen.
5.4 Specifieke gebruiksregels
5.4.1 Strijdig gebruik
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Als met de bestemming strijdig gebruik geldt in ieder geval gebruik en/of laten gebruiken
van gronden en/of opstallen:
a. voor het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken of herstellen van
goederen en het opslaan en be- of verwerken van producten tenzij dit
noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik;
b. mestbewerking;
c. voor detailhandel;
d. voor (ondersteunende) horeca, behoudens ten behoeve van de in 5.1 genoemde
maneges. Ten behoeve van de maneges wordt de bestaande oppervlakte
ondersteunende horeca als maximaal toelaatbaar geacht;
e. voor woondoeleinden, met uitzondering van de toegestane bedrijfswoningen;
f. (vrijstaande) bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte,
met uitzondering van afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg;
g. voor een seksinrichting.
5.4.2 Aan huis verbonden beroep
De uitoefening van een aan huis verbonden beroep als bedoeld in 5.1 is toegestaan als
ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van
toepassing zijn:
a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de
gezamenlijke vloeroppervlakte van de woonbebouwing tot een maximum van 80
m2;
b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het
verkeer;
c. parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
d. detailhandel mag alleen plaatsvinden ondergeschikt aan en in direct verband met
het aan huis verbonden beroep;
e. de activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving;
f. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
5.5 Afwijken van de gebruiksregels
5.5.1 Aan huis verbonden bedrijf
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.4.1 onder
a. ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf. Hiervoor gelden
de volgende voorwaarden dan wel beperkingen:
a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 200 m2 in bestaande
bebouwing;
b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het
verkeer;
c. parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
d. detailhandel mag alleen plaatsvinden ondergeschikt aan en in direct verband met
het aan huis verbonden bedrijf;
e. de activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de omgeving;
f. de activiteit mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de
bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit
de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
g. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner;
h. een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van
de omgeving bij de planontwikkeling.
5.6 Wijzigingsbevoegdheid
5.6.1 Andere vorm van agrarisch verwant bedrijf
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen teneinde een ander dan in
5.1 voor het perceel voorgeschreven agrarisch verwante of agrarisch-technische
bedrijvigheid toe te staan. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden dan wel
beperkingen:
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a. aangetoond dient te worden dat er sprake is van een ruimtelijke en milieukundige
verbetering. Een ruimtelijke en milieukundige verbetering betekent dat er een
afname van bebouwing (niet zijn een gemeentelijk monument of een
rijksmonument dan wel woonboerderijpand) plaatsvindt alsmede een visueel
ruimtelijke verbetering van de situatie en/of een vermindering van de
milieubelasting;
b. er mag geen opslag buiten de gebouwen plaatsvinden;
c. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke
ontsluitingssituatie;
d. een tweede bedrijfswoning, voor zover niet reeds aanwezig, is niet toegestaan;
e. voldaan moet worden aan de maatvoeringseisen uit 5.2.3;
f. de wijziging mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de
bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit
de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
g. de wijziging mag niet leiden tot meerdere bedrijven of een bedrijf in
milieucategorie 3 of hoger;
h. detailhandel is niet toegestaan behoudens voor zover zulks in ondergeschikte
vorm noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik;
i. er dient sprake te zijn van een passende bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van
het landschap, die in ieder geval bestaat uit een zorgvuldige landschappelijke
inpassing conform een door de gemeente goedgekeurd erfbeplantingsplan;
j. uit een onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te blijken dat de bodem geschikt
is voor de nieuwe functie;
k. een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van
de omgeving bij de planontwikkeling.
5.6.2 Woondoeleinden
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden wijzigen in de
bestemming 'Wonen-1' waarbij na bedrijfsbeëindiging de verbouw van een voormalige
bedrijfswoning kan worden toegestaan. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden dan
wel beperkingen:
a. de bebouwde oppervlakte van de voormalige bedrijfswoning of (woon)boerderij
(inclusief de inpandige stal / het inpandige deel) mag niet worden vergroot;
b. de agrarische verschijningsvorm van een voormalige boerderij mag niet worden
aangetast;
c. woningsplitsing is niet toegestaan;
d. de bestaande situering van de bebouwing mag niet worden gewijzigd;
e. de wijziging mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de
bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit
de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
f. de bebouwde oppervlakte van de vrijstaande bijgebouwen mag niet meer
bedragen dan 125 m2 per woning;
g. in afwijking van het bepaalde onder f. kan, indien sprake is van sloop van
voormalige bedrijfsgebouwen, een gezamenlijke oppervlakte van vrijstaande
bijgebouwen bij een woning worden toegestaan van meer dan 125 m2. Maximaal
25% van het gesloopte oppervlak aan legaal opgerichte bebouwing mag als
bijgebouwen worden teruggebouwd, tot een totaal aan vrijstaande bijgebouwen
van maximaal 200 m2;
h. de extra oppervlakte aan bijgebouwen zoals onder g. genoemd, mag ook worden
gevormd door bestaande bijgebouwen, in plaats van herbouw na sloop, mits de
overtollige oppervlakte aan bijgebouwen wordt gesloopt;
i. sloop van cultuurhistorisch waardevolle en monumentale panden is niet
toegestaan;
j. in afwijking van het bepaalde onder a. kan, indien sprake is van sloop van
voormalige bedrijfsgebouwen, de inhoud van de woning tot maximaal 900 m3
worden vergroot. Per 50 m3 vergroting van de woning dient telkens minimaal 500
m2 aan legaal opgerichte bebouwing te worden gesloopt;
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k. het surplus (alle aanwezige bebouwing boven de standaard maximaal toegestane
oppervlakte aan bijgebouwen van 125 m2) moet in één keer worden gesloopt en
deze sloop moet als voorwaarde aan de wijziging en omgevingsvergunning voor
het bouwen worden verbonden;
l. er kan geen toepassing worden gegeven aan de sloopregeling als opgenomen
onder g. tot en met k. indien:
1. op deze locatie sloop van de bebouwing al heeft plaatsgevonden,
2. sloop kan plaatsvinden in het kader van de ruimte-voor-ruimteregeling,
3. sloopsubsidie is verkregen op basis van de Regeling beëindiging
veehouderijtakken,
4. de sloop al op andere wijze is verzekerd;
m. de gesloopte oppervlakte mag slechts éénmaal ten behoeve van nieuwe
bebouwing in aanmerking worden genomen;
n. de nieuwe woning is niet gelegen binnen een geurhindercontour van één of meer
agrarische bedrijven;
o. uit een onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te blijken dat de bodem geschikt
is voor de nieuwe functie;
p. voldaan wordt aan de bepalingen bij of krachtens de Wet geluidhinder;
q. een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van
de omgeving bij de planontwikkeling;
r. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in artikel
XXX omschreven aanduidingsregels;
s. het bestemmingsvlak met de bestemming 'Wonen' en/of het bouwvlak worden
verkleind tot een omvang die passend is voor een burgerwoning in het
buitengebied. De overige gronden krijgen de bestemming 'Agrarisch' en/of
'Agrarisch met waarden'.
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Artikel 6

Wonen-1

6.1 Bestemmingsomschrijving
6.1.1 Algemeen
De voor 'Wonen-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woondoeleinden, al dan niet in combinatie met aan huis verbonden beroepen;
b. hobbymatig agrarisch gebruik als ondergeschikte functie aan de woning;
met de daarbij behorende:
c. tuinen, erven en verhardingen;
d. parkeervoorzieningen;
e. waterhuishoudkundige voorzieningen.
6.1.3 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen
en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming
van de voorrangsregels uit artikel XXX.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Toegestane bebouwing
a. Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken ten dienste van de bestemming,
zoals woningen met bijgebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, met dien verstande dat per bestemmingsvlak maximaal één woning is
toegestaan.
b. In afwijking van het bepaalde onder a. geldt dat ter plaatse van de aanduiding
'maximum aantal wooneenheden' ten hoogste het aangegeven aantal woningen is
toegestaan.
6.2.2 Bouwvlak
Indien en voor zover binnen een bestemmingsvlak een bouwvlak is aangegeven, mag de
woning uitsluitend worden opgericht binnen het betreffende bouwvlak.
6.2.3 Maatvoering
De bouwwerken dienen te voldoen aan de volgende maatvoeringseisen:
bouwwerken
Minimaal
Afstand tot de as van de weg
15 m

Maximaal
N.v.t.

woningen
Goothoogte
Nokhoogte
Inhoud
Afstand tot de perceelsgrens

Minimaal
n.v.t.
N.v.t.
n.v.t.
3m

Maximaal
7m
10 m
1000 m³
n.v.t.

Vrijstaande bijgebouwen bij woningen
Gezamenlijke oppervlakte per woning
Goothoogte
Nokhoogte
Afstand achter de voorgevel (en het verlengde
daarvan) van de woning
Afstand tot woning

Minimaal
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
5m

Maximaal
125 m²
3m
5,5 m
n.v.t.

1,5 m

25 m

Overige bouwwerken
Hoogte erfafscheidingen

Maximaal
Voor de voorgevelrooilijn: 1 m
Overige: 2 m
3m

Hoogte van carports c.q. overkappingen
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Oppervlakte van carports c.q. overkappingen
Hoogte overige bouwwerken, geen gebouw zijnde

20 m²
6m

waarbij herbouw van bestaande woningen uitsluitend is toegestaan indien en voor zover:
a. herbouw niet plaatsvindt ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische
waarden';
b. de herbouw grotendeels plaatsvindt op de (voor zover aanwezig) bestaande
fundamenten;
c. de voorgevel van de te herbouwen woning wordt geplaatst in de (voormalige)
voorgevelrooilijn;
d. de bouwwijze (dat wil zeggen vrijstaand, halfvrijstaand of aaneengebouwd) van
de te herbouwen woning(en) niet afwijkt van de bouwwijze van de oorspronkelijke
woning(en);
e. het bepaalde ten aanzien van de maatvoering in dit lid in acht wordt genomen.

6.3 Afwijken van de bouwregels
6.3.3 Herbouw
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.2.3
teneinde de voorgevel van een te herbouwen woning te kunnen plaatsen buiten de
bestaande fundamenten. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden dan wel
beperkingen:
a. de nieuwe situering van de woning is stedenbouwkundig, verkeerskundig en
milieukundig aanvaardbaar;
b. er dient sprake te zijn van (zekerheidsstelling omtrent de) sloop van de bestaande
woning;
c. door de herbouw wordt het landelijk karakter van het gebied niet onevenredig
aangetast;
d. de nieuwe situering van de woning leidt niet tot extra belemmeringen van de
bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit de milieuen dierenwelzijnsregelgeving;
e. indien er sprake is van herbouw ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorisch
waardevol' dan dient advies te worden ingewonnen bij een deskundige op gebied
van cultuurhistorie en monumentenzorg en dan dient deze omgevingsvergunning
in combinatie met het bepaalde in 6.3.4 te worden beoordeeld;
f. het bepaalde ten aanzien van de maatvoering in 6.2.3 wordt in acht genomen.
6.3.6 Maatvoering carports c.q. overkappingen
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.2.3
teneinde voor carports c.q. overkappingen een hogere bouwhoogte toe te kunnen staan,
mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de bouwhoogte van carports c.q. overkappingen mag niet meer bedragen dan 5,5
m.;
b. de met omgevingsvergunning verleende afwijking mag niet leiden tot een
onevenredige aantasting van de in artikel XXX omschreven aanduidingsregels.
6.4 Specifieke gebruiksregels
6.4.1 Strijdig gebruik
Als met de bestemming strijdig gebruik geldt in ieder geval het gebruik en/of laten
gebruiken van gronden en/of opstallen voor:
a. het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken of herstellen van goederen en
het opslaan en be- of verwerken van producten;
b. detailhandel;
c. verblijfsrecreatie;
d. seksinrichtingen;
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e. gebruik van (vrijstaande) bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke
woonruimte, met uitzondering van afhankelijke woonruimte ten behoeve van
mantelzorg;
f. kamerverhuur ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten.
6.4.2 Aan huis verbonden beroep
De uitoefening van een aan huis verbonden beroep als bedoeld in 6.1 is toegestaan als
ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van
toepassing zijn:
a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de
gezamenlijke vloeroppervlakte van de woonbebouwing tot een maximum van 80
m2;
b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het
verkeer;
c. parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
d. detailhandel mag alleen plaatsvinden ondergeschikt aan en in direct verband met
het aan huis verbonden beroep;
e. de activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving;
f. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
6.4.3 Landschappelijke inpassing
Gebruik van het perceel conform de bestemmingsomschrijving is toegestaan mits
voldaan wordt aan de voorwaarde dat het landschappelijk inpassingsplan dat als bijlage
onderdeel uitmaakt van de regels van dit bestemmingsplan en voorzover betrekking
hebbend op de percelen met de bestemming Wonen, geheel is uitgevoerd voordat de
woningen in gebruik worden genomen.

6.5 Afwijken van de gebruiksregels
6.5.1 Minicamping
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.4.1
teneinde kleinschalig kamperen en de daarvoor noodzakelijke voorzieningen, zoals
sanitaire voorzieningen, toe te staan. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden dan wel
beperkingen:
a. de omgevingsvergunning voor afwijken kan uitsluitend worden verleend indien het
gronden betreft, gelegen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - recreatief
ontwikkelingsgebied';
b. slechts kampeermiddelen zijn toegestaan met een niet-permanent karakter
(tenten, tentwagens, kampeerauto's campers en toercaravans), alsmede
maximaal 5 huuraccommodaties (chalets, blokhutten, stacaravans) per
minicamping;
c. er zijn maximaal 25 kampeerplaatsen per minicamping toegestaan;
d. de reeds toegestane totale oppervlakte aan bijgebouwen van 125 m2 mag ten
behoeve van voorzieningen ten behoeve van kleinschalig kamperen worden
vergroot tot maximaal 125 m2, met dien verstande dat de oppervlakte van
bouwwerken ten behoeve van kleinschalig kamperen maximaal 50 m2 mag
bedragen en de goot- en bouwhoogte respectievelijk maximaal 3 m en maximaal
5,5 m mogen bedragen;
e. de bebouwde oppervlakte van de huuraccommodatie mag maximaal 50m2
bedragen, de goothoogte maximaal 2,20 m en de bouwhoogte maximaal 3,5 m;
f. de voorzieningen worden, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, gerealiseerd
binnen de bestaande bebouwing, of anders aansluitend aan de bestaande
bebouwing;
g. er dient sprake te zijn van een passende bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van
het landschap, die in ieder geval bestaat uit een zorgvuldige landschappelijke
inpassing conform een door de gemeente goedgekeurd erfbeplantingsplan;
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h. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd
op de feitelijke ontsluitingssituatie;
i. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
j. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de
bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit
de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
k. een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van
de omgeving bij de planontwikkeling;
l. de omgevingsvergunning voor afwijken mag niet leiden tot een onevenredige
aantasting van de in artikel XXX omschreven aanduidingsregels.
6.5.2 Bed & breakfast
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.4.1
teneinde als nevenactiviteit bij een woning, bed & breakfast-voorzieningen en dergelijke
toe te staan. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden dan wel beperkingen:
a. bed & breakfast vindt plaats in de woning en de daarbij behorende bijgebouwen;
b. ten behoeve van bed & breakfast zijn maximaal 10 (éénpersoons) bedden per
woning toegestaan;
c. indien en voor zover er sprake is van cultuurhistorische waarden, mogen deze
cultuurhistorische waarden door verlenen van de omgevingsvergunning voor
afwijken niet onevenredig worden aangetast;
d. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd
op de feitelijke ontsluitingssituatie;
e. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
f. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de
bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit
de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
g. een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van
de omgeving bij de planontwikkeling;
h. de met omgevingsvergunning verleende afwijking mag niet leiden tot een
onevenredige aantasting van de in artikel XXX omschreven aanduidingsregels.
6.5.3 Aan huis verbonden bedrijf
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.4.1 onder
a. ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf. Hiervoor gelden
de volgende voorwaarden dan wel beperkingen:
a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 200 m2 in bestaande
bebouwing;
b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het
verkeer;
c. parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
d. detailhandel mag alleen plaatsvinden ondergeschikt aan en in direct verband met
het aan huis verbonden bedrijf;
e. de activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de omgeving;
f. de activiteit mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de
bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit
de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
g. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner;
h. een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van
de omgeving bij de planontwikkeling.
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Artikel 7

Wonen-2

7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. daarbij behorende voorzieningen;
c. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
d. parkeren conform de geldende 'parkeernota'.
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen
en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname
van de voorrangsregels uit artikel XXX.
7.2

Bouwregels

7.2.1 Algemeen
Op de voor ‘Wonen’ aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. Vrijstaande woningen;
b. bijgebouwen;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
7.2.2 Regels ter plaatse van het bouwvlak
a. Hoofdgebouwen dienen in het bouwvlak te worden gebouwd en bijgebouwen mogen in
het bouwvlak worden gebouwd.
b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
c. Per bouwvlak mag één woning worden gebouwd.
d. De voorgevel dient voor ten minste voor 70% in of evenwijdig aan de naar de weg
gekeerde bouwgrens te worden gebouwd.
e. De voorgevelbreedte van de woning dient ten minste 5,00 meter te bedragen.
f. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6,50 meter tenzij anders aangeduid.
g. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11,50 meter tenzij anders aangeduid.

7.2.3 Regels ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’
a. Ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ mogen uitsluitend bijgebouwen en
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.
b. Ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ mag per hoofdgebouw niet meer dan 90
m2 aan bouwwerken tot maximaal 50% van het bij de woning behorende vlak mag
worden opgericht;
c. De goothoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3,25 meter tenzij
anders aangeduid.
d. Bijgebouwen mogen worden afgedekt met een kap mits de bouwhoogte van het
bijgebouw niet meer bedraagt dan 5,50 meter tenzij anders aangeduid.
e. Brandgangen dienen vrij te blijven van bebouwing tot een minimale breedte van 1,20
meter.
7.2.4 Overige regels met betrekking tot bebouwing
a.
Het bouwvlak c.q. de voorgevelrooilijn mag niet door bebouwing worden
overschreden, met uitzondering van overschrijding ten behoeve van:
1.
de bouw van erkers en balkons, mits:
■ de breedte maximaal 40% van de naar de weg gekeerde grens van het bouwvlak
bedraagt;
■ de diepte van de erker niet meer dan 1,00 meter bedraagt;
■ de hoogte van de erker maximaal de hoogte van de begane grondlaag bedraagt;
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■ de afstand tot de bestemming Verkeer of Groen niet minder dan 3,00 meter
bedraagt;
2.
luifels boven de voordeur mits:
■ de breedte maximaal 150% van de breedte van de voordeur bedraagt;
■ de diepte niet meer bedraagt dan 1,00 m;
■ de afstand tot de bestemming Verkeer niet minder dan 3.00 meter bedraagt;
3.
de bouw van één carport, met dien verstande dat:
■ de carport minimaal 1,00 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw is
gelegen;
■ de oppervlakte max. 25 m² buiten het bouwvlak en aanduiding ‘bijgebouwen’
bedraagt;
■ indien de carport is gelegen op de hoek van een hoekperceel de afstand tot de
bestemming verkeersdoeleinden minimaal 2,00 meter bedraagt.
b.
Binnen het bestemmingsvlak mag de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, ten hoogste 3,25 meter bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen
waarvan de hoogte niet meer dan 1,00 meter mag bedragen of niet meer dan 2,00 meter
indien:
1. gelegen minimaal 1,00 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw,
uitgezonderd bij de hoek van hoekpercelen, waarvoor geldt minimaal 3,00 meter
achter de voorgevel en 45 graden uit de hoek van de achterliggende woning en;
2. gelegen minimaal 1,00 meter uit de bestemming Verkeer of Groen.
c.
Aan de van de weg afgekeerde zijde (achterzijde) van het bouwvlak mag een
dakterras opgericht worden, mits:
1. het dakterras gerealiseerd wordt op een bijgebouw;
2. de breedte niet meer bedraagt dan de breedte van het hoofdgebouw;
3. de hoogte van de afscheiding maximaal 1,20 meter boven de goothoogte van het
bijgebouw bedraagt;
4. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
a. Daar waar bij een hoofdgebouw geen aanduiding ‘bijgebouwen’ is aangegeven mag
aan de achtergevel van de woning een luifel/overkapping aangebracht worden met
een maximale diepte van 2,5 meter.
7.2.5 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, nadere eisen stellen conform het bepaalde in
artikel XXX.
7.3 Afwijken van de bouwregels
7.3.1 Afwijking voor het overschrijden van de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken voor het realiseren van een
groter dan het toegelaten oppervlak aan bijgebouwen, onder de voorwaarden dat:
a. de oppervlakte aan bijgebouwen met niet meer dan 20% wordt overschreden;
b. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag het vlak voor niet meer dan
50% worden bebouwd;
c. sprake is van een CIZ-indicatie of daarmee vergelijkbare indicatie;
d. de noodzaak vanuit een goede of doelmatige functionele, stedenbouwkundige,
bouwkundige of architectonische inpassing wordt aangetoond;
e. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan;
f. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
7.3.2 Afwijking voor het overschrijden van de maximale hoogte van erfafscheidingen
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken voor het realiseren van
erfafscheidingen met een hoogte van maximaal 2,00 meter op een afstand van minder
dan 1,00 meter uit de bestemming Verkeer of Groen onder de voorwaarden dat:
a. de erfafscheiding minimaal 1,00 meter achter de lijn in het verlengde van de
feitelijke voorgevel van de woning (gelet op de oriëntatie van de woning en
situering van de woning op het perceel) ligt;
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b. gelet op de situering en/of wijze van uitvoering van de erfafscheiding, geen
nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid ontstaan;
c. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan;
d. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
7.5 Specifieke gebruiksregels
7.5.1 Specifieke gebruiksregels van de gronden
Onder strijdig gebruik wordt verstaan het gebruik van de gronden anders dan voor:
a.
parkeren ter plaatse van een oprit;
b.
groen en/of tuin;
c.
oppervlakteverhardingen;
d.
opslag, overeenkomstig het normale toegelaten gebruik.
7.5.2 Specifieke gebruiksregels van de opstallen
Onder strijdig gebruik wordt verstaan het gebruik van de opstallen:
a. voor bewoning, indien het een vrijstaand bijgebouw betreft, behoudens
wanneer middels een afwijking is verleend voor mantelzorg;
b. voor kamerverhuur behoudens wanneer middels een afwijking toestemming is
verleend;
c. voor ambachtelijke doeleinden behoudens wanneer middels een afwijking
toestemming is verleend;
d. industriële doeleinden;
e. als beroepsmatige werk- en/of opslagruimte;
f. voor bedrijfsdoeleinden,;
g. voor detailhandel,;
h. voor groothandel;
i. voor dienstverlening;
j. voor horeca;
k. voor kantoren;
l. voor recreatie;
m. als verkooppunt voor motorbrandstoffen of andere explosiegevaarlijke stoffen;
n. als seksinrichting of escortbedrijf;
o. voor opslag, anders dan in verband met het toegestane gebruik, die valt onder
de Wet milieubeheer.
7.6 Afwijken van de gebruiksregels
7.6.1 Afwijking voor een aan huis gebonden beroep, aan huis gebonden bedrijf of
ambachtelijk bedrijf
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken voor het uitoefenen van een aan
huis gebonden beroep, aan huis gebonden bedrijf of ambachtelijk bedrijf, mits voldaan
wordt aan de voorwaarden dat:
a. de (bedrijfs)activiteiten zich beperken tot een oppervlakte van maximaal 50 m²
onder de voorwaarde dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
b. de activiteiten uitsluitend door de bewoner uitgevoerd worden;
c. de activiteiten qua aard en omvang passen in een woonomgeving waarbij de
activiteiten geen ernstige of onevenredige hinder opleveren voor het woonmilieu
en geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de omgeving;
d. de activiteiten niet vergunningsplichtig zijn ingevolge de Wet milieubeheer;
e. het aan huis gebonden bedrijven betreft zoals opgenomen in bijlage 5 bij deze
regels of het bedrijfsactiviteiten betreffen van categorie 1-bedrijven volgens de
toegesneden Staat van bedrijfsactiviteiten, die als bijlage 1 is opgenomen bij deze
regels, dan wel naar oordeel van Burgemeester en wethouders daarmee
vergelijkbare activiteiten;
f. er geen detailhandel ter plaatse plaatsvindt, anders dan ondergeschikt en inherent
aan het toegestane gebruik;

Versie 18-5-2017

26

g. het gebruik niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van de
verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse;
h. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
7.6.2 Afwijking voor het realiseren van een mantelzorgvoorziening in een vrijstaand
bijgebouw
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken voor realisering van een
mantelzorgvoorziening in een vrijstaand bijgebouw, onder de voorwaarden dat:
a. de mantelzorgvoorziening bedoeld is voor de huisvesting van één huishouden;
b. de behoefte aan mantelzorg aangetoond is;
c. de woonruimte geen eigen huisnummer heeft;
d. het oppervlak van de mantelzorgvoorziening maximaal 80 m² bedraagt;
e. de mantelzorgvoorziening qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de
woning;
f. de mantelzorgvoorziening niet leidt tot een onevenredige aantasting van de
omgeving;
g. zodra de noodzaak van de mantelzorgvoorziening is komen te vervallen, het
gebruik als woonruimte wordt beëindigd.
7.6.3 Afwijking voor kamerverhuur
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken voor kamerverhuur in een
woning en/of aangebouwde bijgebouwen, onder de voorwaarden dat:
a. aangetoond wordt dat kamerverhuur noodzakelijk is vanuit een behoefte van
bedrijven uit de directe omgeving aan (tijdelijke) werknemers of voor de
huisvesting van jongeren;
b. deze huisvesting plaatsvindt binnen de bestaande bebouwing;
c. er minimaal 12 m² verblijfsgebied per persoon aanwezig is;
d. het aantal personen dat een kamer huurt per woning inclusief aangebouwde
bijgebouwen niet meer bedraagt dan 6;
e. binnen een straal van 150 meter maximaal één locatie voor kamerverhuur is
toegestaan;
f. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan;
g. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
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Artikel 8 Waarde - Archeologie - 2
8.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie - 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor bescherming en veiligstelling
van de op of in deze gronden aanwezige en/of te verwachten archeologische
monumenten. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden
toegekende enkelvoudige bestemmingen.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Verbod
Het is verboden te bouwen of te laten bouwen op de voor 'Waarde - Archeologie - 2'
(mede) bestemde gronden.
8.2.2 Uitzonderingen
1.Het onder 8.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing op:
a. vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt
uitgebreid en/of alleen de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van
nieuwe kelders en/of parkeergarages, of gebouwen die tot maximaal 2,5 m uit de
bestaande fundering worden opgericht;
b. een bouwwerk dat geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt;
c. een bouwwerk waarvan de oppervlakte kleiner is dan 250 m2 of dat minder diep
reikt dan 0,4 m beneden maaiveld;
d. bebouwing welke nodig is voor archeologisch onderzoek, met een maximale
bouwhoogte van 3 m;
e. gronden die reeds verstoord zijn op een diepte van meer dan 0,4 m beneden
maaiveld;
f. gronden waarvan op basis van eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat er
geen behoudenswaardige archeologica is aangetroffen.
2.Bevoegd gezag is ingeval van verlening van een omgevingsvergunning bevoegd een
daartoe aangewezen partij toestemming te verlenen om archeologische waarnemingen te
doen ten tijde van de graafwerkzaamheden ten behoeve van het bouwwerk.
8.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de
situering van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit
onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige
archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht
de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.
8.4 Afwijken van de bouwregels
Bevoegd gezag is bij omgevingsvergunning bevoegd af te wijken van het bepaalde in
8.2.1 voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de andere daar voorkomende
bestemmingen indien en voor zover:
a. de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvan de oppervlakte groter is
dan 250 m2 en de diepte van de bodemingrepen meer bedraagt dan 0,4 m
beneden maaiveld en een en ander op basis van archeologisch onderzoek ofwel is
aangetoond dat er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen
worden geschaad, dan wel schade door de bouwactiviteiten kan worden
voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door aan de
omgevingsvergunning te verbinden regels;
b. bij het afwijken als bedoeld onder a. kan bevoegd gezag de volgende regels
verbinden:
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1.de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals het al of
niet bouwen van (parkeer)kelders, alternatieve funderingsmethoden,
beschermende bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
2.verplichting tot het doen van opgravingen;
3.de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden
door een archelogische deskundige;
4.richtlijnen geven omtrent de wijze waarop wordt omgegaan met
(toevals)vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de
bouwwerkzaamheden.

8.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
8.5.1 Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie - 2'
zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken of
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren over een oppervlakte groter dan 250
m2 en dieper dan 0,4 m beneden maaiveld:
a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe ook wordt gerekend het woelen,
mengen, diepploegen en ontginnen;
b. het verlagen of afgraven, het ophogen en het egaliseren van gronden;
c. het graven, verbreden, verdiepen of dempen van sloten, vijvers en andere
wateren, het aanleggen van drainage en het verlagen van het waterpeil;
d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden
verwijderd;
e. het omzetten van gras- of akkerland in een teelt waarbij grond wordt afgevoerd,
waartoe gerekend worden boomteelt en graszodenteelt;
f. het afplaggen van heide- of natuurgebieden ten behoeve van natuurontwikkeling;
g. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden,
of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
h. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies,
installaties of apparatuur waarvan de breedte van de grondwerken meer dan 0,5
m bedraagt;
i. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
j. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van
objecten in de bodem;
k. het slopen van gebouwen en verwijderen van funderingen.
8.5.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 8.5.1 is niet van toepassing indien de werken of
werkzaamheden:
a. een oppervlakte hebben die kleiner is dan 250 m2, tenzij het werken betreft
genoemd in 8.5.1 onder e. en f.;
b. op basis van archeologisch onderzoek aantonen dat geen archeologische waarden
aanwezig zijn dan wel de archeologische waarden niet onevenredig worden of
kunnen worden aangetast;
c. betrekking hebben op normaal onderhoud en agrarisch bodemgebruik;
d. betrekking hebben op onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van bestaande
riolen en bijbehorende werken zoals gemalen, bestratingen en beplantingen
binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
e. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
f. archeologisch onderzoek betreffen;
g. worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende (omgevings)vergunning.
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8.5.3 Voorwaarden omgevingsvergunning
De in 8.5.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de bescherming van de
archeologische waarde(n) op grond waarvan de volgende bepalingen van toepassing zijn:
a. aanvrager dient een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van
het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van
bevoegd gezag in voldoende mate is zeker gesteld of geen archeologische
waarden aanwezig zijn, tenzij naar haar oordeel de archeologische waarde in
andere informatie voldoende is zeker gesteld;
b. aan de vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:
1.de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2.de verplichting tot het doen van opgravingen;
3.de verplichting tot het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek, of de
verplichting de activiteit die leidt tot bodemverstoring te laten begeleiden door
een archeologisch deskundige;
4.de verplichting om aan te geven hoe wordt omgegaan met (toevals)vondsten
die gedaan worden tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

8.6 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 Wet
ruimtelijke ordening het plan te wijzigen door:
a. de bestemmingsaanduiding 'Waarde - Archeologie - 2' geheel of gedeeltelijk te
verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de
betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel
niet behoudenswaardig zijn;
b. het bestemmingsvlak naar ligging wordt verschoven, dan wel naar omvang wordt
vergroot of verkleind, of wordt verwijderd voor zover de middels archeologisch
onderzoek geconstateerde archeologische waarde daartoe aanleiding geeft;
c. de oppervlaktes en/of dieptes van de bodemingreep zoals opgenomen in deze
regels te veranderen en/of desgewenst een extra aanduiding voor op te nemen
indien dat op basis van nader verkregen archeologische kennis noodzakelijk en/of
mogelijk is.
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Artikel 9 Waarde - Archeologie 3
9.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Waarde–Archeologie 3 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van de
op of in deze gronden aanwezige en of te verwachten archeologische monumenten. Deze
bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende
enkelvoudige bestemmingen.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Verbod
Het is verboden te bouwen of te laten bouwen op de voor Waarde–Archeologie 3
(mede)bestemde gronden.
9.2.2 Uitzonderingen
1. Het onder 9.2.1. genoemde verbod is niet van toepassing op:
a. vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt
uitgebreid en/of alleen de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van
nieuwe kelders en/of parkeergarages; of gebouwen tot maximaal 2,5 meter uit de
bestaande fundering worden opgericht;
b. een bouwwerk dat geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt;
c. een bouwwerk waarvan de oppervlakte kleiner is dan 2500 m² of minder diep
reikt dan 0,4 meter beneden maaiveld;
d. bebouwing welke nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale
bouwhoogte van 3 meter;
e. gronden die reeds verstoord zijn op een diepte van meer dan 0,4 meter beneden
maaiveld.
f. gronden waarvan op basis van eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat er
geen behoudenswaardige archeologica is aangetroffen.
2. Burgemeester en wethouders zijn ingeval van verlening van een omgevingsvergunning
bevoegd een daartoe aangewezen partij toestemming te verlenen om archeologische
waarnemingen te doen ten tijde van de graafwerkzaamheden ten behoeve van het
bouwwerk.
9.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders zijn bij omgevingsvergunning bevoegd af te wijken van het
bepaalde in 9.2.1. voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de andere daar
voorkomende bestemmingen indien en voor zover:
a. a.de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvan oppervlakte groter is
dan 2500 m² en de diepte van de bodemingreep meer bedraagt dan 0,4 meter
beneden maaiveld en een en ander op basis van archeologisch onderzoek ofwel is
aangetoond dat er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen
worden geschaad, dan wel schade door de bouwactiviteiten kan worden
voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door aan de
omgevingsvergunning te verbinden regels;
b. bij het afwijken als bedoeld onder a. kunnen burgemeester en wethouders de
volgende regels verbinden:
1.de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals het al of
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niet bouwen van (parkeer)kelders, alternatieve funderingsmethoden,
beschermende bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
2.verplichting tot het doen van opgravingen;
3.de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden
door een archeologisch deskundige.
4.richtlijnen geven omtrent de wijze waarop omgegaan wordt met
(toevals)vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de
bouwwerkzaamheden.
9.4 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de
situering van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit
onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermingswaardige
archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht
de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.
9.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden:
9.5.1 Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde–Archeologie 3 zonder of
in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken of werkzaamheden uit te
voeren of te laten uitvoeren over een oppervlakte groter dan 2500 m² en dieper dan 0,4
meter beneden maaiveld:
a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe ook worden gerekend het woelen,
mengen, diepploegen en ontginnen;
b. het verlagen of afgraven, het ophogen en het egaliseren van gronden;
c. het graven, verbreden, verdiepen of dempen van sloten, vijvers en andere
wateren, het aanleggen van drainage en het verlagen van het waterpeil;
d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden
verwijderd;
e. het omzetten van gras- of akkerland in een teelt waarbij grond wordt afgevoerd,
waartoe gerekend worden boomteelt en graszodenteelt;
f. het afplaggen van heide- of natuurgebieden ten behoeve van natuurontwikkeling;
g. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden,
of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
h. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, of
telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies,
installaties of apparatuur waarvan de breedte van de grondwerken meer dan 0,5
meter bedragen;
i. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
j. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van
objecten in de bodem;
k. het slopen van gebouwen en verwijderen van funderingen.
9.5.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld onder 8.5.1. is niet van toepassing indien de werken of
werkzaamheden:
a. een oppervlakte hebben die kleiner is dan 2500 m², tenzij het werken betreft
genoemd onder 8.5.1. onder e. en f.;
b. op basis van archeologisch onderzoek aantonen dat geen archeologische waarden
aanwezig zijn dan wel de archeologische waarden niet onevenredig worden of
kunnen worden aangetast;
c. betrekking hebben op normaal onderhoud en agrarisch bodemgebruik;
d. betrekking hebben op onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van bestaande
riolen en bijbehorende werken zoals gemalen, bestratingen en beplantingen
binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
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e. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
f. archeologisch onderzoek betreffen; ◦
g. worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende (omgevings)vergunning.

9.5.3 Voorwaarden omgevingsvergunning
De in 8.5.1. genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de bescherming van de
archeologische waarde(n) op grond waarvan de volgende bepalingen van toepassing zijn:
a. aanvrager dient een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van
het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van
burgemeester en wethouders in voldoende mate is zeker gesteld of geen
archeologische waarden aanwezig zijn, tenzij naar haar oordeel de archeologische
waarde in andere informatie voldoende is zeker gesteld.
b. aan de vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:
1.de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2.de verplichting tot het doen van opgravingen;
3.de verplichting tot het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek, of de
verplichting de activiteit die leidt tot bodemverstoring te laten begeleiden door
een archeologisch deskundige.
4.de verplichting om aan te geven hoe wordt omgegaan met (toevals)vondsten
die gedaan worden tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

9.6 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet
ruimtelijke ordening het plan te wijzigen door :
a. op de verbeelding de bestemmingsaanduiding Waarde–Archeologie 3 geheel of
gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek is
aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer)
aanwezig zijn, dan wel niet behoudenswaardig zijn;
b. de verbeelding van het plan zodanig te wijzigen dat het bestemmingsvlak naar
ligging wordt verschoven, dan wel naar omvang wordt vergroot of verkleind, of
van de verbeelding wordt verwijderd voor zover de middels archeologisch
onderzoek geconstateerde archeologische waarde daartoe aanleiding geeft.
c. de oppervlaktes en/of de dieptes van de bodemingreep zoals opgenomen in deze
regels te veranderen en/of hier desgewenst een extra aanduiding voor op te
nemen indien dat op basis van nader verkregen archeologisch kennis noodzakelijk
en/of mogelijk is.
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Artikel 10 Algemene aanduidingsregels
10.1 vrijwaringszone - molenbiotoop
10.1.1
Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' mag niet gebouwd
worden, voorzover de windvang van de molen daardoor in onevenredige mate wordt
aangetast. Uitgangspunt hierbij is dat de optimale windvang tot maximaal 5% mag
worden beperkt. Voor de bepaling van de hierbij toegestane bouwhoogten worden de
formules uit bijlage 4 van de regels gehanteerd als mede de afwijkingen zoals
opgenomen in bijlage 4.
10.1.2
Bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken voor het oprichten van
bebouwing tot een grotere hoogte dan bepaald in dat artikel, mits vooraf de eigenaar of
beherende instantie om advies is gevraagd.
10.2 milieuzone - geurzone
Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone' zijn geen nieuwe geurgevoelige
bestemmingen toegestaan.
10.3 overige zone - landschapselement
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - landschapselement' zijn de gronden mede
bestemd voor het behoud en herstel van de aanwezige landschapselementen.
10.4 wetgevingzone - beperkingen veehouderij
10.4.1 Aanduidingsomschrijving
Ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - beperkingen veehouderij':
a. is uitbreiding van, vestiging van en omschakeling naar een veehouderij niet
toegestaan, behoudens sprake is van een grondgebonden veehouderij;
b. is toename van de bestaande bebouwing, met uitzondering van de bestaande
bedrijfswoning(en) niet toegestaan;
10.4.2 Uitzonderingen
Het bepaalde in 10.4.1 is niet van toepassing indien er sprake is van een grondgebonden
veehouderij.
10.5 overige zone - attentiegebied EHS
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - attentiegebied EHS' zijn de gronden tevens
bestemd voor het behoud, beheer en herstel van de waterhuishoudkundige situatie,
gericht op het verbeteren van de condities voor de natuur(waarden).
10.6 overige zone - groenblauwe mantel
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - groenblauwe mantel' zijn de gronden
tevens bestemd voor behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en
de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken van de onderscheiden
gebieden.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 11 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling
van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 12 Algemene bouwregels
12. Algemene regels over bestaande afstanden en andere maten
12.1.1
Indien afstanden tot, bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande
bouwwerken, die gebouwd zijn met een voor het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan aangevraagde vergunning of anderszins legaal zijn gerealiseerd, meer
bedragen dan ingevolge Hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en
hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.
12.1.2
In die gevallen dat afstanden tot, bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten
van bestaande bouwwerken die gebouwd zijn met een voor het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan aangevraagde vergunning of anderzins legaal
zijn gerealiseerd, minder bedragen dan ingevolge Hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen
deze maten en hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden. .
12.1.3
In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in artikel 12.1.1 en
12.1.2 uitsluitend van toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats.

Artikel 13 Overige regels
13.1 (Wettelijke) regels
Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen,
dienen deze regelingen te worden gelezen, zoals deze luidden op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
13.2 Gemeentelijke regels
Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar gemeentelijke beleidsregels
dienen deze beleidsregels te worden gelezen, zoals deze luidden op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Met uitzondering van parkeren geldt dat er
te allen tijde voldaan moet worden aan de, op het moment van aanvraag, geldende
'parkeernota'.
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Hoofdstuk 4
Artikel 14

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht

14.1 Overgangsrecht bouwwerken
14.1.1
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
14.1.2
Het bevoegd gezag kan in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste
lid met maximaal 10%.
14.1.3
Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat
plan.
14.2 Overgangsrecht gebruik
14.2.1
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
14.2.2
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid,
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
14.2.3
Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
14.2.4
Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van
dat plan.

Artikel 15

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan ‘Asten Veegplan
2017-2’.
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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding

Onderhavige ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor de herontwikkeling van de locatie Bergdijk 6
te Asten, hierna projectlocatie genoemd. Ter plaatse van de projectlocatie is thans sprake van een
woonhuis met bijgebouwen. De projectlocatie is in het vigerende bestemmingsplan ‘Woongebieden
Asten’ bestemd als ‘Wonen’ met een bouwvlak en de aanduiding ‘bijgebouwen’. Beoogd wordt de
bestaande woning ter plaatse te slopen en een nieuwe woning op te richten ter vervanging van de
huidige woning. De beoogde woning zal daarmee worden opgericht in de zelfde voorgevellijn als de
bestaande woningen in de directe nabijheid. De beoogde woning zal daarmee voor een gedeelte
worden gesitueerd buiten het huidige ‘bouwvlak’. De beoogde herontwikkeling past daarmee niet
binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan. Het vigerende bestemmingsplan dient derhalve
ter plaatse van de projectlocatie Bergdijk 6 te worden herzien om de beoogde herontwikkeling
mogelijk te maken.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten heeft per brief d.d. 22
september 2016 te kennen gegeven in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan
het eerder ingediende principeverzoek voor de toevoeging van een extra wooneenheid ter plaatse. In
afwijking daarvan wordt thans niet meer beoogd een tweede wooneenheid op te richten, maar slechts
één nieuwe woning, ter vervanging van de huidige woning Bergdijk 6. De beoogde herontwikkeling
heeft derhalve geen extra wooneenheid tot gevolg.
Daar

de

beoogde

woning

niet

past

binnen

het

huidige

bouwvlak,

is

evenwel

een

bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Daartoe zal de ontwikkeling worden meegenomen in het
bestemmingsplan ‘Asten veegplan 2017-2’. Hiervoor dient de initiatiefnemer de benodigde
documenten aan te leveren. Onderhavige ruimtelijke onderbouwing dient als motivering bij de te
volgen procedure.

1.2

Ligging

De projectlocatie is gelegen aan Bergdijk 6 te Asten. De projectlocatie is gelegen binnen de bebouwde
kom van Asten, in het westen van de kern, tegen het buitengebied aan. In navolgende figuur is de
ligging van de projectlocatie weergegeven.
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Figuur 1: Ligging projectlocatie

1.3

Begrenzing

De projectlocatie betreft het perceel kadastraal bekend als gemeente Asten, sectie M, nummer 1393.
2

Het kadastraal perceel kent een oppervlakte van 1.602 m . Navolgende figuur geeft een kadastraal
overzicht van de projectlocatie weer, geprojecteerd op een luchtfoto. Het perceel M 1393 is hierbij
omkaderd. Navolgend is tevens een topografisch overzicht weergegeven van de omgeving van de
projectlocatie.

Figuur 2: Kadastraal en topografisch overzicht projectlocatie en omgeving
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1.4

Status

Ter plaatse van de projectlocatie is het bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’ het vigerende
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad van Asten vastgesteld op 15
december 2009. Navolgende figuur betreft een uitsnede van het vigerende bestemmingsplan ter
plaatse van de projectlocatie, waarbij de projectlocatie is omcirkeld.

Figuur 3: Uitsnede bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’ ter plaatse van de projectlocatie

De projectlocatie Bergdijk ong. te Asten is in het vigerende bestemmingsplan bestemd als ‘Wonen’
met een bouwvlak ten behoeve van een woning. Vanaf circa 15,7 meter vanuit de straat is tevens
2

sprake van de aanduiding ‘bijgebouwen’ ten behoeve van 90 m aan bijgebouwen behorende bij een
hoofdgebouw. Het huidige bouwvlak is strak om de huidige woning gesitueerd. Het huidige bouwvlak
ligt daarmee niet in één lijn met de omliggende woningen. De beoogde woning is gedeeltelijk voorzien
buiten dit huidige bouwvlak. De oprichting van een hoofdgebouw buiten dit bouwvlak is niet mogelijk.
Derhalve is herziening van het vigerende bestemmingsplan ter plaatse van de projectlocatie
noodzakelijk.
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2.

BESTAANDE SITUATIE

2.1

Ruimtelijke structuur

2.1.1

Ontstaansgeschiedenis

Het grootste deel van het grondgebied van de gemeente Asten bestaat uit een complex van dekzandvlakten doorsneden door beekdalen en afgewisseld met dekzandruggen. Deze dekzanden zijn
windafzettingen uit de ijstijden. Binnen dit dekzandlandschap liggen in de hoogste delen verspreid ook
enkele landduinen. Door de voornamelijk oost-west gerichte dekzandruggen werd de oude
ontwatering van het gebied verstoord; deze liep immers ongeveer zuid-noord. Hierdoor stagneerde de
ontwatering en ontstond op slecht ontwaterde plekken veengroei. Het dekzandlandschap wordt
doorsneden door laagtes en beekdalen. Ook hier vond veel veenvorming plaats. Door aanvoer van
water uit veenmoerassen ontstaan er waterlopen zoals de Aa en de Astense Aa.
Door de stabiele ondergrond kennen de hoger gelegen zandgebieden een lange bewoningsgeschiedenis. Eerst van jagers-verzamelaars, later ook van de eerste zich permanent vestigende
boeren. De oudste bewoning vindt altijd plaats op de hogere delen van het dekzandlandschap,
voornamelijk bij plekken waar grondwater dicht aan de oppervlakte komt. In het begin liggen deze
ontginningen als kleine enclaves in de uitgestrekte bossen en moerassen. Door een steeds
verdergaande ontginning en een te hoge begrazingsdruk maken de bossen plaats voor uitgestrekte
heidevelden. Gaandeweg worden ook de lagere delen van het landschap, zoals beekdalen en laagtes,
ontgonnen door het veen te verwijderen en het moerasbos te rooien. Deze vochtige gronden worden
omgezet in grasland. In deze tijd is ook een sterke uitbreiding van de nederzettingen middels
dochternederzettingen aan de randen van het ontgonnen gebied waar te nemen.
De projectlocatie is gelegen aan de Bergdijk, ten noordwesten van de bebouwingsconcentratie
Bergsland. De bebouwingslocatie Bergsland is een uitloopgebied vanaf de kern Asten, waarbij de
bebouwing in de vorm van burgerwoningen zich in de loop der jaren steeds verder uitbreidde. De
projectlocatie ligt in een van deze uitbreidingsgebieden. Navolgend is een viertal historische
topografische kaarten weergegeven, waaruit de historische groei van het uitloopgebied van Asten met
de bewoningsgeschiedenis duidelijk zichtbaar wordt. De projectlocatie is hierop weergegeven met een
rode cirkel.

Figuur 4: Historische topografische kaarten omstreeks 1927 (links) en 1960 (rechts) (Bron: topotijdreis.nl)
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Figuur 5: Historische topografische kaarten omstreeks 1980 (links) en 2015 (rechts) (Bron: topotijdreis.nl)

2.1.2

Functionele structuur

De omgeving van de projectlocatie laat zich kenmerken als woonomgeving. De woningen in de
omgeving betreffen vooral vrijstaande woningen, met een grote diversiteit aan architectuur. De weg
Bergdijk heeft tevens een overgangsfunctie voor verkeer richting het buitengebied.

2.2

Projectlocatie

De projectlocatie aan Bergdijk 6 te Asten is thans in gebruik voor bewoning met bijbehorende tuin. Ter
plaatse is dan ook sprake van een woning met bijbehorende bijgebouwen en er is sprake van forse
erfbeplanting. Navolgend is de projectlocatie weergegeven in de huidige situatie.

Figuur 6: Huidige situatie projectlocatie
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Figuur 7: Foto’s huidige situatie projectlocatie
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3.

PLANBESCHRIJVING

3.1

Inleiding

Beoogd wordt de bestaande woning met bijgebouwen ter plaatse van de projectlocatie te slopen,
waarvoor in de plaats een nieuwe woning met bijbehorende bijgebouwen zal worden opgericht.
Beoogd wordt de nieuwe woning gedeeltelijk te situeren buiten het huidige bouwvlak. De woning wordt
hiermee opgericht in de zelfde voorgevellijn als de bestaande woningen in de directe omgeving. Met
de beoogde herontwikkeling wordt derhalve het huidige bouwvlak aan Bergdijk 6 te Asten van vorm
veranderd, waarmee de beoogde woning kan worden opgericht op een andere plek dan in de huidige
situatie. In navolgende figuur is de beoogde planologische situatie weergegeven.

Figuur 8: Beoogde planologische situatie projectlocatie

De voorzijde van het beoogde bouwvlak en de aanduiding ‘bijgebouwen’ zijn hiermee gelijk gehouden
met de aangrenzende woningen met bijgebouwen. De beoogde bebouwing past hiermee in het
bebouwingsritme ter plaatse. Het bouwvlak is hiermee beter passend op het grote perceel ter plaatse.

3.2

Stedenbouwkundige inpassing

Nieuwe bebouwing dient te passen bij de reeds aanwezige bebouwing in de omgeving. De beoogde
woning ter plaatse van de projectlocatie zal derhalve stedenbouwkundig worden ingepast in de
omgeving. Aangesloten wordt daarbij tevens bij de regels van het vigerende bestemmingsplan voor
vrijstaande woningen. De woning dient te passen in het straatbeeld en zal in elk geval voldoen aan de
navolgende stedenbouwkundige randvoorwaarden:
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-

De woning bestaat uit 1,5 laag met kap;

-

De woning wordt georiënteerd op de weg;

-

De voorgevelbreedte van de woning dient ten minste 5 meter te bedragen;

-

De goothoogte van het hoofdgebouw mag maximaal 6,5 meter bedragen;

-

De bouwhoogte van het hoofdgebouw mag maximaal 11,5 meter bedragen;

-

De oppervlakte bijgebouwen bedraagt maximaal 90 m²;

-

De goothoogte van de bijgebouwen mag maximaal 3,25 meter bedragen;

-

De bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 5,5 meter bedragen.

In navolgende figuur is een indicatieve schets weergegeven van de beoogde woning met bijgebouw.

Figuur 9: Indicatieve schets projectlocatie na herontwikkeling

3.3

Beeldkwaliteit

Nieuwe bebouwing dient tevens voor wat betreft beeldkwaliteit te passen bij de reeds aanwezige
woningen in de directe nabijheid. Aan Bergdijk is sprake van een zeer diverse beeldkwaliteit.
Navolgend is een beeld weergegeven van de aanwezige bebouwing in de omgeving.
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Figuur 10: Beeldkwaliteit in omgeving projectlocatie (Bron: Google Streetview)

Beoogd wordt in te spelen op de bestaande beeldkwaliteit in de omgeving van de projectlocatie.
Daarbij zal eveneens worden ingespeeld op de ligging dicht tegen het buitengebied, waarbij
bijvoorbeeld een rieten kap kan worden toegepast en gebruik kan worden gemaakt van het afwolven
van het dak.

3.4

Verkeer en parkeren

De beoogde woning zal worden ontsloten op de Bergdijk, middels de bestaande oprit. Aan de
westzijde, de doodlopende straat richting Bergdijk 8, kan eventueel een achterom worden gecreëerd.
Parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein. Per woning wordt een tweetal parkeerplekken op
eigen terrein vereist, exclusief eventuele garage. De projectlocatie biedt hiertoe voldoende ruimte.
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4.

BELEIDSKADER

4.1

Rijksbeleid

4.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is het vaststellingsbesluit zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) ondertekend. Daarmee is het nieuwe ruimtelijke en
mobiliteitsbeleid zoals uiteengezet in de SVIR van kracht geworden. Deze structuurvisie geeft een
totaalbeeld van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de
Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de
Snelwegomgeving. Het hoofdthema van de SVIR is: “Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en
veilig”. De structuurvisie geeft een visie voor Nederland tot het jaar 2040. Er zijn in de structuurvisie
drie hoofddoelen opgenomen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden
voor de middellange termijn (2028). Deze doelen zijn:
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk

-

economische structuur van Nederland;

-

Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop
staat;

-

Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Voor een aanpak die Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig maakt, is een nieuwe
aanpak in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid geformuleerd. Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer
over aan gemeenten en provincies (‘decentraal, tenzij…’) en werkt aan eenvoudigere regelgeving. Het
Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Buiten deze
belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. De verantwoordelijkheid voor de afstemming
tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal laat het Rijk over aan de provincies.
De beoogde herontwikkeling heeft geen betrekking op de geformuleerde nationale belangen.

4.1.2

Ladder duurzame verstedelijking

Sinds 1 oktober 2012 is het op grond van artikel 3.1.6, tweede lid, Bro, verplicht om in het geval dat
een bestemmingsplan een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, in de toelichting de
zogenoemde ladder voor duurzame verstedelijking op te nemen. Doel van de ladder voor duurzame
verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte
in stedelijke gebieden. De ladder kent drie treden die achter elkaar worden doorlopen:
1.

Trede 1 bepaalt de regionale ruimtevraag (kwantitatief én kwalitatief) voor stedelijke
ontwikkelingen. Dit betreft wonen, werken, detailhandel en overige stedelijke voorzieningen. Met
de regionale ruimtevraag in beeld kan worden beoordeeld of een voorgenomen stedelijke
ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte.

2.

Trede 2 motiveert of de beoogde ontwikkeling plaats kan vinden binnen het stedelijk gebied. Dit
kan door een andere bestemming van een gebied, door herstructurering van bestaande
terreinen of door transformatie van bestaande gebouwen of gebieden.
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3.

In trede 3 gaat het om stedelijke uitleg en wel op een zodanige locatie dat het uitleggebied (in
potentie) multimodaal ontsloten is of kan worden. Wanneer blijkt dat de stedelijke ontwikkeling
niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt
voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer,
passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld (m.a.w. zorgen voor optimale inpassing
en bereikbaarheid).

De beoogde herontwikkeling heeft geen stedelijke ontwikkeling tot gevolg. Derhalve is toetsing van
onderhavige ontwikkeling aan de ladder voor duurzame verstedelijking niet noodzakelijk.

4.2

Provinciaal beleid

4.2.1

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening

Provinciale Staten hebben op 7 februari 2014 de partiële herziening 2014 van de Structuurvisie
Ruimtelijke Ordening 2010 vastgesteld. Sinds de vaststelling in 2010 hebben Provinciale Staten
diverse besluiten genomen die een verandering brengen in de provinciale rol en sturing, of van
provinciaal beleid. Deze besluiten zijn vertaald in de ‘Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening
2014’. Provinciale Staten hebben niet een geheel nieuwe visie opgesteld, omdat de bestaande
structuurvisie recentelijk is vastgesteld en de visie en sturingsfilosofie voor het overgrote deel nog
actueel zijn. Onder andere de ‘Transitie van stad en platteland, een nieuwe koers’, het intrekken van
de reconstructie- en gebiedsplannen en de ‘transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020’ zijn
verwerkt in de partiële herziening.
De kwaliteiten binnen de provincie Noord-Brabant zijn sturend bij de te maken ruimtelijke keuzes.
Deze ruimtelijke keuzes zijn van provinciaal belang en zijn geformuleerd als:
het versterken van regionale contrasten tussen klei, zand en veenontginningen;

-

de ontwikkeling van een vitaal en divers platteland;
het creëren en behouden van een robuust water en natuursysteem;
het realiseren van een betere waterveiligheid door preventie;
de koppeling van waterberging en droogtebestrijding;
het geven van ruimte voor duurzame energie;
de concentratie van verstedelijking;
het ontwikkelen van een sterk stedelijk netwerk: Brabantstad;
het creëren van groene geledingszones tussen steden;
het ontwikkelen van goed bereikbare recreatieve voorzieningen;
het ontwikkelen van economische kennisclusters;
internationale bereikbaarheid;
de beleefbaarheid van stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur.

De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening wordt nader uitgewerkt in de Verordening ruimte. De
Verordening ruimte is één van de uitvoeringsinstrumenten voor de provincie Noord-Brabant om
genoemde doelen te realiseren.
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4.2.2

Verordening ruimte

De Verordening ruimte is een planologische verordening waarin eisen gesteld worden aan de door de
gemeente op te stellen bestemmingsplannen en beheersverordeningen en vormt een direct
toetsingskader voor bouwaanvragen. Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in hun
vergadering van 10 juli 2015 de Verordening ruimte 2014 opnieuw vastgesteld. Inmiddels is de
Verordening ruimte 2014 (per 15-7-2015), inclusief veegronde 2016 van kracht. Deze verordening
wordt hierna samengevat als de Verordening ruimte.
De Verordening ruimte bevat onder andere de volgende onderwerpen:

-

bevordering van de ruimtelijke kwaliteit;
stedelijke ontwikkeling;
cultuurhistorie;
agrarische ontwikkeling en windturbines;
water;
natuur en landschap.

De projectlocatie is in de Verordening ruimte enkel aangeduid op de themakaart ‘stedelijke
ontwikkeling’. Navolgende figuur betreft een uitsnede van de themakaart ‘stedelijke ontwikkeling’,
waarbij de projectlocatie is weergegeven in de cirkel.

Figuur 11: Aanduiding projectlocatie in Verordening ruimte, themakaart ‘stedelijke ontwikkeling’

De projectlocatie is in de Verordening ruimte aangewezen als gelegen binnen het ‘Bestaand stedelijk
gebied, kern in landelijk gebied’. De beoogde herontwikkeling heeft enkel de verplaatsing van het
huidige woonhuis met bijbehorende bijgebouwen tot gevolg. De beoogde herontwikkeling voorziet niet
in een stedelijke ontwikkeling. De beoogde herontwikkeling van de projectlocatie is daarmee niet in
strijd met de regels voor het bestaand stedelijk gebied.

Crijns Rentmeesters bv

16

Ruimtelijke onderbouwing ‘Bergdijk 6 Asten’ gemeente Asten

4.3

Gemeentelijke beleid

4.3.1

Bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’

Ter plaatse van de projectlocatie is het bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’ het vigerende
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad van Asten vastgesteld op 15
december 2009. De projectlocatie is in het vigerende bestemmingsplan bestemd als ‘Wonen’ met een
‘bouwvlak’ ten behoeve van een woning. Met uitzondering van het voorste gedeelte van de
projectlocatie, is tevens de aanduiding ‘bijgebouwen’ toegekend. De huidige woning zal worden
gesloopt, waarvoor in de plaats een nieuwe woning zal worden opgericht. De nieuwe woning wordt
gedeeltelijk buiten het huidige bouwvlak beoogd. De beoogde herontwikkeling is daarmee niet
mogelijk binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan. Om de beoogde herontwikkeling
daadwerkelijk mogelijk te maken is derhalve een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Daartoe
zal de ontwikkeling worden meegenomen in het ‘Asten veegplan 2017-2’. Het bouwvlak zal van vorm
veranderen.

4.3.2 Bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’
Ter plaatse van de projectlocatie is tevens het bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’ vigerend.
Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 24 juni 2013 en omvat het gehele grondgebied van de
gemeente Asten waarover het gemeentelijk archeologiebeleid geïmplementeerd is. Bestaande
bestemmingsplannen waarvan de archeologische regels voldoende bescherming bieden, zijn buiten
het

bestemmingsplan

‘Asten

Archeologie

2012’

gehouden.

De

projectlocatie

is

in

het

bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’ bestemd als ‘Waarde – Archeologie 3’. De voor ‘Waarde –
Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen,
mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van de op of in deze gronden aanwezige en of te
verwachten archeologische monumenten. Op of in de voor 'Waarde – Archeologie 3' aangewezen
gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van:

-

vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en/of alleen
de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders en/of parkeergarages;
of gebouwen tot maximaal 2,5 meter uit de bestaande fundering worden opgericht;

-

een bouwwerk dat geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt;
een bouwwerk waarvan de oppervlakte kleiner is dan 2.500 m² of minder diep reikt dan 0,4 meter
beneden maaiveld;

-

bebouwing welke nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte van 3
meter;

-

gronden die reeds verstoord zijn op een diepte van meer dan 0,4 meter beneden maaiveld.
gronden waarvan op basis van eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat er geen
behoudenswaardige archeologica is aangetroffen.

Met de beoogde herontwikkeling wordt de woning met daarbij behorende bijgebouwen verplaatst
binnen de woonbestemming. De verstoringsoppervlakte blijft met de beoogde herontwikkeling altijd
beneden de 2.500 m². Een archeologisch onderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht.

4.3.3

Structuurvisie ‘De Avance’

Op 2 februari 2006 heeft de gemeenteraad van Asten de structuurvisie ‘De Avance’ vastgesteld. Deze
visie geeft de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van Asten weer tot het jaar 2030. De
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structuurvisie is zowel een richtinggevend kader als een toetsingskader waarin gewenste en
ongewenste ontwikkelingen in de toekomst zijn beschreven. De ruimtelijke vertaling is weergegeven
op twee kaartbeelden: een structuurkaart met de bestaande kwaliteiten van de gemeente en de
strategiekaart waarin keuzes en ontwikkelingen voor de toekomst zichtbaar zijn gemaakt. Beide
kaartbeelden zijn gecombineerd tot een Ruimtelijk Model, waarin de gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen voor de komende decennia zijn weergegeven. Navolgend figuur betreft een uitsnede
van de Structuurkaart waarop de projectlocatie met wit is omcirkeld.

Figuur 12: Uitsnede structuurkaart ‘De Avance’

De projectlocatie is in de structuurvisie aangewezen als gelegen binnen ‘Bebouwingskern met
sportpark en bedrijfsterrein’. Tevens is ter plaatse in het ruimtelijk model ‘Inbreiding wonen’
weergegeven. In de gemeentelijke structuurvisie is aangegeven dat zuinig ruimtegebruik in de vorm
van inbreiding, herstructurering, herbestemming en intensivering voor uitbreiding gaat. De beoogde
herontwikkeling heeft geen toevoeging van extra bebouwing tot gevolg, maar enkel de verplaatsing
van de bebouwing binnen de projectlocatie. De huidige woning zal worden gesloopt, waarvoor een
nieuwe woning in de plaats komt, voor een klein gedeelte buiten het huidige bouwvlak. De beoogde
herontwikkeling past daarmee middels de herstructurering binnen de vigerende woonbestemming ter
plaatse van de projectlocatie binnen het beleid zoals weergegeven in de toekomstvisie van de
gemeente Asten ‘De Avance’.

4.3.4

Woonvisie 2010 t/m 2019; inzetten op duurzaam wonen en leven

In de ‘Woonvisie 2010 t/m 2019; inzetten op duurzaam wonen en leven’ is het volkshuisvestingsbeleid
van de gemeente Asten beschreven voor de periode tot en met 2019. De Woonvisie is vastgesteld op
3 november 2009 en in werking getreden op 1 januari 2010. De Woonvisie biedt belangrijke
handvatten om richting te geven aan de ontwikkeling van de gemeente. De gemeente heeft de ambitie
de positie als aantrekkelijke woongemeente voor alle doelgroepen te behouden en waar mogelijk te
versterken in de komende jaren. Met de Woonvisie heeft de gemeente een goede basis om concrete
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woonprojecten op te pakken. Het geeft een kwantitatieve en kwalitatieve inkleuring aan de
woningbouwontwikkeling van de gemeente.
In de Woonvisie wordt als middel om de positie als aantrekkelijke woongemeente te behouden en
mogelijk te versterken, ruimte voor differentiatie en participatie genoemd. Het aanbieden van
gevarieerde woonmilieus en woonvormen moet de inwoners meer mogelijkheden bieden om in de
huidige wijk of kern naar eigen wens te wonen. Daarvoor wil de gemeente ruimte bieden voor wensen
en initiatieven van inwoners. Onderhavig initiatief is een voorbeeld van een particulier gedifferentieerd
initiatief.
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5.

MILIEUASPECTEN

5.1

Bodem

Voorafgaand aan het volgen van een ruimtelijke procedure dient te worden nagegaan of de
aanwezige bodemkwaliteit past bij het huidige of toekomstige gebruik. Het belangrijkste uitgangspunt
hierbij is dat eventueel aanwezige bodemverontreinigingen geen onaanvaardbare risico’s opleveren
voor de gebruikers van de bodem en dat de bodemkwaliteit niet verslechtert door grondverzet. Ter
plaatse van de projectlocatie is door Bodeminzicht reeds een bodemonderzoek uitgevoerd.
Navolgende conclusies en aanbevelingen komen voort uit het uitgevoerde bodemonderzoek:
“Resultaten
In de baksteen- en kolengruishoudende bovengrond (BG1) zijn gehaltes aan zink,
cadmium, lood en PAK gemeten boven de achtergrondwaarden. Uit de indicatieve
asbestanalyse blijkt dat er geen asbestvezels in de deelmonsters zijn aangetroffen. In de
zintuiglijk schone bovengrond (BG2) zijn gehaltes aan koper, zink, cadmium en lood
gemeten boven de achtergrondwaarden. De verhoogde gehaltes vormen geen aanleiding
voor aanvullend onderzoek. In de visueel schone ondergrond (OG1) zijn geen gehaltes
aan onderzochte stoffen gemeten boven de achtergrondwaarden.
In het grondwater ter plaatse van zijn gehaltes aan zink, cadmium en barium
gedetecteerd boven de streefwaarden. De verhogingen aan metalen zijn toe te schrijven
aan natuurlijk verhoogde achtergrondwaardes. De overschrijdingen zijn marginaal en
behoeft geen nader onderzoek.
Conclusie en advies
De resultaten van het onderzoek stemmen niet geheel overeen met de hypothese. De
resultaten vormen echter geen aanleiding tot aanpassing van de onderzoeksstrategie.
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen verontreinigingen aangetoond die
aanleiding vormen voor het uitvoeren van nader of aanvullend bodemonderzoek. Een
verkennend asbestonderzoek conform NEN5707 is volgens ons niet noodzakelijk,
aangezien bij de indicatieve analyse op asbest geen vezels zijn aangetroffen. De
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vormt, ons inziens, geen
belemmering voor de beoogde verkoop van het perceel en voorgenomen nieuwbouw van
een woning.
De

eventueel

bij

werkzaamheden

vrijkomende

grond

is

op

of

buiten

het

onderzoeksterrein herbruikbaar. Indien vrijkomende grond van de locatie afgevoerd dient
te worden, dient men rekening te houden met de regels van het vigerende Besluit
Bodemkwaliteit.”
Het uitgevoerde bodemonderzoek (projectnummer B1817, d.d. 22 februari 2017) is als bijlage bij
onderhavige ruimtelijke onderbouwing gevoegd.
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5.2

Waterhuishouding

5.2.1

Inleiding

Het doel van de watertoets is te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op
evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante plannen
en besluiten. Een watertoets maakt de mogelijke negatieve invloeden van het initiatief binnen de
planlocatie inzichtelijk. Tevens geeft de watertoets oplossingsrichtingen aan waarmee mogelijke
optredende negatieve invloeden beperkt of ongedaan gemaakt kunnen worden. Het waterschap heeft
een aantal principes gedestilleerd, die van belang zijn als vertrekpunt van het overleg tussen
initiatiefnemer en waterbeheerder. De projectlocatie valt onder het beheer van Waterschap Aa en
Maas.

5.2.2

Principes waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas hanteert navolgende principes:

-

gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater;
doorlopen van de afwegingsstappen: ‘hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer’;
hydrologisch neutraal bouwen;
water als kans;
meervoudig ruimtegebruik;
voorkomen van vervuiling;
wateroverlastvrij bestemmen;
waterschapsbelangen.

5.2.3

Relevant beleid

5.2.3.1

Waterbeheerplan 2016-2021

In het Waterbeheerplan (WBP) is beschreven welke doelstellingen door Waterschap Aa en Maas
worden nagestreefd in de periode 2016 - 2021 en hoe zij die doelstellingen gaan halen. Dit is
geformuleerd aan de hand van 4 programma’s:
1. Veilig en Bewoonbaar beheergebied
Bij dit programma gaat het er om het beheergebied zo goed mogelijk te beschermen tegen
overstromingen van de Maas en het regionale watersysteem. Goede dijken om overstromingen
vanuit de Maas te voorkomen. Voldoende ruimte voor water om overlast uit het regionale
systeem te beperken en een goede calamiteitenorganisatie om als er toch problemen dreigen te
ontstaan, zo adequaat mogelijk te kunnen handelen.
2.

Voldoende water en Robuust watersysteem
Dit programma gaat over het zorgen voor een adequate en duurzame watervoorziening in het
beheergebied van het waterschap voor de diverse gebruiksfuncties in hun onderlinge
samenhang. Dit doet het waterschap door het optimale peil en debiet na te streven in beken,
kanalen, sloten én in de ondergrond (voorraadbeheer). Droogteperioden hebben daardoor nu en
in de toekomst een zo kort en klein mogelijke impact.

3.

Gezond en Natuurlijk water
Dit programma gaat in op alle activiteiten van het waterschap die bijdragen aan het bereiken van
de doelstellingen op het gebied van gezond en natuurlijk water. Ingegaan wordt op hoe
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toegewerkt wordt naar een watersysteem met een goede waterkwaliteit, dat ecologisch goed
functioneert en waar de inwoners en bezoekers van het beheergebied van kunnen genieten.
4.

Schoon water
Dit programma gaat over de doelen en activiteiten met betrekking tot de afvalwaterketen met
daarbinnen een centrale plek voor het zuiveren van afvalwater. Het programma vertoont een
grote samenhang met het programma gezond en natuurlijk water. Immers, transporteren en
zuiveren van afvalwater is een belangrijke activiteit om tot een gezond en natuurlijk watersysteem
te komen.

5.2.3.2

Keur waterschap Aa en Maas 2015

Voor waterhuishoudkundige ingrepen ter plaatse van de projectlocatie is de ‘Keur waterschap Aa en
Maas

2015’

van toepassing. De Keur

is

een

waterschapsverordening die

gebods-

en

verbodsbepalingen bevat met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor de
waterhuishouding en het waterbeheer. Op grond van de Keur is het onder andere verboden om
handelingen te verrichten waardoor het onderhoud, aanvoer, afvoer en/of berging van water kan
worden belemmerd, zonder een ontheffing van het waterschap. De projectlocatie is niet aangeduid als
gelegen in een keurbeschermingsgebied of attentiegebied.

5.2.3.3

Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van
hemelwater, Brabantse waterschappen

De drie Brabantse waterschappen, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta hanteren sinds 1
maart 2015 dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij het verhard
oppervlak

toeneemt.

Deze

(beleids)uitgangspunten

zijn

geformuleerd

in

de

‘Beleidsregel

Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse
waterschappen’.
Bij een toename en afkoppelen van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat plannen zoveel
mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De waterschappen maken bij het beoordelen van
plannen met een toegenomen verhard oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. Hoewel
er relatief veel kleine plannen zijn veroorzaken deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een
toename van de maatgevende afvoer. Het waterschap maakt grofweg onderscheid in projecten met
een toename van verhard oppervlak van maximaal 2.000 m², toename van een verhard oppervlak
tussen de 2.000 m² en 10.000 m² en projecten met een toename van het verhard oppervlak van meer
dan 10.000 m².
Met de beoogde herontwikkeling wordt de huidige woning gesloopt, waarvoor een nieuwe woning in
de plaats komt. De beoogde herontwikkeling zal daarmee geen toename aan verhard oppervlak tot
gevolg hebben.
Op basis van de Keur en de ‘Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor
afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen’ wordt geen compensatie vereist voor plannen
met een toename van verhard oppervlak van minder dan 2.000 m². Het hemelwater afkomstig van het
nieuw verhard oppervlak mag naar bestaand oppervlaktewater worden afgevoerd. Op vrijwillige basis
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is de aanleg van een infiltratievoorziening toegestaan, mits daarbij in voldoende mate met de
omgeving rekening gehouden wordt en geen wateroverlast op eigen terrein of bij derden ontstaat.
Gedacht kan daarbij worden aan het aanleggen van infiltratiekratten of grindkoffers.

5.2.4

Hemelwaterafvoer na herontwikkeling

5.2.4.1

Hydrologisch neutraal bouwen

Uitgangspunt bij nieuwbouw is dat er hydrologisch neutraal wordt gebouwd. Dit betekent dat het
hemelwater dat valt op daken en verhardingen niet versneld mag worden afgevoerd naar het
oppervlaktewater of naar het riool.
Middels de beoogde herontwikkeling neemt de oppervlakte aan bebouwing ter plaatse van de
projectlocatie niet toe. Op grond van de regels van het waterschap gelden dan ook geen
compenserende maatregelen. Op vrijwillige basis kunnen deze echter worden aangelegd.

5.2.4.2

Kwaliteit van te lozen en infiltreren hemelwater

Enkel schoon regenwater mag worden geïnfiltreerd. Om de kwaliteit van het hemelwater te
garanderen, dienen onderdelen welke met regenwater in aanraking kunnen komen, te worden
vervaardigd of te bestaan uit niet-uitloogbare bouwmaterialen zoals kunststoffen of gecoat staal of
aluminium (in plaats van zink, lood of asfalt etcetera). Door het gebruik van niet-uitlogende materialen
komen geen verhoogde concentraties verontreinigende stoffen (DuBo-maatregelen) voor in het te
infiltreren water. Infiltratie van afgekoppelde verhardingen zoals opritten, parkeerplaatsen en terrassen
mag niet verontreinigd zijn met chemische bestrijdingsmiddelen, olie, agressieve reinigingsmiddelen of
andere verontreinigende stoffen.

5.2.5

Afvalwater

Het afvalwater afkomstig van de projectlocatie wordt afgevoerd via het gemeentelijk rioleringsstelsel.
De initiatiefnemer zal eventuele nieuwe aansluitingen betalen. Er is sprake van voldoende capaciteit
voor het afvoeren van afvalwater.

5.3

Cultuurhistorie

De projectlocatie ligt op basis van de cultuurhistorische waardenkaart in de regio ‘Peelrand’. De
Peelrand bestaat uit een ring van middeleeuwse dorpen op enige afstand van het voormalige
veengebied van De Peel. Deze oude dorpen worden gekenmerkt door akkercomplexen, schaarse
groenlanden en voormalige heidevelden. De heidevelden zijn in de negentiende en twintigste eeuw
ontgonnen en grotendeels omgezet in landbouwgrond, waardoor er een waardevol mozaïek is
ontstaan van oude en jonge ontginningen. Enkele kastelen, diverse kloosters en de Peel-Raamstelling
verlenen het gebied extra cultuurhistorische betekenis.
De projectlocatie is gelegen in een historisch bebouwingslint als uitloper vanuit de bebouwde kom
richting het buitengebied. Aan de projectlocatie is geen specifieke cultuurhistorische waarde
toegekend. De beoogde herontwikkeling is in het kader van cultuurhistorie dan ook geen bezwaar.
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5.4 Archeologie
5.4.1

Verdrag van Valletta

In 1992 is het Verdrag van Valletta door de landen van de Europese Unie waaronder Nederland
ondertekend. Dit verdrag verplicht de Europese overheden tot het beschermen van archeologisch
erfgoed. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat archeologische waarden in situ bewaard
moeten blijven. Dat wil zeggen, dat er naar gestreefd moet worden om de waarden op de locatie te
behouden. Als dit niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij realisatie van bouwplannen, dan moeten de
waarden worden opgegraven en ex situ worden bewaard.

5.4.2

Wet op de archeologische monumentenzorg

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) van kracht
geworden. In de Wamz zijn de uitgangspunten van het Verdrag van Valletta voor Nederland nader
uitgewerkt. Eén van de uitgangspunten van de Wamz is dat op gemeentelijk niveau op verantwoorde
wijze wordt opgegaan met het archeologisch erfgoed. De Wamz heeft dan ook een decentraal
karakter en heeft gemeenten tot bevoegd gezag gemaakt wat betreft de zorg voor het archeologische
bodemarchief binnen hun grondgebied.

5.4.3

Archeologiebeleid Asten

De gemeente Asten heeft in het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg en de Wet
ruimtelijke ordening een eigen archeologiebeleid ontwikkeld. Volgens het archeologiebeleid, kaart 3B
(bodemverstoringen) is de projectlocatie niet aangewezen als gelegen binnen een gebied met een
bodemverstoring. Ter plaatse worden geen archeologische resten verwacht.
Het archeologisch beleid is vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’. Dit
bestemmingsplan is vastgesteld op 24 juli 2013 en omvat het gehele grondgebied van de gemeente
Asten waarover het gemeentelijk archeologiebeleid geïmplementeerd is. In het bestemmingsplan
‘Asten Archeologie 2012’ is aan de projectlocatie aan Bergdijk ong. de dubbelbestemming ‘Waarde –
Archeologie 3’ toegekend, waarbij archeologisch onderzoek wordt vereist bij bodemverstoringen
2

dieper dan 40 cm beneden maaiveld, over een oppervlakte van meer dan 2.500m . Deze ondergrens
wordt met de beoogde herontwikkeling niet overschreden. Een archeologisch onderzoek wordt ter
plaatse van de projectlocatie dan ook niet noodzakelijk geacht.

5.5

Wet natuurbescherming

5.5.1

Inleiding

Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Dit
netwerk verbindt bestaande natuurgebieden die vallen onder de Europese Vogelrichtlijn- of de
Habitatrichtlijngebieden. De Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn bedoeld ter bescherming van bedreigde
levensgemeenschappen van planten en dieren en bedreigde soorten van planten en dieren en hun
leefgebieden. De Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving
middels de Wet natuurbescherming. Deze wet is op 1 januari 2017 in werking getreden en vervangt
de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.
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5.5.2

Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming voorziet in specifieke kaders voor gebieden die op grond van
internationale verplichtingen moeten worden beschermd, te weten de Natura 2000-gebieden, bedoeld
in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Ten aanzien van de gebiedsbescherming is het de bedoeling
dat plannen en projecten eenduidig en integraal worden getoetst op hun invloed op de te beschermen
natuurwaarden in de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden.
In de omgeving van de projectlocatie is een drietal Vogel- en Habitatrichtlijngebieden gelegen:
‘Strabrechtse Heide & Beuven’ op circa 5 kilometer ten westen van de projectlocatie, ‘Groote Peel’ op
circa 6,3 kilometer ten zuiden van de projectlocatie en ‘Deurnsche Peel & Mariapeel’ op circa 8
kilometer ten oosten van de projectlocatie. Op navolgende figuur is de ligging van de projectlocatie ten
opzichte van de Vogel – Habitatrichtlijngebieden weergegeven.

Figuur 13: Ligging projectlocatie ten opzichte van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden

De beoogde herontwikkeling ter plaatse van de projectlocatie is door de ligging op dermate grote
afstand en de dermate kleine impact ten opzichte van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden geen
bezwaar.

5.5.3

Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming heeft tot doel in het wild levende planten en dieren te beschermen met het
oog op de instandhouding van soorten. De verbodsbepalingen en afwijkingsmogelijkheden in de Wet
natuurbescherming zijn uitsluitend van toepassing op de soorten waarvoor dit onmiddellijk voortvloeit
uit de vereisten van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern, het Verdrag van Bonn,
het Biodiversiteitsverdrag en de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de
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vogelbescherming. Het gaat daarbij om alle op het Europees grondgebied in het wild levende vogels
en voorts om de dieren en planten van de soorten van Europees belang die van nature op het
Nederlands grondgebied voorkomen.
Om de instandhouding van de wettelijke beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve
effecten op die instandhouding voorkomen worden. Bij de totstandkoming van een nieuw
bestemmingsplan waarbij functies gewijzigd worden, moet worden voorkomen dat conflicten met
beschermde dier- en plantensoorten ontstaan en dient dus vooraf een beoordeling plaats te vinden.
Ter plaatse van de projectlocatie wordt de functie niet gewijzigd en wordt geen extra bebouwing
beoogd. Wel wordt het huidige woonhuis met bijgebouwen gesloopt, waarvoor een nieuwe woning
met bijbehorende bijgebouwen in de plaats komt. Verwacht wordt dat enkele algemene voorkomende
beschermde zoogdiersoorten zoals de mol, konijn, egel en een aantal algemene muissoorten voor
kunnen komen in de huidige tuin. Ter plaatse is tevens sprake van een aantal bomen. Indien met de
beoogde herontwikkeling bomen worden verwijderd, dient rekening gehouden te worden met het
broedseizoen van eventueel aanwezige vogels (half maart tot en met juli). Derhalve dient dit plaats te
vinden voorafgaand aan het broedseizoen, dus vóór maart. Hierdoor wordt de projectlocatie
ongeschikt gemaakt voor broedvogels. Verstoring wordt daarmee voorkomen. Vanuit de algemene
zorgplicht dient daarnaast tijdens de werkzaamheden continu gelet worden op aanwezigheid van al
dan niet beschermde planten en dieren. Bij aantreffen van planten en dieren moet worden voorkomen
dat deze worden verstoord.

5.6

Geluid

Bij de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke woonfuncties is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de
mogelijke geluidshinder in het kader van de Wet geluidhinder. Langs alle wegen, wegen met een
maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en woonerven daargelaten, zijn geluidzones aanwezig
waarbinnen de geluidhinder getoetst dient te worden. Met de beoogde herontwikkeling wordt geen
extra geluidgevoelig object opgericht, maar enkel verplaatst binnen de woonbestemming. De woning
wordt daarmee opgericht in dezelfde lijn als de omliggende woningen. De projectlocatie aan Bergdijk
ong. te Asten is gelegen binnen een 30-kilometerzone, waarvoor een akoestisch onderzoek
wegverkeerslawaai niet noodzakelijk wordt geacht.

5.7

Agrarische bedrijvigheid

5.7.1

Inleiding

5.7.1.1

Wet geurhinder en veehouderij

Bij besluitvorming omtrent de (her)ontwikkeling van het projectgebied dient in het kader van het aspect
‘geur’ antwoord gegeven te worden op de vragen:

-

Is ter plaatse een aanvaardbaar woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig
object).

-

Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen veehouderij en derden).
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De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor
vergunningverlening als het gaat om geurhinder vanwege dierverblijven van veehouderijen. De wet
geeft onder andere normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een
geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). Gemeenten mogen, binnen bepaalde grenzen, bij
verordening van de normen in de Wet geurhinder en veehouderij afwijken (artikel 6 van de wet).

5.7.1.2

Voorgrondbelasting

Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting van een individuele veehouderij bedoeld. Een
aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aspect milieu van een veehouderij wordt getoetst
aan in de wet vastgelegde standaardwaarden voor maximale voorgrondbelasting of aan de wettelijk
vastgelegde standaardwaarden voor vaste afstanden dan wel aan de waarden welke vastgelegd zijn
in een gemeentelijke verordening.

5.7.1.3

Achtergrondbelasting

De geurbelasting ten gevolge van meerdere intensieve veehouderijen in de omgeving vormt de
achtergrondbelasting. De achtergrondbelasting bepaalt het woon- en leefklimaat op een locatie.

5.7.1.4

Geurverordening

De Wgv biedt middels artikel 6 de mogelijkheid aan gemeenten om bij verordening, binnen gestelde
marges, afwijkende normen vast te stellen. De gemeenteraad van de gemeente Asten heeft op 5 juli
2016 de ‘Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2016’ vastgesteld. Deze is op 9 september
2016 in werking getreden en legt een afwijkende normen voor de voorgrondbelasting binnen de
gehele gemeente vast alsmede andere waarden voor de vaste afstanden ten opzichte van
melkveehouderij en pelsdierhouderij.

5.7.1.5

Bedrijven in omgeving projectlocatie

Het meest dicht bij de projectlocatie gelegen veehouderijbedrijf betreft het melkveebedrijf aan
Ostaderstraat 26 en is gelegen op een afstand van circa 240 meter ten zuidwesten van de
projectlocatie. Op de veehouderij aan Ostaderstraat 26 zijn navolgende dieraantallen vergund:

Figuur 14: Vergunde dieraantallen veehouderij Ostaderstraat 26 (Bron: Web BVB provincie Noord-Brabant)

Op basis van de ‘Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2016’ dient deze veehouderij bij de
bouw van nieuwe stallen een afstand van 100 meter aan te houden tot geurgevoelige objecten in de
bebouwde kom. Aan deze afstand kan voor wat betreft de projectlocatie altijd worden voldaan.
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5.7.2

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat

De gemeente Asten heeft in december 2014 de geurbelasting van alle veehouderijen van de
gemeente Asten in kaart gebracht. Navolgend is een uitsnede van de kaart weergegeven, waarbij de
projectlocatie is omcirkeld net een zwarte cirkel.

Figuur 15: Achtergrondbelasting en kwaliteit leefomgeving 11 december 2014

Ter plaatse van de projectlocatie is op basis van de achtergrondbelasting zoals vastgesteld op 11
december 2014 sprake van een ‘goed woon- en leefklimaat’. De beoogde herontwikkeling van de
projectlocatie is derhalve in het kader van de achtergrondbelasting geen bezwaar.

5.7.3

Belangenafweging

Als gevolg van de beoogde herontwikkeling mogen veehouderijbedrijven niet onevenredig in hun
belangen worden geschaad. Deze belangen bestaan uit de voortzetting van de bestaande
bedrijfsactiviteiten en, indien concrete uitbreidingsplannen aanwezig zijn (bijvoorbeeld een reeds
vergunde uitbreiding), de realisatie van deze uitbreidingsplannen. Ter plaatse van de projectlocatie is
thans een woning gelegen. Deze woning zal worden gesloopt, waarvoor een nieuwe woning in de
plaats zal komen, buiten het huidige bouwvlak maar binnen de vigerende woonbestemming.
Daarnaast is tussen de veehouderijen in de omgeving en de projectlocatie reeds een groot aantal
woningen gelegen, waarmee de beoogde woning binnen de projectlocatie niet de eerst
belemmerende woning zal zijn. Met de beoogde herontwikkeling worden derhalve geen veehouderijen
in de ontwikkelingsmogelijkheden belemmerd.

5.8

Bedrijven en milieuzonering

Bij een ruimtelijke ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met milieuzoneringen van
bestaande en toekomstige bedrijven om zodoende de kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te
bevorderen. Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) opgestelde Lijst van Bedrijfsactiviteiten uit de handreiking ‘Bedrijven en
Milieuzonering’. De (indicatieve) lijst ‘Bedrijven en Milieuzonering’ uitgegeven door de VNG geeft de
richtafstanden weer voor milieubelastende activiteiten.
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Binnen de projectlocatie is geen sprake van niet-agrarische bedrijvigheid. In de directe omgeving van
de projectlocatie zijn ook geen niet-agrarische bedrijven gevestigd. De beoogde herontwikkeling is in
het kader van bedrijven en milieuzonering dan ook geen bezwaar.

5.9

Externe veiligheid

5.9.1

Inleiding

Onder externe veiligheid verstaat men het beheersen van risico’s die direct of indirect voortvloeien uit
de opslag, de productie, het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het risico is daarbij
gedefinieerd als ‘de kans op overlijden’ voor personen. De aanwezige risico’s zijn zeer afhankelijk van
het brontype. De relevante typen zijn: bedrijven, vervoer van gevaarlijke stoffen (per spoor, over de
weg en het water) en kabels en leidingen. Deze aspecten worden in de navolgende (sub)paragrafen
nader toegelicht.

5.9.2

Bedrijven

De projectlocatie is op de risicokaart van de provincie Noord-Brabant niet aangewezen als gelegen in
een risicogebied van een bedrijf met betrekking tot de externe veiligheid. Het meest dicht bij de
projectlocatie gelegen risico-object betreft tankstation Van Golstein Brouwers, aan Tuinstraat 18 te
Asten. De projectlocatie is met een afstand van circa 950 meter gelegen buiten het risicogebied van
dit object.

5.9.3

Vervoer van gevaarlijke stoffen

5.9.3.1

Vervoer over het spoor

Op het grondgebied van de gemeente Asten bevindt zich geen spoortracé. Dit aspect is dus niet van
toepassing.

5.9.3.2

Vervoer over de weg

Het transport van gevaarlijke stoffen moet primair via het hoofdwegennet plaatsvinden. Woonkernen
moeten hierbij vermeden worden. De grotere doorgaande wegen in de gemeente waarover dergelijke
transporten zullen plaatsvinden zijn de provinciale wegen N277 en de N279 en de Rijksweg A67. De
dichtstbijzijnde gelegen route betreft de A67, gelegen op een afstand van circa 1.500 meter van de
projectlocatie. De projectlocatie ligt daarmee op zodanige afstand van deze route dat beïnvloeding
normaliter niet plaats kan vinden.

5.9.3.3

Vervoer over het water

Op het grondgebied van de gemeente Asten bevindt zich geen waterwegverbinding waarover
gevaarlijke stoffen vervoerd worden. Dit aspect is dus niet van toepassing.

5.9.4

Kabels en leidingen

Aan de westzijde van de gemeente Asten, parallel aan de gemeentegrens met Someren, bevindt zich
een hoogspanningslijn. Daar is tevens een gasleiding gelegen. De projectlocatie is op een afstand van
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circa 1.200 meter van deze hoogspanningslijn en buisleiding gelegen. Interactie kan dan ook niet
plaatsvinden.

5.10 Luchtkwaliteit
5.10.1 Inleiding
Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Met de Wet luchtkwaliteit en de
bijbehorende bepalingen en hulpmiddelen wil de overheid zowel de verbetering van de luchtkwaliteit
bewerkstelligen als ook de gewenste ontwikkelingen in ruimtelijke ordening doorgang laten vinden. De
Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het
Nationaal Samenwerkingsprogramma. Binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma werken het
Rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. Het
Nationaal Samenwerkingsprogramma is op 1 augustus 2009 in werking getreden. De programmaaanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen.

5.10.2 Invloed herontwikkeling op luchtkwaliteit
Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende mate’
(NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging als de 3% grens niet wordt overschreden. In de
‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen’ wordt aangeven op welke manier snel kan worden
vastgesteld of de bijdrage van een nieuwbouwproject op de luchtkwaliteit valt onder de term ‘niet in
betekenende mate’. De regeling geeft een harde omschrijving van het aantal gevallen. Voor
woningbouw geldt bij 1 ontsluitingsweg een aantal van 1.500 nieuwe woningen netto. Bij twee
ontsluitingswegen geldt een aantal van 3.000 woningen netto. Aangezien het plan slechts de
verplaatsing van een woning mogelijk maakt, kan worden gesteld dat dit plan onder het begrip NIBM
valt en de luchtkwaliteit niet verder hoeft te worden onderzocht.

5.10.3 Luchtkwaliteit omgeving projectlocatie
In Nederland is een aantal plekken waar de achtergrondconcentratie fijnstof boven de wettelijke norm
ligt, waaronder in de gemeente Asten. Volgens EU-normen mag de daggemiddelde concentratie niet
meer dan 35 dagen per jaar hoger zijn dan 50 µg/m³. Voor het jaargemiddelde geldt een norm van 40
µg/m³. Navolgende figuur geeft de concentratie fijnstof ter plaatse van de projectlocatie weer.

Figuur 16: Uitsnede fijnstofkaart gemeente Asten
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De concentratie fijnstof ter plaatse van de projectlocatie bedraagt 0 - 26 µg/m³. De concentratie fijnstof
blijft daarmee ruimschoots onder de toegestane normen van 40 µg/m³ en 50 µg/m³. Herontwikkeling
van de projectlocatie is derhalve in het kader van fijnstof geen bezwaar.

5.11 Verkeer en infrastructuur
De projectlocatie is gelegen aan de Bergdijk. Een gedeelte van deze weg is gelegen binnen de
bebouwde kom van Asten; hier bevindt zich tevens de projectlocatie. Het andere deel van de Bergdijk
ligt buiten de bebouwde kom. Daarmee heeft de Bergdijk een overgangsfunctie voor verkeer richting
het buitengebied. Ter plaatse geldt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. Met de beoogde
herontwikkeling zal geen sprake zijn van een toename aan verkeersbewegingen. De beoogde woning
zal eveneens worden ontsloten aan de Bergdijk middels de bestaande oprit. Aan de westzijde, de
doodlopende straat richting Bergdijk 8, kan eventueel een achterom worden gecreëerd.
Parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein. De projectlocatie biedt hiertoe voldoende ruimte. De
parkeernorm (2 parkeerplaatsen per woning, exclusief garage) zal tevens worden vastgelegd in de
regels van het bestemmingsplan.
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6.

UITVOERBAARHEID

6.1

Economische uitvoerbaarheid

Op 1 juli 2008 is samen met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de Grondexploitatiewet (Grexwet) in
werking getreden. In deze Grexwet is bepaald dat een gemeente bij het vaststellen van een
planologische maatregel, die mogelijkheden biedt voor de bouw van één of meer hoofdgebouwen,
verplicht is maatregelen te nemen die verzekeren dat de kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de locatie worden verhaald op de initiatiefnemer van het plan. Voor de ontwikkeling van
dit plan is er sprake van een particulier initiatief. De gemeente Asten zal in het kader van het bepaalde
in de Grexwet daarom alle door de gemeente te maken kosten verhalen op de initiatiefnemer. De
initiatiefnemer heeft derhalve met de gemeente Asten een anterieure overeenkomst gesloten. Op
deze wijze is de financiële haalbaarheid van het plan gegarandeerd.
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BIJLAGE 1: BEOOGDE PLANOLOGISCHE SITUATIE
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1
1.1

INLEIDING
Algemeen

In opdracht van de heer E. van Eck te Nijmegen heeft Bodeminzicht een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het
perceel Bergdijk 6 te Asten.
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de Nederlandse Norm (NEN) 5740 [NNI,
januari 2009]. De NEN 5740 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van een onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 2000.
1.2

Aanleiding en doel van het onderzoek

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de beoogde verkoop van het perceel en de voorgenomen nieuwbouw
van een woning naast de huidige woning.
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie.
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn aannames gedaan over het al dan niet aanwezig zijn van potentiële
verontreinigingsbronnen en is een onderzoekshypothese opgesteld.
1.3

Partijdigheid

Bodeminzicht en partijen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit rapport hebben op geen enkele
wijze een relatie met de opdrachtgever en zijn geen belanghebbenden bij de onderzochte locatie.
Bodeminzicht garandeert hiermee derhalve dat een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek is uitgevoerd.
1.4

Opbouw van het rapport

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
Vooronderzoek (hoofdstuk 2)
Uitgevoerde werkzaamheden (hoofdstuk 3)
De resultaten van het onderzoek (hoofdstuk 4)
Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5)
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2

VOORONDERZOEK

Onderdeel van een verkennend bodemonderzoek op basis van de NEN 5740 vormt een vooronderzoek, uit te voeren conform
NEN 5725 [NNI, januari 2009].
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
A. opdrachtgever
B. Het milieu-archief van de gemeente Asten
C. Kadastrale kaarten
D. Topografische kaarten
E. Grondwaterkaarten
F. www.bodemloket.nl
G. Locatiebezoek
2.1

Beschrijving onderzoekslocatie

adres onderzoekslocatie
kadastrale registratie
oppervlakte
ligging onderzoekslocatie
huidige functie
onverhard terrein aanwezig

(half-)verharding aanwezig

bebouwing aanwezig?
omgeving

2.2

Bergdijk 6 te Asten
Asten M 1393
1.600 m²
Binnen de bebouwde kom
Wonen met tuin
ja
omschrijving: Het terrein is grotendeels onverhard en vormt het
erf en de tuin bij de woning
ja
type: rondom de woning zijn tegelpaden aanwezig, zij het op beperkte schaal.
ja
omschrijving: Woning huisnummer 6.
De locatie wordt omgeven door woningen. Er is geen sprake van
bedrijven.

bron
A
C
A
D
G
G

bijlage
1
1
1
1
2
2

G

2

G

2

G

2

Voormalig gebruik
bron

voormalig gebruik locatie
algemeen
(sloot-)dempingen
ophogingen
bebouwing
bodembedreigende activiteiten
opslagtanks
opslag bodembedreigende
stoffen

De locatie is al zeker 100 jaar in gebruik als woning. Daarvoor
was sprake van agrarisch gebruik.
Nee
Nee
Aan de noordwest zijde is een schuurtje aanwezig geweest.
Nee

D

aanpassing
strategie
-

D
A
D
A, B

-

Nee
Nee

A, B
A, B

-

rapport B1817 Bergdijk ongenummerd te Asten

4

2.3

Toekomstig gebruik

bestemming

bodembedreigende activiteiten
opslagtanks
opslag bodembedreigende stoffen
2.4

Wonen, de opdrachtgever is voornemens een nieuwe
woning te realiseren ten westen van de huidige woning.
Nee
Nee
Nee

bron
A

A

aanpassing strategie
Het beoogde gebruik vormt de
aanleiding voor het bodemonderzoek.
-

A
A

-

Beschikbare onderzoeksgegevens
bron

onderzoek op locatie
onderzoek in directe omgeving
2.5

Er zijn geen voorgaande bodemonderzoeken bekend
Er zijn geen bodemonderzoeken bekend

B
B

aanpassing
strategie
-

Bodem- en geohydrologische gegevens

deklaag
eerste watervoerend
pakket
scheidende laag

Bodemopbouw
fijn tot matig grof zand. Plaatselijk komt leem,
klei en veen voor.
matig tot zeer grove grindrijke zanden, met
plaatselijk een kleilaag.
kleihoudende afzettingen

Nuenengroep

0-10 m-mv

Formatie van Sterksel/Veghel
Kedichem/Tegelen

10-40 m-mv
40-100 mmv

hydrologie
diepte freatisch grondwater
stromingsrichting
2.6

2,0 m-mv
Noord tot noordwestelijk

Hypothese en onderzoeksstrategie

(deel)-locatie
Gehele locatie

oppervlakte
1.600

hypothese
onverdacht

boringen

analyses

8
tot 0,5 m-mv
3
standaardpakket grond
2
tot 2,0 m-mv/grondwater
1
peilbuis
1
standaardpakket grondwater
Op basis van het vooronderzoek is de locatie onverdacht voor aanwezigheid van asbest in de bodem. Een asbestonderzoek
conform NEN5707 maakt derhalve geen deel uit van de onderzoeksstrategie. De bodem wordt visueel beoordeeld op aanwezigheid bijmenging van puin, baksteen en asbestverdachte fragmenten. Zo nodig wordt de strategie bijgesteld op basis
van veldbevindingen.
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3

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

3.1

Veldwerkzaamheden

verricht onder procescertificaat BRL SIKB 2000
conform protocol 2001
Ja
datum
23 januari 2017
veldmedewerker(s)
M. Gloudemans, Bodeminzicht certificaat EC-SIK-20303
afwijkingen
bijzonderheden
Als gevolg van baksteenbijmenging is een mengmonster in het veld samengesteld van
bodemlagen waarin baksteen is aangetroffen.
conform protocol 2002
datum
veldmedewerker(s)
afwijkingen
bijzonderheden

ja
6 februari 2017
M. Gloudemans, Bodeminzicht certificaat EC-SIK-20303
-

conform protocol 2018
n.v.t.
datum
veldmedewerker(s)
afwijkingen
bijzonderheden
·
In bijlage 2 is de plaats van de boringen in de situatietekening opgenomen.
·
Voor de gedetailleerde boorprofielbeschrijvingen per boring wordt verwezen naar bijlage 3.
·
In bijlage 6 zijn de veldwerkrapportages opgenomen
3.2

Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen

boring

traject
soort waargenomen bijzonderheden
(m -mv)
04
0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen, resten kolengruis
05
0,20 - 0,45 Zand zwak baksteenhoudend, resten kolengruis
0,45 - 0,50
volledig baksteen
11
1,00
0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen, resten kolengruis
De aangetroffen bijzonderheden hebben geleid tot aanpassing van de onderzoeksstrategie. Inspectie van opgeboorde grond
vormt aanleiding voor het verrichten van een indicatieve asbestanalyse.
3.3

01

diepte boring
(m -mv)
2,00
1,00

Meetgegevens grondwater
filterdiepte
(m-mv)
3,00 - 4,00

grondwaterstand
(m-mv)
2,48

zuurgraad (pH)

EC in µS/cm

troebelheid in NTU

4,8

93

3,8

De gemeten waardes worden niet als afwijkend beschouwd voor de regio en geven geen indicatie voor de aanwezigheid van
verontreinigingen in het grondwater.
3.4

Chemische analyse en monsterselectie

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters geven informatie over de feitelijke aanwezigheid en concentraties van onderzochte stoffen of groepen stoffen. De chemische analyses zijn uitgevoerd volgens het door de door de Raad
voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde laboratorium Al-West B.V. in Deventer. Het laboratorium werkt volgens de meest
van toepassing zijnde normen van het Nederland Normalisatie Instituut (NNI).
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3.5

Geselecteerde grondmonsters en chemische analyses

Analysemonster
BG1

BG2

OG1

Traject Deelmonsters
(m mv)

Analysepakket1

0,00 - 04 (0,00 - 0,50)
0,50
05 (0,20 - 0,45)
11 (0,00 - 0,50)
0,00 - 02 (0,04 - 0,54)
0,60
03 (0,00 - 0,50)
06 (0,20 - 0,60)
07 (0,00 - 0,40)
08 (0,00 - 0,50)
09 (0,00 - 0,50)
10 (0,00 - 0,30)
0,50 - 02 (0,70 - 1,20)
1,90
03 (1,00 - 1,50)
04 (1,50 - 1,90)
05 (0,50 - 1,00)
11 (0,50 - 1,00)

AS3000
NEN
5740
standaardpakket
Struct.+voorb., Asbest (klassiek)

reden/motivatie

AS3000
NEN
Struct.+voorb.

5740

standaardpakket

AS3000
NEN
Struct.+voorb.

5740

standaardpakket

+ Bovengrond, visueel baksteen en kolengruishoudend
+ Bovengrond,
visueel
schoon

+ Ondergrond,
schoon

visueel

1)Het NEN 5740 standaardpakket bodem bestaat uit de volgende parameters: droogrest, metalen (barium, cadmium, kobalt,
koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), PCB’s, PAK, minerale olie.

De analyseresultaten hebben geen aanleiding gegeven individuele monsters separaat te analyseren.
3.6

Overzicht grondwatermonsters en chemische analyses

Peilbuis

Filterdiepte in m-mv
110-210

Bijzonderheden
-

Analysepakket
standaardpakket grondwater1

1)Het standaardpakket grondwater bestaat uit de volgende parameters: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood,
molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie.

Alle geanalyseerde grondwatermonsters zijn voorbehandeld conform AS 3000 zoals per
1 januari 2008 is voorgeschreven.
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4
4.1

RESULTATEN
Toetsingskader

De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten gehaltes in grond en grondwater aan de achtergrondwaardes grond en streefwaarden grondwater en de interventiewaarden grond en grondwater. De
achtergrondwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit.
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten
minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarde.
In onderhavig rapport worden de volgende termen gebruikt om de mate van verontreiniging aan te geven:
-

-

-

niet verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde;
licht verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de achtergrondwaarde maar lager dan of
gelijk aan de halve som van de achtergrond- en interventiewaarde,
index ((GSSD - AW) / (I - AW)) groter dan 0,0 maar kleiner dan 0,5;
matig verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de halve som van de achtergrond- en interventiewaarde maar lager dan of gelijk aan de interventiewaarde,
index ((GSSD - AW) / (I - AW)) groter dan 0,5 maar kleiner dan 1,0;
sterk verontreinigd: de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde,
index ((GSSD - AW) / (I - AW)) groter dan 1,0.

Uit de NEN 5740 kan het volgende worden afgeleid. Uitvoering van vervolgonderzoek is in de meeste gevallen alleen noodzakelijk wanneer de concentratie van een stof de halve som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde overschrijdt (index > 0,5). Deze waarde wordt ook in de Leidraad Bodembescherming gehanteerd als de concentratiegrens
waarboven een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Bij overschrijding van de interventie-waarde wordt vaak een
nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen.
4.2

Toetsing analyseresultaten grond en grondwater

De analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan de achtergrond- (A) en interventiewaarden (I) uit de circulaire streef- en
interventiewaarden bodemsanering [Staatscourant 2000-39]. In de toetsingstabel zijn zowel de achtergrondwaarden (A) als
de interventiewaarden (I) voor microverontreinigingen opgenomen. De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk
van het (gemeten) lutum- en organisch stofgehalte van de bodem. De analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst aan
de streef- (S) en interventiewaarden (I). De gemeten waarden van de onderzochte (meng-)monsters met overschrijdingstabellen zijn in bijlage 4 weergegeven. In bijlage 5 zijn de analysecertificaten opgenomen.
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4.3

Analyseresultaten grond- en grondwatermonsters en interpretatie

(deel)locatie monster
traject
overschrijding achtergrond- of streefwaarde overschrijding interventiewaarde
Bovengrond BG1
0,00 - 0,50 Zink [Zn] (0,28)
Cadmium [Cd] (0,01)
Lood [Pb] (0,05)
PAK 10 VROM (0,02)
Geen asbestvezels aangetroffen in de deelmonsters
BG2

Ondergrond OG1
Grondwater 01

1Index

0,00 - 0,60 Koper [Cu] (0,06)
Zink [Zn] (0,02)
Cadmium [Cd] (0,01)
Lood [Pb] (0,02)
0,50 - 1,90 -

-

3,00 - 4,00 Zink [Zn] (0,01)
Cadmium [Cd] (0,03)
Barium [Ba] (0,14)

-

-

(GSSD - AW) / (I - AW)

Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie (gebaseerd op de Nederlandse Norm NEN 5740) welke is gericht op een indicatieve beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem,
rekening te worden gehouden met een zeker restrisico.
Een bodemonderzoek is een momentopname waarbij steekproefsgewijs boringen worden verricht en peilbuizen worden geplaatst op een veelal willekeurige, maar meest voor de hand liggende locatie. Derhalve kan nooit uitgesloten worden dat op
de onderzoekslocatie verontreinigingen aanwezig zijn die bij dit onderzoek niet zijn aangetoond.
Bodeminzicht kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
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5

CONCLUSIES EN ADVIES

Resultaten
In de baksteen- en kolengruishoudende bovengrond (BG1) zijn gehaltes aan zink, cadmium, lood en PAK gemeten boven de
achtergrondwaarden. Uit de indicatieve asbestanalyse blijkt dat er geen asbestvezels in de deelmonsters zijn aangetroffen.
In de zintuiglijk schone bovengrond (BG2) zijn gehaltes aan koper, zink, cadmium en lood gemeten boven de achtergrondwaarden. De verhoogde gehaltes vormen geen aanleiding voor aanvullend onderzoek.
In de visueel schone ondergrond (OG1) zijn geen gehaltes aan onderzochte stoffen gemeten boven de achtergrondwaarden.
In het grondwater ter plaatse van zijn gehaltes aan zink, cadmium en barium gedetecteerd boven de streefwaarden. De
verhogingen aan metalen zijn toe te schrijven aan natuurlijk verhoogde achtergrondwaardes. De overschrijdingen zijn marginaal en behoeft geen nader onderzoek.
Conclusie en advies
De resultaten van het onderzoek stemmen niet geheel overeen met de hypothese. De resultaten vormen echter geen aanleiding tot aanpassing van de onderzoeksstrategie. Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen verontreinigingen aangetoond die aanleiding vormen voor het uitvoeren van nader of aanvullend bodemonderzoek.
Een verkennend asbestonderzoek conform NEN5707 is volgens ons niet noodzakelijk, aangezien bij de indicatieve analyse op
asbest geen vezels zijn aangetroffen.
De bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vormt, ons inziens, geen belemmering voor de beoogde verkoop van
het perceel en voorgenomen nieuwbouw van een woning.
De eventueel bij werkzaamheden vrijkomende grond is op of buiten het onderzoeksterrein herbruikbaar. Indien vrijkomende
grond van de locatie afgevoerd dient te worden, dient men rekening te houden met de regels van het vigerende Besluit
Bodemkwaliteit.
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Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: B1817
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Situatietekening met boorlocaties

Legenda:

Project:

Begrenzing onderzoekslocatie
Boringen t.b.v. bovengrond
Boringen t.b.v. boven- en ondergrond
Boring met peilbuis
Asbestgat/sleuf

Bergdijk ong. te Asten
Projectnummer:

B1817
0m

4

06

15 m

4

Datum:

22-02-2017
klinkers

grind

tegels

beton

onverhard

asfalt

Bijlage: Boorprofielen

Boring:

01

Boring:

02

Boring:

03

Datum:

23-01-2017

Datum:

06-02-2017

Datum:

06-02-2017

GWS:
Boormeester:

250
Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

0

tuin
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
resten wortels, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

tegel
Edelmanboor

0

1

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
resten wortels, donker beigebruin,
Edelmanboor

50

1

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten wortels,
licht bruinbeige, Edelmanboor

2
Zand, matig fijn, zwak siltig, resten wortels,
licht bruinbeige, Edelmanboor

100

erf
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
resten wortels, donker beigebruin,
Edelmanboor

0

100

3

2

100

3

150

150

4

150
4

5
200

250

200

5

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
gleyhoudend, neutraal oranjebeige,
Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Zuigerboor

300

350

Zand, matig fijn, matig siltig, laagjes leem,

Projectnaam: Bergdijk licht
tegrijsbeige,
AstenZuigerboor
Projectcode: B1817
'getekend volgens NEN 5104'
400

Bijlage: Boorprofielen

Boring:

04

Boring:

05

Boring:

06

Datum:

06-02-2017

Datum:

06-02-2017

Datum:

06-02-2017

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

erf
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
sporen baksteen, resten kolengruis,
donker bruinbeige, Edelmanboor

0

1

erf
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig wortelhoudend, donker zwartbruin,
Edelmanboor

2

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend, resten kolengruis,
donker bruinbeige, Edelmanboor

0

1

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor

50

Volledig baksteen, Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor

2

4

100

grind
Volledig grind, Graven

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
bruinbeige, Edelmanboor
1
50

2

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor

100

3

150

4

200

5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, licht oranjebeige,
Edelmanboor

Projectnaam: Bergdijk te Asten
Projectcode: B1817
'getekend volgens NEN 5104'

Bijlage: Boorprofielen

Boring:

07

Boring:

08

Boring:

09

Datum:

06-02-2017

Datum:

06-02-2017

Datum:

06-02-2017

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

erf
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

0

1

50

erf
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig wortelhoudend, donker bruinbeige,
Edelmanboor

0

1

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor

50

erf
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig wortelhoudend, donker bruinbeige,
Edelmanboor

0

1

50

Projectnaam: Bergdijk te Asten
Projectcode: B1817
'getekend volgens NEN 5104'

Bijlage: Boorprofielen

Boring:

10

Boring:

11

Datum:

06-02-2017

Datum:

06-02-2017

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

0
1

erf
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig wortelhoudend, donker bruinbeige,
Edelmanboor

erf
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
sporen baksteen, resten kolengruis,
donker zwartbruin, Edelmanboor

0

1
Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor
50

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor
2

100

Projectnaam: Bergdijk te Asten
Projectcode: B1817
'getekend volgens NEN 5104'

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
Grondsoort

METALEN
IJzer [Fe]
Kobalt [Co]
Nikkel [Ni]
Koper [Cu]
Zink [Zn]
Molybdeen [Mo]
Cadmium [Cd]
Barium [Ba]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
PAK
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7
facto
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Chryseen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(k)fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
PAK 10 VROM

% ds
% ds

BG2
637580
02, 03, 06, 07, 08, 09, 10
0,00 - 0,60
2,8
2,7
16-2-2017
Overschrijding Achtergrondwaarde

OG1
637580
02, 03, 04, 05, 11
0,50 - 1,90
1,0
1,0
16-2-2017
Voldoet aan Achtergrondwaarde

Zand
Meetw

Zand
Meetw

Zand
Meetw

% ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<5,0
3,4
5,6
16
130
<1,5
0,46
70
<0,05
47

mg/kg ds

2,3

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,050
<0,050
0,22
0,49
0,26
0,24
0,30
0,16
0,29
0,22

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)
PCB (7) (som, 0.7 factor)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C20
Minerale olie C20 - C24
Minerale olie C24 - C28
Minerale olie C28 - C32
Minerale olie C32 - C36
Minerale olie C36 - C40

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

OVERIG
Asbest (som)
Droge stof
Lutum
Organische stof (humus)

%
%
%

Projectcode: B1817

BG1
637580, 637922
04, 05, 11
0,00 - 0,50
2,9
1,7
16-2-2017
Overschrijding Achtergrondwaarde

0,0049
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

<3
<35
<3
<4
<5
<5
<5
<5
<5

87,2
1,7
2,9

GSSD

3,5 (6)
12,0
16,3
32
302
<1,1
0,76
271 (6)
<0,05
73

Index

-0,02
-0,29
-0,05
0,28
-0
0,01
-0
0,05

<5,0
<3,0
4,2
25
67
<1,5
0,44
48
0,07
40

GSSD

3,5 (6)
<6,9
11,6
49
151
<1,1
0,72
171 (6)
0,10
61

Index

-0,05
-0,36
0,06
0,02
-0
0,01
-0
0,02

1,1
<0,035
<0,035
0,22
0,49
0,26
0,24
0,30
0,16
0,29
0,22
2,3

<0,050
<0,050
0,073
0,22
0,13
0,12
0,095
0,089
0,19
0,090
0,02

<0,017

-0
0,0049
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

<0,0024
<0,0024
<0,0024
<0,0024
<0,0024
<0,0024
<0,0024

7 (6)
<84
7 (6)
10 (6)
12 (6)
12 (6)
12 (6)
12 (6)
12 (6)

87,2 (6)

-0,02

<3
<35
<3
<4
<5
<5
10
<5
<5

90,9
2,7
2,8

<5,0
<3,0
<4,0
<5,0
<20
<1,5
<0,20
<20
<0,05
<10

GSSD

3,5 (6)
<7,4
<8,2
<7,2
<33
<1,1
<0,24
<54 (6)
<0,05
<11

Index

-0,04
-0,41
-0,22
-0,18
-0
-0,03
-0
-0,08

0,35
<0,035
<0,035
0,073
0,22
0,13
0,12
0,095
0,089
0,19
0,090
1,1

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
-0,01

<0,018

-0
0,0049
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

<0,0025
<0,0025
<0,0025
<0,0025
<0,0025
<0,0025
<0,0025

8 (6)
<88
8 (6)
10 (6)
13 (6)
13 (6)
36 (6)
13 (6)
13 (6)

90,9 (6)

-0,02

<3
<35
<3
<4
<5
<5
<5
<5
<5

93,4
1,0
1,0

<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,35

-0,03

<0,025

0,01

<0,0035
<0,0035
<0,0035
<0,0035
<0,0035
<0,0035
<0,0035

11 (6)
<123
11 (6)
14 (6)
18 (6)
18 (6)
18 (6)
18 (6)
18 (6)

93,4 (6)

-0,01

---------<
8,88
<=T
8,88
8,88
6
#
GSSD
Index

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Achtergrondwaarde
: Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
: <= Interventiewaarde
: > Interventiewaarde
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - AW) / (I - AW)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
AW

WO

IND

I

METALEN
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0,6
15
40
0,15
50
1,5
35
140

1,2
35
54
0,83
210
88
39
200

4,3
190
190
4,8
530
190
100
720

13
190
190
36
530
190
100
720

PAK
PAK 10 VROM

mg/kg ds

1,5

6,8

40

40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)

mg/kg ds

0,02

0,04

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

mg/kg ds

Projectcode: B1817

190

190

0,5

500

1

5000

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

01-1-1
6-2-2017
3,00 - 4,00
16-2-2017
Overschrijding Streefwaarde

Meetw
METALEN
Kobalt [Co]
Nikkel [Ni]
Koper [Cu]
Zink [Zn]
Molybdeen [Mo]
Cadmium [Cd]
Barium [Ba]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Xylenen (som, 0.7 factor)
Benzeen
Ethylbenzeen
Tolueen
Xylenen (som)
meta-/para-Xyleen (som)
ortho-Xyleen
Styreen (Vinylbenzeen)
Som 16 Aromatische
oplosmiddelen
PAK
Naftaleen
PAK 10 VROM
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,3-Dichloorpropaan
1,1-Dichloorpropaan
Dichloorpropaan
Dichloorethenen (som, 0.7
factor)
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7
facto
Dichloorpropanen (0,7 som,
1,1+1,2+1,3)
cis + trans-1,2-Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tribroommethaan (bromoform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,2-Dichloorpropaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
Vinylchloride
OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C20
Minerale olie C20 - C24
Minerale olie C24 - C28
Minerale olie C28 - C32
Minerale olie C32 - C36
Minerale olie C36 - C40

Projectcode: B1817

GSSD

Index

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

3,5
11
6,3
72
<2,0
0,54
130
<0,05
<2,0

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,21
<0,20
<0,20
<0,20

µg/l
-

<0,020

<0,014
<0,00020(11)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,20
<0,20

<0,14
<0,14
<0,42

µg/l

0,14

µg/l

0,42

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,10
<0,10
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,20
<0,10
<0,20

3,5
11
6,3
72
<1,4
0,54
130
<0,04
<1,4

<0,14
<0,14
<0,14
<0,21
<0,14
<0,07
<0,14
<0,77(2,14)

-0,21
-0,07
-0,14
0,01
-0,01
0,03
0,14
-0,04
-0,23

-0
-0,03
-0,01
0

-0,02

0

-0

0,21

<10
<50
<10
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,14
<0,07
<0,07
<0,07
<0,14
<0,14
<0,14(14)
<0,07
<0,14
<0,14
<0,14
<0,07
<0,07
<0,14
<0,07
<0,14

7(6)
<35
7(6)
3,5(6)
3,5(6)
3,5(6)
3,5(6)
3,5(6)
3,5(6)

0,01
0,01

0
-0,01
0,01
-0,01
-0,02
0
0
-0,05
0
0,03

-0,03

---------<
8,88
8,88
8,88
>T
11
14
2
6
#
GSSD
Index

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Streefwaarde
: > Streefwaarde
: > Interventiewaarde
: Groter dan Tussenwaarde
: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
: Enkele parameters ontbreken in de som
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - S) / (I - S)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
S

S Diep

Indicatief

I

METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

50
0,4
20
15
0,05
15
5
15
65

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen
Ethylbenzeen
Styreen (Vinylbenzeen)
Tolueen
Xylenen (som)
Som 16 Aromatische oplosmiddelen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,2
4
6
7
0,2

PAK
Naftaleen

µg/l

0,01

70

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,1-Dichloorethaan
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethaan
Dichloormethaan
Dichloorpropaan
Tetrachlooretheen (Per)
Tetrachloormethaan (Tetra)
Tribroommethaan (bromoform)
Trichlooretheen (Tri)
Trichloormethaan (Chloroform)
Vinylchloride
cis + trans-1,2-Dichlooretheen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,01
0,01
7
0,01
7
0,01
0,8
0,01
0,01
24
6
0,01
0,01

300
130
900
10
400
1000
80
40
10
630
500
400
5
20

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

µg/l

50

Projectcode: B1817

200
0,06
0,7
1,3
0,01
1,7
3,6
2,1
24

625
6
100
75
0,3
75
300
75
800

30
150
300
1000
70
150

600

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BODEMINZICHT V.O.F.
Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL
Datum
Relatienr
Opdrachtnr.

13.02.2017
35006376
637581

ANALYSERAPPORT
Opdracht 637581 Bodem / Eluaat
35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
B1817 Bergdijk te Asten

Opdrachtgever
Uw referentie

06.02.17

Opdrachtacceptatie
Monsternemer

Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.
Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.
Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.
Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.
Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet,

DOC-13-9329925-NL-P1

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Blad 1 van 4
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
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Opdracht 637581 Bodem / Eluaat
Monsternr. Monstername

Monsteromschrijving

868317
868321
868329

04 (0-50) 05 (20-45) 11 (0-50)
02 (4-54) 03 (0-50) 06 (20-60) 07 (0-40) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-30)
02 (70-120) 03 (100-150) 04 (150-190) 05 (50-100) 11 (50-100)

06.02.2017
06.02.2017
06.02.2017

Eenheid

868317

868321

868329

04 (0-50) 05 (20-45) 11 (050)

02 (4-54) 03 (0-50) 06 (20-60) 07 (0-40) 08 (050) 09 (0-50) 10 (0-30)

02 (70-120) 03 (100-150) 04 (150-190) 05 (50100) 11 (50-100)

-- ++
-90,9
-<5,0

-- ++
-93,4
-<5,0

-2,8

-1,0

Algemene monstervoorbehandeling
S Droge stof

%

IJzer (Fe2O3)
Klassiek Chemische Analyses

% Ds

-- ++
-87,2
-<5,0

S Organische stof
Fracties (sedigraaf)

% Ds

-2,9

DOC-13-9329925-NL-P2

S

Voorbehandeling conform AS3000

x)

x)

x)

% Ds
S Fractie < 2 µm
Voorbehandeling metalen analyse

--1,7

--2,7

-<1,0

S Koningswater ontsluiting
Metalen (AS3000)

-- ++

-- ++

-- ++

-- 48
-0,44
-<3,0
-- 25
-0,07
-- 40
-<1,5
--4,2
-- 67

--<20
-<0,20
-<3,0
-<5,0
-<0,05
--<10
-<1,5
-<4,0
--<20

S Barium (Ba)

mg/kg Ds

S Cadmium (Cd)

mg/kg Ds

S Kobalt (Co)

mg/kg Ds

S Koper (Cu)

mg/kg Ds

S Kwik (Hg)

mg/kg Ds

S Lood (Pb)

mg/kg Ds

S Molybdeen (Mo)

mg/kg Ds

S Nikkel (Ni)

mg/kg Ds

S Zink (Zn)
PAK (AS3000)

mg/kg Ds

-- 70
-0,46
--3,4
-- 16
-<0,05
-- 47
-<1,5
--5,6
--130

S Anthraceen

mg/kg Ds

-<0,050

-<0,050

-<0,050

S Benzo(a)anthraceen

mg/kg Ds
mg/kg Ds

S Benzo(k)fluorantheen

mg/kg Ds

S Benzo-(a)-Pyreen

mg/kg Ds

S Chryseen

mg/kg Ds

S Fenanthreen

mg/kg Ds

S Fluorantheen

mg/kg Ds

S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

mg/kg Ds

S Naftaleen

mg/kg Ds

S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Minerale olie (AS3000/AS3200)

mg/kg Ds

-0,12
-0,090
-0,089
-0,095
-0,13
-0,073
-0,22
-0,19
-<0,050
-- #)
1,1

-<0,050

S Benzo(ghi)peryleen

-0,24
-0,22
-0,16
-0,30
-0,26
-0,22
-0,49
-0,29
-<0,050
-- #)
2,3

S Koolwaterstoffractie C10-C40

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C10-C12

mg/kg Ds

--<35
-- <3

--<35
-- <3

--<35
-- <3

-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-0,35

#)
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Directeur
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Opdracht 637581 Bodem / Eluaat

Eenheid

868317

868321

868329

04 (0-50) 05 (20-45) 11 (050)

02 (4-54) 03 (0-50) 06 (20-60) 07 (0-40) 08 (050) 09 (0-50) 10 (0-30)

02 (70-120) 03 (100-150) 04 (150-190) 05 (50100) 11 (50-100)

-- <3
-- <4
-- <5
-- <5
-- 10
-- <5
-- <5

-- <3
-- <4
-- <5
-- <5
-- <5
-- <5
-- <5

Minerale olie (AS3000/AS3200)
Koolwaterstoffractie C12-C16

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C16-C20

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C20-C24

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C24-C28

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C28-C32

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C32-C36

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C36-C40

mg/kg Ds

-- <3
-- <4
-- <5
-- <5
-- <5
-- <5
-- <5

mg/kg Ds

-<0,0010

-<0,0010

-<0,0010

S PCB 52

mg/kg Ds
mg/kg Ds

S PCB 118

mg/kg Ds

S PCB 138

mg/kg Ds

S PCB 153

mg/kg Ds

S PCB 180

mg/kg Ds

-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
#)
-0,0049

-<0,0010

S PCB 101

-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
#)
-0,0049

Polychloorbifenylen (AS3000)
S PCB 28

S

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

mg/kg Ds

-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-0,0049

#)

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000
Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte
5,4%
Begin van de analyses: 07.02.2017
Einde van de analyses: 13.02.2017
De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

DOC-13-9329925-NL-P3

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale
handtekening rechtsgeldig.
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Opdracht 637581 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden
Vaste stof
eigen methode n):

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Gelijkwaardig aan NEN 5739 n): IJzer (Fe2O3)
NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: Droge stof
Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Kobalt (Co) Nikkel (Ni) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Zink (Zn)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Molybdeen (Mo) Barium (Ba) Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting

Fractie < 2 µm

DOC-13-9329925-NL-P4

n) Niet geaccrediteerd
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[@ANALYNR_START=868317]

DOC-13-9330053-NL-P1

CHROMATOGRAM for Order No. 637581, Analysis No. 868317, created at 09.02.2017 09:26:47
Monsteromschrijving: 04 (0-50) 05 (20-45) 11 (0-50)

Blad 1 van 3
Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
[@ANALYNR_START=868321]

DOC-13-9330053-NL-P2

CHROMATOGRAM for Order No. 637581, Analysis No. 868321, created at 09.02.2017 09:45:02
Monsteromschrijving: 02 (4-54) 03 (0-50) 06 (20-60) 07 (0-40) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-30)
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DOC-13-9330053-NL-P3

CHROMATOGRAM for Order No. 637581, Analysis No. 868329, created at 09.02.2017 09:45:02
Monsteromschrijving: 02 (70-120) 03 (100-150) 04 (150-190) 05 (50-100) 11 (50-100)
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BODEMINZICHT V.O.F.
Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

DOC-13-9344980-NL-P1

Datum
Relatienr
Opdrachtnr.

16.02.2017
35006376
637922

ANALYSERAPPORT
Opdracht 637922 Bodem / Eluaat
35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
B1817 Bergdijk te Asten

Opdrachtgever
Uw referentie

09.02.17

Opdrachtacceptatie
Monsternemer

Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.
Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.
Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.
Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.
Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Opdracht 637922 Bodem / Eluaat
Monsternr. Monstername

Monsteromschrijving

869886

04 (0-50) 05 (20-45) 11 (0-50)

06.02.2017

Eenheid

869886
04 (0-50) 05 (20-45) 11 (050)

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

DOC-13-9344980-NL-P2

Asbestbepaling in grond/puin

-- *
zie bijlage

Asbest (klassiek)
Begin van de analyses: 09.02.2017
Einde van de analyses: 16.02.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale
handtekening rechtsgeldig.
Toegepaste methoden
Vaste stof
Asbest in bodem en materialen vlgs eigen methode: Asbest (klassiek)
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Rapportageblad klassieke methode
Asbestanalyse van bodem en materialen volgens Eigen Methode
Monsternr. :
Datum onderzoek :

869886
10-02-2017

Monster nat (g)
Monster droog (g)
DS(%)

497,6
439,8
88,38

Opmerkingen

Fracties (g)

Zeeffraktie > 4 mm
Soort asbest

Aantal deeltjes

Percentage

Opmerkingen
Geen asbest gevonden.

Zeeffraktie <4 mm
Soort asbest

Aantal deeltjes

Percentage

Opmerkingen
Geen asbest gevonden.

AL-West B.V.
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BODEMINZICHT V.O.F.
Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL
Datum
Relatienr
Opdrachtnr.

14.02.2017
35006376
637580

ANALYSERAPPORT
Opdracht 637580 Water
35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
B1817 Bergdijk te Asten

Opdrachtgever
Uw referentie

06.02.17

Opdrachtacceptatie
Monsternemer

Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.
Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.
Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.
Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.
Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet,

DOC-13-9334206-NL-P1

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice
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Opdracht 637580 Water
Monsternr. Monsteromschrijving

Monstername

868316

06.02.2017

01 (300-400)

Eenheid

Monsternamepunt

868316
01 (300-400)

Metalen (AS3000)
S Barium (Ba)

µg/l

S Cadmium (Cd)

µg/l

S Kobalt (Co)

µg/l

S Koper (Cu)

µg/l

S Kwik (Hg)

µg/l

S Lood (Pb)

µg/l

S Molybdeen (Mo)

µg/l

S Nikkel (Ni)

µg/l

S Zink (Zn)
Aromaten (AS3000)

µg/l

--130
-0,54
--3,5
--6,3
-<0,05
-<2,0
-<2,0
-- 11
-- 72

S Benzeen

µg/l

-<0,20

S Tolueen

µg/l

-<0,20

S Ethylbenzeen

µg/l

-<0,20

S m,p-Xyleen

µg/l

-<0,20

S ortho-Xyleen

µg/l

-<0,10

S Som Xylenen (Factor 0,7)

µg/l

-0,21

S Naftaleen

µg/l

-<0,020

S Styreen

µg/l

-<0,20

#)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S Dichloormethaan

µg/l

-<0,20

S Trichloormethaan (Chloroform)

µg/l

-<0,20

S Tetrachloormethaan (Tetra)

µg/l

-<0,10

S 1,1-Dichloorethaan

µg/l

-<0,20

S 1,2-Dichloorethaan

µg/l

-<0,20

S 1,1,1-Trichloorethaan

µg/l

-<0,10

S 1,1,2-Trichloorethaan

µg/l

-<0,10

S Vinylchloride

µg/l

-<0,20

S 1,1-Dichlooretheen

µg/l

-<0,10

S Cis-1,2-Dichlooretheen

µg/l

-<0,10

S trans-1,2-Dichlooretheen

µg/l

-<0,10

µg/l

-0,14

#)

µg/l

-0,21

#)

µg/l

-<0,20

S
S

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

DOC-13-9334206-NL-P2

S Trichlooretheen (Tri)
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Opdracht 637580 Water

Eenheid

868316
01 (300-400)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S Tetrachlooretheen (Per)

µg/l

-<0,10

S 1,1-Dichloorpropaan

µg/l

-<0,20

S 1,2-Dichloorpropaan

µg/l

-<0,20

S 1,3-Dichloorpropaan

µg/l

-<0,20
#)

S Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) µg/l
Broomhoudende koolwaterstoffen

-0,42

S Tribroommethaan (bromoform)
Minerale olie (AS3000)

µg/l

-<0,20

S Koolwaterstoffractie C10-C40

µg/l

Koolwaterstoffractie C10-C12

µg/l

Koolwaterstoffractie C12-C16

µg/l

Koolwaterstoffractie C16-C20

µg/l

Koolwaterstoffractie C20-C24

µg/l

Koolwaterstoffractie C24-C28

µg/l

Koolwaterstoffractie C28-C32

µg/l

Koolwaterstoffractie C32-C36

µg/l

Koolwaterstoffractie C36-C40

µg/l

--<50
--<10
--<10
-<5,0
-<5,0
-<5,0
-<5,0
-<5,0
-<5,0

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000
Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
Begin van de analyses: 07.02.2017
Einde van de analyses: 13.02.2017
De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice
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Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Blad 3 van 4
Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 637580 Water

Toegepaste methoden
eigen methode n):

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Protocollen AS 3100: Kwik (Hg) Lood (Pb) Nikkel (Ni) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Zink (Zn) Barium (Ba) Kobalt (Co)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

DOC-13-9334206-NL-P4

n) Niet geaccrediteerd
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CHROMATOGRAM for Order No. 637580, Analysis No. 868316, created at 09.02.2017 10:16:57
Monsteromschrijving: 01 (300-400)
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Verzoek; Ontwikkeling Kleine Heitrak 36 / 36a te Asten -> Veegplan 2017-2 d.d. 28 maart
2017;
Kadastrale kaart Heitrak 36 / 36 a te Asten;
Inrichtingstekening / landschapsplan Kleine Heitrak 36 / 36 a te Asten; Ralph Cortenbach,
mei 2017 (bestaand / nieuwe situatie) – SIT 03;
Verbeelding Kleine Heitrak 36 / 36a – vigerende bestemmingsvlakken; Ralph Cortenbach,
mei 2017 – SIT 04;
Verbeelding Kleine Heitrak 36 / 36a – beoogde bestemmingsvlakken; Ralph Cortenbach, mei
2017 – SIT 05;
Kostenraming kwaliteitsverbetering Kleine Heitrak 36 / 36a te Asten;
Flora- en Fauna onderzoek (quick-scan); Archimil te Asten, mei 2017.
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1 INLEIDING
In deze paragraaf is de aanleiding voor de ruimtelijke onderbouwing, het planproces en de procedure en een
nadere leeswijzer opgenomen.

1.1 Aanleiding
Initiatiefnemer heeft al vele jaren een bedrijfsterrein aan de Kleine Heitrak 36 / 36a te Asten in gebruik ten
behoeve van het uitvoeren van het agrarisch verwant bedrijf, zijnde een loon- en grondverzetbedrijf. Een deel
van het bedrijfsterrein is overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld op 7 juli
2009, bestemd als Bedrijf – agrarisch Verwant. Een overig deel waaronder de vergunde in-/uitrit en een deel
van het op-/overslagterrein kent de bestemming ‘Agrarisch met waarden’.
Gezien de aard van de activiteiten van het ‘loonbedrijf’ correspondeert een en ander niet met de van
toepassing zijnde bestemming. Middels een verzoek van 28 maart 2017 (kenmerk ORI29787 – B/96268),
bijlage 1, heeft initiatiefnemer verzocht om de planologische ontwikkeling op te nemen in de herziening van
het bestemmingsplan Buitengebied Asten Veegplan 2017-2.
Opgemerkt wordt dat onderhavige ontwikkeling ook ingebracht is tijdens de procedure van het
bestemmingsplan Buitengebied Asten 2016. Procedureel is, in samenspraak tussen gemeente en
initiatiefnemer, overeengekomen om de ontwikkeling te betrekken bij het Veegplan 2017-2.

1.2 Planproces en procedure
Voor het plangebied is het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Asten van toepassing, zoals
vastgesteld op 7 juli 2009. Het bestemmingsplan is op 9 oktober 2009 in werking getreden. Het
bestemmingsplan Buitengebied Asten 2016 is op 18 april 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.
In het vigerende bestemmingsplan is de locatie Kleine Heitrak 36 / 36a aangeduid met de bestemming
‘Bedrijf – Agrarisch Verwant’ met een bestemmings-/bouwblok van circa 6.324 m2. Een ander deel van het
terrein, welke eveneens in gebruik is, ten behoeve van het agrarisch verwante bedrijf, is bestemd als
‘Agrarisch met landschapswaarden’. Deze oppervlakte bedraagt in totaal circa 4.000 m2, waarvan 2.800 m2
bedrijfsmatig reeds in gebruik is (erf, in-/uitrit, op-/overslagterrein, weegbrug, e.d.) en circa 1.200 m2 als
‘agrarisch’.
Het totale perceel is kadastraal bekend als gemeente Asten, sectie R 381 en 382, respectievelijk omvattende
een oppervlakte van 7.980 m2 en 2.360 m2, zijnde in totaal; 10.340 m2 (zie bijlage 2: Kadastrale kaart).
In onderstaande uitsnede van de verbeelding (zie volgende pagina) is, met toepassing van de luchtfoto, een
en ander inzichtelijk. De huidige- en beoogde inrichting van het plangebied is weergegeven op de inrichtings/ landschapstekeningen R. Cortenbach, mei 2017 (bijlage 3).

1.3 Leeswijzer
In deze ruimtelijke onderbouwing wordt het verzoek om het reeds in gebruik zijnde terrein c.q. bestemmings/bouwvlak te bestemmen als Bedrijf-agrarisch verwant nader gemotiveerd en verantwoord. Na dit inleidende
hoofdstuk volgt hoofdstuk 2. Hierin is een beschrijving opgenomen van de huidige situatie en activiteiten van
het bedrijf in casu van het plangebied en de voorgestane ontwikkeling. In hoofdstuk 3 wordt het Rijks-,
provinciaal, en gemeentelijk beleid – voor zover relevant – behandeld. In hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in
de milieu- en omgevingsaspecten die van belang zijn voor de onderhavige bestemmingswijziging. In
hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid en conclusie van dit plan.
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Figuur 1: Uitsnede Verbeelding (ontwerp) bestemmingsplan Buitgebied Asten 2016 – Kleine Heitrak 36/36a (zie ook
bijlage 3b)
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2 PROJECT-/PLANOMSCHRIJVING
Dit hoofdstuk omschrijft het plangebied alsmede de omgeving en geeft de noodzaak tot wijziging weer.

2.1 Ligging plangebied
Het plangebied is gelegen in het zuidelijke deel van het buitengebied van de gemeente Asten aan de Kleine
Heitrak. De omgeving wordt gekenmerkt door diverse volwaardige landbouwbedrijven en enkele afzonderlijk
gelegen woonobjecten. Het landelijk gebied wordt afgewisseld met landschapselementen en natuurgebieden.
Op ongeveer 1,5 kilometer ten oosten van het plangebied ligt de dorpskern van Neerkant behorend bij de
gemeente Deurne. De provinciegrens van Noord-Brabant en Limburg ligt op drie kilometer ten zuiden van het
plangebied.
Ten zuidwesten (op ongeveer twee kilometer afstand) ligt het natuurgebied De Groote Peel.
Het plangebied zelf is solitair gelegen en is ingesloten door een bos. Het plangebied omvat een
bedrijfswoning, een bedrijfsloods van 450 m2, een kantoor en een buitenterrein/erf ten behoeve van op/overslagdoeleinden en bewerkingsactiviteiten, stalling materieel, containers, machines en onder andere een
weegbrug. De activiteiten vallen binnen de reikwijdte van het Activiteitenbesluit (melding maart 2016).
Voor een globale ligging wordt verwezen naar figuur 2 (luchtfoto plangebied) en figuur 3 (foto plangebied en
omgeving). Exacte indeling van het terrein en plaats van activiteiten is zichtbaar op de plattegrondtekening
(bijlage 3a).

Figuur 2: Plangebied
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Figuur 3 : Plangebied en omgeving

2.2 Noodzaak wijzigen bestemming
Het bedrijf VOF Kleuskens is al nagenoeg 35 jaar gevestigd aan de Kleine Heitrak en actief als ‘loon- en
grondverzetbedrijf’. Benadrukt wordt dat ‘het werkveld’ van het hedendaagse loonbedrijf (cumelabedrijf) een
bredere scope heeft. Bij cumelabedrijven / agrarisch verwante bedrijven, in casu de cumelasector, heeft er
de laatste jaren inherent aan de ontwikkelingen van het buitengebied in brede zin, een herverdeling van
werkvelden plaatsgevonden. Niet enkel zijn de agrariërs / glastuinbouw beheerder van het buitengebied of
opdrachtgever voor werken, maar ook natuurbeheer, waterschappen, gemeente, particulieren, nutsbedrijven,
etc. doen een beroep op de diensten van de cumelabedrijven voor – voornamelijk – werkzaamheden in het
landelijk gebied.
De feitelijke activiteiten in casu aard van de cumelabedrijven, binnen en/of buiten de inrichting, zijn niet
wezenlijk gewijzigd. Ongeacht de aard van de activiteiten buiten de inrichting, is er in alle gevallen – binnen
de inrichting – sprake van onder andere stalling van (land-)bouwmachines, motorrijtuigen met beperkte
snelheid, werktuigen en overige hulpmiddelen, onderhoud en reparatie aan eigen materieel en de op/overslag van een strategische werkvoorraad aan hulp-, bouw-, afval- en grondstoffen. Laatstgenoemde is
inherent aan de aard van de bedrijfsactiviteiten, de mate van serviceverlening en dergelijke en
dienaangaande ook milieutechnisch (o.g.v. het BARIM of een omgevingsvergunning milieu) toegestaan.
Nagenoeg 95% van de cumelabedrijven zijn gevestigd in het landelijk gebied en hebben gemiddeld een
bedrijfsoppervlak van 12.000 m2 per bedrijf en beschikken over tenminste één bedrijfswoning.
Autonome ontwikkeling in de aard van de werkzaamheden enerzijds maar ook de toegenomen
mechanisatiegraad van machines en werktuigen noopt ertoe dat een adequaat bedrijfsterrein benodigd is en
blijft. Dit is ook bij Kleuskens het geval. Het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren mede gezien de
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economische situatie meer toegelegd op het agrarisch loonwerk waarbij met name de opslag, be-/verwerking
van agrarische producten en vrijkomende stromen een relevant bedrijfsonderdeel is geworden.
Kleuskens beschikt, ongeacht het feit dat er gemiddeld 4 FTE werkzaam zijn (maar inherent aan de
ontwikkeling in de cumelasector), over een omvangrijk machinepark. Het materieel is daarbij als ‘kwetsbaar’
materieel aan te merken, vanwege onder andere:
*
Materieel bevat hoge mate van technologie en elektronica (boardcomputers, gps, etc.);
*
Materieel bevat draaiende, onbeschermde (tegen weersinvloeden) onderdelen; bij stilstand c.q.
indien materieel niet in gebruik is, leidt dit tot roestvorming, ‘vastlopende’ onderdelen en derhalve
storingen en dergelijke met een toename aan onderhoud/reparaties tot gevolg;
*
Divers materieel is zeer ‘gewild’ bij het ‘dievengilde’ (extra bescherming - via bebouwing én daardoor
‘uit het zicht’ onttrekken - is noodzakelijk);
*
Diverse machines/ werktuigen zijn maar een deel van het jaar inzetbaar. In de tijd dat het materieel
niet gebruikt wordt, is inpandige stalling vereist.
Binnen de inrichting zijn reeds faciliteiten aanwezig en noodzakelijk ten behoeve van onder andere het
stallen/parkeren van het materieel en machines (in bebouwing en op buitenterrein), repareren en
onderhouden van het materieel in eigen beheer (werkplaats), manoeuvreren, een weegbrug, opslag van
hulpmiddelen /-werktuigen/ containers, alsmede op-/overslagvakken, waarbij de producten / goederen /
stoffen (tijdelijk) gebufferd kunnen worden alvorens deze stoffen – al dan niet na behandeling zoals zeven of
versnipperen - naar elders afgevoerd kunnen worden ten behoeve van een nuttige toepassing of
eindverwerking.
De genoemde voorzieningen (opslagvakken) zijn aanwezig voor de (tijdelijke) op- en overslag van bouw-,
grond-, afvalstoffen en groenmaterieel, i.r.t. een strategische werkvoorraad, ten behoeve van én voor de
dienstverlening aan derden. Deze faciliteiten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering, de
service en derhalve een onmisbaar verlengstuk van de bedrijfsvoering. In navolging van het
Activiteitenbesluit (milieu-eisen) alsmede het Besluit Bodemkwaliteit (waarbij een gescheiden
opslagvoorziening voor bouwstoffen een vereiste is) zijn deze faciliteiten noodzakelijk. Dergelijke
voorzieningen ‘vragen’ wel het nodige ruimtebeslag.
Dit alles heeft er toe geleid dat de laatste jaren een groter bedrijfsterrein – onbebouwd - is aangelegd en in
gebruik genomen. Ook de hiermee samenhangende wijziging van de bedrijfstoegang /-inrit, zoals door de
gemeente bij schrijven van 15 maart 2012 geformaliseerd, geeft er blijk van dat een herinrichting heeft
plaatsgevonden.
Uitgaande van de bestaande omvang van het bedrijf in het algemeen en het aantal machines/werktuigen in
het bijzonder, is de huidige bedrijfsoppervlakte i.c. de bestemming Bedrijf-agrarisch aanverwant, zoals
opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Asten te beperkt c.q. ‘nijpend’ voor een doelmatige- en
effectieve bedrijfsuitoefening voor de komende planperiode.
In ogenschouw nemend dat de komende planperiode een autonome groei niet uit te sluiten is c.q. niet
beperkt dient te worden en reeds is voorzien in een doelmatige aanpassing van het gebruiksoppervlak, is het
nu opportuun om het bestemmingsvlak ‘Bedrijf – agrarisch Verwant ‘ in zuidelijke richting te vergroten
overeenkomstig bestaand gebruik.
In totaliteit betreft het grondoppervlak van het totale perceel, kadastraal bekend als gemeente Asten, sectie
R, nummers 382 en 381 (zie bijlage 2), circa 1 hectare, dus inclusief bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen,
terrein, entree e.d.
Het vigerende bestemmingsvlak Bedrijf – Agrarisch Verwant heeft een grootte van circa 6.324 m2. Hiervan is
een deel effectief in gebruik voor bedrijfsmatige doeleinden. Het overige deel van het vigerende
bestemmingsvlak (is kadastraal R 382) omvat de bedrijfswoningen, bijgebouwen bij de woning, tuin,
landschappelijke inpassing etc. (zie bijlage 3a en 3b).
In de beoogde situatie wordt het bestemmingsvlak Bedrijf – agrarisch aanverwant aangepast. Het gehele
perceel wordt bestemd als Bedrijf- agrarisch aanverwant, waarbij voor een deel van de gronden expliciet de
aanduiding ‘landschappelijke inpassing’ wordt opgenomen. Dit geldt voor de gronden welke thans reeds als
‘groen’ e.d. zijn ingericht, alsmede een ‘extra’ oppervlakte aan landschappelijke inpassing en compensatie. In
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totaal wordt een deel van circa 2.500 m2 ingericht ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse en
het versterken van de landschappelijke inpassing van het bedrijf.
Het effectieve bedrijfsoppervlakte van het bestemmingsvlak Bedrijf - agrarisch aanverwant bedraagt na
realisatie circa 7.850 m2.
In figuur 4 is een nadere (planologische) indeling van het terrein weergeven.

Figuur 4: Vigerende bestemmingsvlak vs indeling terrein én de beoogde bestemmingsvlakken (zie voor details bijlage 3)

Concreet omvat dit plan:
Het vergroten van het vigerende bestemmingsvlak Bedrijf-Agrarisch verwant aan de Kleine Heitrak 36
/ 36a te Asten, kadastraal bekend als sectie R 381 en 382, met circa 4.000 m2, waarvan circa 2.500 m2
uitsluitend wordt ingericht ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse, waterberging en
landschappelijke inpassing.
In bijlage 3 zijn situatietekeningen opgenomen met de bestaande- en beoogde indeling/inrichting van
het plangebied.
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3 BELEIDSKADER
In dit hoofdstuk is het relevante ruimtelijk beleid opgenomen.

3.1 Rijksbeleid
3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vormt de nieuwe, overkoepelende rijksstructuurvisie voor
de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2028, met een doorkijk naar 2040. De SVIR ‘Nederland
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig’ is op 13 maart 2012 vastgesteld. In de SVIR is de inhoud van
een groot aantal beleidsstukken, waaronder de Nota Ruimte en diverse planologische kernbeslissingen,
opgenomen.
De Nota Ruimte heeft vier algemene doelen: versterken van de economie, krachtige steden en een vitaal
platteland, waarborging van waardevolle groengebieden en veiligheid.
Op het gebied van verstedelijking zet de Nota Ruimte in op een voortzetting van het bundelingsprincipe.
Bundeling draagt bij aan economische schaalvoordelen, benutting van (overheids)investeringen in
voorzieningen (zoals die in infrastructuur), versterkt het draagvlak voor diverse stedelijke voorzieningen en
beperkt de druk op het landelijk gebied. Bundeling van verstedelijking en economische activiteit betekent dat
nieuwe bebouwing voor deze functies grotendeels geconcentreerd wordt gelokaliseerd. Dat wil zeggen
zoveel mogelijk in het bestaand bebouwd gebied, aansluitend op de bestaande bebouwing. De Nota Ruimte
streeft daarmee naar een optimale benutting van het bebouwd gebied. Intensief ruimtegebruik door middel
van bijvoorbeeld hoogbouw en ondergronds bouwen speelt daarbij een rol.
Revitalisering, herstructurering en transformatie is cruciaal om deze ruimtelijke doelen van de Nota Ruimte te
kunnen bereiken. Dat geldt eveneens voor een zorgvuldig beheer van het bestaand stedelijk gebied.
De Nota Ruimte gaat in haar sturingsfilosofie uit van een vergaande mate van beleidsdecentralisatie. Dat wil
zeggen dat het provinciaal beleidskader de komende jaren steeds meer richtinggevend zal zijn. Het
rijksbeleid zoals opgenomen in de (ontwerp) SVIR richt zich op het versterken van de internationale positie
van Nederland en het behartigen van de nationale belangen, zoals de hoofdnetwerken voor personen- en
goederenvervoer, energie, natuur, waterveiligheid, milieukwaliteit en bescherming van het werelderfgoed. Het
beleid met betrekking tot verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk, onder het motto
‘decentraal wat kan, centraal wat moet’, over aan provincies en gemeenten. Gemeenten krijgen daarbij de
ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en voor het bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen
van mensen. Alleen in de stedelijke regio’s rond de mainports Amsterdam en Rotterdam maakt het Rijk
afspraken met decentrale overheden over de programmering van verstedelijking.
Deze nationale belangen en doelen hebben echter een dusdanig hoog abstractieniveau dat deze niet van
toepassing zijn op voorliggend initiatief in Asten. De Structuurvisie is niet van belang voor voorliggend
initiatief.
Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen neemt het Rijk enkel nog een 'ladder' voor duurzame
verstedelijking op. Hierdoor neemt de bestuurlijke drukte af en ontstaat er ruimte voor regionaal maatwerk.
Dit betekent voor alle ruimtelijke plannen:
1. eerst kijken of er een regionale vraag is naar een bepaalde ontwikkeling;
2. vervolgens kijken of het bestaand stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt;
3. mocht nieuwbouw nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en bereikbaarheid.
Doel van de ladder is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke
gebieden. De ladder is als een procesvereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening.
De toetsing aan de Ladder wordt beschreven bij toetsing beleid (zie paragraaf 3.4 Toetsing beleid).
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Conclusie:
Voor het plangebied zijn in de SVIR geen onderwerpen opgenomen die aangemerkt worden als nationaal
belang waarmee rekening gehouden dient te worden.
3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 (grotendeels) in werking
getreden en omvat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch doorwerken op het niveau van
bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het bundelen van verstedelijking, de
bufferzones, nationale landschappen, de Ecologische Hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, militaire
terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee.
Met het Barro maakt het Rijk pro-actief duidelijk waar provinciale verordeningen en gemeentelijke
bestemmingsplannen aan moeten voldoen. Uit de regels en kaarten behorende bij het Barro kan worden
afgeleid welke aspecten relevant zijn voor het ruimtelijke besluit.
In een bestemmingsplan of wijzigingsplan voor het landelijk gebied dient met name rekening te worden
gehouden met de door het Rijk geformuleerde belangen inzake natuur (Ecologische Hoofdstructuur en
Natura 2000-gebieden) en de kust en kustbescherming.
Conclusie:
Het plangebied ligt niet nabij de kust, zodat er geen sprake is van kustbescherming. Het plangebied ligt wel in
een landelijk gebied echter kent geen specifieke natuurwaarden. De beleidsregels vanuit het Barro zijn niet
aan de orde voor onderhavig plan.

3.2 Provinciaal beleid
3.2.1 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening
De provincie Noord-Brabant geeft in de structuurvisie de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot 2025 (met
een doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie. Het is de basis
voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. Deze partiële
herziening is op 10 juli 2015 door de Provinciale Staten van Noord-Brabant vastgesteld.
De autonome ontwikkelingen in het landelijk gebied (agrarische bedrijven die stoppen versus
schaalvergroting en intensivering) vragen om ontwikkelingsruimte in het landelijk gebied. De provincie wil
daar meer dan voorheen ruimte aan bieden, maar wel met aandacht voor een versterking van de
landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van Noord-Brabant.
De ruimtelijke belangen en keuzes zijn in vier ruimtelijke structuren geordend: de groenblauwe structuur, het
landelijk gebied, de stedelijke structuur en de infrastructuur.
De planlocatie is gelegen in de groenblauwe structuur (zie figuur 5), binnen de ‘groenblauwe mantel’
grenzend aan het zogenaamde kerngebied groenblauw.
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Figuur 5: Uitsnede Structurenvisiekaart (Provincie)

De provincie onderscheidt in de groenblauwe structuur drie perspectieven:
1. het kerngebied groenblauw
De kern bestaat uit natuurgebieden in de ecologische hoofdstructuur inclusief de ecologische
verbindingszones. Ook belangrijke waterstructuren in Noord-Brabant zoals de Maas, de Brabantse
beken en de Westbrabantse kreken behoren tot het kerngebied. De hoofdfunctie is hier behoud en
ontwikkeling van het natuur- en watersysteem.
2. de groenblauwe mantel
De mantel bestaat overwegend uit gemengd landelijk gebied met belangrijke nevenfuncties voor
natuur en water. Het zijn gebieden grenzend aan het kerngebied natuur en water die bijdragen aan
de bescherming van de waarden in het kerngebied. Het behoud en vooral de ontwikkeling van
natuur, water (-beheer) en landschap is in de groenblauwe mantel een belangrijke opgave. Vormen
van grondgebonden agrarisch gebruik zijn van blijvend belang voor de ontwikkeling van groene en
blauwe waarden. Binnen het gebied liggen kansen voor recreatie en toerisme. Ook een aantal
groene gebieden door én nabij het stedelijk kralensnoer zijn onderdeel van de groenblauwe mantel.
3. de gebieden voor waterberging
Deze gebieden zijn - bij dreigende wateroverlast -van belang voor hoogwaterbescherming (ruimte
voor de rivier) en waterberging (regionale waterberging). Het grootste deel van deze gebieden ligt
binnen de groenblauwe structuur, een deel heeft een overlap met de agrarische structuur. Binnen de
gebieden voor waterberging kunnen andere functies zoals grondgebonden landbouw, extensieve
recreatie en natuurontwikkeling zich blijvend ontwikkelen mits ze afgestemd zijn op de beoogde
waterfuncties.
Het beleid zoals omschreven in de structuurvisie omvat voor de groeneblauwe mantel onder andere de
volgende uitgangspunten:
*
Binnen de groenblauwe mantel is de agrarische sector een grote en belangrijke grondgebruiker. Het
is nodig deze positie te behouden en/of een ontwikkeling in grondgebonden agrarisch gebruik te
bevorderen.
*
Het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, water (-beheer) en landschap is een belangrijke
opgave. Waar mogelijk zet de provincie in op herstel van de kwelstromen zoals aan de orde bij de
Peelrandbreuk in Oost Brabant.
*
Nieuwe ontwikkelingen binnen de groenblauwe mantel zijn mogelijk, als deze bestaande natuur-,
bodem- en waterfuncties respecteren of bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van deze functies of
het (cultuurhistorisch waardevolle) landschap. De versterking van de binnen de groenblauwe mantel
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*

aanwezige leefgebieden voor plant- en diersoorten vraagt daarbij specifieke aandacht. Het beleid is
er op gericht dat de belevingswaarde en de recreatieve waarde van het landschap toeneemt.
Ontwikkelingen passen qua aard en schaal bij het ontwikkelingsperspectief voor de groenblauwe
mantel en houden rekening met omliggende waarden. Dit wordt betrokken bij de zorgplicht voor
ruimtelijke kwaliteit.
In de groenblauwe mantel biedt de provincie ruimte aan de groeiende vraag naar 'diensten' die het
landelijke gebied aan de samenleving kan bieden. Agrarisch natuurbeheer, groene- en blauwe
diensten, vormen van agrarische verbreding die zijn gericht op de beleving van rust en ruimte, zorg
en welzijn, duurzame vormen van energiewinning en de ontwikkeling van met name grondgebonden
veehouderijen zijn als economische drager in dit gebied gewenst.

In deze onderbouwing wordt nader op voormelde aspecten ingegaan.
3.2.2 Verordening Ruimte 2014
De Verordening Ruimte 2014 (VR 2014) is een uitwerking van de provinciale Structuurvisie ruimtelijke
ordening en is door de Provinciale Staten van Noord-Brabant (actuele versie) op 10 juli 2015 vastgesteld. De
Verordening Ruimte 2014 bestaat uit kaartmateriaal en regels waarmee gemeenten rekening moeten houden
bij het opstellen van bestemmingsplannen en andere planologische maatregelen.
De VR 2014 heeft Noord-Brabant eveneens verdeeld in vier structuren.
• Stedelijke structuur
• Ecologische hoofdstructuur
• Groenblauwe mantel
• Gemengd landelijk gebied
Het plangebied (figuur 6) ligt in de structuur
‘Groenblauwe mantel’ en in het Attentiegebied
Natuurnetwerk Brabant (artikel 12 VR 2014).
Binnen de groenblauwe mantel hanteert de
provincie een 'ja, mits' benadering. De 'mits' is
daarbij vooral gericht op de voorwaarde dat een
ontwikkeling een positieve bijdrage levert aan de
bescherming en ontwikkeling van de onderkende
ecologische en landschappelijke waarden en
kenmerken in het gebied. Deze voorwaarde
wordt in het algemeen aan ontwikkelingen
binnen de groenblauwe mantel gesteld en geeft
daarmee verplichte invulling aan de verbetering
van de kwaliteit van het landschap.
De groenblauwe mantel biedt grotendeels ruimte
voor ontwikkeling van dezelfde functies als binnen
Figuur 6: Kaart VR 2014 irt plangebied
het gemengd landelijk gebied; de omvang van de ruimte verschilt daarbij wel.
In de groenblauwe mantel is het beleid met name gericht op functies die de groene waarden in de omgeving
ondersteunen.
Dit houdt in dat functies die geen binding (meer) hebben met de groene omgeving minder
ontwikkelingsruimte krijgen.
De regels welke op basis van de VR 2014 voor niet-agrarische functies (zoals agrarisch verwante bedrijven
en agrarisch technisch hulpbedrijven) in casu het plangebied in de groenblauwe mantel aan de orde zijn,
betreffen:
- Niet-agrarische functies, artikel 6.10;
- Bevordering ruimtelijke kwaliteit; artikel 3.1 en 3.2;
- Attentiegebied Natuurnetwerk Brabant; artikel 12.
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Artikel 6.10, lid 1, van de VR 2014 is aan de orde bij nieuwvestiging van een niet-agrarische functie in de
groenblauwe mantel. Lid 2 is aan de orde bij een uitbreiding of wijziging van een bestaande niet-agrarische
functie. Lid 3 is aan de orde bij de uitbreiding van een bestaande niet-agrarische functie waarbij de omvang
van het bouwperceel reeds groter is dan 5.000 m2.
Artikel 6.10, lid 1 van de VR 2014 luidt als volgt:
1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in de groenblauwe mantel kan voorzien in een vestiging van een
niet-agrarische functie, anders dan bepaald in de artikelen 6.7 tot en met artikel 6.9, mits :
a. de totale omvang van het bouwperceel van de beoogde ontwikkeling ten hoogste 5.000 m2 bedraagt;
b. de ontwikkeling onder toepassing van artikel 6.1, eerste lid (bescherming groenblauwe mantel),
gepaard gaat met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende
ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken;
c. is verzekerd dat overtollige bebouwing wordt gesloopt;
d. de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een bedrijf, behorend tot de milieucategorie 3 of hoger;
e. de beoogde ontwikkeling niet leidt tot twee of meer zelfstandige bedrijven;
f. de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een al dan niet zelfstandige kantoorvoorziening met een
baliefunctie;
g de beoogde ontwikkeling niet leidt tot al dan niet zelfstandige detailhandelsvoorziening met een
verkoopvloeroppervlakte van meer dan 200 m2 ;
h. is aangetoond dat de ruimtelijke ontwikkeling ook op langere termijn past binnen de op grond van deze
verordening toegestane omvang;
i. de beoogde activiteit niet leidt tot een grootschalige ontwikkeling.
Artikel 6.10, lid 2, luidt:
2. Een bestemmingsplan kan voorzien in een uitbreiding of wijziging van een bestaande niet-agrarische
functie onder overeenkomstige toepassing van de bepalingen in het eerste lid;

Artikel 6.10, lid 3, luidt:
3. In afwijking van het eerste lid, onder a, d en i, kan een bestemmingsplan voorzien in een uitbreiding van
een bestaande niet-agrarische functie, mits de toelichting een verantwoording bevat waaruit blijkt dat:
a. de ontwikkeling in redelijke verhouding staat tot de bestaande omvang en/of bestaande aantallen
bezoekers/overnachtingen;
b. overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 4.6, tweede lid (uitbreiding bedrijven in kern
landelijk gebied) indien vestiging van het bedrijf vanwege de aard van de activiteiten op een
bedrijventerrein in de rede ligt;
c. de ontwikkeling onder toepassing van artikel 6.1, eerste lid (bescherming groenblauwe mantel),
gepaard gaat met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende
ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken;
d. de ontwikkeling in redelijke verhouding staat tot de op grond van artikel 3.1 vereiste zorgplicht voor
ruimtelijke kwaliteit.
Artikel 12.1, luidt:
12.1 Attentiegebied Natuur Netwerk Brabant
1. In aanvulling op hoofdstuk 3 'Structuren' wijst een bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding
'Attentiegebied Natuur Netwerk Brabant' geen bestemmingen aan of stelt geen regels vast die fysieke
ingrepen mogelijk maken met een negatief effect op de waterhuishouding van het hierbinnen gelegen Natuur
Netwerk Brabant.
2. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid stelt regels ten aanzien van:
a. het verzetten van grond van meer dan 100 m3 of op een diepte van meer dan 60 centimeter beneden
maaiveld, voor zover geen vergunning is vereist op grond van de Ontgrondingenwet;
b. de aanleg van drainage ongeacht de diepte, tenzij het gaat om vervanging van een bestaande
drainage;
c. het verlagen van de grondwaterstand anders dan door middel van het graven van sloten of het
toepassen van drainagemiddelen, met uitzondering van grondwateronttrekkingen;
d. het buiten een agrarisch bouwperceel aanbrengen van oppervlakteverhardingen of verharde
oppervlakten van meer dan 100 m2, anders dan een bouwwerk.
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3. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid, bepaalt dat bij het toepassen van de regels, bedoeld in
het tweede lid, onder a tot en met d, het betrokken waterschapsbestuur wordt gehoord.
4. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid, bepaalt dat de regels, bedoeld in het tweede lid niet
van toepassing zijn op werkzaamheden die behoren tot het normale beheer en onderhoud.
Artikel 12.2 van de VR 2014 is niet opgenomen aangezien van de wijziging van de begrenzing geen sprake
is.
In paragraaf 3.4 worden voormelde beleidsaspecten nader toegelicht / verantwoord. Op voorhand is de
hypothese dat voldaan wordt c.q. invulling wordt gegeven aan genoemde criteria legitiem.
3.2.3 Bevordering ruimtelijke kwaliteit
Een elementair aspect bij planologische ingrepen welke is vastgelegd in de VR 2014 is de zogenaamde
investeringsmaatregel c.q. zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit, opgenomen in hoofdstuk 2: Bevordering
van ruimtelijke kwaliteit, zoals vastgelegd in artikel 3.1 en 3.2 (VR 2014).
Nieuwe ontwikkelingen bieden een kans voor behoud en ontwikkeling van het landschap. De hoofdregel is
dat ontwikkelingsruimte dient bij te dragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Het ontwikkelen
van landschap reikt verder dan vasthouden aan wat er is, ontwikkelen van het landschap gaat ook om het
toevoegen van nieuwe kwaliteiten.
De zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit bepaalt dat:
- er zorgvuldig wordt omgegaan met het ruimtegebruik;
- er rekening wordt houden met de omgeving;
- de ontwikkeling bijdraagt aan het behoud of de versterking van de ruimtelijke kwaliteit.
Ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van het landschap bepaalt de VR 2014 dat wanneer een ruimtelijke
ontwikkeling leidt tot nieuw ruimtebeslag, er financieel, juridisch en feitelijk wordt zekergesteld dat deze
ontwikkeling leidt tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering.
In de volgende paragraaf is voornoemde nader uitgewerkt.

3.3 Gemeentelijk beleid
3.3.1 Bestemmingsplan Buitengebied Asten 2016
Het plangebied is gelegen binnen het bestemmingsplan Buitengebied Asten (2016) welke is vastgesteld op
18 april 2017. Op grond van dit bestemmingsplan zijn de volgende bestemmingen en functies aan de orde
(zie Verbeelding, figuur 1 en 4):
-Enkelbestemming Bedrijf – Agrarisch Verwant en functieaanduiding ‘loonwerk – en grondverzetbedrijf’ (art.9)
-Enkelbestemming Agrarisch met waarden (art. 7)
-Dubbelbestemming Waarde- Archeologie 3 (art. 25)
-Gebiedsaanduiding overige zone – attentiegebied EHS (art. 32.5)
-Gebiedsaanduiding overige zone – groenblauwe mantel (art. 32.10)
-Gebiedsaanduiding wetgevingszone – beperkingen veehouderij (art. 32.20)
Voormelde aspecten zijn voor zover relevant elders in deze onderbouwing nader beschouwd.
3.3.2 Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap
Op 28 april 2015 heeft de gemeente Asten de ‘Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap’
vastgesteld. Deze structuurvisie is vastgesteld in verband met de provinciale Verordening ruimte 2014,
waarin regels zijn vastgelegd die de belangen van de provincie Noord-Brabant met betrekking tot de
kwaliteitsverbetering van het landschap moeten beschermen.
In de uitvoeringsparagraaf van deze structuurvisie wordt de bijdrage van een ruimtelijke ontwikkeling
gekoppeld aan de uitvoering van diverse projecten voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied.
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De procedure om te bepalen welke mate van kwaliteitsverbetering er aan de orde is, is weergegeven in figuur
7 (zie volgende pagina). Aan de hand van het doorlopen van de stappen (positief +, gelijk 0 of negatief -)
wordt bepaald welke mate van ‘impact’ er van toepassing is:
- geen of verwaarloosbare impact
- kleine impact
- grote impact
Vervolgens wordt de bijbehorende tegenprestatie bepaald.

Figuur 7: Procedure i.h.k.v. vaststellen tegenprestatie (structuurvisie kwaliteitsverbetering gem. Asten)

Beoordeling / toepassing van de procedure leidt tot het volgende:
Stap 1: Beoordelen plan
Het plan voldoet niet direct aan de regels van het bestemmingsplan, derhalve wordt deze procedure gevolgd
waarbij wordt aangetoond dat het plan ruimtelijk aanvaardbaar is.
Stap 2: Bepalen impact:
De impact wordt gebaseerd op het verschil in planologische mogelijkheden op de onderstaande aspecten:
• De grootte van een ontwikkeling (uitbreiding / wijziging van vorm bestemmingsvlak):
Er is sprake van een groter bestemmingsvlak voor ‘niet-agrarische functies’ (circa 1,0 ha),
echter door middel van functieaanduiding / regels omtrent gebruik, blijft het effectieve
gebruiksoppervlak feitelijk gelijk aan het gebruiksoppervlak van het vigerende
bestemmingsvlak (circa 6.300 m2). De impact kan als klein worden aangemerkt: • Nieuw of bestaand terrein/bebouwing:
Er is sprake van verlies van open gebied en/of bos en natuur: -
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Opgemerkt wordt dat dit feitelijk niet of nauwelijks waarneembaar is. Door de
aanleg/aanwezigheid van een robuuste groenstrook / bosschage tussen de openbare weg en
het omliggende bos, ligt het perceel geheel ingesloten.
• Effecten voor de omgeving: (geluid, geur, verkeer, aantasting natuur en landschap, enz.);
Het initiatief heeft geen negatief / positief effect voor de omgeving: 0
• Gewenste ontwikkeling op basis van beleid:
Voor het initiatief zijn geen beleidsuitgangspunten: 0
Op basis van de totaalscore, waarop neutraal (0) of negatief (-) wordt gescoord, kan in deze situatie worden
bepaald dat er sprake is van een grote impact.
Stap 3: Bepalen tegenprestatie/bijdrage
Op basis van de bovenstaande stap valt het initiatief in de categorie ‘grote impact’. Dit betekent dat er sprake
dient te zijn van een goede landschappelijke inpassing (min 10% inpassing van totale bestemmingsvlak) én
een extra bijdrage à € 2,- per m² over de uitbreiding van het bestemmingsvlak/bouwvlak (excl. de m² voor
inpassing).
Dit plan voorziet in het wijzigen van het vigerende bestemmingsvlak Bedrijf-agrarisch aanverwant en een
toename van de oppervlakte met circa 1.500 m2, zie bijlage 3 voor nadere duiding.
Oppervlakte totaal perceel Kleine Heitrak 36 / 36 a:
Vigerend bestemmingsvlak Bedrijf- Agrarisch Verwant:
Vigerend bestemmingsvlak Agrarisch met waarden

10.340 m2
6.324 m2
4.016 m2

Beoogd bestemmingsvlak Bedrijf – Agrarisch Verwant:
Effectief bedrijfsoppervlakte:
Oppervlakte landschappelijke inpassing / kwaliteitsverbetering:

10.340 m2
7.850 m2
2.490 m2 (ca. 30%)

Via een functieaanduiding ‘landschappelijke inpassing’ is laatstgenoemde, binnen de enkelbestemming
Bedrijf – Agrarisch verwant, planologisch-juridisch te borgen. Ook in de waterberging/-compensatie (zie
hoofdstuk 4) is voorzien. Hierdoor ontstaat (aan de oostkant van het plangebied) een robuuste ‘verbinding’
tussen het ten zuiden gelegen bos en de ten noorden van het plangebied gelegen bosschage.
Per saldo is sprake van een vergroting van het bestemmingsvlak Bedrijf - Agrarisch Verwant met circa 4.000
m2, waarbij een ‘extra’ bijdrage in de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse ter grootte van circa 2.490 m2 plaatsvindt
(= 30% van het totale bestemmingsvlak). Van een goede landschappelijke inpassing is reeds sprake,
aangezien het bedrijf reeds aan drie zijde is ingepast door bos en robuuste groenstroken. Door de extra
bijdrage in de ruimtelijke kwaliteit c.q. kwaliteitsverbetering aan de oostzijde te realiseren (en planologischjuridisch vast te leggen) ontstaat een ‘ingekaderd’ perceel.
Er is sprake van een effectieve – c.q. bruikbare uitbreiding van het bestemmingsvlak ten behoeve van de
bedrijfsactiviteiten van 1.526 m², hetgeen resulteert in een benodigde ‘extra’ bijdrage welke financieel een
waarde vertegenwoordigd van (1.526 m² x € 2,-) € 3.052,-.
Een kostenraming van de landschappelijke investering alsmede een beplantingsplan is opgenomen als
bijlage bij deze onderbouwing (bijlage 4: Kostenraming kwaliteitsverbetering Kleine Heitrak 36 / 36a te
Asten).
De investeringskosten voor de aanleg en realisatie van de landschappelijke inpassing / verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit in de vorm van aanplant van bomen, struiken, plaatsen van haag, hekwerk, aanleg en
realisatie van infiltratie weide / waterberging, etc. (zie bijlage 3) zijn aanzienlijk groter dan het voormelde
bedrag gerelateerd aan de investeringswaarde. De aanleg-/realisatiekosten worden geraamd op € 9.535,- en
de beheerskosten voor de komende 10 jaar op € 16.750,-.
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Figuur 8: Zone landschappelijke inpassing Kleine Heitrak 36 / 36a (zie ook bijlage 3)

3.4 Toetsing beleid
In voormelde paragrafen is het relevante beleid op grond van de VR 2014 en in het bijzonder artikel 6.10
nader weergegeven. In onderstaande paragraaf is de toetsing in casu verantwoording van de relevante
artikelen weergegeven.
3.4.1 Provinciaal beleid algemeen
- Er is sprake van een vergroting en vormwijziging van een bestaand bestemmings-/bouwvlak bij een
bestaand niet-agrarisch bedrijf / agrarisch verwant bedrijf, met effectief ca. 1.500 m2 (totaal vergroting is
ca 4.000 m2, waarvan ca 2.500 m2 tbv kwaliteitsverbetering) derhalve tot in totaal een bestemmingsvlak
van circa 7.850 m2 (inclusief de bedrijfswoning). Vanwege de feitelijke inrichting van het perceel wijzigt de
effectieve gebruiksoppervlakte in feite niet). Voormelde wijziging is in navolging van het gestelde in artikel
6.10 van de VR 2014 onder voorwaarden mogelijk.
Een oppervlakte van circa 2.490 m2 wordt ingericht voor landschappelijke inpassing c.q. verbetering van
de ruimtelijke kwaliteit (ex. Artikel 3.1 en 3.2 van de VR 2014).
Onderstaand wordt achtereenvolgens ingegaan op de verantwoording van artikel 6.10, lid 1 en 2, waarbij
eveneens in relatie tot een ‘redelijke uitbreiding’ het gestelde in artikel 6.10, lid 3, nader is beschouwd.
3.4.2 Artikel 6.10 VR 2014
Een toetsing aan de gestelde voorwaarden van 6.10, lid 1 en 2, leidt tot het volgende:
Lid 1:
a) Er is reeds sprake van een bestaande totale omvang van het bestemmingsvlak Bedrijf cq. nietagrarische functie, van meer dan 5.000 m2 (namelijk circa 6.324 m2). Eveneens is sprake van een
effectieve vormverandering i.c. een redelijke uitbreiding (het betreft gebruiksoppervlakte / geen
toevoeging van bebouwing). En er wordt voorzien in een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
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b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)

i)

Onderhavige ontwikkeling zelf leidt derhalve NIET tót een bestemmingsvlak van 5.000 m2.
Desaltniettemin is een nadere toetsing aan artikel 6.10, lid 3 van de VR 2014 relevant.
De ruimtelijke ontwikkeling leidt per saldo niet tot meer of andere bedrijfsactiviteiten dan reeds
formeel aanwezig en toelaatbaar. Het bedrijf levert qua werkzaamheden, maatschappelijke- en
sociale betrokkenheid een wezenlijke bijdrage aan het landelijk gebied en de aanwezige waarden.
Aritkel 6.1 van de VR 2014 geeft – kortweg - aan dat nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn, mits deze
passen qua aard en schaal bij het ontwikkelingsperspectief voor de groenblauwe mantel en als
rekening gehouden wordt met de omliggende waarden in combinatie met het aspect zorgplicht voor
ruimtelijke kwaliteit.
Het bedrijf is al ruim 35 jaar gevestigd op de bestaande locatie en heeft altijd rekening gehouden
met de waarden in de omgeving.
Er is geen sprake van overtollige bebouwing. De aanwezige bebouwing is functioneel en doelmatig
benodigd en bestemd t.b.v. de bedrijfsactiviteiten. De ontwikkeling voorziet in beginsel in de
planologische toevoeging van onbebouwde bedrijfsruimte alsmede landschappelijke inpassing.
Door de compacte vorm en de wijze van ruimtegebruik, is, mede gezien de ligging, sprake van
zuinig ruimtegebruik.
De beoogde ontwikkeling mag in eerste aanleg – volgens de VR 2014 – niet leiden tot een
ontwikkeling of bedrijf met een milieucategorie 3 of hoger. Voor het bestaande bedrijf c.q. de
feitelijke activiteiten is op grond van de VNG-brochure Milieuzonering en Bedrijven, alsmede in
navolging van het vigerend bestemmingsplan en milieutechnisch, reeds sprake van een bedrijf in
milieucategorie 3.1 / 3.2 (i.r.t. zand-/grondopslag). Conform voormelde en het vigerend planologisch
regime is sprake van een legaal bedrijf met minimaal een milieucategorie 3.1. De ontwikkeling op
zich leidt derhalve niet tot een ‘groei’ of ontwikkeling náár een milieucategorie 3.1 – bedrijf. Het
gestelde in lid 2, aanhef, is dienovereenkomstig van toepassing.
Desaltniettemin is een nadere toetsing aan artikel 6.10, lid 3 van de VR 2014 relevant.
Er is sprake van één bedrijf.
Er is geen sprake van een kantoorvoorziening met een baliefunctie.
De ontwikkeling leidt niet tot een zelfstandige detailhandelsvoorziening met een
verkoopvloeroppervlakte van meer dan 200 m2.
Onderhavige ruimtelijke ontwikkeling is benodigd ter continuering van de bedrijfsvoering. De
feitelijke gebruiksoppervlakte van circa 7.850 m2 (conform bestaand) past binnen de op grond van
de VR 2014 toegestane omvang voor agrarisch aanverwante bedrijven. Het feit dat het bedrijf al 35
jaar met genoemde oppervlakte afdoende kan functioneren alsmede het feit dat het bedrijf
begrensd is qua ontwikkelingsmogelijkheden (rondom bos of groen), tonen aan dat de ontwikkeling
ook op de langere termijn voldoet.
Er is geen sprake van bezoekers of overnachtingen, respectievelijk van grootschalige
ontwikkelingen.

Lid 2:
Aangezien sprake is van een uitbreiding of wijziging van een bestaand niet-agrarisch bedrijf wordt
volstaan met een verwijziging naar de verantwoording in lid 1 (zie hiervoor).
Aangezien het initiatief zowel een wijziging van het bestemmingsvlak als een (beperkte) uitbreiding omvat
wordt ook ingegaan op het gestelde van artikel 6.10, lid 3, van de VR 2014, waarbij specifiek zij verwezen
naar de mate van ‘redelijke uitbreiding’ i.c. de samenhang met het gestelde in lid 1, onder a, d, en i.
Lid 3:
Inzake het begrip ‘redelijke uitbreiding’ is in de toelichting bij de VR 2014 het volgende opgenomen:
VR 2014 : artikel 4.32.2 lid 2: uitbreiding
De verordening biedt aan bestaande niet-agrarische functies de mogelijkheid van een redelijke
uitbreiding indien dit in de toelichting wordt verantwoord. Deze redelijke uitbreiding geldt voor alle
bestaande niet-agrarische functies; dus ook indien de functie niet (meer) past binnen de voorwaarden
die in het eerste lid zijn gesteld, zoals een bedrijf waarvan de omvang groter is dan 5000 m2 of een
niet-agrarische functies in de milieucategorie 3 of hoger. Wat in een concrete situatie redelijke
uitbreiding is betreft maatwerk.
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Om iedere discussie uit te sluiten is duidelijk aangegeven in de regels dat de redelijke uitbreiding zowel
betrekking heeft op de omvang van de functie als het aantal bezoekers/overnachtingen van die functie.
Deze dubbele afweging is gevraagd om te voorkomen dat er ingeval van een redelijke uitbreiding
tevens omschakeling plaatsvindt van een bezoekersextensieve functie naar een bezoekersintensieve
functie. Uiteraard is het bezoekersaantal niet voor iedere functie relevant. De toelichting kan dat
onderbouwen.
a) Van bezoekers/overnachtingen is geen sprake. De uitbreiding staat in redelijke verhouding tot de
bestaande omvang.
b) Toelichting bij artikel 4.6, tweede lid:
a. de financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om op het in gebruik zijnde
bestemmingsvlak tegemoet te komen aan de ruimtebehoefte door middel van zorgvuldig ruimtegebruik bedoeld in artikel 4.4., derde lid;
- Het bestaande bestemmingsvlak ‘Niet-agrarische bedrijven/functies’, is niet toereikend voor de
uit te voeren bedrijfsactiviteiten van VOF Kleuskens. In de loop der jaren is door de geleidelijke
ontwikkeling/groei van het bedrijf, qua aantal/soort materieel, alsmede vanwege de omvang van
het afzonderlijke materieel zelf, de noodzaak voor adequate voorzieningen omtrent op-/overslag
en behandeling van stoffen (groenafval, afgedragen gewas, etc.), de stalling van containers e.d.,
de behoefte aan een gewijzigd bestemmingsvlak ten behoeve van de bestaande activiteiten
opportuun geworden.
Door een optimalisering van het bedrijfsoppervlak in combinatie met de landschappelijke
inpassing is zowel bedrijfsmatig als landschappelijk sprake van zorgvuldig ruimtegebruik c.q.
sprake van een zorgvuldige ruimtelijke kwaliteitsbijdrage in overeenstemming met de omgeving.
Het bedrijf is een loonbedrijf c.q. agrarisch aanverwant bedrijf, welke thuishoort in het
buitengebied. De voorgenomen wijziging is een uitwerking van ‘zorgvuldig ruimtegebruik’.
b. aantoonbare ruimtelijk-economische belangen voor de lange termijn aanwezig zijn die noodzaken
tot uitbreiding of vestiging ter plaatse;
- Kostenbeheersing is binnen de CUMELA-sector en derhalve voor het bedrijf Kleuskens van
essentieel belang. Machine- en personeelskosten bedragen circa 90% van de totale kosten bij
een cumelabedrijf. Een efficiënte benutting en inzet van arbeid, materieel en grondstoffen is dus
onontbeerlijk.
Door het betrekken van een deel van het in eigendom zijnde grondgebied ten behoeve van de
bedrijfsmatige activiteiten kan op grond van ruimtelijk economisch belang op effectieve wijze
invulling worden gegeven aan de noodzakelijke uitbreiding. Tevens wordt door het optimaliseren
van de bedrijfsruimte c.q. op-/overslagfaciliteiten en logistieke mogelijkheden een vermindering
van onnodige verplaatsingen (tussen locaties), extra manoeuvreren (binnen ‘te kleine’
inrichting), schades/slijtage/onderhoud, en dergelijke gerealiseerd, welke direct bijdraagt aan het
financieel en economisch belang van het bedrijf. Ook het eventueel huren van andere
opslaglocaties past niet binnen structurele economische beheersmaatregelen.
In combinatie met het planologisch borgen van een ‘landschappelijke inpassing’ van circa 2.490
m2 wordt voldaan aan de uitgangspunten van zuinig ruimtegebruik.
c. de financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om het bedrijf te verplaatsen naar of
te vestigen op: 1. een bedrijventerrein in een nabij gelegen stedelijk concentratiegebied, of 2. een
nabijgelegen bovenregionaal bedrijventerrein, of 3. wat betreft gemeenten in de regio’s Land van
Heusden en Altena, De Kempen en Land van Cuijk, een regionaal bedrijventerrein.
- In relatie tot de bestemmingswijziging c.q. wijziging van het bestemmingsvlak op de huidige
locatie dient nader – mede op grond van provinciaal beleid – beoordeeld te worden of
(een) alternatieve locatie(s) in casu verplaatsing mogelijk is. In dit kader is, rekening houdend
met bedrijfseconomische/-technische, ruimtelijke, landschappelijke, bereikbaarheid/ontsluiting
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en stedenbouwkundige aspecten (en financiële haalbaarheid) een eerste analyse uitgevoerd
naar beschikbare locaties/vestigingsmogelijkheden in de omgeving.
Vanuit bedrijfstechnisch oogpunt en op grond van een reëel toekomstperspectief i.c.
optimalisatie van de bedrijfsvoering voor Kleuskens op een ‘nieuwe locatie’ zijn de onderstaande
aspecten een minimaal vereiste:
•
Bedrijfsoppervlakte tenminste 7.000 - 10.000 m2;
•
Bebouwingsmogelijkheid, ter grootte van tenminste 1.000 m2;
•
Bedrijfswoning(en);
•
Voorzieningen t.b.v. buitenopslag / behandelingen;
•
Gunstige ligging t.o.v. werkgebied;
•
Goede ontsluiting (doelmatig/bereikbaarheid (landbouw-)verkeer);
•
Geen hinder/belemmering van/door omliggende objecten/omgeving.
Specifieke locaties zijn (nog) niet onderzocht. Op voorhand kan gesteld wordt dat binnen de
gemeente Asten de beschikbare industrie-/bedrijfsterreinen beperkt zijn voor vestiging van een
loonbedrijf.
Gezien de bedrijfsoppervlakte én het provinciaal beleid (VR 2014) is sprake van een bedrijf
(agrarisch aanverwant bedrijf) welke qua type en aard van de werkzaamheden past c.q.
thuishoort in het landelijk gebied. Dit heeft mede te maken met het verzorgings-/werkgebied. De
klanten van Kleuskens bevinden zich in de directe nabijheid van de huidige bedrijfslocatie (zie
o.a. figuur 2 en 3).
Uitgaande van gemiddelde bedragen voor de aanschaf van industriegrond van € 140,-/m² voor
de regio zal een investering voor enkel de benodigde oppervlakte circa € 1.250.000,- bedragen.
Daar komen de kosten voor inrichting van gebouwen, bedrijfswoning, verharding, bewaking,
inrichting, e.d. van grofweg € 800.000,- bij (globale indicatie).
Genoemde investering is in relatie tot de omzet van het bedrijf i.c. bedrijfseconomisch /
financieel niet haalbaar. De productiewaarde van industriegrond verhoudt zich niet tot het
rendement. De exploitatie-/huisvestingskosten zullen exceptioneel toenemen ten opzichte van
de huidige kosten en dienaangaande leiden tot een onverantwoordelijke investering. De
winstmarges én het rendement binnen de cumelasector zijn marginaal.
Er is niet nagegaan of financiering mogelijk is. De kans is echter reëel dat de huisfinancier op
een financieringsaanvraag (netto uitbreiding van € 2.000.000,-) géén toestemming geeft. De
eventuele opbrengst van het huidige perceel zal verhoudingsgewijs beperkt zijn.
Uit een eerste globale verkenning van de bedrijfsterreinen blijkt dat er nagenoeg geen adequate
locaties voor het vestigen van een dergelijk bedrijf opportuun zijn. Veel locaties laten op grond
van het bestemmingsplan slechts bedrijven toe in categorie 1 en/of 2, is een bedrijfswoning
überhaupt uitgesloten, veelal dient voorzien te worden in hoogwaardige beeldkwaliteit en een
relatief hoog bebouwingspercentage en de aanwezigheid van buitenopslag is veelal een
beperkende factor voor dergelijke bedrijven i.c. initiatiefnemer.
Een gedeeltelijk verplaatsing van de activiteiten leidt naast het financiële aspect tot een tweetal
locaties en voorzieningen. Dit komt de efficiëntie en de bedrijfsorganisatie niet ten goede.
Daarnaast zullen extra bewegingen ontstaan tussen de twee locaties. Milieutechnisch en in
relatie tot duurzaamheid is dit niet gunstig.
Voormelde analyse sluit ook aan bij het landelijk vestigingsklimaat van cumelabedrijven in casu
bedrijven als van initiatiefnemer. Landelijk is circa 90 – 95% van deze bedrijven gevestigd in een
landelijk gebied of dorpslint. Dit percentage duidt, zowel vanuit bedrijfstechnisch, - economisch
als op grond van planologie wat feitelijk de meest geëigende vestigingslocatie is.
c) zie paragraaf 3.3.2 van deze onderbouwing;
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d) zie paragraaf 3.3.2 en de hieronder genoemde paragraaf 3.4.3
3.4.3 Artikel 3.1 en 3.2 VR 2014
Op grond van het bepaalde in de VR 2014 dient specifiek getoetst te worden aan de aspecten aangaande
‘ruimtelijke kwaliteit’ in casu artikel 3.1 en 3.2 van de VR 2014.
Aangaande dit onderdeel zij expliciet verwezen naar de Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het
landschap van de gemeente Asten. Hierin is het beleid gerelateerd aan artikel 3.1 en 3.2 van de VR 2014
nader vertaald voor het grondgebied van de gemeente Asten. In artikel 3.3.2 van deze onderbouwing is een
nadere motivering opgenomen.
De planologisch-juridische binding van de landschappelijke inpassing (zie figuur 8) kan via de regels van het
bestemmingsplan plaatsvinden.
3.4.4 Artikel 12 VR 2014
Op grond van het bepaalde in artikel 12 van de VR 2014 wijst een bestemmingsplan ter plaatse van de
aanduiding ‘Attentiegebied Natuur Netwerk Brabant’ geen bestemmingen aan welke een negatief effect op de
waterhuishouding van het betreffende gebied kunnen hebben.
Voor het plangebied is dit reeds geborgd door de van toepassing zijnde aanduiding in de planregels van het
bestemmingsplan Buitengebied Asten 2008, ex. artikel 32.5 (zie ook paragraaf 3.3.1). Hierin is opgenomen
dat de gronden tevens bestemd zijn voor het behoud, beheer en herstel van de waterhuishoudkundige
situatie, gericht op het verbeteren van de condities van de natuur(waarden).
Onderhavig plan heeft geen betrekking op het oppompen van grondwater, het aanbrengen van drainage of
toepassen van bodemenergiesystemen. Ook graafwerkzaamheden zijn niet aan de orde. Het plan zal gezien
de aard van de activiteiten niet leiden tot bodemdaling, peilverlaging of wijzigingen in de grondwaterstand.
Mede vanwege de aanleg van een wateropvang/ infiltratievijver en de mate van landschappelijke inpassing is
er geen sprake van een negatief effect op de waterhuishouding ter plaatse.
3.4.5 Toetsing aan Ladder van duurzame verstedelijking
Aangezien sprake is van een bestaand bedrijf, welke op grond van het vigerende bestemmingsplan,
rechtmatig aanwezig is en welke in navolging van de Vr 2014 gevestigd kan c.q. mag zijn in het buitengebied
(agrarisch verwant bedrijf) en het feit dat de gemeente in beginsel bereid is om medewerking te verlenen aan
onderhavige ontwikkeling is het doorlopen van de ‘ladder’ niet aan de orde c.q. nader uitgewerkt.
Zie ook paragraaf 2.2 en de verantwoording in paragraaf 3.4.2 waarin inzichtelijk is gemaakt dat vestiging op
een ander bedrijfsterrein niet realistisch is.
3.5 Conclusie beleid
Op basis van de van toepassing zijnde (ruimtelijke) beleidsregels is een nader motivering en onderbouwing
opgenomen, hetgeen de uitwerking van de plan niet behoeft te belemmeren.
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4 PLANOLOGISCHE UITVOERINGSASPECTEN
Het planologisch wijzigen van de bestemming in casu het toestaan van bedrijfsmatige activiteiten en de
aanleg van groen / water op de gronden van het plangebied hebben een directe relatie tot de ruimtelijke
ordening. In dit hoofdstuk worden de effecten van het beoogde plan nader aan de orde gesteld.

4.1 Ruimtelijk
Vanuit planologisch oogpunt, rekening houdend met het provinciale en gemeentelijk beleid, én de
toetsingscriteria aangaande een goede ruimtelijke onderbouwing zijn onderstaand een aantal van belang
zijnde aspecten uitgewerkt.
4.1.1 Beeldkwaliteit / stedenbouwkundig
De beleidsuitgangspunten betreffende beeldkwaliteit en kenmerken voor het gebied zijn in hoofdzaak
omschreven in de Toelichting bij het bestemmingsplan Buitengebied Asten.
Door onderhavige aanvraag / initiatief van het bestemmingsplan wijzigt de bebouwing niet en zijn de
gevolgen voor uitstraling van het bedrijf in casu de omgeving nihil. Er wordt geen bebouwing opgericht. Het
plan voorziet in een meer doelmatige indeling van het op-/overslag-/bewerkingsterrein waarbij ook de
ruimtelijke kwaliteit zal verbeteren.
Van onevenredige aantasting van de beeldkwaliteit of kenmerken van het gebied is geen sprake.
4.1.2 Landschappelijke inpassing
De landschappelijke inpassing/ kwaliteitsverbetering (zie figuur 8) kent een eenduidige, robuuste vorm c.q.
inrichting, waarbij de bedrijfsactiviteiten ‘ingepakt’ zijn c.q. niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg (zie
figuren 9 en 10).
Gebruikelijk in de streek is dat erven in het buitengebied ‘ingepakt’ zijn door inheemse hagen van struiken en
bomen. Bij dit initiatief is dit ‘zwaarder’ aangezet door aan de zijde van de Kleine Heitrak een ‘zone’ op te
nemen met een diepte van circa 25 – 30 meter.
In bijlage 3a is een situatietekening en beplantingsplan opgenomen (Ralph Cortenbach, mei 2017). De
(financiële) bijdrage in de ruimtelijke kwaliteit is aanzienlijk groter (in totaal € 26.260,- (10 jaar prognose)) dan
de berekende tegenprestatie o.g.v. het gemeente kwaliteitsbeleid, zijnde € 3.052,-. In bijlage 4 is een
kostenraming opgenomen.
Voor een nadere verantwoording wordt verwezen naar paragraaf 3.3.2 van deze onderbouwing.

Figuur 9 : Entree bedrijf + zicht op in te richten ‘groen’
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4.2 Milieu
Naast de planologische aspecten dient eveneens rekening te worden gehouden met de milieuhygiënische
aspecten. De meest relevante aspecten voor onderhavig project zijn uitgewerkt.
4.2.1 Bedrijven en milieuzonering
Een belangrijke factor voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving is een juiste
afstemming tussen bedrijvigheid, wonen, recreëren en natuur. In de ruimtelijke ordening wordt daarom
rekening gehouden met de milieuhinder van bedrijven/activiteiten ten opzichte van milieugevoelige functies.
SBI
- 016
- 024
- 8130
- 773
- 46735

activiteit
Dienstverlening akker-/tuinbouw (b.o. > 500 m2)
Dienstverlening aan bosbouw (w.o. opslag groenmaterieel)
Landschapsverzorging
Verhuur van machines / werktuigen
Grthandel opslag zand/grond (>200 m2)

3.1
3.1
3.1
3.1
3.2

afstand
50 mtr
50 mtr
50 mtr
50 mtr
100 mtr

Gezien de aard van de activiteiten van het bedrijf VOF Kleuskens én de omvang van de bestaande- en
beoogde bedrijfslocatie aan de Kleine Heitrak 36/36a te Asten (bedrijfsoppervlakte > 500 m2) is, uitgaande
van de richtlijn, een milieucategorie 3.1 van toepassing. Bij deze categorie dient, op grond van het criterium
geluid, een afstandseis van 50 meter (gebaseerd op een milieucategorie 3.1 bedrijf (loon- en grondverzet))
tot 100 meter (gerelateerd aan op-/overslag) tot omliggende woonbebouwing/gevoelige objecten in acht te
worden genomen. Dit toetsingscriteria geldt voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Bij VOF Kleuskens is
sprake van een bestaand bedrijf / feitelijke activiteiten en een planologisch en milieukundig regime.
De afstand tot het meest nabij gelegen gevoelige object (woning aan oostzijde van plangebied) is gelegen
op een afstand van meer dan 150 meter vanaf het plangebied.
- verkeersaantrekkende werking
De verkeersafwikkeling van het bedrijf bestaat in hoofdzaak uit het verlaten van de locatie in de ochtend,
voor het uitvoeren van werkzaamheden op de locatie van opdrachtgever én aan het eind van de dag
terugkeren naar de inrichting. Afhankelijk van de werkzaamheden én het soort in te zetten machine/werktuig
komen de voertuigen ook gedurende de tussenliggende periode op de bedrijfslocatie (heen en weer).
Gezien de kortstondige momenten van aan- en afvoerbewegingen bestaat de geluidsbelasting naar de
omgeving, alsmede de verkeersbelemmering voor de overige weggebruikers, uit kortstondige periodes en
momenten. Door goede (reeds aanwezige) gedragsregels ten aanzien van het rijden op de openbare weg,
zijn adequate maatregelen genomen om belemmering en verkeersonveilige situaties, zoveel als mogelijk, te
voorkomen.
De werkzaamheden en daarmee de verkeersbewegingen zijn sterk seizoen gebonden en weersafhankelijk.
Binnen de inrichting vinden geluidveroorzakende activiteiten plaats, zoals manoeuvreren, activiteiten in de
werkplaats, handelingen inzake op- en overslag en bewerken van groenmaterieel zoals afgedragen gewas,
takken en stobben (w.o. versnipperen) en van – beperkte hoeveelheden – aan zand, grond, e.d. en
handelingen met containers. Milieutechnisch zijn deze activiteiten geborgd via het Activiteitenbesluit zoals
opslag en behandelen (zeven en versnipperen/composteren) alsmede de daarmee gepaard gaande
normen/eisen voor bodem, lucht, stof, geur en geluid.
Van een feitelijke ‘groothandel’ is geen sprake. De op-/overslagactiviteiten zijn een onderdeel van de
feitelijke bedrijfsvoering.
De duur van de activiteiten binnen de inrichting zijn dagelijks relatief beperkt, bestaande uit het starten van
de machines, verlaten locatie, aankomst locatie, voorbereidende werkzaamheden volgend werk (bijv. aan/afkoppelen machines of parkeren). Reparatie en onderhoud vinden in de werkplaats plaats. Deze
werkzaamheden vinden in een afgesloten ruimte plaats. De geluidsbelasting is daarbij zeer beperkt, circa 75
dB(A).
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Voornoemde is ook herleidbaar op grond van de VNG-brochure. Voor agrarische activiteiten is ten aanzien
van het aspect ‘geluid’ de aanduiding C – van continu – opgenomen. Kortom de geluidsintensiteit kan dag en
nacht plaatsvinden. Voor de activiteit ‘loon- en verhuurbedrijven’ is deze aanduiding niet van toepassing.
Er is geen sprake van een verkeersaantrekkende werking uitgaande van het bedrijf. De
verkeersbewegingen zijn direct verbonden met de aard en omvang van het bedrijf. Voor zover sprake is van
verkeersbewegingen van derden zijn deze in ondergeschikte mate.
De VNG-brochure (2009) kent een index voor verkeersaantrekkende werking. Voor loon-/verhuurbedrijven
groter dan 2.000 m2 (bedrijfsoppervlak) is een aanduiding “2”: potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende
werking opgenomen. Gezien de aard en omvang van het bedrijf VOF Kleuskens is deze potentie
verwaarloosbaar.
Conclusie
Op grond van het aspect ‘milieuzonering’ zijn er overeenkomstig een goede ruimtelijke ordening geen
belemmering voor de beoogde ontwikkeling.
4.2.2 Bodem
Op grond van de Wet bodembescherming of ten gevolge van de vereisten op grond van de Wet Milieubeheer
(voor bedrijfsactiviteiten) kan een onderzoek van de bodemgesteldheid een vereiste zijn.
Onderhavig planologische wijziging heeft geen directe relatie met milieurelevante activiteiten met een
dusdanig bodemrisico dat een verkennend bodemonderzoek vereist is.
Het bedrijf is een zogenaamde type B-inrichting conform de melding Activiteitenbesluit van maart 2016. Voor
de opslag en handelingen met bouwstoffen, grond of groenmateriaal kan aansluiting worden gezocht bij de
voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Op grond van dit besluit zijn, voor zover van toepassing (voor
parkeren/stallen voertuigen/materieel of opslag van niet-significant bodembedreigende stoffen kan volstaan
worden met een kerende vloer of voorziening), bodembeschermende maatregelen voorgeschreven.
Conclusie
Het aspect bodem vormt geen belemmering ter realisatie van dit plan.
4.2.3 Mobiliteit / infrastructuur
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient een oordeel gegeven te worden van de verkeersaantrekkende werking,
gevolgen voor mobiliteit en infrastructuur.
Een onevenredige hinder danwel toename van gemotoriseerd verkeer is aan de orde wanneer de
verkeersbewegingen leiden tot het nemen van structurele aanpassingen aan de wegstructuur ter plaatse.
De verkeersbewegingen gerelateerd aan de bedrijfsactiviteiten wijzigen niet door onderhavige initiatief. De
logistiek op het terrein wijzigt, maar er is geen wezenlijke wijziging van verkeersbewegingen van en naar de
inrichting wegens genoemde ontwikkeling aan de orde. De uitbreiding ziet op de realisatie van een
effectievere bedrijfsvoering en verbetering van logistiek op het terrein. Het wegennet is ingericht voor
landbouwverkeer en aanverwant materieel.
Voor een nadere verantwoording wordt ook verwezen naar het genoemde in artikel 4.2.1 Milieuzonering. Aan
de richtafstand van 50 meter wordt voldaan.
Parkeervoorzieningen zijn op eigen terrein aanwezig.
Conclusie
Het aspect mobiliteit geeft geen belemmering voor uitvoering van onderhavig plan.
4.2.4 Geluid / Lawaai
De mate waarin het geluid onder andere het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder
(Wgh). Op grond van de Wgh moet worden aangetoond dat gevoelige functies, zoals een woning, een
aanvaardbare geluidsbelasting heeft als gevolg van omliggende (spoor)wegen en industrieterreinen. Indien
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nieuwe geluidsgevoelige objecten worden toegestaan, stelt de Wgh de verplichting akoestisch onderzoek te
verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van omliggende (spoor)wegen en industrieterreinen.
Dit plan ziet niet op het toevoegen van geluidgevoelige objecten. Zie ook voormelde in paragraaf 4.2.3 en
4.2.1.
Lawaai (industrie-/wegverkeer-/spoorweg) is gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van de
omgeving niet relevant.
Conclusie
Het milieuaspect geluid vormt geen belemmering voor onderhavig plan en/of de omgeving.
4.2.5 Wet Natuurbescherming
De Wet Natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en vervangt de wetten: Flora- en
faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Gezien de recente inwerkingtreding van de Wet
Natuurbescherming wordt in dit kader in beginsel ingegaan op de uitgangspunten van de ‘oude’ regelgeving.
Op basis van de (voormalige) Flora- en Faunawet worden verschillende planten- en dierensoorten
beschermd. Een ruimtelijke ontwikkeling is alleen mogelijk als duidelijk is dat geen van de beschermde
dieren wordt verontrust, dat de nesten, holen of andere verblijfplaatsen niet worden vernield, beschadigd of
verstoord en dat planten niet worden verwijderd van hun groeiplaats.
Het plangebied is gelegen in de groenblauwe mantel en grenzend aan een kerngebied groenblauw, maar niet
gelegen in of in de directe nabijheid van een Habitat- of Vogelrichtlijngebied, derhalve behoeft uitsluitend een
oordeel plaats te vinden op soortenbescherming: de aanwezigheid van beschermde soorten op of nabij de
onderhavige locatie en de eventuele wettelijke consequenties hiervan volgens de Flora- en Faunawet
(ontheffing / vrijstelling).
Het plangebied is van oudsher al vele jaren in gebruik geweest voor agrarische doeleinden waarbij
voortdurend bewerkingen plaatsvinden en sinds enige jaren (deels) in gebruik genomen voor
bedrijfsdoeleinden.
Onderhavig plan voorziet enkel in een planologische gebruiksmogelijkheid. Er is geen sprake van sloop of
andere activiteiten welke een direct nadelig gevolg hebben voor vaste verblijf- of broedplaatsen. Door de
ontwikkeling van groen en landschapselementen (zie bijlage 3) wordt een wezenlijke compensatie
‘gerealiseerd’. Onevenredige nadelige invloed op het Attentiegebied Natuurnetwerk Brabant is niet aan de
orde (zie paragraaf 3.4.2).
Een verkennend flora- en fauna onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Archimil uit Asten (mei 2017).
Het onderzoek is bijgevoegd (bijlage 5).
In de Wet Natuurbescherming is het initiatief van de Europese Unie omtrent de zogenaamde Natura 2000gebieden opgenomen. Door Nederland zijn diverse gebieden als ‘Natura 2000-gebied’ aangemerkt.
Onderhavig gebied behoort niet of ligt niet in de nabijheid van een beschermd gebied.
Het in de nabijheid gelegen gebied betreft het Nationaal Park De Groote Peel op de grens van de provincies
Limburg en Noord-Brabant. Dit gebied ligt op een afstand van ongeveer twee kilometer van het plangebied.
Aangezien sprake is van bestaande activiteiten, welke vanwege dit plan niet wijzigen en ook de afstanden
niet significant wijzigen tot aan het gebied, is nadere toetsing in het kader van dit gebied dan wel in relatie tot
de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet aan de orde.
Conclusie
De Wet Natuurbeschermingswet staat de planontwikkeling – in beginsel - niet in de weg. Een verkennend
flora- en fauna onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Archimil uit Asten. Het onderzoek is bijgevoegd
(bijlage 5).
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4.2.6 Luchtkwaliteit
Op basis van de EU- richtlijn 1999/30/EG van de Raad van de Europese Unie betreffende grenswaarden
voor zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2) en stikstofoxiden (NOx), zwevende deeltjes (PM10) en lood
(Pb) in de lucht (Pb EG L163) dient Nederland de wettelijke luchtkwaliteitsnormen voor bovengenoemde
stoffen en tevens voor koolmonoxide (CO) en benzeen (C6H6) vast te leggen. Het vorige Besluit
Luchtkwaliteit 2005 is na de recente inwerkingtreding van de “Wet Luchtkwaliteit (Wlk)” vervallen.
Sinds 15 november 2007 zijn de hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen opgenomen in
hoofdstuk 5 Wet Milieubeheer (zie Staatsblad 2007, nr. 414, d.d. 30 oktober 2007). In artikel 5.16 Wm (lid 1)
is opgenomen onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden mogen uitoefenen.
Wanneer aan één van de voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen geen belemmering voor
het uitoefenen van de bevoegdheid.
De voorwaarden zijn:
a) er is geen sprake van een feitelijke en dreigende overschrijding van een grenswaarde;
b) een project leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
c) een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtverontreiniging;
d) een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) of binnen
een regionaal programma van maatregelen.
Projecten die in betekenende mate bijdragen aan luchtverontreiniging worden opgenomen in het NSL in de
provincies c.q. regio’s waar overschrijdingen plaatsvinden.
In het Besluit Niet In Betekenende Mate (NIBM) en bijbehorende Regeling is opgenomen wanneer
‘projecten’ geen aantoonbare gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. Voor ontwikkelingen die ‘niet in
betekenende mate’ bijdragen aan de luchtverontreiniging hoeft niet te worden getoetst aan de
grenswaarden. In de Regeling zijn categorieën van gevallen benoemd die in ieder geval als ‘niet in
betekenende mate’ worden aangemerkt en waarvoor toetsing aan de grenswaarden dus zonder meer
achterwege kan blijven.
Het bestemmingsplan voorziet in de voortzetting van een bestaand niet-agrarisch bedrijf en uitbreiding
middels het wijzigen van de agrarische bestemming in een bedrijfsbestemming, waarbij voor een bestaand
bedrijf het gebruiksoppervlak wordt vergroot. De in dit kader relevante bronnen betreffende de
verkeersbewegingen. Het aantal verkeersbewegingen per etmaal gerelateerd aan de bedrijfsvoering
bedraagt, in een worst-case benadering, circa 80 bewegingen per etmaal.
De NIBM tool is een rekentool voor kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen die effect kunnen
hebben op de luchtkwaliteit. Hiermee is op een eenvoudige en snelle manier te bepalen of een plan niet in
betekenende mate bijdraagt (NIBM) aan de concentratie van een stof in de buitenlucht. Aan de hand van de
NIBM-tool is bezien of er met de beperkte toename van het aantal verkeersbewegingen wordt voldaan aan
de hiervoor geldende norm.
In figuur 11 is een nadere berekening opgenomen.
De blootstelling aan luchtverontreiniging is beperkt en leidt niet tot onaanvaardbare gezondheidsrisico’s. In
het kader van een goede ruimtelijke ordening is de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied
aanvaardbaar. De uitbreiding van het bedrijf draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging.
Nader onderzoek is niet aan de orde.
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Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg
van een plan op de luchtkwaliteit
Jaar van planrealisatie

2017

Extra verkeer als gevolg van het plan
Extra voertuigbewegingen
(weekdaggemiddelde)
Aandeel vrachtverkeer

70,0%

NO2 in μg/m3

0,64

PM10 in μg/m3

0,06

Maximale bijdrage extra
verkeer
Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3

80

1,2

Conclusie
De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;
geen nader onderzoek nodig
Figuur 11: berekening NIBM-tool

Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van onderhavig plan.
4.2.7 Water
Bij planologische ontwikkelingen dient beoordeeld te worden of er consequenties zijn voor het waterbeheer
op en in de ondergrond. Het plangebied ligt binnen het beheergebied van Waterschap Aa en Maas.
Onderdeel van ruimtelijke plannen vormt de watertoets. Het doel van de watertoets is dat de waterbelangen
evenwichtig worden meegewogen bij de totstandkoming van een plan.
Deze waterparagraaf is een onderdeel van de watertoets. De waterparagraaf beschrijft zowel de huidige als
toekomstige waterhuishoudkundige situatie (oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en afvalwater).
-Beleid
* Nationaal niveau: Er zijn geen nationale belangen in het geding.
* Provinciaal niveau: Het Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2010-2015 bevat het strategische waterbeleid
van de provincie Noord-Brabant. Naast beleidskader is het Provinciaal Waterplan ook toetsingskader voor de
taakuitoefening van lagere overheden op het gebied van water. Bovendien dient het plan als structuurvisie
voor het aspect water op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Het waterplan bevat geen specifieke
beleidsdoelstellingen voor het plangebied.
* Waterschap Aa en Maas: Onderhavig plangebied ligt in het beheergebied van het Waterschap Aa en Maas.
Voor het plangebied is de Brabant Keur van toepassing.
> Brabant Keur:
Voor de beheergebieden van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel geldt
dezelfde keur: Brabant Keur. De keur bevat regels ter bescherming van de waterwerken die nodig
zijn voor een goed waterbeheer (kwantiteit) en voor de bescherming van het gebied tegen hoog
water. Bij veel projecten is sprake van een toename van het verharde oppervlak. Hieromtrent is in de
Algemene regels bij de keur het volgende opgenomen:
1. Bij een toename van het verharde oppervlak van minder dan 2.000 m² stelt het waterschap geen
nadere eisen aan de verwerking van het hemelwater. Hiervoor geldt het gemeentelijke beleid.
2. Bij een toename van het verharde oppervlak van meer dan 2.000 m² maar minder dan 10.000
m² moeten compenserende maatregelen ten aanzien van de verwerking van het hemelwater
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3.

worden getroffen conform de rekenregel: benodigde compensatie (in m³) = toename verhard
oppervlak (in m²) x gevoeligheidsfactor x 0,06 (in m)
Bij een toename van het verhard oppervlak van meer dan 10.000 m2 is een watervergunning
nodig.

> De beleidsnota ‘Uitgangspunten watertoets waterschap Aa en Maas’:
De beleidsnota bevat acht uitgangspunten. De manier waarop deze zijn gehanteerd bij het
onderhavige initiatief is cursief aangegeven.
1. Gescheiden houden van schoon en vuil water: bedrijfsafvalwater van was-/tankplaats wordt via
bestaande gescheiden watersysteem geloosd op riolering. Hemelwater ‘verdwijnt’ in bodem of
wordt ter plaatse opgevangen:
2. Doorlopen van de afwegingsstappen: "hergebruik - infiltratie - buffering - afvoer".: Het
hemelwater wordt ter plaatse geïnfiltreerd (of via de bodem of via opvang. De mogelijkheid van
retentie is aanwezig, waarbij water ook bruikbaar is voor eventueel stofbestrijding;
3. Hydrologisch neutraal ontwikkelen: Het nieuw in te richten terrein wordt voorzien van semiverharding en deels verharding. Er is sprake van een hydrologisch neutrale ontwikkeling. Het
eventueel afspoelend water wordt ter plaatse opgevangen middels c.q. kan inzakken in bodem;
4. Water als kans: Is niet van toepassing / aan de orde;
5. Meervoudig ruimtegebruik: Is niet van toepassing / aan de orde;
6. Voorkomen van vervuiling. Het plan leidt niet tot vervuiling. Er is sprake van opslag van inerte
stoffen/goederen;
7. Wateroverlastvrij bestemmen: De nieuwe ontwikkeling ligt op een relatieve hoogte, zodat kans
op wateroverlast niet aan de orde is.
8. Waterschapsbelangen: Er zijn geen specifieke waterschapsbelangen aan de orde.
-Watersysteem
* Bodem: Er heeft geen specifiek onderzoek plaatsgevonden naar de infiltratiecapaciteit van de bodem. De
ter plaatse aanwezig bodem is zandgrond. De waterdoorlatendheid is goed.
* Oppervlaktewater: Binnen het plangebied en in de directe omgeving is geen oppervlaktewater aanwezig.
* Grondwater: De grondwaterstanden voor het plangebied variëren. Voor het grootste deel is grondwatertrap
Va van toepassing en deels Vb (bron: bodemkaart Brabant (zie figuur 12)).

Figuur 12: plangebied en grondwatertrappen
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* Waterschapsbelangen: Het plangebied ligt niet in of nabij een gebied waarin waterschapsbelangen een rol
spelen, zoals Keur, waterberging of waterwinning. Afgezien van het Attentiegebied Natuurnetwerk Brabant
(zie paragraaf 3.4.2).
-Hemelwater
* Verhard oppervlak: In de bestaande situatie is al een groot deel van het terrein, zowel binnen het bestaande
bestemmingsvlak Bedrijf (valt i.p. buiten onderhavige ontwikkeling), als het in gebruik zijnde terrein reeds
verhard. Door onderhavige ontwikkeling wijzigt de vorm van het bestemmingsvlak alsmede de inrichting van
het perceel.
Uitgaande van de bestaande- en nieuwe inrichting is het legitiem om een oppervlakte van tenminste 3.000 m2
als ‘nieuwe’ verharding (klinkers, semi-verharding, e.d.) aan te houden.
De relatieve toename aan verharding bedraagt derhalve circa 3.000 m2. Hiermee wordt de ‘vrijstellingsgrens’
aan toename van verharding (2.000 m2) in relatie tot de vrijstellingsregeling voor compensatie op grond van
de Keur derhalve overschreden en dient getoetst te worden aan de algemene regel voor verhardingstoename
tussen de 2.000 en 10.000 m2.
Deze regel luidt:
Benodigde watercompensatie (in m3) = toename verhard oppervlak (m2) x 0,06 (in m);
Ofwel: 3.000 m2 x 0,06 = 180 m3. (met een eventuele gevoeligheidsfactor is geen rekening gehouden).
De opvang -/infiltratievoorziening dient derhalve 180 m3 te zijn. Mogelijkheden om dit te realiseren zijn binnen
het plangebied deels aanwezig (via afvloeiing ontstaat een natuurlijke infiltratie naar rondom het perceel
gelegen greppels of via de bodem c.q. het semi-verhard terrein). In dit plan is echter ook een specifieke
wateropvang / infiltratievijver voorzien met een inhoud van 300 m3 aan de oostkant van het perceel (zie
bijlage 3). De ruimte om wateropvang te realiseren is (ruim) afdoende.
Hiermee wordt eveneens voldaan aan doelstelling i.c. bescherming aangaande de ligging in het
Attentiegebied Natuurnetwerk Brabant.
-Afvalwater
Uitgangspunt is dat het vuile afvalwater en het schone hemelwater worden gescheiden. Het vuile afvalwater
wordt op de bestaande riolering in de Kleine Heitrak geloosd worden. Dit wordt door dit plan niet gewijzigd.
Op het op-/overslag terrein is sprake van inerte goederen. Vuil -/ bedrijfsafvalwater komt hier in principe niet.
-Waterkwaliteit
Er zijn bijzondere maatregelen genomen om vervuiling van het oppervlaktewater te voorkomen. Bouwen is in
beginsel niet aan de orde. Voor zowel dit de komende jaren wel zal gaan plaatsvinden zal overeenkomstig de
eis van het waterschap geen uitlogende materialen toegepast worden.
Conclusie
Aangaande het onderdeel waterhuishouding zijn afdoende maatregelen aanwezig of uitvoerbaar, zodat dit de
uitvoering van dit plan niet hoeft te belemmeren. Het plan voldoet aan het beleid van de gemeente, provincie
(Attentiegebied Natuurnetwerk Brabant) en het waterschap met betrekking tot het water.
4.2.8 Cultuurhistorie en archeologie
Met de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg, sinds 1 september 2007, heeft
Nederland haar verplichting op basis van de Wet van Malta (1992) gestalte gegeven, zodat de
archeologische waarden van de grond betrokken dienen te worden bij ruimtelijke planvorming.
Overeenkomstig de bepalingen uit het bestemmingsplan is sprake van een dubbelbestemming WaardeArcheologie 3. Kortweg betekent dit dat bij bodemingrepen welke groter zijn dan 2.500 m2 en dieper dan 0,40
meter een nader archeologisch onderzoek opportuun is.
Dit plan voorziet in een planologische wijziging en niet primair in bouwplannen of werkzaamheden waarbij
bodemingrepen groter dan 2.500 m2 en dieper dan 0,40 meter aan de orde zijn.
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Voormelde leidt ertoe dat voor de voorgestelde ontwikkeling geen archeologisch onderzoek benodigd is of
wordt aanbevolen.
Conclusie
Het onderdeel ‘archeologie en cultuurhistorie’ staat uitvoering van het plan niet in de weg.
4.2.9 Externe veiligheid
Het aspect externe veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke stof aanwezig is. Deze
gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen. Dit zijn de stationaire bronnen (chemische fabriek,
lpg-vulpunt) en de mobiele bronnen (route gevaarlijke stoffen). Er wordt bij externe veiligheid onderscheid
gemaakt in plaatsgebonden risico en groepsrisico.
Het plaatsgebonden risico biedt burgers in hun woonomgeving een minimum beschermingsniveau tegen
gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico heeft een oriënterende waarde en voor het plaatsgebonden risico geldt
een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten.
In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) (stb. 250, 2004) wordt een verantwoordingsplicht (door de
overheid) voor het groepsrisico rond inrichtingen wettelijk geregeld (artikel 13). De verantwoording houdt in
dat wordt aangegeven of risico’s acceptabel zijn en welke maatregelen worden genomen om de risico’s te
verkleinen. In de omgeving van het plangebied zijn geen mobiele of stationaire bronnen.
Ten aanzien van het groepsrisico kan gesteld worden dat onderhavig plan niet voorziet in de realisatie van
een nieuw kwetsbaar object. Het groepsrisico blijft dan ook ongewijzigd en hoeft daarom niet nader
verantwoord te worden. Aangezien er op de bedrijfslocatie niet met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt behoeft
het plaatsgebonden risico ook niet nader verantwoord te worden.
Conclusie
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit plan.
4.2.10 MER
Conclusie
Het wijzigen van planologisch gebruik ten behoeve van bedrijfsactiviteiten en aanleg van groen is geen
activiteit of plan waarvoor het verplicht is om een milieu-effectrapportage of –beoordeling uit te voeren op
grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994.
4.2.11 Leidingen
Conclusie
In of nabij het plangebied zijn geen aardgasleidingen / kabels aanwezig, welke een belemmering zouden
opleveren voor de uitvoering van het initiatief.
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5 UITVOERBAARHEID EN CONCLUSIE
In deze ruimtelijke onderbouwing is nader ingegaan op de ruimtelijke/planologische, juridische en
milieukundige aspecten aangaande de verantwoording van het verzoek tot het vergroten van het
bestemmingsvlak Bedrijf – Agrarisch Verwant ten behoeve van het gebruik voor bedrijfsdoeleinden voor het
bedrijf VOF Kleuskens, Kleine Heitrak 36 / 36 a te Asten, waarbij tevens voorzien wordt in een bijdrage van
de kwaliteitsverbetering van het landschap.

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Deze onderbouwing maakt onderdeel uit van een verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan van 28
maart 2017, welke door VOF Kleuskens is ingediend, inzake de herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied Asten, Veegplan 2017-2. De inhoudelijke toets zal plaatsvinden in het kader van de beoordeling
van het plan en de formele procedure op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

5.2 Economische uitvoerbaarheid
De realisatie van het project geschiedt voor rekening van de initiatiefnemer.
De gemeentelijke financiën zijn hierbij niet in het geding. Verder zijn de gronden eigendom van de
initiatiefnemer. Deze gronden zijn niet belast met beperkt zakelijke rechten van derden. Kostenverhaal zal
geregeld worden in een tussen de gemeente Asten en de initiatiefnemer af te sluiten anterieure
exploitatieovereenkomst. Door de vaststelling van deze anterieure exploitatieovereenkomst is het verhaal van
de gemeentelijke kosten van de grondexploitatie over de in dit plan begrepen gronden afdoende verzekerd.
In deze overeenkomst kan tevens een bepaling worden opgenomen ten aanzien van de uitvoering van de
landschappelijke inpassing. Tenslotte kan in deze overeenkomst ook een planschaderegeling worden
opgenomen. Hiermee wordt gewaarborgd dat eventueel te vergoeden planschade niet voor rekening van de
gemeente Asten komt maar voor rekening van de initiatiefnemer.

5.3 Conclusie
Gelet op de inhoud van deze ruimtelijke onderbouwing is het initiatief niet in strijd met een goede ruimtelijke
ordening en is er sprake van een aanvaardbare ruimtelijke ontwikkeling.
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BIJLAGEN
1
2
3 a)
b)
c)
4
5

Verzoek; Ontwikkeling Kleine Heitrak 36 / 36a te Asten -> Veegplan 2017-2 d.d. 28 maart 2017;
Kadastrale kaart Heitrak 36 / 36 a te Asten;
Inrichtingstekening / landschapsplan Kleine Heitrak 36 / 36 a te Asten; Ralph Cortenbach, mei 2017 (bestaand / nieuwe situatie) – SIT 03;
Verbeelding Kleine Heitrak 36 / 36a – vigerende bestemmingsvlakken; Ralph Cortenbach, mei 2017 –
SIT 04;
Verbeelding Kleine Heitrak 36 / 36a – beoogde bestemmingsvlakken; Ralph Cortenbach, mei 2017 –
SIT 05;
Kostenraming kwaliteitsverbetering Kleine Heitrak 36 / 36a te Asten;
Flora- en Fauna onderzoek (quick-scan); Archimil te Asten, mei 2017.
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Bijlage 1
Verzoek; Ontwikkeling Kleine Heitrak 36 / 36a te Asten -> Veegplan 2017-2 d.d. 28 maart 2017;

Zie volgende pagina (s)
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Bijlage 2
Kadastrale kaart Heitrak 36 / 36 a te Asten

Zie volgende pagina (s)
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Bijlage 3
a)
Inrichtingstekening / landschapsplan Kleine Heitrak 36 / 36 a te Asten; Ralph Cortenbach, mei 2017 (bestaand / nieuwe situatie) – SIT 03;
b)
Verbeelding Kleine Heitrak 36 / 36a – vigerende bestemmingsvlakken; Ralph Cortenbach, mei 2017 –
SIT 04;
c)
Verbeelding Kleine Heitrak 36 / 36a – beoogde bestemmingsvlakken; Ralph Cortenbach, mei 2017 –
SIT 05.

Zie volgende pagina (s)
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Bijlage 4
Kostenraming kwaliteitsverbetering Kleine Heitrak 36 / 36a te Asten

(zie volgende pagina)
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Bijlage 5
Flora- en Fauna onderzoek (quick-scan); Archimil te Asten, mei 2017

(zie volgende pagina’s)
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Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: Kleuskens / Asten

36

Kleine Heitrak

382

381

107

0m

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 3 maart 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

10 m

50 m

Schaal 1:1000
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

ASTEN
R
381

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Omgevingskaart

Klantreferentie: Kleuskens / Asten

0m

125 m

Deze kaart is noordgericht.
Hier bevindt zich Kadastraal object ASTEN R 381
Kleine Heitrak 36, ASTEN
CC-BY Kadaster.

625 m

Schaal 1: 12500

Kostenraming:
Compensatie / kwaliteitsverbetering
Kleine Heitrak 36 / 36a te Asten
REALISATIEKOSTEN
Inrichtingselement

Nederlandse naam Latijnse naam

VOF Kleuskens - Asten (gem. Asten)

Maat

PlantOppervl Aantal
2
1
afstand m / m

Deelactiviteiten (nieuwe aanleg (ca 1.150 m2 + bestaand groen 1.300 m2)
Grondbewerking 'nieuwe aanleg' (frezen)
Egaliseren /profileren
Bemesting/compost
Aanleg poel / waterberging
Inrichten poel / afwatering / beplanting, etc.
Afrastering / hekwerk
Plaatsen hekwerk/afrastering
Zaaien kruidenrijk grasland
Planten bomen (groot)
Materiaal tbv bomen / haag
Verwijderen oude beplanting / afvoer
Beplanting:

1.150
650
650
500
500
115
115
650

NormkostenDeelkosten
(m2 /euro)

1
1

1
4
10

70

Boomvormers (suggestie)
- Berk
Betula pubescens
- Eik
Quercus petraea
- Beuk
Fagus sylvatica

80-120 divers
200-250 divers
80-120 divers

Struikvormers in houtsingel (suggestie)
- hazelaar
Corylus avellana
- meidoorn
Crataegus monogyna
- haagbeuk
Carpinus betulus

60-80
60-80
60-80

0,5x0,5
0,5x0,5
0,2x0,2

115
115
115

Totaal

0,22
0,65
1,35
3,20
1,85
9,25
2,95
0,80
45,00
11,25
1,25

253
423
878
1.600
925
1.064
339
520
180
113
88

4
2
4

61,00
110,00
86,00

244
220
344

230
230
550

1,58
1,58
1,58

363
363
869
2.404
750

Eindafwerking / onvoorzien
TOTAAL REALISATIEKOSTEN

Begroting - financiële compensatie irt kwaliteitsverbetering Kleine Heitrak 36 / 36a te Asten

€

9.535
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BEHEERSKOSTEN (10 jaar)
Inrichtingselement

Nederlandse naam Latijnse naam

Deelactiviteiten
Beheer / onderhoud 'groen' algemeen (incl. vervanging)
Beheer waterberging / poel / e.d.
Onderhoud overig / onvoorzien
TOTAAL BEHEERSKOSTEN (10 jr)

TOTALE KOSTENRAMING / INVESTERING

Begroting - financiële compensatie irt kwaliteitsverbetering Kleine Heitrak 36 / 36a te Asten

Maat

PlantOppervl Aantal
2
1
afstand m / m

1.950
500
2.450

NormkostenDeelkosten
(m2/euro)

1
1
1

0,45
1,10
0,10

Totaal
(10 jr)

878
550
245

8.775
5.500
2.450
€

16.725

€

26.260
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Rapportage
Quick-scan Flora en Fauna
Kleine Heitrak 36A
Asten
rapport 3290R001-3

datum:
opdrachtgever:

11 mei 2017
V.O.F. Kleuskens,
Kleine Heitrak 36A,
5721 SC ASTEN.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van
Archimil BV. Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel te Eindhoven, onder nummer 17159750.

11 mei 2017
rapportnummer: 3290R001-3

I

VERANTWOORDING

P. Heesakkers
Projectmedewerker

ir. J.B.P. van der Stroom
Ecoloog/ adviseur

Archimil B.V. Koningsplein 18 te Asten, Postbus 136 5720 AC te Asten, Tel.nr. 0493-671818 – Faxnr. 0493-671800, Email: info@archimil.nl
Archimil BV, Laagheidehof 5, 5804 XB Venray, telnr. 0478-515736
Rabobank rek. IBAN NL70RABO0163628580, Kvk nr. 17159750
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Afdeling Ecologie

11 mei 2017
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II

SAMENVATTING
In verband met de legalisering van de bestaande situatie aan de Kleine Heitrak 36A te Asten is door
V.O.F. Kleuskens schriftelijk opdracht verleend om een quickscan flora en fauna op bovengenoemde
locatie uit te voeren.
In het verleden is de onderzoekslocatie bedrijfsmatig in gebruik genomen. In de toekomst zal de bestaande
situatie worden gelegaliseerd.
Het doel van het onderzoek bestaat uit het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid van beschermde
flora en fauna en naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna voordat de illegale
situatie is ontstaan.
De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht:
Gemeente

Asten

Adres

Kleine Heitrak 36A te Asten

Kadastraal

Sectie: R

Nr: 381

Coördinaten

X: 187.026

Y: 376.171

Oppervlakte onderzoekslocatie

Circa 4350 m2

Bij de quickscan die is uitgevoerd ter plaatse van de bestaande (illegale) situatie aan de Kleine Heitrak
36A te Asten is geen beschermde flora en fauna waargenomen die een belemmering kan vormen voor de
voorgenomen legalisatie. Op basis van het gebruik van de locatie worden deze op de locatie ook niet
verwacht en zullen deze er voor het ontstaan van de illegale situatie vermoedelijk ook niet aanwezig zijn
geweest.
Voor de verbreding van de oprit wordt een fijnspar gerooid welke als nestgelegenheid kan dienen voor
diverse vogels. Op basis van artikel 3.1 van de Wet Natuurbescherming is het verboden om opzettelijk
nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te vernielen of te
beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. Werkzaamheden dienen buiten het broedseizoen
uitgevoerd te worden (broedseizoen is globaal tussen 1 maart en 1 augustus).
Op basis van de quickscan wordt een aanvullend of nader onderzoek naar de aanwezige flora en fauna,
ons inziens, niet noodzakelijk geacht. Voor de te legaliseren situatie is geen ontheffingsaanvraag in het
kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.
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INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK

In verband met de legalisering van de bestaande situatie aan de Kleine Heitrak 36A te Asten is door de
V.O.F. Kleuskens schriftelijk opdracht verleend om een quickscan flora en fauna op bovengenoemde
locatie uit te voeren.
Het doel van het onderzoek bestaat uit het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid van beschermde
flora en fauna en om vast te stellen of de geplande activiteiten van invloed zijn op beschermde flora of
fauna.
Contactpersoon voor de opdrachtgever was de heer J. Kleuskens. De werkzaamheden bij Archimil zijn
gecoördineerd door de heren B. van den Bosch, P. Heesakkers en J. Timmermans.

Luchtfoto van de onderzoekslocatie
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WET NATUURBESCHERMING

De bescherming van plant- en diersoorten is geregeld in de Wet natuurbescherming. Ongeveer 500
soorten, van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen, vallen onder de bescherming van deze wet.
Om kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen,
zoals het verbod op het doden of verontrusten van dieren of het verbod om planten te plukken.
De wet is bedoeld om soorten te beschermen en dient niet ter bescherming van individuele planten of
dieren. Het is erop gericht het voortbestaan van de soort niet in gevaar te brengen.
De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in:
1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild
levende vogels (§3.1 van de wet).
2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn. Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van
de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van
Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd (§3.2 van
de wet).
3. Beschermingsregime andere soorten. Dit zijn soorten die genoemd zijn in de bijlage van de Wet
natuurbescherming. Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen,
vissen, dagvlinders, libellen, kevers (onderdeel A van de bijlage) en vaatplanten (onderdeel B van
de bijlage) voorkomend in Nederland (§3.3 van de wet).
De Wet natuurbescherming maakt invulling van de wet door provincies mogelijk, hiertoe kunnen
provincies een eigen invulling geven aan de bescherming van soorten. Dit is door de provincie NoordBrabant geregeld in de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant van 16 december 2016.
De Wet natuurbescherming stelt het volgende:
Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in
artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden, te vangen en/of te verstoren. Het is tevens verboden opzettelijk
nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te vernielen of te
beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. (artikel 3.1)
Naast vogels is het verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a,
bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun
natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden, te vangen of te verstoren. Het is tevens verboden de
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te
vernielen.
Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I
bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen,
af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. (artikel 3.5)
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Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van
de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk
te beschadigen of te vernielen, of
c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te
vernielen. (artikel 3.10).
Dit houdt in dat binnen het plangebied in eerste instantie vastgesteld dient te worden of binnen of in de
directe nabijheid beschermde soorten aanwezig zijn. Indien deze aanwezig zijn dient het schadelijke
effect van de activiteiten op de aanwezige soorten vastgesteld te worden en dient mogelijk een
ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd te worden.
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LOCATIEGEGEVENS
Algemeen

De onderzoekslocatie betreft het zuidelijke deel van het kadastraal perceel R 381, aan de Kleine Heitrak
36A te Asten. De onderzoekslocatie is in gebruik als opslagterrein van V.O.F. Kleuskens. In de
zuidwesthoek is een depot groenafval aanwezig. Noordelijk daarvan zijn materialen opgeslagen in
bigbags. Het terrein is grotendeels voorzien van een klinkerverharding. Aan de (noord)oostzijde is een
grasveld aanwezig, met omliggende bosschages. Ter plaatse van het grasveld zal in de toekomst een
poel worden gegraven.
Het terrein is in gebruik door een bedrijf waar groenafval, puin etc. gestort kan worden en waar oa. zand
en grind gekocht kan worden.
In onderstaande afbeelding is de toekomstige bestemmingswijziging weergegeven. In de huidige situatie
(links) heeft het vigerende bestemmingsvlak Bedrijf – Agrarisch Verwant een grootte van circa 6.324
m2. Hiervan is een deel in gebruik voor bedrijfsmatige doeleinden (westelijke deel). Het overige deel van
het bestemmingsvlak (kadastraal R 382) omvat de bedrijfswoning, bijgebouwen en tuin. In de beoogde
situatie wordt het bestemmingsvlak Agrarisch met waarden aangepast. De zuidelijke gronden welke
thans als tuin e.d. zijn ingericht (oppervlakte circa 1.430 m2) worden, net zoals de rest van het terrein,
bestemd als ‘Bedrijf – Agrarisch Verwant’.

Note: de ingetekend poel is in de huidige situatie nog niet aanwezig.

3.2

Voormalige situatie

In het verleden heeft op de locatie een veehouderij gezeten. De huidige planlocatie was destijds in
gebruik als weiland.
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Omgeving

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Asten. De directe omgeving van de
locatie bestaat uit:
• Noordzijde:
Vigerend bestemmingsvlak Bedrijf – Agrarisch Verwant
• Oostzijde:
Kleine Heitrak
• Zuidzijde:
Bos
• Westzijde:
Bos
3.4

Natura 2000

In de directe nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen natuurgebieden gelegen die als Natura 2000
gebied zijn aangewezen. Het meest nabijgelegen Natura 2000 gebied, Nationaal Park de Groote Peel, is
op circa 2 km afstand gelegen. Gezien de afstand tot het Natura 2000 gebied en er feitelijk geen
veranderingen op het perceel plaatsvinden zijn nadelige gevolgen door de toekomstige legalisering voor
de Natura 2000 gebieden uit te sluiten.
3.5

Natuurbeheerplan

Uit het natuurbeheerplan van de provincie Noord-Brabant blijkt dat de onderzoekslocatie niet in of tegen
een natuur(ontwikkelings)gebied gelegen is. In de directe nabijheid van de locatie zijn enkele gebieden
gelegen welke zijn aangemerkt als natuurbeheertypen N16.01 Droog bos met productie of N16.02
Vochtig bos met productie.
onderzoekslocatie
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QUICKSCAN
Doelstelling

Het onderzoek heeft tot doel om vast te stellen of op de onderzoekslocatie soorten aanwezig (kunnen)
zijn die vallen onder de Wet natuurbescherming en of dat er beschermde soorten aanwezig konden zijn
toen de illegale situatie nog niet was ontstaan.
4.2

Biotooptypen en beschrijving flora en fauna

De quickscan bestaat uit het vaststellen van welke biotopen in het plangebied aanwezig zijn. De
quickscan is op 8 mei 2017 uitgevoerd door de heer J. Timmermans (medewerker ecologie van Archimil).
In bijlage 5 is een fotoreportage van het plangebied bijgevoegd.
De onderzoekslocatie betreft een beklinkerde oprit, opslagterrein van groenafval en grasveld met
bosschages.
Langs de oprit staat een fijnspar (Picea abies), welke voor de verbreding van de oprit zal worden
verwijderd.
De groenstrook bestaat uit enkele fijnsparren (Picea abies), een veldesdoorn haag (Acer campestre) en
enkele struiken zoals kornoelje (Cornus) en liguster (Ligustrum ovalifolium). Ter plaatse van de
grasstrook zijn algemene kruidachtigen aanwezig zoals hondsdraf (Glechoma hederacea), grootbladige
brandnetel (Urtica dioica) en fluitenkruid (Anthriscus sylvestris).
Ter plaatse is geen fauna waargenomen welke voorkomt in de bijlage van de Wet natuurbescherming.
Niet uit te sluiten valt dat op de locatie enkele in bijlage A genoemde soorten kunnen worden
aangetroffen. Wel zijn enkele algemene vogelsoorten waargenomen, zoals de witte kwikstaart, merel,
koolmees en de roodborst. De vogelsoorten zullen broeden op de locatie en zullen door de toekomstige
legalisatie niet verstoord worden.
Ter plaatse van illegale situatie of in de directe omgeving ervan zijn geen bomen aanwezig met holen of
spleten. Daarnaast zijn er geen vogelnesten waargenomen. Vermoedelijk zijn deze wel aanwezig in de
aanwezige struiken en bomen. De in de toekomst de rooien fijnspar is nader onderzocht op vogelnesten,
welke door de dichte benaalding niet zijn aangetroffen.
Schuilplaatsen of ontlasting van vleermuizen zijn niet aangetroffen.
Met betrekking tot de potentiële aanwezigheid van vleermuizen is een checklist van de vleermuiswerkgroep Nederland ingevuld (bijlage 4). Uit de checklist volgt dat er formeel aanleiding is om
vleermuizen te verwachten in de directe nabijheid van de locatie. Parallel aan de Kleine Heitrak is een
bomenrij aanwezig, waarvan de diameter de 30 cm (3 dm) benaderd danwel overschrijdt. Het zuidelijk en
westelijk gelegen bos wordt gezien als opgaande gewassen waarin vleermuizen kunnen foerageren.
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Echter is geen sprake van een wijziging van het huidige gebruik en/of inrichting van de locatie. Op basi
hiervan wordt een nader vleermuizenonderzoek dan ook niet noodzakelijk geacht.
4.3

Inventarisatiegegevens vanuit de omgeving

De inventarisatiegegevens vanuit de omgeving zijn opgevraagd bij het Natuurloket. De gegevens zijn
afkomstig uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De rapportage is bijgevoegd in bijlage 3. Uit
de rapportage blijkt dat binnen een straal van 0-1 kilometer van de onderzoekslocatie de volgende
soorten zijn waargenomen:
Amfibieën (kleine watersalamander, gewone pad, heikikker)
De kleine watersalamander en gewone pad zijn opgenomen in bijlage A van de Wet natuurbescherming
en in de Conventie van Bern (bijlage 3). De heikikker is opgenomen in bijlage A van de Wet
natuurbescherming, in de Conventie van Bern (bijlage 2) en de Europese Habitatrichtlijn (bijlage 4). De
soorten zijn watergebonden en zullen in de oostelijk gelegen Kleine Aa of in de circa 150 m zuidelijk
gelegen watergang zijn aangetroffen. Door het ontbreken van water binnen of in de directe nabijheid van
de onderzoekslocatie is het voorkomen van deze soorten binnen de onderzoekslocatie uit te sluiten. Door
de aanleg van de poel (ter plaatse van het grasveld) is het mogelijk dat in de toekomst de gewone pad
en/of kleine watersalamander kan worden waargenomen.
Insecten / libellen (spiegeldikkopje)
Dit is een soort welke is opgenomen in bijlage A van de Wet natuurbescherming. De soort is gebonden
aan vochtige ruigten en open bossen. Waardplanten van deze soort zijn Hennegras en pijpenstrootje,
welke in de directe nabijheid (<25 m) van de onderzoekslocatie niet zijn aangetroffen. Door het
ontbreken van deze waardplanten is het structureel voorkomen van deze soort binnen de
onderzoekslocatie uit te sluiten.
Reptielen (levendbarende hagedis, gladde slang)
De levendbarende hagedis is opgenomen in bijlage A van de Wet natuurbescherming en in de Conventie
van Bern (bijlage 3). Hij leeft bij voorkeur op enigszins vochtige heide of heide met vennen en in
structuurrijke weg- en spoorbermen en ruigten.
De gladde slang is opgenomen in bijlage A van de Wet natuurbescherming, in de Conventie van Bern
(bijlage 2) en de Europese Habitatrichtlijn (bijlage 4). Hij komt vooral voor op heideterreinen, hoogvenen
en stuwwallen. In hun verspreiding zijn ze duidelijk beperkt tot zandgronden.
Door het ontbreken van heide binnen of in de directe nabijheid van de onderzoekslocatie is het
voorkomen van beide soorten binnen de onderzoekslocatie uit te sluiten.
Zoogdieren (bosmuis, bunzing, das, dwergspitsmuis, eekhoorn, egel, haas, huisspitsmuis, konijn, ree,
vos, wild zwijn)
Het betreffen grotendeels algemene zoogdiersoorten die vrijgesteld zijn in de Verordening
natuurbescherming Noord-Brabant. De haas, ree, vos en wild zwijn zullen in het omliggend open gebied
zijn aangetroffen. Gezien het ontbreken van open gebied is het voorkomen binnen de onderzoekslocatie
uit te sluiten. Aangezien de legalisatie geen invloed zal hebben op het gebruik en de inrichting van de
locatie zal de aanwezige fauna hier geen negatieve effecten van ondervinden.
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Vleermuizen
Binnen een straal van 1 km zijn geen vleermuizen waargenomen. Niet uit te sluiten valt dat er in het
verleden nog geen onderzoek naar vleermuizen heeft plaatsgevonden.
Vogels (boomvalk, buizerd, gierzwaluw, havik, huismus, kerkuil, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk,
sperwer, steenuil, wespendief, zwarte wouw)
Binnen het plangebied zijn geen mogelijke nestplaatsen voor de hierboven genoemde roofvogels
aanwezig. Het plangebied vormt wel een mogelijk foerageergebied. Het bosgebied (oa. buizerd) en de
bebouwing van huisnummer 36 (oa. huismus, kerkuil) zouden kunnen dienen als nestplaats. Aangezien de
toekomstige legalisatie geen invloed zal hebben op de bestaande nestplaatsen zullen de aanwezige
(algemene) broedvogels hier geen negatieve effecten van ondervinden.
In een straal van 1-5 kilometer zijn diverse amfibiesoorten, de gevlekte witsnuitlibel en enkele
vleermuissoorten waargenomen, welke zijn opgenomen in het beschermingsregime van de
Habitatrichtlijn. Gezien het huidige gebruik en de beperkte invloed van de toekomstige legalisatie is uit te
sluiten dat deze soorten in de toekomst binnen het plangebied zullen voorkomen.
De website Waarneming.nl van de stichting Natuurinformatie is geraadpleegd. Op de site zijn van het
afgelopen jaar geen noemenswaardige waarnemingen in de directe omgeving van de onderzoekslocatie
(kilometerhok 187,375 & 187,376) geregistreerd.
4.4

Beschrijving van de activiteit

In de nabije toekomst zal een legalisatie van de bestaande situatie plaatsvinden. Voor de verbreding van
de oprit zal één boom (fijnspar) worden gerooid en zal ter plaatse van de grasstrook een poel worden
gegraven. De fijnspar biedt een mogelijke broedplaats, het rooien dient dan buiten het broedseizoen
plaats te vinden (broedseizoen globaal tussen 1 maart en 1 augustus).
Aangezien de locatie een beperkte natuurwaarde heeft, er geen beschermde flora en fauna is
aangetroffen en er geen noemenswaardige ingrepen plaatsvinden bestaan er vanuit de Wet
natuurbescherming geen bezwaren tegen de legalisatie van de huidige situatie. Gezien de afstand tot
Natura 2000 gebieden is een negatieve invloed van de legalisatie van de situatie op deze natuurgebieden
uit te sluiten.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Bij de quickscan die is uitgevoerd ter plaatse van de illegale situatie aan de Kleine Heitrak 36A te Asten,
kadastraal bekend onder de gemeente Asten, sectie R, nummer 381 (ged.), is geen beschermde flora en
fauna waargenomen. Op basis van het gebruik van de locatie worden deze op de locatie ook niet
verwacht en zullen deze er voor het ontstaan van de illegale situatie vermoedelijk ook niet aanwezig zijn
geweest.
Het huidige gebruik van de locatie zal in de toekomst niet wezenlijk worden gewijzigd. Wel zal de oprit
worden verbreed, waarvoor een fijnspar zal worden gerooid. Ter plaatse van de grasstrook zal een poel
worden aangelegd.
Voor de verbreding van de oprit wordt een fijnspar gerooid welke als nestgelegenheid kan dienen voor
diverse vogels. Op basis van artikel 3.1 van de Wet Natuurbescherming is het verboden om opzettelijk
nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te vernielen of te
beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. Werkzaamheden dienen buiten het broedseizoen
uitgevoerd te worden (broedseizoen globaal tussen 1 maart en 1 augustus).
Op basis van de quickscan wordt een aanvullend of nader onderzoek naar de aanwezige flora en fauna,
ons inziens, niet noodzakelijk geacht. Voor de te legaliseren situatie is geen ontheffingsaanvraag in het
kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.
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bijlage 1
situering in de regio
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bijlage 2
tekening van de onderzoekslocatie
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bijlage 3
globaal rapport verspreiding beschermde en bedreigde soorten
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Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied – levering
uit de NDFF.

disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke
landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare
waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in
opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de
NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om
aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 11-05-2017 12:09:49'

Op de volgende pagina‘s vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het
plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op:
www.quickscanhulp.nl.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Het
Natuurloket:
e-mail: serviceteamndff@natuurloket.nl
telefoon: 0800 2356333
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Soort

Soortgroep

Bescherming

Afstand

Gewone pad

Amfibieën

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Kleine watersalamander

Amfibieën

wnb-andere soorten

0 - 1 km

spiegeldikkopje

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Levendbarende hagedis

Reptielen

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Bosmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Bunzing

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Das

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Dwergspitsmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Eekhoorn

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Egel

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Haas

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Huisspitsmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Konijn

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Ree

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Vos

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Wild zwijn

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Heikikker

Amfibieën

wnb-hrl

0 - 1 km

Gladde slang

Reptielen

wnb-hrl

0 - 1 km

Boomvalk

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Buizerd

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Gierzwaluw

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Havik

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Huismus

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Kerkuil

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Ooievaar

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Ransuil

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Roek

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Slechtvalk

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Sperwer

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Steenuil

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Wespendief

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Zwarte Wouw

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Alpenwatersalamander

Amfibieën

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Bastaardkikker

Amfibieën

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Bruine kikker

Amfibieën

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Vinpootsalamander

Amfibieën

wnb-andere soorten

1 - 5 km

grote vos

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

1 - 5 km

grote weerschijnvlinder

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

1 - 5 km

kommavlinder

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Beekrombout

Insecten-Libellen

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Aardmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Damhert

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Dwergmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km
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Edelhert

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Hermelijn

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Ondergrondse woelmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Steenmarter

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Veldmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Waterspitsmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Wezel

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Woelrat

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Kamsalamander

Amfibieën

wnb-hrl

1 - 5 km

Poelkikker

Amfibieën

wnb-hrl

1 - 5 km

Rugstreeppad

Amfibieën

wnb-hrl

1 - 5 km

Gevlekte witsnuitlibel

Insecten-Libellen

wnb-hrl

1 - 5 km

Drijvende waterweegbree

Vaatplanten

wnb-hrl

1 - 5 km

Bever

Zoogdieren

wnb-hrl

1 - 5 km

Gewone dwergvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

1 - 5 km

Gewone grootoorvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

1 - 5 km

Laatvlieger

Zoogdieren

wnb-hrl

1 - 5 km

Rosse vleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

1 - 5 km

Grote Gele Kwikstaart

Vogels

wnb-vrl

1 - 5 km

Vliegend hert

Insecten-Kevers

wnb-andere soorten

5 - 10 km

Hazelworm

Reptielen

wnb-andere soorten

5 - 10 km

Grote modderkruiper

Vissen

wnb-andere soorten

5 - 10 km

Tweekleurige bosspitsmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

5 - 10 km

Knoflookpad

Amfibieën

wnb-hrl

5 - 10 km

Gaffellibel

Insecten-Libellen

wnb-hrl

5 - 10 km

teunisbloempijlstaart

Insecten-Macronachtvlinders

wnb-hrl

5 - 10 km

Zandhagedis

Reptielen

wnb-hrl

5 - 10 km

Otter

Zoogdieren

wnb-hrl

5 - 10 km

Watervleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

5 - 10 km

Oehoe

Vogels

wnb-vrl

5 - 10 km

Meerkikker

Amfibieën

wnb-andere soorten

10 - 25 km

bruine eikenpage

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

10 - 25 km

gentiaanblauwtje

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

10 - 25 km

iepenpage

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

10 - 25 km

kleine ijsvogelvlinder

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Bosbeekjuffer

Insecten-Libellen

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Gevlekte glanslibel

Insecten-Libellen

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Gewone bronlibel

Insecten-Libellen

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Kempense heidelibel

Insecten-Libellen

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Speerwaterjuffer

Insecten-Libellen

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Blaasvaren

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Blauw guichelheil

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Brave hendrik

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Dreps

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km
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Gladde zegge

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Groot spiegelklokje

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Grote leeuwenklauw

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Kartuizer anjer

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Kleine wolfsmelk

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Kluwenklokje

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Naakte lathyrus

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Naaldenkervel

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Pijlscheefkelk

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Stijve wolfsmelk

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Wolfskers

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Beekprik

Vissen

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Elrits

Vissen

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Boommarter

Zoogdieren

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Grote bosmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Boomkikker

Amfibieën

wnb-hrl

10 - 25 km

Vroedmeesterpad

Amfibieën

wnb-hrl

10 - 25 km

Tonghaarmuts

Blad-enLevermossen

wnb-hrl

10 - 25 km

Oostelijke witsnuitlibel

Insecten-Libellen

wnb-hrl

10 - 25 km

Muurhagedis

Reptielen

wnb-hrl

10 - 25 km

Kruipend moerasscherm

Vaatplanten

wnb-hrl

10 - 25 km

Baardvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Bosvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Brandts vleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Franjestaart

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Grijze grootoorvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Ingekorven vleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Kleine dwergvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Meervleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Ruige dwergvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Tweekleurige vleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Vale vleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Wilde kat

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Vuursalamander

Amfibieën

wnb-andere soorten

25 - 50 km

aardbeivlinder

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

25 - 50 km

grote parelmoervlinder

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

25 - 50 km

sleedoornpage

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

25 - 50 km

veldparelmoervlinder

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

25 - 50 km

zilveren maan

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Hoogveenglanslibel

Insecten-Libellen

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Adder

Reptielen

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Ringslang

Reptielen

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Akkerboterbloem

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Akkerdoornzaad

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km
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Akkerogentroost

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Dennenorchis

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Getande veldsla

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Glad biggenkruid

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Grote bosaardbei

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Knollathyrus

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Knolspirea

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Korensla

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Kranskarwij

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Rood peperboompje

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Ruw parelzaad

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Schubvaren

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Schubzegge

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Wilde averuit

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Wilde ridderspoor

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Wilde weit

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Beekdonderpad

Vissen

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Gestippelde alver

Vissen

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Kwabaal

Vissen

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Rosse woelmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

25 - 50 km

donker pimpernelblauwtje

Insecten-Dagvlinders

wnb-hrl

25 - 50 km

Rivierrombout

Insecten-Libellen

wnb-hrl

25 - 50 km

Sierlijke witsnuitlibel

Insecten-Libellen

wnb-hrl

25 - 50 km

Hamster

Zoogdieren

wnb-hrl

25 - 50 km

Europese rivierkreeft

Geleedpotigen-Insecten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

bosparelmoervlinder

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

50 - 100 km

bruin dikkopje

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

50 - 100 km

kleine heivlinder

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Berggamander

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Bergnachtorchis

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Bokkenorchis

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Bosdravik

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Brede wolfsmelk

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Bruinrode wespenorchis

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Echte gamander

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Franjegentiaan

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Geelgroene wespenorchis

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Groene nachtorchis

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Kalkboterbloem

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Kalketrip

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Karwijselie

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Kleine schorseneer

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Liggende ereprijs

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Muurbloem

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km
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Smalle raai

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Spits havikskruid

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Stofzaad

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Tengere distel

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Tengere veldmuur

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Trosgamander

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Vliegenorchis

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Vroege ereprijs

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Zandwolfsmelk

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Zinkviooltje

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Eikelmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Gewone bosspitsmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Gewone zeehond

Zoogdieren

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Molmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Geelbuikvuurpad

Amfibieën

wnb-hrl

50 - 100 km

Geel schorpioenmos

Blad-enLevermossen

wnb-hrl

50 - 100 km

pimpernelblauwtje

Insecten-Dagvlinders

wnb-hrl

50 - 100 km

Gestreepte waterroofkever

Insecten-Kevers

wnb-hrl

50 - 100 km

Groene glazenmaker

Insecten-Libellen

wnb-hrl

50 - 100 km

Groenknolorchis

Vaatplanten

wnb-hrl

50 - 100 km

Atlantische steur

Vissen

wnb-hrl

50 - 100 km

Houting

Vissen

wnb-hrl

50 - 100 km

Platte schijfhoren

Weekdieren

wnb-hrl

50 - 100 km

Bechsteins vleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

50 - 100 km

Hazelmuis

Zoogdieren

wnb-hrl

50 - 100 km

Noordse woelmuis

Zoogdieren

wnb-hrl

50 - 100 km

duinparelmoervlinder

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

100 - 250 km

veenbesblauwtje

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

100 - 250 km

veenbesparelmoervlinder

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

100 - 250 km

veenhooibeestje

Insecten-Dagvlinders

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Donkere waterjuffer

Insecten-Libellen

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Breed wollegras

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Geplooide vrouwenmantel

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Gevlekt zonneroosje

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Groensteel

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Honingorchis

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Kleine ereprijs

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Lange zonnedauw

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Moerasgamander

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Roggelelie

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Rozenkransje

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Scherpkruid

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Steenbraam

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Veenbloembies

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km
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Zweedse kornoelje

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Grijze zeehond

Zoogdieren

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Veldspitsmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

100 - 250 km

grote vuurvlinder

Insecten-Dagvlinders

wnb-hrl

100 - 250 km

Noordse winterjuffer

Insecten-Libellen

wnb-hrl

100 - 250 km

Dikkopschildpad

Reptielen

wnb-hrl

100 - 250 km

Kemps zeeschildpad

Reptielen

wnb-hrl

100 - 250 km

Bruinvis

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km

Bultrug

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km

Dwergvinvis

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km

Gestreepte dolfijn

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km

Gewone dolfijn

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km

Gewone spitssnuitdolfijn

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km

Gewone vinvis

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km

Griend

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km

Narwal

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km

Potvis

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km

Tuimelaar

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km

Witsnuitdolfijn

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km

Wolf

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km
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Archimil BV

Afdeling Ecologie

Vleermuizenprotocol

(versie 27-04-2013)

Inleiding
Ga eerst na welke soorten redelijkerwijs of mogelijk te verwachten zijn aan de hand van het landschap, de
omgeving en gekend verspreidingsbeeld (binnen 20 km van het plangebied, denk daarbij indien nodig ook
buiten de landsgrenzen). Daarna dient gekeken te worden welke functies voor vleermuizen mogelijk
voorkomen. Hiervoor kan de onderstaande checklist of geheugensteun worden gebruikt. Het gaat om voor
vleermuis van belang zijnde objecten die door de beoogde activiteit of plan, in relevante mate worden
aangetast. De hieronder aangegeven soorten en/of soortgroepen zijn niet dekkend. Hou rekening met het
voorkomen van zeldzaam voorkomende soorten.
Foerageergebied en vliegroutes zijn alleen beschermd als ze essentieel zijn voor het goede voortbestaan
van de soort ter plaatse. Dat blijkt vaak pas uit het (nader) onderzoek.
Checklist
1. Dikke bomen
Is in of grenzend aan het plangebied één (of meerdere) dikke boom (doorsnede globaal > 3 dm op
borsthoogte) aanwezig?
JA / NEE
a) Zijn holtes, spleten, scheuren, losse bast uit te sluiten?
JA / NEE
Zo niet, nader onderzoek naar (winter-,) kraam-, zomer- en paar verblijfplaatsen van boombewonende
soorten.
b) Maakt de boom (bomen) deel uit van een mogelijke route of verbinding?
JA / NEE
Zo ja, nader onderzoek naar vliegroutes van alle (in de omgeving) voorkomende vleermuissoorten.
c) Maakt de boom (bomen) deel uit of vormt deze mogelijk foerageergebied of beschutting van een
naastgelegen foerageergebied?
JA / NEE
Zo ja, nader onderzoek naar foeragerende vleermuizen.
2. Opgaande gewassen
Is op of grenzend aan het plangebied één (of zijn meerdere) dunne bomen (doorsnede globaal. < 3 dm op
borsthoogte) en/of struiken/gewassen > 1,5 meter aanwezig?
JA / NEE
a)

Maken de struiken, gewassen, boom (bomen) deel uit van een mogelijke route of verbinding
(lijnelement)?
JA / NEE
Zo ja, onderzoek naar vliegroutes van vleermuizen.

b)

Zijn er zichtbare holtes spleten, scheuren, losse bast in de boom (bomen)?
Zo ja, nader onderzoek naar zomer- en paarverblijfplaatsen van boombewonende soorten.

c)

Vormt het opgaand groen mogelijk foerageergebied of beschutting van een naastgelegen
foerageergebied (let vooral op kleinschalig gebied of parkachtige omgeving)?
Zo ja, nader onderzoek naar foeragerende vleermuizen.

JA / NEE

JA / NEE

3. Open water
Is er open water aanwezig?

JA / NEE

a) Is er water?
JA / NEE
Zo ja, nader onderzoek naar gebiedsfuncties (foerageergebied en vlieg- en/of migratieoute),
tweekleurige vleermuis, rosse vleermuis ruige dwergvleermuis, watervleermuis (> 1m breed) en
meervleermuis (> 2m breed).
b) Is er water in tenminste iets besloten gebied?
JA / NEE
Zo ja, nader onderzoek naar gebiedsfuncties (foerageergebied en vlieg- en/of migratieroute) gewone of
ruige dwerg-, baard-, brandt’s-, ingekorven, franjestaart, grijze en gewone grootoorvleermuis en
laatvlieger.
c) Is er water in open gebied?
JA / NEE
Zo ja, nader onderzoek naar gebiedsfuncties (foerageergebied en vlieg- en/of migratieroute)
tweekleurige-, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger.
d) Heeft het water een mogelijk essentiële functie als drinkwater?
Zo ja, nader onderzoek naar functie voor alle soorten vleermuizen.
4. Open gebied
Is er open gebied (> 1 ha)?

JA / NEE

JA / NEE

a) Bestaat het plangebied uit moeras, grasland, akker of anderszins (denk bij < 500 meter van water
breder dan 2 meter extra aan meervleermuis)?
JA / NEE
Zo ja, nader onderzoek naar gebruik door rosse vleermuis, meervleermuis, laatvlieger, tweekleurige
vleermuis en ruige dwergvleermuis.
5. Gebouwen
Zijn er gebouwen aanwezig?

JA / NEE

a) Biedt het gebouw of bieden de gebouwen mogelijk winter-, kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen
voor vleermuizen (denk aan de spouwmuur, dakpannen, kelders, luiken aan de muur, gevelbekleding,
zolders, daklagen, kruipruimtes etc.)? (bouwtekening ter inzage vragen).
JA / NEE
Zo ja, nader onderzoek naar winter-, kraam-, zomer- en paar verblijfplaatsen van gebouwbewonende
vleermuizen.
b)

Zijn er sporen van aanwezigheid, poepvlekken, keutels, vraatresten, bruinverkleuring langs de rand van
invliegopeningen en dergelijke?
JA / NEE
Zo ja, nader onderzoek naar gebouwbewonende vleermuizen.

c)

Mogelijk foerageergebied?
Zo ja, nader onderzoek naar foeragerende vleermuizen.

JA / NEE

d)

Zijn er lange, mogelijk in het duister liggende, muren aanwezig?
Zo ja, nader onderzoek naar gebiedsfuncties vlieg- en/of migratieroutes.

JA / NEE

6. Grotten, groeves, kelders en andere objecten
Zijn er grotten en/of groeves en/of kelders, bruggen, tunnels en/of andere objecten met ruimten? JA / NEE
a) Zijn deze geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen?
JA / NEE
Zo ja, nader onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen, met de nadruk op winter-, en
paarverblijfplaatsen?
7. Grootschalige landschapselementen
Zijn er grootschalige lijnvormige landschapselementen zoals kustzones, grootschalige dijken, duinenrijen,
rivierdalen of waterpartijen aanwezig, die een verbindingsroute zouden kunnen vormen tussen zomer- en
winterleefgebieden?
JA / NEE
Zo ja, nader onderzoek naar mogelijke migratieroutes van meervleermuis, rosse vleermuis, ruige
dwergvleermuis en tweekleurige vleermuis in voor- en najaar.
Randvoorwaarden en vervolg
De conclusies uit de veldverkenning in combinatie met deze checklist, gekende verspreiding, de ligging in
het landschap, de relatie met het landschap en de uitgebreide tabel van het protocol, geven de
onderzoeksinspanning (tijdstip, omstandigheden frequentie per te onderzoeken soort) voor het nader
onderzoek aan. Er is zowel in deze checklist als bij de uitgebreide tabel uit het protocol aangenomen dat de
onderzoeker een ervaren ecoloog is die kennis heeft van het landschap en potentieel geschikte habitats
voor vleermuizen kan identificeren.
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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding

Onderhavige ruimtelijke onderbouwing ‘Meijelseweg nabij 50’ is opgesteld op initiatief van de heer T.
Scheepers. Initiatiefnemer is eigenaar van en woonachtig op het perceel aan de Meijelseweg 50 te
Heusden, gemeente Asten. Beoogd wordt op de gronden direct ten zuiden van de woonbestemming
aan de Meijelseweg 50 een Ruimte voor Ruimte woning op te richten.
Door initiatiefnemer is een principeverzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders
betreffende de herontwikkeling van de locatie Meijelseweg nabij 50 te Heusden. De gemeente Asten
heeft per brief van 9 november 2016 te kennen gegeven in principe, onder voorwaarden,
medewerking te verlenen aan de oprichting van een Ruimte voor Ruimte woning ter plaatse. In deze
brief staat beschreven dat de bouw van één woning het best passend is voor de betreffende situatie.
Initiatiefnemer heeft besloten aan te sluiten op deze visie en beoogd derhalve één ruim opgezette
vrijstaande woning op te richten ter plaatse van de projectlocatie.
Om de beoogde herontwikkeling daadwerkelijk mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening
noodzakelijk. Daartoe zal de ontwikkeling worden meegenomen in het bestemmingsplan ‘Asten
veegplan 2017-2’. Hiervoor dient de initiatiefnemer de benodigde documenten aan te leveren.
Onderhavige ruimtelijke onderbouwing dient als motivering bij de te volgen procedure.

1.2

Ligging

De projectlocatie betreft de onbebouwde grond direct ten zuidoosten van de Meijelseweg 50 te
Heusden, gemeente Asten. De locatie is gelegen ten zuidoosten van de kern Heusden. Navolgende
figuur geeft de ligging van de projectlocatie weer. Het volledige perceel aan Meijelseweg 50 te
Heusden is rood gearceerd, de projectlocatie is aangegeven met een bolletjeslijn.

Figuur 1: Ligging projectlocaties
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1.3

Begrenzing

De projectlocatie beslaat een deel van het perceel kadastraal bekend als gemeente Asten, sectie P,
nummers 2070. Het volledige perceel kent een grootte van 3.481 m², de projectlocatie beslaat het
zuidelijke deel van het gehele perceel en kent een grootte van circa 1.550 m². Navolgende figuur geeft
een kadastraal overzicht van de projectlocaties weer, waarbij de het volledige perceel met groen is
gearceerd en de projectlocatie met een bolletjeslijn is omkaderd.

Figuur 2: Kadastraal overzicht projectlocaties

1.4

Status

1.4.1

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2008’

Ter plaatse van de projectlocatie is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2008’ het vigerende
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten’ is op 7 juli 2009 door de gemeenteraad
gewijzigd vastgesteld en op 10 oktober 2009 in werking getreden. Navolgende figuur betreft een
uitsnede van het vigerende bestemmingsplan ter plaatse van de projectlocatie, waarbij de
projectlocatie omcirkeld is.
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Figuur 3: Uitsnede bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2008’

De locatie aan Meijelseweg 50 is bestemd als ‘Agrarisch’ met de aanduiding ‘archeologisch
aandachtsgebied’. Aan de voorzijde van de projectlocatie ligt de aanduiding ‘Landschapselement’.
Op de verbeelding met de kansen en ontwikkelingen kent de locatie de aanduidingen
‘bebouwingsconcentratie’ en ‘extensiveringsgebied overig’.

1.4.2

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2016’

De gemeente Asten is doende met het actualiseren van het bestemmingsplan voor het buitengebied.
Op 19 oktober 2016 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten’ als ontwerp ter inzage gelegd.
Hierin is de projectlocatie bestemd als ‘Agrarisch’ met de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’
en de gebiedsaanduidingen ‘wetgevingzone – beperkingen veehouderij’, ‘overige zone –
urgentiegebied’ en ‘overige zone – bebouwingsconcentratie’. Navolgende figuur betreft een uitsnede
uit het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Asten’ ter hoogte van de projectlocatie.

Figuur 4: uitsnede ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Asten’
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Het is binnen de regels van beide bestemmingsplannen niet mogelijk een woning op te richten ter
plaatse van de Meijelseweg nabij 50. Onderhavige ruimtelijke onderbouwing toont aan dat de
herontwikkeling passend is binnen het overige gemeentelijke en provinciale beleid. En tevens dat
wordt voldaan aan de relevante omgevingsaspecten.

Crijns Rentmeesters bv

7

Ruimtelijke onderbouwing ‘Meijelseweg nabij 50’ gemeente Asten

2.

BESTAANDE SITUATIE

2.1

Ontstaansgeschiedenis en ruimtelijke structuur

Het grootste deel van het grondgebied van de gemeente Asten bestaat uit een complex van dekzandvlakten afgewisseld met dekzandruggen. Deze dekzanden zijn windafzetteningen uit de ijstijden.
Binnen dit dekzandlandschap liggen in de hoogste delen verspreid ook enkele landduinen met
bijbehorende vlakten. Door de voornamelijk oost-west gerichte dekzandruggen werd de oude
ontwatering van het gebied verstoord; deze liep immers ongeveer zuid-noord. Hierdoor ontstond op
slecht ontwaterde plekken veengroei. Het dekzandlandschap wordt doorsneden door laagtes en
beekdalen. Ook hier vond veel veenvorming plaats. Bij voldoende aanvoer van water uit
veenmoerassen ontstaan er waterlopen zoals de Aa en de Astense Aa. Door de stabiele ondergrond
kennen de zandgebieden een lange bewoningsgeschiedenis. Eerst van jagers-verzamelaars, later ook
van de eerste zich permanent vestigende boeren. De oudste bewoning vind altijd plaats op de hogere
delen van het dekzandlandschap, voornamelijk bij plekken waar grondwater dicht aan de oppervlakte
komt. In het begin liggen deze ontginningen als kleine enclaves in de uitgestrekte bossen en
moerassen. Door een steeds verdergaande ontginning en een te hoge begrazingsdruk (van die
bossen) maken deze plaats voor kreupelhout en later uitgestrekte heidevelden. Gaandeweg worden
ook de lagere delen van het landschap, zoals beekdalen en laagtes, ontgonnen door het veen te
verwijderen en het moerasbos te rooien. Deze vochtige gronden worden omgezet in grasland. In deze
tijd is ook een sterke uitbreiding van de nederzettingen middels dochternederzettingen aan de randen
van het ontgonnen gebied waar te nemen.
De kern Heusden is gelegen ten zuiden van Asten, oostelijk van de rivier de Aa. Het betreft een aparte
ontginning die van Asten wordt gescheiden door de (Voordeldonkse) Broekloop. De ontginning
bestond uit een drietal delen: Voorste Heusden, Heusden en Achterste Heusden. De naam Heusden
gaat terug op de ligging, de betekenis is zoveel als "stabiele plek op weke grond". Oorspronkelijk
bestond Heusden uit een driesprong tussen de akkers. Door de aanleg van de straatweg van Asten
naar Meijel is het zwaartepunt verschoven richting deze weg. Achter de oude wegen zijn nieuwe
wegen gelegd die de kern met de kerk aan de doorgaande weg omcirkelen. Door de ontginning van
de noordelijke delen van de Peelvenen is de omgeving en daarmee de ontwatering ingrijpend
gewijzigd. Het hoogveen is afgegraven en omgezet in landbouwgrond.
De Kernrandzone ‘Meijelseweg’ betreft een bebouwingsconcentratie in het buitengebied van de
gemeente Asten. De kern van het dorp Heusden is gelegen rondom het Vorstermansplein aan de
kruising van de oude straatweg (Voorste Heusden / Meijelseweg) met de oude ontginningsas (Behelp
/ Patrijsweg). De oude kern lag op de driesprong Behelp / Heistraat. De oude wegen en paden ('t
Hoekske, Heikamperweg en Slobeendweg) zijn aangevuld met een radiale structuur van planmatig
aangelegde nieuwe straten met het Vorstermansplein als denkbeeldig middelpunt. Hierdoor is een
concentrische structuur ontstaan met enkele lange radialen. Langs deze radialen zijn lintbebouwingen
ontstaan. De Meijelseweg, waaraan het plangebied gelegen is, is een dergelijke radiaal. De
Meijelseweg verbindt van oudsher Heusden met Meijel.
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Figuur 5: Kaart omstreeks 1900 waarop Meijelseweg als verbindingsweg tussen Heusden en Meijel is te zien.

Navolgende figuur geeft twee historische kaarten weer van de projectlocatie. Hierop is te zien dat de
bebouwing ter plaatse in de periode 1940-1980 behoorlijk is toegenomen.

Figuur 6: Historische kaarten van de Meijelseweg (links 1940 en rechts 1980).

De Meijelseweg heef een zeer gemengd karakter en straalt vooral bedrijvigheid uit. Percelen met wat
grotere bedrijvigheid wisselen kleine clusters met woningen, zoals aan de Vinkenstraat, af. Aan de
oostzijde wordt het gebied begrensd door een glastuinbouwgebied. Navolgende figuur geeft een
overzicht van de ligging van de bebouwingsconcentratie met daarbinnen de projectlocatie.
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Figuur 7: Bebouwingsconcentratie ‘Meijelseweg’ en de daarbinnen gelegen projectlocatie

2.2
De

Functionele structuur
bebouwingsconcentratie

bestaat

uit

de

Meijelseweg,

Bleekerweg,

Slobeendweg

en

Gezandebaan/Merelweg en is van oudsher ontstaan rond de dekzandrug waarop de Meijelseweg is
gelegen. De Meijelseweg kent een gemengd karakter waarbij bedrijvigheid wordt afgewisseld door
clusters van woningen. De weg vormt van oudsher een belangrijke verbinding tussen Heusden en
Meijel. Het betreft een doorgaande weg met een afzonderlijk gelegen fietspad aan de westzijde van
de weg. Tevens is kenmerkende laanbeplanting aanwezig aan de Meijelseweg.

Figuur 8: Profiel Meijelseweg waarop kenmerkende laanbeplanting te zien is, links in beeld de projectlocatie
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2.3

Huidige situatie projectlocatie

De projectlocatie betreft een grasland ten zuidoosten van de woning aan Meijelseweg 50. Navolgend
is een luchtfoto met daarop de projectlocatie weergegeven.

Figuur 9: Luchtfoto Meijelseweg 50 en projectlocatie

De locatie is ingericht als grasland ten behoeve van begrazing door weidedieren. Er is binnen de
projectlocatie geen bebouwing aanwezig, het geheel wordt omsloten door een hek. Navolgende figuur
geeft een impressie van de situatie ter plaatse.

Figuur 10: Impressie huidige situatie projectlocatie (Bron: Google Maps)

Ten zuiden van de projectlocatie loopt een onverharde weg, te weten de Slobeendweg. Navolgende
figuur betreft een impressie van de projectlocatie vanaf deze weg.
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Figuur 11: Impressie huidige situatie projectlocatie vanaf Slobeendweg (Bron: Google Maps)
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3.

PLANBESCHRIJVING

De beoogde herontwikkeling van de projectlocatie betreft de omschakeling van de agrarische
bestemming aan de Meijelseweg nabij 50 naar een woningbouwlocatie voor de oprichting van een
vrijstaande woning in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte. Initiatiefnemer zal daartoe een
bouwtitel Ruimte voor Ruimte aanleveren. Navolgende figuur geeft de beoogde planologische situatie
weer.

Figuur 12: Indicatieve verbeelding beoogde planologische situatie na herontwikkeling

Beoogd wordt op de projectlocatie één vrijstaande woning op te richten welke georiënteerd zal zijn op
de Meijelseweg, de woning wordt op de Meijelseweg ontsloten middels de aanleg van een nieuwe inrit
op de locatie. De woning zal qua stijl en uitstraling aansluiten op bebouwing in directe omgeving van
de projectlocatie. Het nieuwe bouwvolume dient zich te voegen naar de omgeving. Dit wordt getoetst
door de Welstandcommissie bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.
De beoogde Ruimte voor Ruimte woning mag een inhoud hebben van maximaal 1.000 m³ met daarbij
een gezamenlijk oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen van maximaal 100 m². De goothoogte van
de woning mag maximaal 7 meter bedragen, de bouwhoogte 10 meter. De afstand van de woning tot
de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen en tot de as van de weg minimaal 15
meter. Naar aanleiding van het rapport akoestisch wegverkeerslawaai, welke wordt beschreven in
paragraaf 5.6, is het raadzaam de woning op een afstand van meer dan 15 meter uit de as van de
weg te situeren.
Tevens zal de woning landschappelijk ingepast worden waarbij de huidige beplanting binnen de
projectlocatie behouden blijft. Het gaat daarbij om solitaire eikenbomen die aanwezig zijn op de
achterzijde van het perceel. De huidige haag met solitaire bomen op de zijdelingse perceelsgrens met
de Meijelseweg 50 zal met de ontwikkeling behouden en waar mogelijk versterkt worden. De oostelijke
en noordelijke perceelsgrenzen zullen middels een lage haag worden omkaderd. Voor de
landschappelijke inpassing zal gebruik worden gemaakt van streekeigen beplanting. Navolgende
figuur geeft een indicatieve weergave van de beoogde situatie na herontwikkeling.
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Figuur 13: beoogde situatie na herontwikkeling

De lage haag en de situering van de woning en het bijgebouw in het noorden van het plangebied
zorgen ervoor dat ten zuiden van de beoogde woning ruim doorzicht behouden blijft. Tevens worden
de woning en bijgebouw op deze manier geclusterd met naastgelegen woningen. Op die manier
wordt qua situering van de bebouwing aangesloten op de ruimtelijke structuur van de
bebouwingsconcentratie waarin clusters van bebouwing kenmerken zijn. Navolgende figuur geeft
indicatief het te behouden doorzicht weer.

Figuur 14: Beoogde situatie na herontwikkeling met doorzicht
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4.

BELEIDSKADER

4.1

Rijksbeleid

4.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is het vaststellingsbesluit zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) ondertekend. Daarmee is het nieuwe ruimtelijke en
mobiliteitsbeleid zoals uiteengezet in de SVIR van kracht geworden. Deze structuurvisie geeft een
totaalbeeld van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de
Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de
Snelwegomgeving. Het hoofdthema van de SVIR is: “Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en
veilig”. De structuurvisie geeft een visie voor Nederland tot het jaar 2040. Er zijn in de structuurvisie
drie hoofddoelen opgenomen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden
voor de middellange termijn (2028). Deze doelen zijn:
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk
economische structuur van Nederland;

-

Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop
staat;

-

Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Voor een aanpak die Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig maakt, is een nieuwe
aanpak in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid geformuleerd. Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer
over aan gemeenten en provincies (‘decentraal, tenzij…’) en werkt aan eenvoudigere regelgeving. Het
Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Buiten deze
belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. De verantwoordelijkheid voor de afstemming
tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal laat het Rijk over aan de provincies. De
beoogde herontwikkeling heeft geen betrekking op de geformuleerde nationale belangen.

4.1.2

Ladder duurzame verstedelijking

Sinds 1 oktober 2012 is het op grond van artikel 3.1.6, tweede lid, Bro, verplicht om in het geval dat
een bestemmingsplan een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, in de toelichting de
zogenoemde ladder voor duurzame verstedelijking op te nemen. Doel van de ladder voor duurzame
verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte
in stedelijke gebieden. De ladder kent drie treden die achter elkaar worden doorlopen:
1.

Trede 1 bepaalt de regionale ruimtevraag (kwantitatief én kwalitatief) voor stedelijke
ontwikkelingen. Dit betreft wonen, werken, detailhandel en overige stedelijke voorzieningen. Met
de regionale ruimtevraag in beeld kan worden beoordeeld of een voorgenomen stedelijke
ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte.

2.

Trede 2 motiveert of de beoogde ontwikkeling plaats kan vinden binnen het stedelijk gebied. Dit
kan door een andere bestemming van een gebied, door herstructurering van bestaande
terreinen of door transformatie van bestaande gebouwen of gebieden.

3.

In trede 3 gaat het om stedelijke uitleg en wel op een zodanige locatie dat het uitleggebied (in
potentie) multimodaal ontsloten is of kan worden. Wanneer blijkt dat de stedelijke ontwikkeling
niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt
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voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer,
passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld (m.a.w. zorgen voor optimale inpassing
en bereikbaarheid).
In de ‘Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking’ (Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
oktober 2012) is aangegeven dat toepassing van de ladder niet nodig is bij ruimtelijke plannen welke
bebouwing reduceren of verplaatsen. De beoogde ontwikkeling vindt plaats in het kader van de
regeling ‘Ruimte voor Ruimte’. In ruil voor de bouw van de beoogde woningen wordt derhalve 1.000
m² stalruimte ten behoeve van de intensieve veehouderij gesaneerd. Tevens blijkt op basis van
jurisprudentie dat de bouw van één of enkele woningen niet gezien worden als een stedelijke
ontwikkeling. Derhalve is toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking niet nodig.

4.2

Provinciaal beleid

4.2.1

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening

Provinciale Staten hebben op 7 februari 2014 de partiële herziening 2014 van de Structuurvisie
Ruimtelijke Ordening 2010 vastgesteld. Sinds de vaststelling in 2010 hebben Provinciale Staten
diverse besluiten genomen die een verandering brengen in de provinciale rol en sturing, of van
provinciaal beleid. Deze besluiten zijn vertaald in de ‘Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening
2014’. Provinciale Staten hebben niet een geheel nieuwe visie opgesteld, omdat de bestaande
structuurvisie recentelijk is vastgesteld en de visie en sturingsfilosofie voor het overgrote deel nog
actueel zijn. Onder andere de ‘Transitie van stad en platteland, een nieuwe koers’, het intrekken van
de reconstructie- en gebiedsplannen en de ‘transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020’ zijn
verwerkt in de partiële herziening.
De kwaliteiten binnen de provincie Noord-Brabant zijn sturend bij de te maken ruimtelijke keuzes.
Deze ruimtelijke keuzes zijn van provinciaal belang en zijn geformuleerd als:

-

het versterken van regionale contrasten tussen klei, zand en veenontginningen;
de ontwikkeling van een vitaal en divers platteland;
het creëren en behouden van een robuust water en natuursysteem;
het realiseren van een betere waterveiligheid door preventie;
de koppeling van waterberging en droogtebestrijding;
het geven van ruimte voor duurzame energie;
de concentratie van verstedelijking;
het ontwikkelen van een sterk stedelijk netwerk: Brabantstad;
het creëren van groene geledingszones tussen steden;
het ontwikkelen van goed bereikbare recreatieve voorzieningen;
het ontwikkelen van economische kennisclusters;
internationale bereikbaarheid;
de beleefbaarheid van stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur.

De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening wordt nader uitgewerkt in de Verordening ruimte. De
Verordening ruimte is één van de uitvoeringsinstrumenten voor de provincie Noord-Brabant om
bovenstaande doelen te realiseren.
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4.2.2

Verordening ruimte 2014

4.2.2.1

Inleiding

De Verordening ruimte is een planologische verordening waarin eisen gesteld worden aan de door de
gemeente op te stellen bestemmingsplannen en beheersverordeningen en vormt een direct
toetsingskader voor bouwaanvragen. De Verordening ruimte 2014 is voor het eerst in maart 2014
vastgesteld. Op 10 juli 2015 is de Verordening ruimte geheel opnieuw vastgesteld. Jaarlijks vinden
kaartaanpassingen plaats. Op 18 november 2016 is de meest recente Veegronde van de Verordening
ruimte vastgesteld. Hierna wordt gesproken over de Verordening ruimte.
In de Verordening ruimte zijn regels opgenomen waarvan de provincie het belangrijk vindt dat die door
iedere gemeente worden toegepast bij ruimtelijke besluiten. De onderwerpen die in de Verordening
ruimte staan, komen uit de provinciale structuurvisie. Daarin staat wat de provincie van belang vindt
en hoe de provincie die belangen wil realiseren. De Verordening ruimte is daarbij een van de
manieren om die provinciale belangen veilig te stellen.
De Verordening ruimte bevat onder andere de volgende onderwerpen:

-

bevordering van de ruimtelijke kwaliteit;
stedelijke ontwikkeling;
agrarische ontwikkeling en windturbines;
water;
natuur en landschap;
cultuurhistorie.

4.2.2.2

Aanduidingen projectlocatie in Verordening ruimte

Navolgende figuur geeft de aanduidingen van de projectlocatie in de Verordening ruimte weer.

Figuur 15: Aanduiding projectlocatie in Verordening ruimte ‘Agrarische ontwikkelingen en windturbines’
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De projectlocatie is aangeduid als gelegen in de structuur ‘gemengd landelijk gebied’ en is aangeduid
als ‘beperkingen veehouderij’.
In het landelijk gebied stimuleert de provincie het mengen van functies voor een sterke
plattelandseconomie. De aanduiding van een gebied als gemengde plattelandseconomie, zoals ter
plaatse van de projectlocatie, impliceert meer ruimte voor niet-agrarische functies. Het gaat daarbij
onder ander om het zoeken naar nieuwe economische dragers voor een vitaal platteland.
Doel van de aanduiding ‘beperkingen veehouderij’ is om een verdere intensivering vanwege
ontwikkelingen in de veehouderij in de aangeduide gebieden tegen te gaan. De beoogde ontwikkeling
heeft geen betrekking op een intensivering van de veehouderij. Ten behoeve van de beoogde
herontwikkeling worden juist 1.000 m² stallen ten behoeve van de intensieve veehouderij gesloopt en
milieuwinst, in de vorm van het uit de markt halen van 3.500 kg fosfaat, behaald.
4.2.2.3

Regels bevordering ruimtelijke kwaliteit

Speerpunt bij ontwikkelingen binnen de provincie Noord-Brabant is de bevordering van de ruimtelijke
kwaliteit. Er is onder voorwaarden ontwikkelingsruimte in het buitengebied, mits een ontwikkeling
bijdraagt aan een versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast dient bij nieuwe ontwikkelingen
het principe van zorgvuldig ruimtegebruik te worden toegepast. Dat betekent dat eerst gekeken wordt
naar mogelijkheden voor intensivering of hergebruik op of binnen bestaand bebouwd gebied.
In de Verordening ruimte is uitdrukkelijk bepaald dat bij Ruimte voor Ruimte ontwikkelingen geen
toepassing hoeft te worden gegeven aan de regel dat een bestaande locatie moet worden gebruikt
(artikel 3.1, tweede lid onder a). Ook is bepaald dat Ruimte voor Ruimte ontwikkelingen reeds
bijdragen aan een investering in het landschap.

4.2.2.4

Artikel 7 Gemengd landelijk gebied

In artikel 7 van de Verordening ruimte zijn regels opgenomen met betrekking tot de structuur
‘gemengd landelijk gebied’. Artikel 7.8 bevat regels met betrekking tot Ruimte voor Ruimte. In dit
artikel is bepaald dat een bestemmingsplan gelegen in een bebouwingsconcentratie binnen gemengd
landelijk gebied kan voorzien in de bouw van één of meer Ruimte voor Ruimte woningen. Het
plangebied is gelegen in een bebouwingsconcentratie en op basis van de Verordening ruimte in
gemengd landelijk gebied. De ontwikkeling dient daarnaast te voldoen aan de Regels voor Ruimte
voor Ruimte woningen, hier wordt navolgend op ingegaan. De ontwikkeling van één Ruimte voor
Ruimte woning binnen het plangebied betreft geen (aanzet voor) een stedelijke ontwikkeling.

4.2.3 Regels voor Ruimte voor Ruimte woningen
In de Verordening ruimte is aangegeven dat nieuwbouw van woningen plaats dient te vinden in de
stedelijke gebieden. Onder voorwaarden is de bouw van woningen mogelijk binnen zogenoemde
zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling en binnen de zonering integratie stad-land. Voor de bouw
van Ruimte voor Ruimte woningen wordt hierop een uitzondering gemaakt. In artikel 7.8 van de
Verordening ruimte zijn regels opgenomen voor de ontwikkeling van Ruimte voor Ruimte woningen
binnen de structuur ‘Gemengd landelijk gebied’. Hierna wordt de beoogde ontwikkeling getoetst aan
de regels voor Ruimte voor Ruimte woning binnen de structuur ‘Gemengd landelijk gebied’.
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-

-

-

-

er sprake is van een aanzienlijke milieu- en ruimtelijke kwaliteitswinst;
Door aankoop van een bouwtitel Ruimte voor Ruimte is zeker gesteld dat er sprake is van
ruimtelijke milieu- en kwaliteitswinst. Voor de ontwikkeling van een Ruimte voor Ruimte
woning is 1.000 m² aan stallen gesloopt en is een omvang van 3.500 kg aan fosfaatrechten uit
de markt gehaald. De gemeente Asten vereist in aanvulling hierop dat de bouwtitel Ruimte
voor Ruimte uit de gemeente Asten afkomstig is of wordt betrokken via de
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte CV.
de Ruimte voor Ruimte kavel is op een planologisch aanvaardbare locatie in een
bebouwingsconcentratie gelegen;
Het plangebied is gelegen binnen de bebouwingsconcentratie ‘Meijelseweg’ Deze
bebouwingsconcentratie is verankerd in een gemeentelijke beleidsvisie evenals in het
ontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Asten. De inpassing van de
beoogde woning is stedenbouwkundig getoetst en als passende bevonden.
Een goede landschappelijke inpassing van de te bouwen woning is verzekerd;
In samenhang met de ontwikkeling van de beoogde Ruimte voor Ruimte woning is sprake van
een goede landschappelijke inpassing. Dit is verankerd in de regels van dit bestemmingsplan.
Er geen sprake is van (een aanzet voor) een stedelijke ontwikkeling
Met de beoogde herontwikkeling is geen sprake van een aanzet tot stedelijke ontwikkeling
maar van een duurzame inpassing van een Ruimte voor Ruimte woning binnen een
bebouwingsconcentratie.

Per Ruimte voor Ruimte kavel moet zijn aangetoond dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- een of meer veehouderijen gericht op het houden van varkens of pluimvee zijn in het geheel
beëindigd waarbij alle bedrijfsgebouwen ten dienste van de veehouderij, niet zijnde de
bedrijfswoning, zijn gesloopt;
- de hier eerder bedoelde veehouderijen zijn voorafgaand aan de beëindiging gedurende een
periode van drie jaar onafgebroken in bedrijf geweest;
de hier eerder bedoelde veehouderijen zijn gevestigd binnen de aanduiding ‘Beperkingen
veehouderij’ of op een locatie die vanwege omliggende waarden en functies niet geschikt is
voor de uitoefening van een veehouderij;
er tenminste 1000 m² bedrijfsgebouwen ten dienste van de veehouderij, niet zijnde de
bedrijfswoning, zijn gesloopt met een minimum van 200 m² op iedere beëindigingslocatie;
de ten behoeve van de eerder bedoelde veehouderijen geregistreerde rechten betreffende de
fosfaatproductie in een gezamenlijke omvang van tenminste 3.500 kg uit de markt zijn
genomen door doorhaling van de bij de Dienst Regelingen geregistreerde rechten, waarbij per
beëindigingslocatie een minimum van 700 kg aan rechten betreffende de productie van
fosfaat aanwezig is;
de rechten als hiervoor genoemd moeten vanaf het moment van beëindiging van de
bedrijfsvoering tot aan het moment van uit de markt nemen geregistreerd staan op naam van
de veehouderij die beëindigd;
de omgevingsvergunning milieu op iedere beëindigingslocatie is ingetrokken;
een passende herbestemming is gelegd op iedere beëindigingslocatie waarbij in ieder geval
het houden van vee en het bouwen van nieuwe bedrijfsgebouwen is uitgesloten;
in redelijkheid niet op andere wijze is voorzien in de beëindiging van de veehouderij.
De bouwtitel voor de te realiseren Ruimte voor Ruimte woning zal worden aangekocht binnen de
gemeente Asten. Hiermee is zeker gesteld dat voldaan is aan de voorwaarden zoals genoemd in de
Verordening ruimte.
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In de Verordening ruimte is opgenomen dat de mogelijkheid tot het ontwikkelen van Ruimte voor
Ruimte woningen vervalt indien er in totaal 3.500 Ruimte voor Ruimte kavels door of vanwege de
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte zijn ontwikkeld. Deze omvang is nog niet behaald.

4.3

Gemeentelijk beleid

4.3.1

Structuurvisie ‘De Avance’

Op 2 februari 2006 heeft de gemeenteraad van Asten de structuurvisie ‘De Avance’ vastgesteld. Deze
visie geeft de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van Asten weer tot het jaar 2030. De
structuurvisie is zowel een richtinggevend kader als een toetsingskader waarin gewenste en
ongewenste ontwikkelingen in de toekomst zijn beschreven. De ruimtelijke vertaling is weergegeven
op twee kaartbeelden: een structuurkaart met de bestaande kwaliteiten van de gemeente en de
strategiekaart waarin keuzes en ontwikkelingen voor de toekomst zichtbaar zijn gemaakt. Beide
kaartbeelden zijn gecombineerd tot een Ruimtelijk Model, waarin de gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen voor de komende decennia zijn weergegeven. Navolgende figuur betreft een uitsnede
van het Ruimtelijke Model waarop de projectlocatie met zwart is omcirkeld.

Figuur 16: Uitsnede strategiekaart ‘De Avance’

De projectlocatie is op de strategiekaart aangeduid als gelegen in ‘half gesloten agrarisch landschap’.
Het ‘half gesloten agrarische landschap’ kenmerkt zich door de jarenlange invloed die de mens heeft
gehad op dit gebied. Deze invloed heeft zijn sporen achtergelaten in de vorm van historische
bebouwingslinten- en clusters, oude akkercomplexen met een bolle ligging en agrarische gronden met
een verfijnd verkavelingspatroon. Deze cultuurhistorische en landschappelijke waarden koestert de
gemeente Asten, zonder de ontwikkeling in het gebied tot een stilstand te roepen. Het ‘half gesloten
agrarische landschap’ biedt volop kansen voor verdere agrarische en stedelijke ontwikkeling.
De volgende deelstrategie voor het ‘half gesloten agrarisch landschap’ onderbouwt de herontwikkeling
van de locatie naar een woningbouwlocatie:
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-

De ontwikkeling van nieuwe landgoederen en buitenplaatsen, maar ook Ruimte voor Ruimte
woningen kunnen een bijdrage leveren aan de versterking van het landschapsbeeld van het ‘half
gesloten landschap’.

Onderhavig initiatief is passend binnen het beleid zoals weergegeven in de toekomstvisie van de
gemeente Asten ‘De Avance’.

4.3.2 Woonvisie 2010 t/m 2019
De gemeente Asten is haar woonbeleid aan het actualiseren. Dit heeft geleid tot een nieuwe
gemeentelijke Woonvisie. In deze visie is het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Asten voor de
komende 10 jaar vastgelegd. De Woonvisie biedt belangrijke handvatten om richting te geven aan de
ontwikkeling van de gemeente.
De gemeente heeft de ambitie in de komende jaren de positie als aantrekkelijke woongemeente voor
alle doelgroepen te behouden en waar mogelijk te versterken. Met de Woonvisie heeft de gemeente
een goede basis om concrete woonprojecten op te pakken. Het geeft een kwantitatieve en
kwalitatieve inkleuring aan de woningbouwontwikkeling van de gemeente.
In de Woonvisie wordt als middel om de positie als aantrekkelijke woongemeente te behouden en
mogelijk te versterken, ruimte voor differentiatie en participatie genoemd. Het aanbieden van
gevarieerde woonmilieus en woonvormen moet de inwoners meer mogelijkheden bieden om in de
huidige wijk of kern naar eigen wens te wonen. Daarvoor wil de gemeente ruimte bieden voor wensen
en initiatieven van inwoners. Onderhavig Ruimte voor Ruimte initiatief is een voorbeeld van een
particulier initiatief. De ontwikkeling van een Ruimte voor Ruimte woning is daarmee passend binnen
de gemeentelijke Woonvisie. Daarnaast valt de Ruimte voor Ruimte woning niet binnen het
woningbouwprogramma zodat tevens voldoende woningbouw voor doelgroepen zoals starters plaats
kan vinden.

4.3.3 Structuurvisie Bebouwingsconcentraties
Op 14 december 2010 heeft de gemeente Asten de ‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’
vastgesteld. Het doel van deze structuurvisie is het bereiken van kwaliteitsverbetering in het
buitengebied. Deze structuurvisie koppelt de realisatie van landschappelijke kwaliteit aan ‘rode’
ontwikkelingen en vormt zo het instrument voor het bereiken van de doelstelling.
In de ‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’ is de projectlocatie aangeduid als gelegen in
bebouwingsconcentratie Meijelseweg. Het betreft een kernrandzone gelegen ten zuidoosten van de
kern Heusden. Navolgende figuur geeft een kaartbeeld van de visie op de bebouwingsconcentratie
Meijelseweg uit de ‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’ weer.
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Figuur 17: Kaartbeeld visie Structuurvisie bebouwingsconcentratie gemeente Asten

In de ‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’ wordt onder andere ‘wonen’ genoemd als mogelijke
functie in de bebouwingsconcentratie. Tevens is de volgende visie opgenomen:
De projectlocatie is aangewezen als ‘belangrijk zicht’, ook is sprake van een achterste rooilijn
aangegeven en is aan de voorzijde van het perceel sprake van een bomenlaan. Met de oprichting van
een ruimte voor ruimte woning ter plaatse van de Meijelseweg nabij 50 zal rekeningen gehouden
dienen te worden met het behoud van het zicht op het achterliggende landschap ter plaatse van de
projectlocatie. In de regels en verbeelding van het bestemmingsplan ‘Veegplan gemeente Asten 20172’ kunnen regels of aanduidingen worden opgenomen welke het vrije doorzicht borgen. Tevens blijft
met de oprichting van een ruimte voor ruimte woning binnen het betreffende kavel voldoende ruimte
voor doorzicht naar het achterliggende landschap behouden. De projectlocatie heeft een frontbreedte
van circa 35 meter. Met de situering van de woning is rekening gehouden met behoud van doorzicht
naar het achterliggende landschap.
De ontwikkeling van een Ruimte voor Ruimte woning is een passende ontwikkeling op basis van de
‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’.

4.3.4
4.3.4.1

Bestemmingsplan
‘Buitengebied Asten 2008’

Ter plaatse van de projectlocatie is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2008’ het vigerende
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten’ is op 7 juli 2009 door de gemeenteraad
gewijzigd vastgesteld en op 10 oktober 2009 in werking getreden
De locatie aan Meijelseweg 50 is bestemd als ‘Agrarisch’ met de aanduiding ‘archeologisch
aandachtsgebied’. Aan de voorzijde van de projectlocatie ligt de aanduiding ‘Landschapselement’.
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Op de verbeelding met de kansen en ontwikkelingen kent de locatie de aanduidingen
‘bebouwingsconcentratie’, ‘extensiveringsgebied overig’ en ‘hindercirkelrioolwaterzuiveringsinstallatie’.

4.3.4.2

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2016’

De gemeente Asten is doende met het actualiseren van het bestemmingsplan voor het buitengebied.
Op 19 oktober 2016 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten’ als ontwerp ter inzage gelegd.
Hierin is de projectlocatie bestemd als ‘Agrarisch’ met de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’
en de gebiedsaanduidingen ‘wetgevingzone – beperkingen veehouderij’, ‘overige zone –
urgentiegebied’ en ‘overige zone – bebouwingsconcentratie’.

4.3.4.3

Conclusie

Gronden die zijn bestemd als ‘Agrarisch’ zijn bedoeld voor agrarisch grondgebruik en extensief
recreatief medegebruik. De bouw van een burgerwoning is niet toegestaan ter plaatse van de
bestemming ‘Agrarisch’. De beoogde herontwikkeling is dan ook niet mogelijk binnen de regels van
het vigerende bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan. Om de beoogde herontwikkeling
daadwerkelijk mogelijk te maken is derhalve een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Daartoe
zal de ontwikkeling worden meegenomen in het ‘Asten veegplan 2017-2’. Een bouwvlak zal worden
toegevoegd ten behoeve van de oprichting van een Ruimte voor Ruimte woning ter plaatse.

4.3.5 Bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’
Ter plaatse van de projectlocatie is tevens het bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’ vigerend.
Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 24 juni 2013 en omvat het gehele grondgebied van de
gemeente Asten waarover het gemeentelijk archeologiebeleid geïmplementeerd is. Bestaande
bestemmingsplannen waarvan de archeologische regels voldoende bescherming bieden, zijn buiten
het

bestemmingsplan

‘Asten

Archeologie

2012’

gehouden.

De

projectlocatie

is

in

het

bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’ bestemd als ‘Waarde – Archeologie 3’. De voor ‘Waarde –
Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen,
mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van de op of in deze gronden aanwezige en of te
verwachten archeologische monumenten. Op of in de voor 'Waarde – Archeologie 3' aangewezen
gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van:

-

vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en/of alleen
de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders en/of parkeergarages;
of gebouwen tot maximaal 2,5 meter uit de bestaande fundering worden opgericht;

-

een bouwwerk dat geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt;
een bouwwerk waarvan de oppervlakte kleiner is dan 2.500 m² of minder diep reikt dan 0,4 meter
beneden maaiveld;

-

bebouwing welke nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte van 3
meter;

-

gronden die reeds verstoord zijn op een diepte van meer dan 0,4 meter beneden maaiveld.
gronden waarvan op basis van eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat er geen
behoudenswaardige archeologica is aangetroffen.
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Met de beoogde herontwikkeling wordt de toevoeging van een woning beoogd binnen de
projectlocatie. De verstoringsoppervlakte blijft met de beoogde herontwikkeling altijd beneden de
2.500 m². Een archeologisch onderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht.
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5.

MILIEUASPECTEN

5.1

Bodem

Het is niet toegestaan om te bouwen op verontreinigde grond. Daarom vraagt de gemeente bij een
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen om een verkennend bodemonderzoek (conform NEN
5740). Indien uit het bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van een verontreiniging die het beoogde
gebruik niet toestaat, is een sanering noodzakelijk voordat gebouwd kan worden. Ten behoeve van de
beoogde woningen is reeds een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Navolgende conclusies en
aanbevelingen komen voort uit het uitgevoerde bodemonderzoek:
‘In de zintuiglijk schone bovengrond van mengmonster BG2 zijn gehaltes aan zink, cadmium, kwik en
lood gemeten boven de achtergrondwaarden. De overschrijdingen zijn marginaal en vormen geen
aanleiding voor aanvullend onderzoek. In het andere bovengrond mengmonster BG1 en het
ondergrond mengmonster BG1 en het ondergrond mengmonster OG1 zijn geen gehaltes gemeten
boven de achtergrondwaarden.
In het grondwater ter plaatse van 01 zijn gehaltes aan koper, zink, cadmium en barium gedetecteerd
boven de streefwaarden. De verhogingen aan metalen zijn toe te schrijven aan regionaal verhoogde
waardes. De overschrijdingen zijn marginaal en vormen geen aanleiding voor nader onderzoek.
Conclusie en advies
De resultaten van het onderzoek stemmen niet geheel overeen met de hypothese. De resultaten
vormen echter geen aanleiding tot aanpassing van de onderzoeksstrategie. Ter plaatse van de
onderzoekslocatie zijn geen verontreinigingen aangetoond die aanleiding vormen voor het uitvoeren
van nader of aanvullend bodemonderzoek.
De bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vormt, ons inziens, geen belemmering voor
de beoogde oprichting van een ruimte-voor-ruimte woning.
De eventueel bij werkzaamheden vrijkomende grond is op of buiten het onderzoeksterrein
herbruikbaar. Indien vrijkomende grond van de locatie afgevoerd dient te worden, dient men rekening
te houden met de regels van het vigerend Besluit Bodemkwaliteit.’
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek (Bodeminzicht, ‘Verkennend bodemonderzoek
Meijelseweg naast nr. 50 te Asten’ projectnummer B1828, d.d. 31 maarti 2017) is als bijlage bij
onderhavige toelichting gevoegd.

5.2

Waterhuishouding

5.2.1

Inleiding

Het doel van de watertoets is te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op
evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante plannen
en besluiten.
Een watertoets maakt de mogelijke negatieve invloeden van het initiatief binnen de planlocatie
inzichtelijk. Tevens geeft de watertoets oplossingsrichtingen aan waarmee mogelijke optredende
negatieve invloeden beperkt of ongedaan gemaakt kunnen worden. Het waterschap heeft een aantal
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principes gedestilleerd, die van belang zijn als vertrekpunt van het overleg tussen initiatiefnemer en
waterbeheerder. De projectlocatie valt onder het beheer van waterschap Aa en Maas.

5.2.2

Principes waterschap Aa en Maas

Het waterschap Aa en Maas hanteert navolgende principes:

-

gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater;
doorlopen van de afwegingsstappen: ‘hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer’;
hydrologisch neutraal bouwen;
water als kans;
meervoudig ruimtegebruik;
voorkomen van vervuiling;
wateroverlastvrij bestemmen;
waterschapsbelangen.

5.2.3

Relevant beleid

5.2.3.1

Waterbeheerplan 2016-2021

In het Waterbeheerplan (WBP) is beschreven welke doelstellingen door Waterschap Aa en Maas
worden nagestreefd in de periode 2016 - 2021 en hoe zij die doelstellingen gaan halen. Dit is
geformuleerd aan de hand van 4 programma’s:
1.

Veilig en Bewoonbaar beheergebied
Bij dit programma gaat het er om het beheergebied zo goed mogelijk te beschermen tegen
overstromingen van de Maas en het regionale watersysteem. Goede dijken om overstromingen
vanuit de Maas te voorkomen. Voldoende ruimte voor water om overlast uit het regionale
systeem te beperken en een goede calamiteitenorganisatie om als er toch problemen dreigen te
ontstaan, zo adequaat mogelijk te kunnen handelen.

2.

Voldoende water en Robuust watersysteem
Dit programma gaat over het zorgen voor een adequate en duurzame watervoorziening in ons
beheergebied voor de diverse gebruiksfuncties in hun onderlinge samenhang. Dit doen we door
het optimale peil en debiet na te streven in beken, kanalen, sloten én in de ondergrond
(voorraadbeheer). Droogteperioden hebben daardoor nu en in de toekomst een zo kort en klein
mogelijke impact.

3.

Gezond en Natuurlijk water
Dit programma gaat in op alle activiteiten van het waterschap die bijdragen aan het bereiken van
de doelstellingen op het gebied van gezond en natuurlijk water. We gaan in op hoe we toewerken
naar een watersysteem met een goede waterkwaliteit, dat ecologisch goed functioneert en waar
de inwoners en bezoekers van ons beheergebied van kunnen genieten.

4.

Schoon water
Dit programma gaat over de doelen en activiteiten met betrekking tot de afvalwaterketen met
daarbinnen een centrale plek voor het zuiveren van afvalwater. Het programma vertoont een
grote samenhang met het programma gezond en natuurlijk water. Immers, transporteren en
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zuiveren van afvalwater is een belangrijke activiteit om tot een gezond en natuurlijk watersysteem
te komen.

5.2.3.2

Keur waterschap Aa en Maas 2015

Voor waterhuishoudkundige ingrepen ter plaatse van de projectlocatie is de ‘Keur waterschap Aa en
Maas

2015’

van toepassing. De

Keur

is

een

waterschapsverordening die

gebods-

en

verbodsbepalingen bevat met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor de
waterhuishouding en het waterbeheer. Op grond van de Keur is het onder andere verboden om
handelingen te verrichten waardoor het onderhoud, aanvoer, afvoer en/of berging van water kan
worden belemmerd, zonder een ontheffing van het waterschap.
Navolgende figuur geeft een overzicht van de ligging van beschermings- en attentiegebieden in de
omgeving van de projectlocatie.
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Figuur 18: Keur waterschap Aa en Maas 2015

De projectlocatie is niet aangeduid als gelegen in keurgebied.

5.2.3.3

Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van
hemelwater, Brabantse waterschappen

De drie Brabantse waterschappen, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta hanteren sinds 1
maart 2015 dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij het verhard
oppervlak

toeneemt.

Deze

(beleids)uitgangspunten

zijn

geformuleerd

in

de

‘Beleidsregel

Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse
waterschappen’.
Bij een toename en afkoppelen van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat plannen zoveel
mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De waterschappen maken bij het beoordelen van
plannen met een toegenomen verhard oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. Hoewel
er relatief veel kleine plannen zijn veroorzaken deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een
toename van de maatgevende afvoer. Het waterschap maakt grofweg onderscheid in projecten met
een toename van verhard oppervlak van maximaal 2.000 m², toename van een verhard oppervlak
tussen de 2.000 m² en 10.000 m² en projecten met een toename van het verhard oppervlak van meer
dan 10.000 m².
Als gevolg van de beoogde herontwikkeling wordt een vrijstaande woning met daarbij bijgebouwen en
bijbehorende erfverharding opgericht. De toename aan verhard oppervlakte zal niet meer bedragen
dan 500 m².
Op basis van de Keur en de ‘Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor
afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen’ wordt geen compensatie vereist voor plannen
met een toename van verhard oppervlak van minder dan 2.000 m². Het hemelwater afkomstig van het
toegenomen verhard oppervlak mag naar bestaand oppervlaktewater worden afgevoerd, mits daarbij
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in voldoende mate met de omgeving rekening gehouden wordt en geen wateroverlast op eigen terrein
of bij derden ontstaat. Op vrijwillige basis is de aanleg van een infiltratievoorziening toegestaan.

5.2.4

Hemelwaterafvoer na herontwikkeling

5.2.4.1

Bodemsamenstelling en geohydrologische situatie

De maaiveldhoogte ter plaatse van de projectlocatie bedraagt circa NAP +33 meter. De GHG ter
plaatse van de projectlocatie is gelegen tussen 80-140 cm-mv. Ter plaatse is sprake van
veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (Hn 21).

5.2.4.2

Hydrologisch neutraal bouwen

Uitgangspunt bij nieuwbouw is dat er hydrologisch neutraal wordt gebouwd. Dit betekent dat het
hemelwater dat valt op daken en verhardingen niet versneld mag worden afgevoerd naar het
oppervlaktewater of naar het riool.
Middels de beoogde herontwikkeling neemt de oppervlakte aan bebouwing ter plaatse van de
projectlocatie niet toe met meer dan 500 m². Op grond van de nieuwe regels van het waterschap zijn
hiervoor geen compenserende maatregelen noodzakelijk. Op vrijwillige basis kunnen deze echter
worden aangelegd. Aangezien bij de locatie geen extra afvoercapaciteit aanwezig is, dient het
hemelwater geïnfiltreerd te worden. De grondsoort en de hoogte van het grondwater bieden
mogelijkheden voor waterberging. Gezien de diepte van de GHG is een infiltratieriool in combinatie
met een infiltratieveld dan wel zaksloot een geschikte vorm om het hemelwater te infiltreren.

5.2.4.3

Kwaliteit van te lozen en infiltreren hemelwater

Enkel schoon regenwater mag worden geïnfiltreerd. Om de kwaliteit van het hemelwater te
garanderen, dienen onderdelen welke met regenwater in aanraking kunnen komen, te worden
vervaardigd of te bestaan uit niet-uitloogbare bouwmaterialen zoals kunststoffen of gecoat staal of
aluminium (in plaats van zink, lood of asfalt etcetera). Door het gebruik van niet-uitlogende materialen
komen geen verhoogde concentraties verontreinigende stoffen (DuBo-maatregelen) voor in het te
infiltreren water. Infiltratie van afgekoppelde verhardingen zoals opritten, parkeerplaatsen en terrassen
mag niet verontreinigd zijn met chemische bestrijdingsmiddelen, olie, agressieve reinigingsmiddelen of
andere verontreinigende stoffen.

5.2.5

Afvalwater

Het afvalwater afkomstig van de projectlocatie wordt afgevoerd via het gemeentelijk rioleringsstelsel.
De initiatiefnemer zal de aansluitingskosten betalen. Er is sprake van voldoende capaciteit voor het
afvoeren van afvalwater.

5.3

Cultuurhistorie

De projectlocatie ligt op basis van de cultuurhistorische waardenkaart in de regio ‘Peelrand’. De
Peelrand bestaat uit een ring van middeleeuwse dorpen op enige afstand van het voormalige
veengebied van De Peel. Deze oude dorpen worden gekenmerkt door akkercomplexen, schaarse
groenlanden en voormalige heidevelden. De heidevelden zijn in de negentiende en twintigste eeuw
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ontgonnen en grotendeels omgezet in landbouwgrond, waardoor er een waardevol mozaïek is
ontstaan van oude en jonge ontginningen. Enkele kastelen, diverse kloosters en de Peel-Raamstelling
verlenen het gebied extra cultuurhistorische betekenis. Tevens is de projectlocatie gelegen op het
‘Dekzandeiland

Asten-Deurne’,

dit

landschap

met

cultuurhistorisch

belang

bestaat

uit

dekzandeilanden die van elkaar worden gescheiden door beekdalen. De Meijelseweg betreft een lijn
van redelijk hoge waarde. Aan de projectlocatie is verder geen specifieke cultuurhistorische waarde
toegekend. De beoogde herontwikkeling heeft geen gevolgen voor de cultuurhistorische waarden in
de omgeving van de projectlocatie en is in het kader van cultuurhistorie dan ook geen bezwaar.

5.4

Archeologie

5.4.1

Verdrag van Valletta

In 1992 is het Verdrag van Valletta door de landen van de Europese Unie waaronder Nederland
ondertekend. Dit verdrag verplicht de Europese overheden tot het beschermen van archeologisch
erfgoed. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat archeologische waarden in situ bewaard
moeten blijven. Dat wil zeggen, dat er naar gestreefd moet worden om de waarden op de locatie te
behouden. Als dit niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij realisatie van bouwplannen, dan moeten de
waarden worden opgegraven en ex situ worden bewaard.

5.4.2

Wet op de archeologische monumentenzorg

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) van kracht
geworden. In de Wamz zijn de uitgangspunten van het Verdrag van Valletta voor Nederland nader
uitgewerkt. Eén van de uitgangspunten van de Wamz is dat op gemeentelijk niveau op verantwoorde
wijze wordt opgegaan met het archeologisch erfgoed. De Wamz heeft dan ook een decentraal
karakter en heeft gemeenten tot bevoegd gezag gemaakt wat betreft de zorg voor het archeologische
bodemarchief binnen hun grondgebied.

5.4.3

Archeologiebeleid Asten

De gemeente Asten heeft in het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg en de Wet
ruimtelijke ordening een eigen archeologiebeleid ontwikkeld. Volgens het archeologiebeleid, kaart 3B
(bodemverstoringen) is de projectlocatie niet aangewezen als gelegen binnen een gebied met een
bodemverstoring. Ter plaatse worden geen archeologische resten verwacht.
Het archeologisch beleid is vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’. Dit
bestemmingsplan is vastgesteld op 24 juli 2013 en omvat het gehele grondgebied van de gemeente
Asten waarover het gemeentelijk archeologiebeleid geïmplementeerd is. In het bestemmingsplan
‘Asten Archeologie 2012’ is aan de projectlocatie aan de Meijelseweg nabij 50 de dubbelbestemming
‘Waarde – Archeologie 3’ toegekend, waarbij archeologisch onderzoek wordt vereist bij
bodemverstoringen dieper dan 40 cm beneden maaiveld, over een oppervlakte van meer dan
2

2.500m . Deze ondergrens wordt met de beoogde herontwikkeling niet overschreden. Een
archeologisch onderzoek wordt ter plaatse van de projectlocatie dan ook niet noodzakelijk geacht.
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5.5

Flora en fauna

5.5.1

Inleiding

Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Dit
netwerk verbindt bestaande natuurgebieden die vallen onder de Europese Vogelrichtlijn- of de
Habitatrichtlijngebieden. De Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn bedoeld ter bescherming van bedreigde
levensgemeenschappen van planten en dieren en bedreigde soorten van planten en dieren en hun
leefgebieden. De Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving
middels de Wet natuurbescherming. Deze wet is op 1 januari 2017 in werking getreden en vervangt de
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

5.5.2

Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming voorziet in specifieke kaders voor gebieden die op grond van
internationale verplichtingen moeten worden beschermd, te weten de Natura 2000-gebieden, bedoeld
in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Ten aanzien van de gebiedsbescherming is het de bedoeling
dat plannen en projecten eenduidig en integraal worden getoetst op hun invloed op de te beschermen
natuurwaarden in de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden.

Figuur 19: Ligging projectlocatie ten opzichte van Vogel- en Habitatrichtlijngebied

Het dichtstbijzijnde gelegen Natura 2000-gebied betreft het Vogel- en Habitatrichtlijngebied ‘De Groote
Peel’. Dit gebied is op een afstand van circa 2,5 kilometer van de projectlocatie gelegen. De beoogde
herontwikkeling heeft op een dergelijke afstand geen invloed op het Vogel- en Habitatrichtlijngebied.
Soortenbescherming
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5.5.3

Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming heeft tot doel in het wild levende planten en dieren te beschermen met het
oog op de instandhouding van soorten. De verbodsbepalingen en afwijkingsmogelijkheden in de Wet
natuurbescherming zijn uitsluitend van toepassing op de soorten waarvoor dit onmiddellijk voortvloeit
uit de vereisten van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern, het Verdrag van Bonn,
het Biodiversiteitsverdrag en de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de
vogelbescherming. Het gaat daarbij om alle op het Europees grondgebied in het wild levende vogels
en voorts om de dieren en planten van de soorten van Europees belang die van nature op het
Nederlands grondgebied voorkomen.
Om de instandhouding van de wettelijke beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve
effecten op die instandhouding voorkomen worden. Bij de totstandkoming van een nieuw
bestemmingsplan waarbij functies gewijzigd worden, moet worden voorkomen dat conflicten met
beschermde dier- en plantensoorten ontstaan en dient dus vooraf een beoordeling plaats te vinden.
De beoogde herontwikkeling betreft de oprichting van een woning in het kader van de regeling Ruimte
voor Ruimte. In de huidige situatie is sprake van agrarisch grasland bedoeld voor begrazing door
weidedieren. Ter plaatse is in de huidige situatie geen sprake van bebouwing. Verwacht wordt dat
enkele algemeen voorkomende beschermde zoogdiersoorten zoals de mol, konijnen, egel en een
aantal algemene muissoorten voor kunnen komen binnen de projectlocatie. Ter plaats is tevens
sprake van een aantal bomen, deze zullen behouden blijven. Indien met de beoogde herontwikkeling
bomen worden verwijderd, dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen van eventueel
aanwezige vogels (half maart tot en met juli). Derhalve dient dit plaats te vinden voorafgaand aan het
broedseizoen, dus vóór maart. Hierdoor wordt de projectlocatie ongeschikt gemaakt voor de
broedvogels. Verstoring wordt daarmee voorkomen. Vanuit de algemene zorgplicht dient daarnaast
tijdens de werkzaamheden continu gelet te worden op aanwezigheid van al dan niet beschermde
planten en dieren. Bij aantreffen van planten en dieren moet worden voorkomen dat deze worden
verstoord.

5.6

Geluid

Bij de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke woonfuncties is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de
mogelijke geluidshinder in het kader van de Wet geluidhinder. Langs alle wegen, woonerven en
wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur daargelaten, zijn geluidzones aanwezig
waarbinnen de geluidhinder getoetst dient te worden. Ter plaatse van het plangebied wordt een nieuw
geluidgevoelig object beoogd. Het plangebied is gelegen aan de Meijelseweg (nabij 50), waar een
maximumsnelheid geldt van 60 kilometer per uur. Derhalve is ten behoeve van de beoogde Ruimte
voor Ruimtewoning een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Navolgende conclusies en aanbevelingen
komen voort uit het uitgevoerde onderzoek:
“Voor wegverkeerslawaai is het pan gelegen binnen de geluidzone van de wegen
Meijelseweg, Bleekerweg, Slobeendweg en Vinkenstraat. Voor de wegen Bleekerweg,
Slobeendweg en Vinkenstraat geldt dat de geluidbelasting ten gevolgde van het wegverkeer
op deze wegen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe
woning overschrijdt.
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Voor de Meijelseweg geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woning de
voorkeursgrenswaarde wel overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB voor
nieuwbouw in buitenstedelijk gebied wordt eveneens overschreden een overschrijding van de
maximale ontheffingswaarde wordt in principe niet toegestaan door de Wet geluidhinder. Om
toch woningbouw te kunnen realiseren is het mogelijk de geveldelen ter plaatse van deze
toetspunten als “dove gevel” conform artikel 1b, lid 4 van de Wet geluidhinder uit te voeren. Dit
betekent derhalve dat er ter plaatse van verblijfspunten geen draaiende delen (ramen en
deuren) in deze gevels zijn toegestaan. Aangezien draaiende delen voor de vereiste
spuiventilatie noodzakelijk zijn, dient hier in de plattegrond rekening mee te worden gehouden.
Het aanleggen van een geluidwal of geluidscherm (overdrachtsmaatregelen) gericht op het
terugbrengen

van

de

geluidbelasting

ten

gevolge

van

het

wegverkeer

tot

de

voorkeursgrenswaarde ontmoet in de onderhavige situatie overwegende bezwaren van
stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Het vergroten van de afstand tussen
geluidbron en ontvangen is niet doeltreffend in onderhavige situatie.
Voor het toepassen van stiller wegdek (bronmaatregel) geldt dat de voorkeurgrenswaarde nog
altijd wordt overschreden. Deze geluidreducerende maatregel is derhalve niet erg
doeltreffend. Het toepassen van een stiller wegdek ontmoet bovendien overwegende
bezwaren van financiële aard. Derhalve wordt onderbouw verzocht hogere waarde te verlenen
conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder.
Aangezien in onderhavige situatie sprake is van een procedure hogere waarde, is voor de
woning een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels nodig. Bij
toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen (conform een nader
onderzoek) is vervolgens een binnenniveau van 33 dB gewaarborgd en is er dus te allen tijde
sprake van een goed woon- en leefklimaat. Tevens blijkt uit de rekenresultaten dat de woning
beschikt over een geluidluwe gevel danwel buitenruimte.”

Als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing is het rapport ‘Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Meijelseweg ong. Heusden’ toegevoegd. Ter plaatse van de in dit rapport genoemde toetspunten t01,
t02, t03 en t15 zal met de oprichting van de Ruimte voor Ruimte woning sprake zijn van een dove
gevel. Tevens zal ter plaatse van toetspunten t12, t13 en t14 op de eerste en tweede verdieping
sprake zijn van een dove gevel. In de praktijk betekent dit dat de gevels ter plaatse van deze
toetspunten geen draaiende delen (te openen ramen of deuren) in leefruimtes zijn toegestaan. Voor
de beoogde woning aan de Meijelseweg (nabij 50) betekent dit dat de volledige voorgevel van de
woning doof dient te zien, tevens geldt dat de eerste en tweede verdieping van de noordwestelijke
gevel doof dienen te zijn. Naar aanleiding van onderhavig rapport is te stellen dat het raadzaam is de
woning op een afstand van meer dan de minimaal gestelde 15 meter uit de as van de weg te situeren.
Het rapport is als bijlage toegevoegd aan deze ruimtelijke onderbouwing.
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5.7

Agrarische bedrijvigheid

5.7.1

Inleiding

5.7.1.1

Wet geurhinder en veehouderij

Bij besluitvorming omtrent de (her)ontwikkeling van de projectlocatie dient in het kader van het aspect
‘geur’ antwoord gegeven te worden op de vragen:

-

Is ter plaatse een aanvaardbaar woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig
object).

-

Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen veehouderij en derden).

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor
vergunningverlening als het gaat om geurhinder vanwege dierverblijven van veehouderijen. De wet
geeft onder andere normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een
geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). Gemeenten mogen, binnen bepaalde grenzen, bij
verordening van de normen in de Wet geurhinder en veehouderij afwijken (artikel 6 van de wet).

5.7.1.2

Voorgrondbelasting

Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting van een individuele veehouderij bedoeld. Een
aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aspect milieu van een veehouderij wordt getoetst
aan in de wet vastgelegde standaardwaarden voor maximale voorgrondbelasting of aan de wettelijk
vastgelegde standaardwaarden voor vaste afstanden dan wel aan de waarden welke vastgelegd zijn
in een gemeentelijke verordening.

5.7.1.3

Achtergrondbelasting

De geurbelasting ten gevolge van meerdere intensieve veehouderijen in de omgeving vormt de
achtergrondbelasting. De achtergrondbelasting bepaalt het woon- en leefklimaat op een locatie.

5.7.1.4

Geurverordening

De Wgv biedt middels artikel 6 de mogelijkheid aan gemeenten om bij verordening, binnen gestelde
marges, afwijkende normen vast te stellen. De gemeenteraad van de gemeente Asten heeft op 5 juli
2016 de ‘Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2016’ vastgesteld. Deze is op 9 september
2016 in werking getreden en legt afwijkende normen voor de voorgrondbelasting binnen de gehele
gemeente vast alsmede andere waarden voor de vaste afstanden ten opzichte van melkveehouderij
en pelsdierhouderij. Ter plaatse van de projectlocatie is op basis van deze geurverordening sprake
van een maximale geurbelasting van 5oue/m³, zie navolgende figuur.
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Figuur 20: Geurnormenkaart Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2016

5.7.1.5

Bedrijven in omgeving projectlocatie

In de omgeving van de projectlocatie (450 meter) ligt een aantal veehouderijbedrijven. Navolgende
kaart geeft een overzicht van de veehouderijbedrijven in de omgeving van de projectlocatie.

Projectlocatie

Bleekerweg 2

Bleekerweg 4

Heikamperweg 36
Spechtstraat 5

Meijelseweg 31

Heikamperweg 38

Heikamperweg 27

Gezandebaan 45

Figuur 21:Veehouderijbedrijven in de omgeving van de projectlocatie (bron: Provincie Noord-Brabant)

Navolgend worden de milieuvergunningen van deze bedrijven weergegeven.
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Figuur 22: Milieuvergunning Bleekerweg 2 te Heusden (Bron: Web-BVB)

Figuur 23: Milieuvergunning Bleekerweg 4 te Heusden (Bron: Web-BVB)

Figuur 24: Milieuvergunning Meijelseweg 31 te Heusden (Bron: Web-BVB)

Figuur 25: Milieuvergunning Heikamperweg 27 te Heusden (Bron: Web-BVB)
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Figuur 26: Milieuvergunning Heikamperweg 36 te Heusden (Bron: Web-BVB)

Figuur 27: Milieuvergunning Heikamperweg 38 te Heusden (Bron: Web-BVB)

Figuur 28: Milieuvergunning Spechtstraat 5 te Heusden (Bron: Web-BVB)

Figuur 29: Milieuvergunning Gezandebaan 45 te Heusden (Bron: Web-BVB)
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Als vuistregel voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat geldt dat de voorgrondbelasting
bepalend is voor de hinder, als de voorgrondbelasting tenminste de helft bedraagt van de
achtergrondbelasting. Navolgend worden derhalve de voorgrond- en achtergrondbelasting ter plaatse
van het plangebied inzichtelijk gemaakt.

5.7.2

Voorgrondbelasting

De voorgrondbelasting betreft de geurbelasting van één individuele veehouderij en wel van die
veehouderij welke de meeste geur op het geurgevoelige object veroorzaakt, hetzij omdat het een
grote veehouderij betreft, hetzij omdat de veehouderij dicht bij het geurgevoelige object is gelegen.
Met behulp van het programma V- stacks-Vergunning is de geurhinder van de individuele bedrijven op
het plangebied berekend, navolgende tabel geeft dit weer.
Uit deze berekeningen blijkt dat de veehouderij aan Heikamperweg 27 de hoogste geurbelasting op
de projectlocatie heeft en derhalve de dominante veehouderij is. De maximale geurbelasting is 8,5
oue/m³. Daarbij is gerekend met de coördinaten van de dichtstbij gelegen hoek van het bouwvlak.
Wanneer een veehouderijbedrijf reeds belemmerd wordt in haar ontwikkelingsmogelijkheden door
geurgevoelige objecten in de directe omgeving van de veehouderij mag gerekend worden met de
daadwerkelijke emissiepunten. Voor navolgend weergegeven berekening geldt derhalve dat de
uitkomst hoger is dan de daadwerkelijke geurbelasting. Deze waarde zal in de werkelijk situatie niet

Gezandebaan 45

Spechtstraat 5

Heikamperweg 38

Heikamperweg 36

Heikamperweg 27

Meijelseweg 31

Bleekerweg 4

Bleekerweg 2

behaald worden. Navolgend worden de resultaten van de berekeningen schematisch weergegeven.

x-coördinaat

181 793

182 030

181 959

181 488

181 317

181 323

182 049

181 755

y-coördinaat

376 665

376 794

376 529

376 386

376 376

376 445

376 558

376 351

geuremissie

8981,7

26111,88

18786,02

48543,6

40035

17734,2

19980,78

17951,4

hoogste voor-

3,5

2,2

2,0

8,5

4,8

2,1

1,4

2,4

grondbelasting
Figuur 30: Bepaling dominante veehouderij

5.7.3

Achtergrondbelasting

De achtergrondbelasting is de geurbelasting als gevolg van de veelheid aan veehouderijen in de
omgeving van een geurgevoelig object. De achtergrondbelasting is mede bepalend voor het
leefklimaat.
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Ten behoeve van de beoogde herontwikkeling is met behulp van het programma V-stacks-Gebied een
berekening van de achtergrondbelasting uitgevoerd. De resultaten van de geurhinder-berekening van
de achtergrondbelasting zijn navolgend weergegeven.
Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend
RecepID

X-coördinaten

Y-coördinaten

Geurnorm

Geurbelasting [OU/m3]

1001

181650

376676

20

15.583

1002

181666

376645

20

16.351

1003

181630

376624

20

17.149

1004

181610

376625

20

17.577

Figuur 31: Berekening achtergrondbelasting

Navolgend wordt de berekening op kaart weergegeven waarbij de projectlocatie is omkaderd met een
bolletjeslijn.

Figuur 32: Kaart berekening achtergrondbelasting

Er is sprake van een maximale achtergrondbelasting van 17.58 oue/m³. Uit de berekeningen van de
voorgrond- en achtergrondbelasting blijkt derhalve dat de voorgrondbelasting minder dan de helft van
de achtergrondbelasting betreft. De achtergrondbelasting is derhalve leidend voor de bepaling van het
woon- en leefklimaat ter plaatse.
In de ‘Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij’ is bepaald dat er in een concentratiegebied bij
een achtergrondbelasting van 14 - 20 oue/m³ sprake is van een percentage geurgehinderden van
16% - 20%. Ook is bepaald dat bij een percentage geurgehinderden van 16% - 20% sprake is van een
‘matig’ woon- en leefklimaat. Geconcludeerd kan worden dat het leefklimaat ter plaatse van het
plangebied van een acceptabel niveau is. Herontwikkeling van het plangebied is derhalve in het kader
van de achtergrondbelasting geen bezwaar.
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5.7.4

Belangenafweging

Als gevolg van de beoogde herontwikkeling mogen veehouderijbedrijven niet onevenredig in hun
belangen worden geschaad. Deze belangen bestaan uit de voortzetting van de bestaande
bedrijfsactiviteiten en, indien concrete uitbreidingsplannen aanwezig zijn (bijvoorbeeld een reeds
vergunde uitbreiding), de realisatie van deze uitbreidingsplannen. Tussen de veehouderijen in de
omgeving en de projectlocatie liggen in alle richtingen reeds woningen, waarmee de beoogde woning
binnen de projectlocatie niet de eerst belemmerende woning zal zijn. Met de beoogde herontwikkeling
worden derhalve geen veehouderijen in de ontwikkelingsmogelijkheden belemmerd.

5.8

Bedrijven en milieuzonering

5.8.1

Inleiding

Bij een ruimtelijke ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met milieuzoneringen van
bestaande en toekomstige bedrijven om zodoende de kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te
bevorderen. Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) opgestelde Lijst van Bedrijfsactiviteiten uit de handreiking ‘Bedrijven en
Milieuzonering’. De (indicatieve) lijst ‘Bedrijven en Milieuzonering’ uitgegeven door de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten geeft de richtafstanden weer voor milieubelastende activiteiten.
In de lijst ‘Bedrijven en Milieuzonering’ worden richtafstanden gegeven voor de aspecten geur, stof,
geluid en gevaar. De richtafstanden gelden tussen de grens van de bestemming en de uiterste grens
van de gevel van een woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunning vrij bouwen mogelijk
is.
De richtafstanden zijn afgestemd op twee omgevingstypen: ‘rustige woonwijk’ en ‘gemengd gebied’.
De richtafstanden in de VNG-publicatie kunnen in ‘gemengd gebied’, zonder dat dit ten koste gaat van
het woon- en leefklimaat, met één afstandsstap verlaagd worden. Het kan in dergelijke gebieden gaan
om bestaande gebieden met functiemenging en om gebieden waar bewust functiemenging wordt
nagestreefd, bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te brengen. Ook kernrandzones in
het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid wordt hieronder verstaan.

5.8.2

Bedrijven en milieuzonering binnen projectlocatie

Binnen de projectlocatie is geen sprake van niet-agrarische bedrijvigheid.

5.8.3

Bedrijven en milieuzonering in omgeving projectlocatie

In de omgeving van de projectlocatie is aan de Meijelseweg ongenummerd, aan de overzijde van de
weg ten noorden van de projectlocatie, een bedrijf aanwezig in de vorm van een bouwbedrijf. Het
bouwbedrijf kent een oppervlakte van 1.550 m². Op basis van de VNG-publicatie valt dit bedrijf in
milieucategorie 3.1 ‘bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²’ (SBI2008-code 41, 42, 43). In een
gemengd gebied dient ten opzichte van een bedrijf uit milieucategorie 3.1 een richtafstand van 30
meter te worden aangehouden. De afstand tussen de beoogde Ruimte voor Ruimte woning aan
‘Meijelseweg nabij 50’ en de grens van de bedrijfsbestemming van het bouwbedrijf bedraagt ten
minste 35 meter. De beoogde herontwikkeling is in het kader van bedrijven en milieuzonering derhalve
geen bezwaar.
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5.9

Externe veiligheid

5.9.1

Inleiding

Onder externe veiligheid verstaat men het beheersen van risico’s die direct of indirect voortvloeien uit
de opslag, de productie, het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het risico is daarbij
gedefinieerd als ‘de kans op overlijden’ voor personen. Recreatieve objecten kunnen onder het Bevi
worden aangemerkt als ‘kwetsbare objecten’ en dienen derhalve te worden beoordeeld in het kader
van externe veiligheid. De aanwezige risico’s zijn zeer afhankelijk van het brontype.
De relevante typen zijn: bedrijven, vervoer van gevaarlijke stoffen (per spoor, over de weg en het
water) en kabels en leidingen. Deze aspecten worden in de navolgende (sub)paragrafen nader
toegelicht.

5.9.2

Bedrijven

De projectlocatie is op de risicokaart van de provincie Noord-Brabant niet aangewezen als gelegen in
een risicogebied van een bedrijf met betrekking tot de externe veiligheid.

5.9.3

Vervoer van gevaarlijke stoffen

5.9.3.1

Vervoer over het spoor

Op het grondgebied van de gemeente Asten bevindt zich geen spoortracé. Dit aspect is dus niet van
toepassing.
5.9.3.2

Vervoer over de weg

Het transport van gevaarlijke stoffen moet primair via het hoofdwegennet plaatsvinden. Woonkernen
moeten hierbij vermeden worden. De grotere doorgaande wegen in de gemeente waarover dergelijke
transporten zullen plaatsvinden zijn de autosnelweg A67 en de provinciale weg N279. Aan de rand
van gemeente loopt de N266 in Someren. De dichtstbijzijnde gelegen route betreft de N279, gelegen
op een afstand van circa 1,7 kilometer van de projectlocatie. De projectlocatie ligt op een zodanige
afstand van deze route dat beïnvloeding normaliter niet plaats zal vinden.
5.9.3.3

Vervoer over het water

Op het grondgebied van de gemeente Asten bevinden zich geen waterwegverbindingen waarover
gevaarlijke stoffen vervoerd worden. Dit aspect is dus niet van toepassing.

5.10 Kabels en leidingen
Aan de westzijde van de gemeente Asten, parallel aan de gemeentegrens met Someren, bevindt zich
een hoogspanningslijn. Daar is tevens een gasleiding gelegen. De projectlocatie is op een afstand van
circa 2200 meter van deze hoogspanningslijn en buisleiding gelegen. Interactie kan dan ook niet
plaatsvinden.

5.11 Luchtkwaliteit
5.11.1 Inleiding
Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Met de Wet luchtkwaliteit en de
bijbehorende bepalingen en hulpmiddelen wil de overheid zowel de verbetering van de luchtkwaliteit
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bewerkstelligen als ook de gewenste ontwikkelingen in ruimtelijke ordening doorgang laten vinden. De
Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het
Nationaal Samenwerkingsprogramma. Binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma werken het
Rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. Het
Nationaal Samenwerkingsprogramma is op 1 augustus 2009 in werking getreden. De programmaaanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen.

5.11.2 Invloed herontwikkeling op luchtkwaliteit
Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze ‘niet in betekende mate’
(NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging als de 3% grens niet wordt overschreden. In de
‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen’ wordt aangeven op welke manier snel kan worden
vastgesteld of de bijdrage van een nieuwbouwproject op de luchtkwaliteit valt onder de term ‘niet in
betekenende mate’. De regeling geeft een harde omschrijving van het aantal gevallen. Voor
woningbouw geldt bij 1 ontsluitingsweg een aantal van 1.500 nieuwe woningen netto. Bij twee
ontsluitingswegen geldt een aantal van 3.000 woningen netto. Aangezien het plan slechts de bouw
van één Ruimte voor Ruimte woning mogelijk maakt, kan worden gesteld dat dit plan onder het begrip
NIBM valt en de luchtkwaliteit niet verder hoeft te worden onderzocht.

5.11.3 Luchtkwaliteit omgeving projectlocatie
In Nederland is een aantal plekken waar de achtergrondconcentratie fijnstof boven de wettelijke norm
ligt, waaronder in de gemeente Asten. Volgens EU-normen mag de daggemiddelde concentratie niet
meer dan 35 dagen per jaar hoger zijn dan 50 µg/m³. Voor het jaargemiddelde geldt een norm van 40
µg/m³. Navolgende figuur geeft de concentratie fijnstof ter plaatse van de projectlocatie weer.

Figuur 33: Uitsnede fijnstofkaart gemeente Asten

De concentratie fijnstof ter plaatse van de projectlocatie bedraagt 0 - 26 µg/m³. De concentratie fijnstof
blijft daarmee ruimschoots onder de toegestane normen van 40 µg/m³ en 50 µg/m³. Herontwikkeling
van de projectlocatie is derhalve in het kader van fijnstof geen bezwaar.
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5.12 Verkeer en infrastructuur
De projectlocatie is gelegen aan de Meijelseweg. De Meijelseweg verbindt richting het zuidoosten
Heusden en omgeving met Meijel. De Meijelseweg betreft een tweebaansweg met een evenwijdig
lopend en vrijliggend fietspad aan de zijde van de projectlocatie. Op de Meijelseweg is een maximale
snelheid van 60 km/h toegestaan.
De beoogde Ruimte voor Ruimte woning wordt ontsloten op de Meijleseweg via een nieuw te
realiseren inrit. Hierbij zal zorg worden gedragen voor het behouden van een veilige situatie met
betrekking tot langzaamverkeer dat gebruik maakt van het fietspad aan de Meijelseweg.
Binnen de projectlocatie wordt op eigen perceel ruimte gevonden voor parkeren. Er worden minimaal
twee parkeerplaatsen per woning gerealiseerd, exclusief garage.
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6.

UITVOERBAARHEID

6.1

Economische uitvoerbaarheid

Op 1 juli 2008 is samen met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de Grondexploitatiewet (Grexwet) in
werking getreden. In deze Grexwet is bepaald dat een gemeente bij het vaststellen van een
planologische maatregel, die mogelijkheden biedt voor de bouw van één of meer hoofdgebouwen,
verplicht is maatregelen te nemen die verzekeren dat de kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de locatie worden verhaald op de initiatiefnemer van het plan. Voor de ontwikkeling van
dit plan is er sprake van een particulier initiatief. De gemeente Asten zal in het kader van het bepaalde
in de Grexwet daarom alle door de gemeente te maken kosten verhalen op de initiatiefnemer. De
initiatiefnemer heeft derhalve met de gemeente Asten een anterieure overeenkomst gesloten. Op
deze wijze is de financiële haalbaarheid van het plan gegarandeerd.
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1
1.1

INLEIDING
Algemeen

In opdracht van Dhr. T. Scheepers te Asten heeft Bodeminzicht een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel
Meijelseweg naast nr. 50 te Asten (gemeente Asten).
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de Nederlandse Norm (NEN) 5740 [NNI,
januari 2009]. De NEN 5740 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van een onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 2000.
1.2

Aanleiding en doel van het onderzoek

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen oprichting van een ruimte-voor-ruimte woning op de
onderzoekslocatie.
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie.
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn aannames gedaan over het al dan niet aanwezig zijn van potentiële
verontreinigingsbronnen en is een onderzoekshypothese opgesteld.
1.3

Partijdigheid

Bodeminzicht en partijen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit rapport hebben op geen enkele
wijze een relatie met de opdrachtgever en zijn geen belanghebbenden bij de onderzochte locatie.
Bodeminzicht garandeert hiermee derhalve dat een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek is uitgevoerd.
1.4

Opbouw van het rapport

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
Vooronderzoek (hoofdstuk 2)
Uitgevoerde werkzaamheden (hoofdstuk 3)
De resultaten van het onderzoek (hoofdstuk 4)
Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5)
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2

VOORONDERZOEK

Onderdeel van een verkennend bodemonderzoek op basis van de NEN 5740 vormt een vooronderzoek, uit te voeren conform
NEN 5725 [NNI, januari 2009].
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
A. opdrachtgever
B. Het milieu-archief van de gemeente Asten
C. Kadastrale kaarten
D. Topografische kaarten
E. Grondwaterkaarten
F. www.bodemloket.nl
G. Locatiebezoek
H. Eigenaar/gebruiker onderzoekslocatie
2.1

Beschrijving onderzoekslocatie

adres onderzoekslocatie
kadastrale registratie
oppervlakte
ligging onderzoekslocatie
huidige functie
(half-)verharding aanwezig
bebouwing aanwezig?
omgeving

2.2

bron
A
C
A
D
G
G
G
D

Meijelseweg naast nr. 50 te Asten
Asten P 2070
1.550 m²
ten zuiden van de bebouwde kom van Heusden
weiland
nee
nee
noord:
woning met erf en tuin nr. 50
oost:
Meijelseweg
zuid:
steeg
west:
weiland

Voormalig gebruik
bron

voormalig gebruik locatie
algemeen
(sloot-)dempingen
ophogingen
bebouwing
bodembedreigende activiteiten
opslagtanks
opslag bodembedreigende
stoffen
2.3

bijlage
1
1
1
1
2
2
2
1

het perceel wordt vanaf de jaren veertig gebruikt voor agrarische doeleinden. Het heeft de functie akker of weiland. Daarvoor was sprake van heidegebied.
nee
nee
nee
nee

D

aanpassing
strategie
-

D
B
D
B

-

nee
nee

B
B

-

bron

Toekomstig gebruik

bestemming

de opdrachtgever wil een ruimte-voor-ruimte woning realiseren op de locatie

A

bodembedreigende activiteiten
opslagtanks
opslag bodembedreigende
stoffen

-

A

aanpassing
strategie
dit
initiatief
vormt de aanleiding
voor
het onderzoek
-

-

A
A

-
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2.4

Beschikbare onderzoeksgegevens
bron

onderzoek op locatie
onderzoek in directe omgeving
2.5

de locatie is niet eerder onderzocht
niet

B
B

aanpassing
strategie
-

Bodem- en geohydrologische gegevens

deklaag
eerste watervoerend
pakket
scheidende laag

Bodemopbouw
fijn tot matig grof zand. Plaatselijk komt leem,
klei en veen voor.
matig tot zeer grove grindrijke zanden, met
plaatselijk een kleilaag.
kleihoudende afzettingen

Nuenengroep

0-20 m-mv

Formatie van Sterksel/Veghel
Kedichem/Tegelen

20-65 m-mv
65-115 mmv

hydrologie
diepte freatisch grondwater
stromingsrichting
2.6

2,5 m-mv
noord tot noordoostelijk

Hypothese en onderzoeksstrategie

(deel)-locatie
gehele locatie

oppervlakte
1.550
m²

hypothese
onverdacht

boringen

analyses

8
tot 0,5 m-mv
3
standaardpakket grond
2
tot 2,0 m-mv/grondwater
1
peilbuis
1
standaardpakket grondwater
Op basis van het vooronderzoek is de locatie onverdacht voor aanwezigheid van asbest in de bodem. Een asbestonderzoek
conform NEN5707 maakt derhalve geen deel uit van de onderzoeksstrategie. De bodem wordt visueel beoordeeld op aanwezigheid bijmenging van puin, baksteen en asbestverdachte fragmenten. Zo nodig wordt de strategie bijgesteld op basis
van veldbevindingen.
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3

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

3.1

Veldwerkzaamheden

verricht onder procescertificaat BRL SIKB 2000
conform protocol 2001
ja
datum
7 februari 2017
veldmedewerker(s)
M. Gloudemans, Bodeminzicht certificaat EC-SIK-20303
afwijkingen
bijzonderheden
conform protocol 2002
datum
veldmedewerker(s)
afwijkingen
bijzonderheden

ja
16 februari 2017
M. Gloudemans, Bodeminzicht certificaat EC-SIK-20303
-

conform protocol 2018
n.v.t.
datum
veldmedewerker(s)
afwijkingen
bijzonderheden
•
In bijlage 2 is de plaats van de boringen in de situatietekening opgenomen.
•
Voor de gedetailleerde boorprofielbeschrijvingen per boring wordt verwezen naar bijlage 3.
•
In bijlage 6 zijn de veldwerkrapportages opgenomen
3.2

Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen

Inspectie van het maaiveld en het beoordelen van opgeboorde grond vormden geen aanleiding voor het verrichten van aanvullende (asbest-)analyses.
3.3

Meetgegevens grondwater

filterdiepte grondwaterstand zuurgraad (pH) EC in µS/cm troebelheid in NTU
(m-mv)
(m-mv)
01 2,50 - 3,50 1,99
5,1
212
7,74
De gemeten waardes worden niet als afwijkend beschouwd voor de regio en geven geen indicatie voor de aanwezigheid van
verontreinigingen in het grondwater.
3.4

Chemische analyse en monsterselectie

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters geven informatie over de feitelijke aanwezigheid en concentraties van onderzochte stoffen of groepen stoffen. De chemische analyses zijn uitgevoerd volgens het door de door de Raad
voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde laboratorium Al-West B.V. in Deventer. Het laboratorium werkt volgens de meest
van toepassing zijnde normen van het Nederland Normalisatie Instituut (NNI).
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3.5

Geselecteerde grondmonsters en chemische analyses

Analysemonster
BG1

Traject
(m -mv)

BG2

0,00
0,50

OG1

0,50
2,00

0,00
0,50

Deelmonsters

Analysepakket1

- 01 (0,00 - 0,50)
02 (0,00 - 0,50)
03 (0,00 - 0,50)
04 (0,00 - 0,50)
10 (0,00 - 0,50)
11 (0,00 - 0,50)
- 05 (0,00 - 0,50)
06 (0,00 - 0,50)
07 (0,00 - 0,50)
08 (0,00 - 0,35)
09 (0,00 - 0,50)
- 01 (1,00 - 1,50)
01 (1,50 - 2,00)
06 (0,70 - 1,20)
06 (1,20 - 1,70)
11 (0,50 - 1,00)
11 (1,00 - 1,50)

AS3000
NEN
Struct.+voorb.

5740

standaardpakket

+ bovengrond,
schoon

AS3000
NEN
Struct.+voorb.

5740

standaardpakket

+

AS3000
NEN
Struct.+voorb.

5740

standaardpakket

+ ondergrond,
schoon

reden/motivatie

visueel

visueel

1)Het NEN 5740 standaardpakket bodem bestaat uit de volgende parameters: droogrest, metalen (barium, cadmium, kobalt,
koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), PCB’s, PAK, minerale olie.

De analyseresultaten hebben geen aanleiding gegeven individuele monsters separaat te analyseren.
3.6

Overzicht grondwatermonsters en chemische analyses

Peilbuis
01

Filterdiepte in m-mv
2,50 - 3,50

Bijzonderheden
-

Analysepakket
standaardpakket grondwater1

1)Het standaardpakket grondwater bestaat uit de volgende parameters: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood,
molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie.

Alle geanalyseerde grondwatermonsters zijn voorbehandeld conform AS 3000 zoals per 1 januari 2008 is voorgeschreven.
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4
4.1

RESULTATEN
Toetsingskader

De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten gehaltes in grond en grondwater aan de achtergrondwaardes grond en streefwaarden grondwater en de interventiewaarden grond en grondwater. De
achtergrondwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit.
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten
minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarde.
In onderhavig rapport worden de volgende termen gebruikt om de mate van verontreiniging aan te geven:
-

-

-

niet verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde;
licht verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de achtergrondwaarde maar lager dan of
gelijk aan de halve som van de achtergrond- en interventiewaarde,
index ((GSSD - AW) / (I - AW)) groter dan 0,0 maar kleiner dan 0,5;
matig verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de halve som van de achtergrond- en interventiewaarde maar lager dan of gelijk aan de interventiewaarde,
index ((GSSD - AW) / (I - AW)) groter dan 0,5 maar kleiner dan 1,0;
sterk verontreinigd: de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde,
index ((GSSD - AW) / (I - AW)) groter dan 1,0.

Uit de NEN 5740 kan het volgende worden afgeleid. Uitvoering van vervolgonderzoek is in de meeste gevallen alleen noodzakelijk wanneer de concentratie van een stof de halve som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde overschrijdt (index > 0,5). Deze waarde wordt ook in de Leidraad Bodembescherming gehanteerd als de concentratiegrens
waarboven een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Bij overschrijding van de interventie-waarde wordt vaak een
nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen.
4.2

Toetsing analyseresultaten grond en grondwater

De analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan de achtergrond- (A) en interventiewaarden (I) uit de circulaire streef- en
interventiewaarden bodemsanering [Staatscourant 2000-39]. In de toetsingstabel zijn zowel de achtergrondwaarden (A) als
de interventiewaarden (I) voor microverontreinigingen opgenomen. De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk
van het (gemeten) lutum- en organisch stofgehalte van de bodem. De analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst aan
de streef- (S) en interventiewaarden (I). De gemeten waarden van de onderzochte (meng-)monsters met overschrijdingstabellen zijn in bijlage 4 weergegeven. In bijlage 5 zijn de analysecertificaten opgenomen.
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4.3

Analyseresultaten grond- en grondwatermonsters en interpretatie

(deel)locatie monster
traject
overschrijding achtergrond- of streefwaarde overschrijding interventiewaarde
grond
BG1
0,00 - 0,50 BG2

OG1
grondwater

1Index

01

0,00 - 0,50 Zink [Zn] (0,1)
Cadmium [Cd] (0,02)
Kwik [Hg] (-)
Lood [Pb] (-)
0,50 - 2,00 -

-

2,50 - 3,50 Koper [Cu] (0,12)
Zink [Zn] (0,33)
Cadmium [Cd] (0,13)
Barium [Ba] (0,19)

-

-

(GSSD - AW) / (I - AW)

Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie (gebaseerd op de Nederlandse Norm NEN 5740) welke is gericht op een indicatieve beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem,
rekening te worden gehouden met een zeker restrisico.
Een bodemonderzoek is een momentopname waarbij steekproefsgewijs boringen worden verricht en peilbuizen worden geplaatst op een veelal willekeurige, maar meest voor de hand liggende locatie. Derhalve kan nooit uitgesloten worden dat op
de onderzoekslocatie verontreinigingen aanwezig zijn die bij dit onderzoek niet zijn aangetoond.
Bodeminzicht kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
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5

CONCLUSIES EN ADVIES

Resultaten
In de zintuiglijk schone bovengrond van mengmonster BG2 zijn gehaltes aan zink, cadmium, kwik en lood gemeten boven de
achtergrondwaarden. De overschrijdingen zijn marginaal en vormen geen aanleiding voor aanvullend onderzoek.
In het andere bovengrond mengmonster BG1 en het ondergrond mengmonster OG1 zijn geen gehaltes gemeten boven de
achtergrondwaarden.
In het grondwater ter plaatse van 01 zijn gehaltes aan koper, zink, cadmium en barium gedetecteerd boven de streefwaarden.
De verhogingen aan metalen zijn toe te schrijven aan regionaal verhoogde waardes. De overschrijdingen zijn marginaal en
vormen geen aanleiding voor nader onderzoek.
Conclusie en advies
De resultaten van het onderzoek stemmen niet geheel overeen met de hypothese. De resultaten vormen echter geen aanleiding tot aanpassing van de onderzoeksstrategie. Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen verontreinigingen aangetoond die aanleiding vormen voor het uitvoeren van nader of aanvullend bodemonderzoek.
De bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vormt, ons inziens, geen belemmering voor de beoogde oprichting
van een ruimte-voor-ruimte woning.
De eventueel bij werkzaamheden vrijkomende grond is op of buiten het onderzoeksterrein herbruikbaar. Indien vrijkomende
grond van de locatie afgevoerd dient te worden, dient men rekening te houden met de regels van het vigerende Besluit
Bodemkwaliteit.
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Bijlage 1
Topografische ligging onderzoekslocatie

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: B1828

1809

1676

48

2071
50

2070

17
01
0m

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 5 februari 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

5m

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

ASTEN
P
2070

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Omgevingskaart

Klantreferentie: B1828

0m

125 m

Deze kaart is noordgericht.
Hier bevindt zich Kadastraal object ASTEN P 2070
Meijelseweg 50, 5725 BC HEUSDEN GEM ASTEN
CC-BY Kadaster.

625 m

Schaal 1: 12500

Bijlage 2
Situatietekening met boorpunten

50

Me
lse
ije
g
we

11
tuin
10

09
02

08

01
03
07

04

05

06

g

e
ste

weiland

Situatietekening met boorlocaties
Project:

0Meijelseweg
m
5m

ong. te Asten

Projectnummer:

B1824

Schaal 1:500
0m

15 m

Legenda:
Begrenzing onderzoekslocatie
Boringen
t.b.v. bovengrond
25
m
Boringen t.b.v. boven- en ondergrond
Boring met peilbuis
Asbestgat/sleuf

Datum:

31-03-2017
klinkers

grind

tegels

beton

onverhard

asfalt

Bijlage 3
Boorbeschrijvingen

Bijlage: Boorprofielen

Boring:

01

Boring:

02

Boring:

03

Datum:

07-02-2017

Datum:

07-02-2017

Datum:

07-02-2017

GWS:
Boormeester:

200
Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker zwartbruin, Edelmanboor

0

1

50

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, donker zwartbruin,
Edelmanboor

0

1

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor

50

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

0

1

50

2

100

3

150

4

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbeige, Zuigerboor

250

300

350

Projectnaam: Meijelseweg ong. te Asten
Projectcode: B1828
'getekend volgens NEN 5104'

Bijlage: Boorprofielen

Boring:

04

Boring:

05

Boring:

06

Datum:

07-02-2017

Datum:

07-02-2017

Datum:

07-02-2017

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

0

1

50

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

0

1

50

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker zwartbruin, Edelmanboor

0

1

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor

50
2

2

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor
100

150

3

4

5
200

Projectnaam: Meijelseweg ong. te Asten
Projectcode: B1828
'getekend volgens NEN 5104'

Bijlage: Boorprofielen

Boring:

07

Boring:

08

Boring:

09

Datum:

07-02-2017

Datum:

07-02-2017

Datum:

07-02-2017

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker zwartbruin, Edelmanboor

0

0
1

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig wortelhoudend, donker zwartbruin,
Edelmanboor

1

50

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, donker zwartbruin,
Edelmanboor

0

1

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor

50

Projectnaam: Meijelseweg ong. te Asten
Projectcode: B1828
'getekend volgens NEN 5104'

Bijlage: Boorprofielen

Boring:

10

Boring:

11

Datum:

07-02-2017

Datum:

07-02-2017

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, donker zwartbruin,
Edelmanboor

0

1

50

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, donker zwartbruin,
Edelmanboor

0

1

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor
2

100

3

150

4

200

Projectnaam: Meijelseweg ong. te Asten
Projectcode: B1828
'getekend volgens NEN 5104'

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter

Bijlage 4
Getoetste tabellen

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
Grondsoort

METALEN
IJzer [Fe]
Kobalt [Co]
Nikkel [Ni]
Koper [Cu]
Zink [Zn]
Molybdeen [Mo]
Cadmium [Cd]
Barium [Ba]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
PAK
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7
facto
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Chryseen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(k)fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
PAK 10 VROM

% ds
% ds

Zand
Meetw

% ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<5,0
<3,0
4,3
18
50
<1,5
0,33
<20
<0,05
19

mg/kg ds

1,1

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,050
<0,050
0,11
0,28
0,14
0,11
0,12
0,073
0,15
0,083

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)
PCB (7) (som, 0.7 factor)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C20
Minerale olie C20 - C24
Minerale olie C24 - C28
Minerale olie C28 - C32
Minerale olie C32 - C36
Minerale olie C36 - C40

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

OVERIG
Droge stof
Lutum
Organische stof (humus)

%
%
%

Projectcode: B1828

BG1
637913
01, 02, 03, 04, 10, 11
0,00 - 0,50
2,9
1,8
16-2-2017
Voldoet aan Achtergrondwaarde

0,0049
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

<3
<35
<3
<4
<5
<5
7
<5
<5

88,1
1,8
2,9

GSSD

3,5 (6)
<7,4
12,5
36
116
<1,1
0,55
<54 (6)
<0,05
29

Index

-0,04
-0,35
-0,03
-0,04
-0
-0
-0
-0,04

BG2
637913
05, 06, 07, 08, 09
0,00 - 0,50
3,9
1,1
16-2-2017
Overschrijding Achtergrondwaarde

OG1
637913
01, 01, 06, 06, 11, 11
0,50 - 2,00
0,20
1,5
16-2-2017
Voldoet aan Achtergrondwaarde

Zand
Meetw

Zand
Meetw

<5,0
<3,0
<4,0
12
87
<1,5
0,51
21
0,11
33

GSSD

3,5 (6)
<7,4
<8,2
23
197
<1,1
0,81
81 (6)
0,16
50

Index

-0,04
-0,41
-0,11
0,1
-0
0,02
0
0

1,0
<0,035
<0,035
0,11
0,28
0,14
0,11
0,12
0,073
0,15
0,083
1,1

<0,050
<0,050
0,088
0,24
0,14
0,10
0,10
0,079
0,15
0,072
-0,01

<0,017

-0
0,0049
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

<0,0024
<0,0024
<0,0024
<0,0024
<0,0024
<0,0024
<0,0024

7 (6)
<84
7 (6)
10 (6)
12 (6)
12 (6)
24 (6)
12 (6)
12 (6)

88,1 (6)

-0,02

<3
<35
<3
<4
<5
<5
11
<5
<5

87,1
1,1
3,9

<5,0
<3,0
<4,0
<5,0
<20
<1,5
<0,20
<20
<0,05
<10

GSSD

3,5 (6)
<7,4
<8,2
<7,2
<33
<1,1
<0,24
<54 (6)
<0,05
<11

Index

-0,04
-0,41
-0,22
-0,18
-0
-0,03
-0
-0,08

0,35
<0,035
<0,035
0,088
0,24
0,14
0,10
0,10
0,079
0,15
0,072
1,0

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
-0,01

<0,013

-0,01
0,0049
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

<0,0018
<0,0018
<0,0018
<0,0018
<0,0018
<0,0018
<0,0018

5 (6)
<63
5 (6)
7 (6)
9 (6)
9 (6)
28 (6)
9 (6)
9 (6)

87,1 (6)

-0,03

<3
<35
<3
<4
<5
<5
<5
<5
<5

90,4
1,5
0,20

<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,35

-0,03

<0,025

0,01

<0,0035
<0,0035
<0,0035
<0,0035
<0,0035
<0,0035
<0,0035

11 (6)
<123
11 (6)
14 (6)
18 (6)
18 (6)
18 (6)
18 (6)
18 (6)

90,4 (6)

-0,01

---------<
8,88
<=T
8,88
8,88
6
#
GSSD
Index

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Achtergrondwaarde
: Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
: <= Interventiewaarde
: > Interventiewaarde
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - AW) / (I - AW)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
AW

WO

IND

I

METALEN
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0,6
15
40
0,15
50
1,5
35
140

1,2
35
54
0,83
210
88
39
200

4,3
190
190
4,8
530
190
100
720

13
190
190
36
530
190
100
720

PAK
PAK 10 VROM

mg/kg ds

1,5

6,8

40

40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)

mg/kg ds

0,02

0,04

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

mg/kg ds

Projectcode: B1828

190

190

0,5

500

1

5000

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

01-1-1
16-2-2017
2,50 - 3,50
23-2-2017
Overschrijding Streefwaarde

Meetw
METALEN
Kobalt [Co]
Nikkel [Ni]
Koper [Cu]
Zink [Zn]
Molybdeen [Mo]
Cadmium [Cd]
Barium [Ba]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Xylenen (som, 0.7 factor)
Benzeen
Ethylbenzeen
Tolueen
Xylenen (som)
meta-/para-Xyleen (som)
ortho-Xyleen
Styreen (Vinylbenzeen)
Som 16 Aromatische
oplosmiddelen
PAK
Naftaleen
PAK 10 VROM
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,3-Dichloorpropaan
1,1-Dichloorpropaan
Dichloorpropaan
Dichloorethenen (som, 0.7
factor)
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7
facto
Dichloorpropanen (0,7 som,
1,1+1,2+1,3)
cis + trans-1,2-Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tribroommethaan (bromoform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,2-Dichloorpropaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
Vinylchloride
OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C20
Minerale olie C20 - C24
Minerale olie C24 - C28
Minerale olie C28 - C32
Minerale olie C32 - C36
Minerale olie C36 - C40

Projectcode: B1828

GSSD

Index

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<2,0
<3,0
22
310
<2,0
1,1
160
<0,05
<2,0

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,21
<0,20
<0,20
<0,20

µg/l
-

<0,020

<0,014
<0,00020(11)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,20
<0,20

<0,14
<0,14
<0,42

µg/l

0,14

µg/l

0,42

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,10
<0,10
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,20
<0,10
<0,20

<1,4
<2,1
22
310
<1,4
1,1
160
<0,04
<1,4

<0,14
<0,14
<0,14
<0,21
<0,14
<0,07
<0,14
<0,77(2,14)

-0,23
-0,22
0,12
0,33
-0,01
0,13
0,19
-0,04
-0,23

-0
-0,03
-0,01
0

-0,02

0

-0

0,21

<10
<50
<10
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,14
<0,07
<0,07
<0,07
<0,14
<0,14
<0,14(14)
<0,07
<0,14
<0,14
<0,14
<0,07
<0,07
<0,14
<0,07
<0,14

7(6)
<35
7(6)
3,5(6)
3,5(6)
3,5(6)
3,5(6)
3,5(6)
3,5(6)

0,01
0,01

0
-0,01
0,01
-0,01
-0,02
0
0
-0,05
0
0,03

-0,03

---------<
8,88
8,88
8,88
>T
11
14
2
6
#
GSSD
Index

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Streefwaarde
: > Streefwaarde
: > Interventiewaarde
: Groter dan Tussenwaarde
: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
: Enkele parameters ontbreken in de som
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - S) / (I - S)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
S

S Diep

Indicatief

I

METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

50
0,4
20
15
0,05
15
5
15
65

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen
Ethylbenzeen
Styreen (Vinylbenzeen)
Tolueen
Xylenen (som)
Som 16 Aromatische oplosmiddelen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,2
4
6
7
0,2

PAK
Naftaleen

µg/l

0,01

70

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,1-Dichloorethaan
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethaan
Dichloormethaan
Dichloorpropaan
Tetrachlooretheen (Per)
Tetrachloormethaan (Tetra)
Tribroommethaan (bromoform)
Trichlooretheen (Tri)
Trichloormethaan (Chloroform)
Vinylchloride
cis + trans-1,2-Dichlooretheen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,01
0,01
7
0,01
7
0,01
0,8
0,01
0,01
24
6
0,01
0,01

300
130
900
10
400
1000
80
40
10
630
500
400
5
20

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

µg/l

50

Projectcode: B1828

200
0,06
0,7
1,3
0,01
1,7
3,6
2,1
24

625
6
100
75
0,3
75
300
75
800

30
150
300
1000
70
150

600

Bijlage 5
Analysecertificaten

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BODEMINZICHT V.O.F.
Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL
Datum
Relatienr
Opdrachtnr.

14.02.2017
35006376
637913

ANALYSERAPPORT
Opdracht 637913 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever

35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
B1828 Meijelseweg ong. te Asten

Uw referentie

08.02.17

Opdrachtacceptatie
Monsternemer

Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.
Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.
Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.
Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.
Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet,

DOC-13-9335052-NL-P1

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Opdracht 637913 Bodem / Eluaat
Monsternr. Monstername

Monsteromschrijving

869811
869818
869824

01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50)
05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-35) 09 (0-50)
01 (100-150) 01 (150-200) 06 (70-120) 06 (120-170) 11 (50-100) 11 (100-150)

07.02.2017
07.02.2017
07.02.2017

Eenheid

869811
01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 10 (050) 11 (0-50)

869818

869824

05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-35) 09 (0- 01 (100-150) 01 (150-200) 06 (70-120) 06 (12050)
170) 11 (50-100) 11 (100-150)

Algemene monstervoorbehandeling
S Droge stof

%

IJzer (Fe2O3)
Klassiek Chemische Analyses

% Ds

-- ++
-88,1
-<5,0

S Organische stof
Fracties (sedigraaf)

% Ds

-2,9

DOC-13-9335052-NL-P2

S

Voorbehandeling conform AS3000

x)

-- ++
-87,1
-<5,0
-3,9

x)

-- ++
-90,4
-<5,0
-<0,2

x)

% Ds
S Fractie < 2 µm
Voorbehandeling metalen analyse

--1,8

--1,1

--1,5

S Koningswater ontsluiting
Metalen (AS3000)

-- ++

-- ++

-- ++

-- 21
-0,51
-<3,0
-- 12
-0,11
-- 33
-<1,5
-<4,0
-- 87

--<20
-<0,20
-<3,0
-<5,0
-<0,05
--<10
-<1,5
-<4,0
--<20

S Barium (Ba)

mg/kg Ds

S Cadmium (Cd)

mg/kg Ds

S Kobalt (Co)

mg/kg Ds

S Koper (Cu)

mg/kg Ds

S Kwik (Hg)

mg/kg Ds

S Lood (Pb)

mg/kg Ds

S Molybdeen (Mo)

mg/kg Ds

S Nikkel (Ni)

mg/kg Ds

S Zink (Zn)
PAK (AS3000)

mg/kg Ds

--<20
-0,33
-<3,0
-- 18
-<0,05
-- 19
-<1,5
--4,3
-- 50

S Anthraceen

mg/kg Ds

-<0,050

-<0,050

-<0,050

S Benzo(a)anthraceen

mg/kg Ds
mg/kg Ds

S Benzo(k)fluorantheen

mg/kg Ds

S Benzo-(a)-Pyreen

mg/kg Ds

S Chryseen

mg/kg Ds

S Fenanthreen

mg/kg Ds

S Fluorantheen

mg/kg Ds

S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

mg/kg Ds

S Naftaleen

mg/kg Ds

S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Minerale olie (AS3000/AS3200)

mg/kg Ds

-0,10
-0,072
-0,079
-0,10
-0,14
-0,088
-0,24
-0,15
-<0,050
-- #)
1,0

-<0,050

S Benzo(ghi)peryleen

-0,11
-0,083
-0,073
-0,12
-0,14
-0,11
-0,28
-0,15
-<0,050
-- #)
1,1

S Koolwaterstoffractie C10-C40

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C10-C12

mg/kg Ds

--<35
-- <3

--<35
-- <3

--<35
-- <3

-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-0,35

#)
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Opdracht 637913 Bodem / Eluaat

Eenheid

869811
01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 10 (050) 11 (0-50)

869818

869824

05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-35) 09 (0- 01 (100-150) 01 (150-200) 06 (70-120) 06 (12050)
170) 11 (50-100) 11 (100-150)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

mg/kg Ds

-- <3
-- <4
-- <5
-- <5
-- 7
-- <5
-- <5

-- <3
-- <4
-- <5
-- <5
-- 11
-- <5
-- <5

-- <3
-- <4
-- <5
-- <5
-- <5
-- <5
-- <5

mg/kg Ds

-<0,0010

-<0,0010

-<0,0010

S PCB 52

mg/kg Ds
mg/kg Ds

S PCB 118

mg/kg Ds

S PCB 138

mg/kg Ds

S PCB 153

mg/kg Ds

S PCB 180

mg/kg Ds

-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
#)
-0,0049

-<0,0010

S PCB 101

-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
#)
-0,0049

Koolwaterstoffractie C12-C16

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C16-C20

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C20-C24

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C24-C28

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C28-C32

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C32-C36

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C36-C40

Polychloorbifenylen (AS3000)
S PCB 28

S

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

mg/kg Ds

-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-0,0049

#)

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000
Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte
5,4%
Begin van de analyses: 08.02.2017
Einde van de analyses: 14.02.2017
De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

DOC-13-9335052-NL-P3

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale
handtekening rechtsgeldig.
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Opdracht 637913 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden
Vaste stof
eigen methode n):

Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C28-C32

Gelijkwaardig aan NEN 5739 n): IJzer (Fe2O3)
NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: Droge stof
Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Cadmium (Cd) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Lood (Pb)
Kobalt (Co) Nikkel (Ni) Barium (Ba) Kwik (Hg) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting

Fractie < 2 µm

DOC-13-9335052-NL-P4

n) Niet geaccrediteerd
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CHROMATOGRAM for Order No. 637913, Analysis No. 869811, created at 13.02.2017 11:26:53
Monsteromschrijving: 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50)
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Datum
Relatienr
Opdrachtnr.

22.02.2017
35006376
639931

ANALYSERAPPORT
Opdracht 639931 Water
Opdrachtgever

35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
B1828 Meijelseweg ong. te Asten

Uw referentie

17.02.17

Opdrachtacceptatie
Monsternemer

Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.
Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.
Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.
Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.
Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice
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Opdracht 639931 Water
Monsternr. Monsteromschrijving

Monstername

882883

16.02.2017

01 (250-350)

Eenheid

Monsternamepunt

882883
01 (250-350)
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Metalen (AS3000)
S Barium (Ba)

µg/l

S Cadmium (Cd)

µg/l

S Kobalt (Co)

µg/l

S Koper (Cu)

µg/l

S Kwik (Hg)

µg/l

S Lood (Pb)

µg/l

S Molybdeen (Mo)

µg/l

S Nikkel (Ni)

µg/l

S Zink (Zn)
Aromaten (AS3000)

µg/l

--160
--1,1
-<2,0
-- 22
-<0,05
-<2,0
-<2,0
-<3,0
--310

S Benzeen

µg/l

-<0,20

S Tolueen

µg/l

-<0,20

S Ethylbenzeen

µg/l

-<0,20

S m,p-Xyleen

µg/l

-<0,20

S ortho-Xyleen

µg/l

-<0,10

S Som Xylenen (Factor 0,7)

µg/l

-0,21

S Naftaleen

µg/l

-<0,020

S Styreen

µg/l

-<0,20

#)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S Dichloormethaan

µg/l

-<0,20

S Trichloormethaan (Chloroform)

µg/l

-<0,20

S Tetrachloormethaan (Tetra)

µg/l

-<0,10

S 1,1-Dichloorethaan

µg/l

-<0,20

S 1,2-Dichloorethaan

µg/l

-<0,20

S 1,1,1-Trichloorethaan

µg/l

-<0,10

S 1,1,2-Trichloorethaan

µg/l

-<0,10

S Vinylchloride

µg/l

-<0,20

S 1,1-Dichlooretheen

µg/l

-<0,10

S Cis-1,2-Dichlooretheen

µg/l

-<0,10

S trans-1,2-Dichlooretheen

µg/l

-<0,10

µg/l

-0,14

#)

µg/l

-0,21

#)

µg/l

-<0,20

S
S

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

S Trichlooretheen (Tri)
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Opdracht 639931 Water

Eenheid

882883
01 (250-350)
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S Tetrachlooretheen (Per)

µg/l

-<0,10

S 1,1-Dichloorpropaan

µg/l

-<0,20

S 1,2-Dichloorpropaan

µg/l

-<0,20

S 1,3-Dichloorpropaan

µg/l

-<0,20
#)

S Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) µg/l
Broomhoudende koolwaterstoffen

-0,42

S Tribroommethaan (bromoform)
Minerale olie (AS3000)

µg/l

-<0,20

S Koolwaterstoffractie C10-C40

µg/l

--<50

Koolwaterstoffractie C10-C12

µg/l

-- *
<10

Koolwaterstoffractie C12-C16

µg/l

-- *
<10

Koolwaterstoffractie C16-C20

µg/l

-- *
<5,0

Koolwaterstoffractie C20-C24

µg/l

-- *
<5,0

Koolwaterstoffractie C24-C28

µg/l

-- *
<5,0

Koolwaterstoffractie C28-C32

µg/l

-- *
<5,0

Koolwaterstoffractie C32-C36

µg/l

-- *
<5,0

Koolwaterstoffractie C36-C40

µg/l

-- *
<5,0

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000
Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
Begin van de analyses: 17.02.2017
Einde van de analyses: 22.02.2017
De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice
Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale
handtekening rechtsgeldig.
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Opdracht 639931 Water

Toegepaste methoden
eigen methode:

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C36-C40

Koolwaterstoffractie C28-C32
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Protocollen AS 3100: Nikkel (Ni) Barium (Ba) Molybdeen (Mo) Zink (Zn) Kobalt (Co) Koper (Cu) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Kwik (Hg)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
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Bijlage 6
Veldwerkrapportage

Veldwerk rapportage formulier BRL SIKB 2000
Locatie adres

Meijelseweg naast nr. 50 te Asten

Projectnummer

B1828

Opdrachtgever

Dhr. T. Scheepers

Contactpersoon

dhr. T. Scheepers

datum

7 februari 2017 3,5 uren op locatie
16 februari 2017 0,5 uren op locatie

uitgevoerd door

Veldwerk conform
Protocol

werkzaamheden

Michel Gloudemans

Roy van Gompel

BRL 2000 Veldwerk bij milieu hygiënisch bodemonderzoek
2001

2002

2018

verrichte boringen
plaatsen peilbuizen
overige:

watermonstername
overige:

graven sleuven/gaten
maaiveldinspectie asbest
overige:

Afwijking van protocol

nee

ja

Asbestonderzoek gedeeltelijk in puin(granulaat) conform NEN5897

nee

ja

Schaalverdeling veldtekening gecontroleerd en boorpunten ingemeten

nee

ja

asbestverdacht materiaal aangetroffen

nee

ja

toelichting

Voorgaande werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de
aangegeven beoordelingsrichtlijn en de bijbehorend(e) protocol(len).

Onder verwijzing naar de wettelijk verplichte functiescheiding tussen eigenaar en
veldwerker c.q. monsternemer verklaart Bodeminzicht hierbij dat geen sprake is van een binding met de opdrachtgever die de
onafhankelijkheid en integriteit van de werkzaamheden zou kunnen beïnvloeden.

Handtekening(-en):

Crijns Rentmeesters BV

Witvrouwenbergweg 12
5711 CN Someren
T: 0493 – 47 17 77

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING
VOORDELDONK 71 EN 71A
GEMEENTE ASTEN

Crijns Rentmeesters bv
E.Cadée
april 2017

F: 0493 – 47 28 88
E: info@crijns-rentmeesters.nl
I: www.crijns-rentmeesters.nl
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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding

Onderhavige ruimtelijke onderbouwing ‘Voordeldonk 71 en 71A’ is opgesteld op initiatief van de
familie Manders. Initiatiefnemer is eigenaar van de locaties Voordeldonk 71 en Voordeldonk 71A te
Asten, hierna projectgebied genoemd. Ter plaatse van de locatie Voordeldonk 71 is een
bedrijfswoning gelegen. Ter plaatse van de locatie Voordeldonk 71A is een bedrijfsgebouw aanwezig,
welke in gebruik is bij de bedrijfswoning aan Voordeldonk 71.
Initiatiefnemer is voornemens het projectgebied om te zetten in een tweetal woonbestemmingen. De
huidige bedrijfswoning aan Voordeldonk 71 zal daarbij omgezet worden in een burgerwoning. Het
bedrijfsgebouw op de locatie Voordeldonk 71A zal worden gesloopt en plaatsmaken voor een nieuw te
bouwen burgerwoning.
Door initiatiefnemer is een principeverzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders
betreffende de herontwikkeling van de locaties Voordeldonk 71 en 71A te Asten. In haar vergadering
van 6 september 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in principe, onder
voorwaarden, medewerking te verlenen aan de beoogde herontwikkeling.
Om de beoogde herontwikkeling daadwerkelijk mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening
noodzakelijk. Daartoe zal de ontwikkeling worden meegenomen in het bestemmingsplan ‘Asten
veegplan 2017-1’. Hiervoor dient de initiatiefnemer de benodigde documenten aan te leveren.
Onderhavige ruimtelijke onderbouwing dient als motivering bij de te volgen procedure.

1.2

Ligging

Het projectgebied betreft de projectlocaties Voordeldonk 71 en Voordeldonk 71A te Asten, gemeente
Asten. Het projectgebied is aan de oostzijde van de kern Asten gelegen. Navolgende figuur geeft de
ligging van het projectgebied weer, waarbij het projectgebied met geel is omrand.

Crijns Rentmeesters bv
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Figuur 1: Ligging projectgebied Voordeldonk 71 en 71A

1.3

Begrenzing

Het projectgebied bestaat uit de percelen kadastraal bekend als gemeente Asten, sectie N, nummers
350 en 559. Het projectgebied heeft een totale grootte van 3.268 m². Navolgende figuur geeft een
kadastraal overzicht van het projectgebied weer, waarbij het projectgebied met geel is omrand.

Figuur 2: Kadastraal overzicht projectgebied
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1.4

Status

Ter plaatse van het projectgebied is het bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’ van de gemeente
Asten het vigerende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’ is op 15
december 2009 vastgesteld.
Het projectgebied is in het vigerende bestemmingsplan bestemd als ‘Gemengd’ en kent de
dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’. Het projectgebied heeft samen met de percelen 73 en 73A
één bouwvlak met een maximum bebouwingspercentage van 70%. Ter plaatse van het projectgebied
zijn de functies bedrijf in categorie 1 en 2, dienstverlening en kantoor toegestaan.

Crijns Rentmeesters bv
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2.

BESTAANDE SITUATIE

2.1

Ruimtelijke structuur

2.1.1

Ontstaansgeschiedenis

Het grootste deel van het grondgebied van de gemeente Asten bestaat uit een complex van dekzandvlakten doorsneden door beekdalen en afgewisseld met dekzandruggen. Deze dekzanden zijn
windafzettingen uit de ijstijden. Binnen dit dekzandlandschap liggen verspreid in de hoogste delen ook
enkele landduinen. Door de voornamelijk oost-west gerichte dekzandruggen werd de oude
ontwatering van het gebied verstoord; deze liep immers ongeveer zuid-noord. Hierdoor stagneerde de
ontwatering en ontstond op slecht ontwaterde plekken veengroei. Het dekzandlandschap wordt
doorsneden door laagtes en beekdalen. Ook hier vond veel veenvorming plaats. Door aanvoer van
water uit veenmoerassen ontstonden er waterlopen zoals de Aa en de Astense Aa.
Door de stabiele ondergrond kennen de hoger gelegen zandgebieden een lange bewoningsgeschiedenis. Eerst van jagers-verzamelaars, later ook van de eerste zich permanent vestigende
boeren. De oudste bewoning vindt altijd plaats op de hogere delen van het dekzandlandschap,
voornamelijk bij plekken waar grondwater dicht aan de oppervlakte komt. In het begin liggen deze
ontginningen als kleine enclaves in de uitgestrekte bossen en moerassen. Door een steeds
verdergaande ontginning en een te hoge begrazingsdruk maken de bossen plaats voor uitgestrekte
heidevelden. Gaandeweg worden ook de lagere delen van het landschap, zoals beekdalen en laagtes,
ontgonnen door het veen te verwijderen en het moerasbos te rooien. Deze vochtige gronden worden
omgezet in grasland. In deze tijd is ook een sterke uitbreiding van de nederzettingen middels
dochternederzettingen aan de randen van het ontgonnen gebied waar te nemen.
De Voordeldonk is een historisch gehucht met een waarschijnlijk laatmiddeleeuwse oorsprong.
Gedacht wordt dat Asten tussen 1000 en 1250 ontstaan is als centrum van een tiendakkerdorp met
Voordeldonk als één van de gehuchten die rondom Asten aanwezig zijn/waren. De Voordeldonk is
gelegen in een besloten, oude zandontginning. De akkers zijn door de eeuwenoude ophoging met
plaggen vaak hoger gelegen en hebben soms een bolle ligging. De structuur van de gronden is te
herkennen aan een vrij onregelmatige blokvormige verkaveling en een bochtige wegenstructuur. Op
de historische kaarten is te zien dat de Voordeldonk eindigt in de langwerpig, driehoekig plein. Dit
plein kan worden gezien als een brink/dries/plaetse, een open boerengebruiksruimte waar het vee
werd verzameld, om daarmee naar de gemeenschappelijke weidegronden te gaan. De brink lag dan
ook van oorsprong aan de rand van het dorp.
De bebouwing aan de Voordeldonk bestaat voornamelijk uit langgevelboerderijen waarvan
verschillende als historische waardevolle bebouwing aan te merken zijn. In de omgeving van het
projectgebied was rond 1900 reeds een concentratie van bebouwing aanwezig. Ook ter plaatse van
het projectgebied was reeds bebouwing aanwezig. Navolgende figuur geeft een historische kaart uit
circa 1900 weer, waarop het projectgebied met blauw is aangeduid.
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Figuur 3: Historische kaart uit circa 1900

2.1.2

Infrastructuur

Het projectgebied is gelegen aan de Voordeldonk. De Voordeldonk betreft de verbindingsweg tussen
de kern Asten en het oostelijke gelegen buitengebied, alwaar tevens een aansluiting op de provinciale
weg N279 gelegen is. De Voordeldonk betreft een tweebaansweg met een vrijliggend eenzijdig
fietspad.

2.2

Functionele structuur

In de omgeving van het projectgebied zijn agrarische bedrijvigheid, gemengde functies en wonen
aanwezig. Deze gemengde structuur is in de loop der jaren ontstaan. Voorheen had de agrarische
functie binnen het bebouwingscluster de overhand. Momenteel betreft dat de woonfunctie.

2.3

Projectgebied

Ter plaatse van het projectgebied zijn thans een bedrijfswoning met bijgebouwen en een
bedrijfsgebouw met een oppervlakte van circa 285 m² ten behoeve van een aannemersbedrijf
aanwezig. Navolgend is een foto weergegeven van het projectgebied in de huidige situatie.
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VOORDELDONK 71
VOORDELDONK 71A

Figuur 4: Foto projectgebied in de huidige situatie

De bedrijfswoning met bijgebouwen is gelegen op de locatie Voordeldonk 71. Het bedrijfsgebouw is
gelegen op de locatie Voordeldonk 71A.
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3.

TOEKOMSTIGE SITUATIE

3.1

Ontwikkeling

Initiatiefnemer is voornemens de huidige gemengde bestemming met een oppervlakte van 3.268 m²
en een bouwvlak van 2.504 m² op de locaties Voordeldonk 71 en 71A om te zetten naar een tweetal
woonbestemmingen, met een gezamenlijke oppervlakte van 1.356 m², ten behoeve van twee
vrijstaande woningen, waaronder de huidige bedrijfswoning op de locatie Voordeldonk 71. De
bedrijfsgebouwen met een oppervlakte van circa 285 m² zullen worden gesloopt. De resterende
achtergelegen gronden met een oppervlakte van 1.912 m² zullen een agrarische bestemming krijgen.
De bouwmassa op de locatie zal afnemen. Navolgende figuur betreft een indicatieve schets met de
beoogde invulling van het projectgebied.

Figuur 5: Indicatieve schets beoogde situatie na herontwikkeling

De verschijningsvorm van de bestaande (bedrijfs)woning op de locatie Voordeldonk 71 zal niet
wijzigen.
De huidige verschijningsvorm van de locatie Voordeldonk 71A, met een volledig verhard erf, doet
afbreuk aan het overwegend groene lint van de Voordeldonk, lopend van het centrum naar het
buitengebied. Navolgende figuur geeft de impact van de huidige verschijningsvorm van locatie
Voordeldonk 71A en het zicht op het groene lint vanaf het projectgebied weer.
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Figuur 6: Impact locatie Voordeldonk 71A op groene lint

Als gevolg van de beoogde herontwikkeling wordt het verharde voorerf met een oppervlakte van 280
m² verwijderd en groen heringericht. Het bedrijfsgebouw met een oppervlakte van 285 m² wordt
gesloopt en zal plaatsmaken voor een kwalitatief hoogwaardige vrijstaande woning.

3.2

Regels

De nieuwe woningen binnen het projectgebied dienen te voldoen aan de regels voor ‘Wonen’ van het
vigerende bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’:
-

Hoofdgebouwen dienen in het bouwvlak te worden gebouwd en bijgebouwen mogen in het
bouwvlak worden gebouwd.

-

Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.

-

De voorgevel dient voor ten minste voor 70% in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde
bouwgrens te worden gebouwd.

-

De voorgevelbreedte van de woning dient ten minste 5,00 meter te bedragen.

-

De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6,50 meter.

-

De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11,50 meter.

-

Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen uitsluitend bijgebouwen en bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, worden gebouwd.

-

Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag niet meer dan 120 m² aan bouwwerken tot
maximaal 50% van het bij de woning behorende vlak worden opgericht.

-

De goothoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3,25 meter.

-

Bijgebouwen mogen worden afgedekt met een kap mits de bouwhoogte van het bijgebouw niet
meer bedraagt dan 5,50 meter.
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3.3

Planologische situatie

In navolgende figuur is de beoogde planologische situatie van het projectgebied na herontwikkeling
weergegeven. Deze planologische situatie is tevens op schaal bij onderhavige ruimtelijke
onderbouwing gevoegd.

Figuur 7: Beoogde planologische situatie projectgebied na herontwikkeling

Binnen de woonbestemmingen wordt per woonbestemming één vrijstaande woning met daarbij 120
m² bijgebouwen beoogd. De nu aanwezige bedrijfsgebouwen met een oppervlakte van 285 m² zullen
worden gesloopt. De achtergelegen gronden zullen worden bestemd naar ‘Agrarisch’, waarbij geen
gebouwen meer worden toegestaan.

3.4

Landschappelijke inpassing

Nieuwe bebouwing dient op een goede wijze landschappelijk ingepast te worden in de bestaande
landschaps- en bebouwingsstructuur. De huidige woning Voordeldonk 71 is thans landschappelijk
inpast. Deze inpassing blijft met de beoogde herontwikkeling behouden. Ter plaatse van de op te
richten woning is thans geen enkele vorm van beplanting aanwezig. De huidige verschijningsvorm van
de locatie Voordeldonk 71A, met een volledig verhard erf, doet afbreuk aan het overwegend groene
lint van de Voordeldonk.
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Middels groen rondom zal de beoogde nieuwe woning landschappelijk worden ingepast in de
omgeving. Waar erfafscheidingen nodig zijn, gaat de voorkeur uit naar groene afscheidingen. De
huidige erfafscheiding tussen de twee woningen blijft echter wel behouden, daar deze aan de inrit van
Voordeldonk 71 verbonden is en verwijderen niet behoort tot de mogelijkheden. De beoogde
woonbestemming zal voor het overige worden omzoomd door knip- en scheerhagen, oplopend van
een lage haag aan de voorzijde tot een manshoge haag aan de achterzijde. De hagen zullen bestaan
uit streekeigen beplanting als beuk, haagbeuk en/of veldesdoorn. Ook de voortuin draagt bij aan de
landschappelijke inpassing van een woning. Een landschappelijke tuinbeplanting bestaat uit inheemse
soorten die geschikt zijn op de aanwezige bodemsoort. Binnen de hoofdstructuren is in
ondergeschikte mate een verdere invulling met tuin- en sierelementen mogelijk. De voortuin zal voor
minstens 50% met groen worden ingeplant. Navolgende figuur betreft een indicatieve schets van de
beoogde landschappelijke inpassing.

Figuur 8: Beoogde landschappelijke inpassing
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4.

BELEIDSKADER

4.1

Rijksbeleid

4.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is het vaststellingsbesluit zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) ondertekend. Daarmee is het nieuwe ruimtelijke en
mobiliteitsbeleid zoals uiteengezet in de SVIR van kracht geworden. Deze structuurvisie geeft een
totaalbeeld van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de
Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de
Snelwegomgeving. Het hoofdthema van de SVIR is: “Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en
veilig”. De structuurvisie geeft een visie voor Nederland tot het jaar 2040. Er zijn in de structuurvisie
drie hoofddoelen opgenomen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden
voor de middellange termijn (2028). Deze doelen zijn:

-

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk
economische structuur van Nederland;

-

Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop
staat;

-

Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Voor een aanpak die Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig maakt, is een nieuwe
aanpak in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid geformuleerd. Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer
over aan gemeenten en provincies (‘decentraal, tenzij…’) en werkt aan eenvoudigere regelgeving. Het
Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Buiten deze
belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. De verantwoordelijkheid voor de afstemming
tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal laat het Rijk over aan de provincies.
De beoogde herontwikkeling heeft geen betrekking op de geformuleerde nationale belangen.

4.1.2

Ladder duurzame verstedelijking

Sinds 1 oktober 2012 is het op grond van artikel 3.1.6, tweede lid, Bro, verplicht om in het geval dat
een bestemmingsplan een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, in de toelichting de
zogenoemde ladder voor duurzame verstedelijking op te nemen. Doel van de ladder voor duurzame
verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte
in stedelijke gebieden. De ladder kent drie treden die achter elkaar worden doorlopen:
1.

Trede 1 bepaalt de regionale ruimtevraag (kwantitatief én kwalitatief) voor stedelijke
ontwikkelingen. Dit betreft wonen, werken, detailhandel en overige stedelijke voorzieningen. Met
de regionale ruimtevraag in beeld kan worden beoordeeld of een voorgenomen stedelijke
ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte.

2.

Trede 2 motiveert of de beoogde ontwikkeling plaats kan vinden binnen het stedelijk gebied. Dit
kan door een andere bestemming van een gebied, door herstructurering van bestaande
terreinen of door transformatie van bestaande gebouwen of gebieden.
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3.

In trede 3 gaat het om stedelijke uitleg en wel op een zodanige locatie dat het uitleggebied (in
potentie) multimodaal ontsloten is of kan worden. Wanneer blijkt dat de stedelijke ontwikkeling
niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt
voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer,
passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld (m.a.w. zorgen voor optimale inpassing
en bereikbaarheid).

In de ‘Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking’ (Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
oktober 2012) is aangegeven dat toepassing van de ladder niet nodig is bij ruimtelijke plannen welke
bebouwing reduceren of verplaatsen. In samenhang met de bouw van de nieuwe woning wordt een
bedrijfsgebouw met een oppervlakte van 285 m² gesloopt. Als gevolg van de herontwikkeling zal de
oppervlakte aan bebouwing worden gereduceerd. Tevens blijkt op basis van jurisprudentie dat de
bouw van één of enkele woningen niet gezien worden als een stedelijke ontwikkeling. Derhalve is
toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking niet nodig.

4.2

Provinciaal beleid

4.2.1

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening

Provinciale Staten hebben op 7 februari 2014 de partiële herziening 2014 van de Structuurvisie
Ruimtelijke Ordening 2010 vastgesteld. Sinds de vaststelling in 2010 hebben Provinciale Staten
diverse besluiten genomen die een verandering brengen in de provinciale rol en sturing, of van
provinciaal beleid. Deze besluiten zijn vertaald in de ‘Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening
2014’. Provinciale Staten hebben niet een geheel nieuwe visie opgesteld, omdat de bestaande
structuurvisie recentelijk is vastgesteld en de visie en sturingsfilosofie voor het overgrote deel nog
actueel zijn. Onder andere de ‘Transitie van stad en platteland, een nieuwe koers’, het intrekken van
de reconstructie- en gebiedsplannen en de ‘transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020’ zijn
verwerkt in de partiële herziening.
De kwaliteiten binnen de provincie Noord-Brabant zijn sturend bij de te maken ruimtelijke keuzes.
Deze ruimtelijke keuzes zijn van provinciaal belang en zijn geformuleerd als:

-

het versterken van regionale contrasten tussen klei, zand en veenontginningen;
de ontwikkeling van een vitaal en divers platteland;
het creëren en behouden van een robuust water en natuursysteem;
het realiseren van een betere waterveiligheid door preventie;
de koppeling van waterberging en droogtebestrijding;
het geven van ruimte voor duurzame energie;
de concentratie van verstedelijking;
het ontwikkelen van een sterk stedelijk netwerk: Brabantstad;
het creëren van groene geledingszones tussen steden;
het ontwikkelen van goed bereikbare recreatieve voorzieningen;
het ontwikkelen van economische kennisclusters;
internationale bereikbaarheid;
de beleefbaarheid van stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur.
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De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening wordt nader uitgewerkt in de Verordening ruimte. De
Verordening ruimte is één van de uitvoeringsinstrumenten voor de provincie Noord-Brabant om
bovenstaande doelen te realiseren.

4.2.2

Verordening ruimte 2014 (per 15-07-2015)

4.2.2.1

Inleiding

Provinciale Staten hebben de Verordening ruimte Noord-Brabant 2014, hierna de Verordening ruimte
genoemd, vastgesteld op 7 februari 2014. Deze verordening is op 19 maart 2014 in werking getreden.
De Verordening ruimte is een planologische verordening waarin eisen gesteld worden aan de door de
gemeente op te stellen bestemmingsplannen en beheersverordeningen en vormt een direct
toetsingskader voor bouwaanvragen.
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 10 juli 2015 de Verordening
ruimte 2014 opnieuw vastgesteld. In deze verordening zijn alle vastgestelde wijzigingen na vaststelling
op 7 februari 2014 van regels en kaarten verwerkt. De wijzigingen zijn beleidsarm en zijn hoofdzakelijk
technisch van aard. Op 15 juli 2015 is de Verordening ruimte 2014 (per 15-7-2015) in werking
getreden.
De Verordening ruimte bevat onder andere de volgende onderwerpen:

-

bevordering van de ruimtelijke kwaliteit;
stedelijke ontwikkeling;
cultuurhistorie;
agrarische ontwikkeling en windturbines;
water;
natuur en landschap.

4.2.2.2

Aanduidingen projectgebied in Verordening ruimte 2014 (per 15-07-2015)

Navolgende figuren geven de aanduidingen van het projectgebied in de Verordening ruimte weer.

Figuur 9: Ligging projectgebied in Verordening ruimte, themakaart ‘stedelijke ontwikkeling’
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Het projectgebied is in de Verordening ruimte 2014 (per 15-7-2015) aangewezen als gelegen binnen
het ‘Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling, kern in landelijk gebied’. Ter plaatse van deze
aanduiding worden mogelijkheden geboden voor de nieuwvestiging van één of meer woningen in een
bebouwingsconcentratie.

Figuur 10: Ligging projectgebied in Verordening ruimte, themakaart ‘agrarische ontwikkeling en windturbines’

Het projectgebied is in de Verordening ruimte aangewezen als gelegen in het ‘Gemengd landelijk
gebied’. In het gemengd landelijk gebied wordt een gemengde plattelandseconomie nagestreefd met
daarbij passende bestemmingen. Het projectgebied kent tevens de aanduiding ‘Beperkingen
veehouderij’. De beoogde herontwikkeling heeft geen betrekking op veehouderijen.

4.2.2.3
4.2.2.3.1

Regels Verordening ruimte Verordening ruimte 2014 (per 15-07-2015)
Artikel 3: Bevordering ruimtelijke kwaliteit

De provincie Noord-Brabant wil de ruimtelijke kwaliteit van Brabant bevorderen. In het algemeen
houdt ruimtelijke kwaliteit in dat gebruikers van een gebied rekening houden met het karakter, de
grootte en de functie ervan. Iedere ontwikkeling moet passen in de omgeving. De omgeving bestaat
uit zowel aanwezige waarden als uit omliggende functies.
In de Verordening ruimte zijn regels opgenomen voor de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit.
Sommige regels zijn gericht op bescherming, zoals natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische
waarden. Daarnaast wil de provincie ook ruimtelijke kwaliteit ontwikkelen, bijvoorbeeld door
ontwikkelruimte te bieden in het buitengebied, op voorwaarde dat dit bijdraagt aan de versterking van
de ruimtelijke kwaliteit. De provincie vraagt gemeenten om het principe van zorgvuldig ruimtegebruik
toe te passen. Het doel hierbij is om bestaand bebouwd gebied zo goed mogelijk te benutten. Pas als
dat niet kan, wordt gezocht naar de beste plek in het buitengebied om nieuwe ruimte te gebruiken.
Daarnaast wil de provincie verouderde locaties in stedelijk gebied opnieuw invullen en ongewenste
functies in het buitengebied saneren. Indien uitbreiding van het stedelijk gebied ten koste gaat van het
buitengebied, stelt de provincie als voorwaarde dat de uitbreiding gepaard gaat met een verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit elders in het buitengebied: de 'rood-met-groen-koppeling'. In de artikelen
3.1 en 3.2 van de Verordening ruimte is de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit verder uitgewerkt.
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Artikel 3.1: Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit
Artikel 3.1 van de Verordening ruimte bepaalt dat in een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een
ruimtelijke ontwikkeling toepassing moet zijn gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik.
Bij een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied dient gebruik te worden gemaakt van
een bestaand bouwperceel, tenzij in de verordening uitdrukkelijk anders is bepaald.
In de huidige situatie is sprake van een gemengde bestemming met een oppervlakte van 3.268 m²
met daarop een bedrijfswoning, bijgebouwen en een bedrijfsgebouw met een oppervlakte van circa
285 m². De gemengde bestemming zal worden omgezet naar een tweetal woonbestemmingen met
een gezamenlijke oppervlakte van circa 1.356 m². De resterende gronden zullen worden omgezet in
agrarische grond. De 285 m² bedrijfsbebouwing zal plaatsmaken voor een vrijstaande woning met
bijbehorende bouwwerken. De oppervlakte bebouwing zal als gevolg van de beoogde herontwikkeling
afnemen. Tevens wordt gebruik gemaakt van een bestaand bouwperceel. Derhalve zal sprake zijn
van zorgvuldig ruimtegebruik.
Artikel 3.2: Kwaliteitsverbetering van het landschap
Artikel 3.2 bepaalt dat een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk is, mits
dit gepaard gaat met een fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem,
water, natuur, landschap, cultuurhistorie of van de extensieve recreatiemogelijkheden van het gebied
of de omgeving. Deze verbetering dient financieel, juridisch en feitelijk te zijn geborgd.
De gemeente Asten heeft op 28 april 2015 de ‘Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap’
vastgesteld. Op grond van de structuurvisie dient de bijdrage aan kwaliteitsverbetering in verhouding
te staan tot de impact van de ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij wordt gekeken naar de grootte van de
ontwikkeling, of er gebruik wordt gemaakt van bestaand ruimtebeslag/bebouwing, en de nadelige
effecten voor de omgeving voor wat betreft geluid, geur, verkeer, aantasting natuur/openheid, etc. In
de structuurvisie is een stappenplan voor het bepalen van de hoogte van de kwaliteitsbijdrage
opgenomen. Navolgend worden deze stappen doorlopen.
Stap 1: beoordelen van het plan
De beoogde ontwikkeling past niet rechtstreeks in het vigerende bestemmingsplan. Middels
onderhavige ruimtelijke onderbouwing wordt gemotiveerd dat de beoogde ontwikkeling ruimtelijk
aanvaardbaar is. Het college van burgemeester en wethouders heeft in principe, onder voorwaarden,
medewerking verleend aan de beoogde herontwikkeling.
Stap 2: Bepalen impact
De impact van een plan wordt gebaseerd op het verschil in planologische mogelijkheden op basis van
de volgende aspecten:

-

De grootte van een ontwikkeling (vergroting bouwvlak/bouwvolume);
Gebruikmaking van nieuw of bestaand terrein/bebouwing;
Nadelige effecten voor de omgeving;
Gewenste ontwikkeling op basis van beleid.

Met betrekking tot het beoogde plan is er sprake van een kleine ontwikkeling waarbij zowel het
bouwvlak als het bouwvolume worden verkleind (impact postitief). Er wordt bestaande bebouwing en
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terreinverharding hergebruikt. Overtollige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats zal
een vrijstaande woning worden opgericht (impact positief).
Het initiatief heeft een positief effect voor de omgeving, bestaande nadelige effecten nemen af (impact
positief). Voor het initiatief zijn geen beleidsuitgangspunten (impact neutraal).
Stap 3: Bepalen tegenprestatie/bijdrage
De beoogde ontwikkeling kan als volgt worden samengevat:
1.

Een gemengde bestemming met een oppervlakte van 3.268 m² en een bouwvlak van 2.504 m²
wordt omgezet in een tweetal woonbestemmingen met een gezamenlijke oppervlakte van 1.356
m² en een agrarische bestemming met een oppervlakte van 1.912 m². Het te bebouwen
oppervlak wordt derhalve fors verkleind.

2.

De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning. Bedrijfsgebouwen met een
oppervlakte van 285 m² worden gesloopt. Deze maken plaats voor één vrijstaande burgerwoning.
De bouwmassa binnen het projectgebied zal derhalve afnemen.

3.

Een gemengde bestemming met een bouwvlak van 2.504 m² ten behoeve van bedrijvigheid in
categorie 1 en 2, dienstverlening en kantoor wordt omgezet in een tweetal woonbestemmingen
met daarachter agrarisch grond. De effecten van geluid, verkeer en aantasting van natuur en
landschap ten opzichte van de omgeving nemen dan ook af.

De beoogde ontwikkeling heeft geen impact. Een tegenprestatie is dan ook niet benodigd. Door het
verkleinen van een intensief te bebouwen en gebruiken bestemmingsvlak en de sloop van overtollige
bebouwing wordt reeds een tegenprestatie geleverd.

4.2.2.3.2

Artikel 8: Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling

De beoogde ontwikkeling is mogelijk op basis van artikel 8.2 van de Verordening ruimte. Navolgend is
dit artikel overgenomen en wordt de beoogde ontwikkeling getoetst aan de regels van dit artikel.
Artikel 8.2: Regels voor kwaliteitsverbetering van bebouwingsconcentraties
1.

In afwijking van artikel 3.1, tweede lid, onder a (verbod op nieuwvestiging), artikel 6.7, eerste lid,
en artikel 7.7, eerste lid (wonen), kan een bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding
'Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling' in een bebouwingsconcentratie voorzien in de bouw van
één of meer woningen mits de toelichting een verantwoording bevat waaruit blijkt dat:
a. het bestemmingsplan de nodige voorwaarden bevat om een goede landschappelijke
inpassing van de te bouwen woningen te verzekeren;
De landschappelijke inpassing van de beoogde woning is in hoofdstuk 3 van onderhavige
ruimtelijke onderbouwing uitgewerkt.
b. er geen sprake is van een aanzet voor een stedelijke ontwikkeling;
De toevoeging van een vrijstaande burgerwoning betreft geen stedelijke ontwikkeling.
c. geen inbreuk wordt gemaakt op de toepassing van de regeling bedoeld in artikel 6.8 en artikel
7.8 (ruimte-voor-ruimte).
Onder 4.2.2.3.1 is gemotiveerd welke tegenprestatie geleverd wordt in het kader van de
beoogde herontwikkeling. De huidige gemengde bestemming, welke het hele projectgebied
beslaat, komt te vervallen evenals het bouwvlak. Deze gronden zullen over een oppervlakte
van 1.912 m² worden omgezet in een agrarische bestemming. Bebouwing wordt gesloopt en
effecten op de omgeving worden weggenomen.
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4.3

Gemeentelijke beleid

4.3.1

Bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’

Ter plaatse van het projectgebied is het bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’ van de gemeente
Asten het vigerende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’ is op 15
december 2009 vastgesteld. Navolgende figuur betreft een uitsnede van de verbeelding van het
bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’ ter plaatse van het projectgebied, waarbij het projectgebied
rood is omkaderd.

Figuur 11: Uitsnede bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’ ter plaatse van projectgebied

Het projectgebied is in het vigerende bestemmingsplan bestemd als ‘Gemengd’ en kent de
dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’. Het projectgebied heeft samen met de percelen 73 en 73A
één bouwvlak met een oppervlakte van 5.622 m² en een maximum bebouwingspercentage van 70%.
Het bouwvlak heeft binnen de grenzen van het projectgebied een oppervlakte van 2.504 m². Ter
plaatse van het projectgebied zijn de functies bedrijf in categorie 1 en 2, dienstverlening en kantoor
toegestaan.
De omzetting van een gemengde bestemming naar een tweetal woonbestemmingen ten behoeve van
de oprichting van een vrijstaande woning en de omzetting van een bedrijfswoning in een
burgerwoning ter plaatse van het projectgebied aan Voordeldonk 71 en 71A te Asten is binnen de
vigerende bestemmingsplanregels niet rechtstreeks mogelijk. Om de beoogde herontwikkeling
planologisch mogelijk te maken, dient derhalve het vigerende bestemmingsplan ter plaatse van het
projectgebied te worden herzien.

4.3.2

Bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’

Ter plaatse van het projectgebied is tevens het bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’ vigerend.
Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 24 juli 2013 en omvat het gehele grondgebied van de
gemeente Asten waarover het gemeentelijk archeologiebeleid geïmplementeerd moet worden.
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Bestaande bestemmingsplannen waarvan de archeologische regels voldoende bescherming bieden,
worden buiten het bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’ gehouden. De archeologische regels
van het bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’ worden middels het bestemmingsplan ‘Asten
Archeologie 2012’ gewijzigd. In het bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’ is aan het
projectgebied de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ toegekend. De voor ‘Waarde –
Archeologie 2’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen,
mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van de op of in deze gronden aanwezige en of te
verwachten archeologische monumenten. Ter plaatse van deze dubbelbestemming geldt een
onderzoeksplicht naar de archeologische waarden bij de oprichting van een bouwwerk waarvan de
oppervlakte groter is dan 250 m² en de diepte van de bodemingreep meer bedraagt dan 0,4 meter
beneden maaiveld.

4.3.3

‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’

Op 14 december 2010 heeft de gemeente Asten de ‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’
vastgesteld. Het doel van deze structuurvisie is het bereiken van kwaliteitsverbetering in het
buitengebied. Het projectgebied is op basis van gemeentelijk beleid gelegen binnen de bebouwde
kom en maakt derhalve geen onderdeel uit van de ‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’. Het
gedeelte van de Voordeldonk dat gelegen is buiten de bebouwde kom is wel aangeduid als
bebouwingsconcentratie, waarbij is aangegeven dat “het oude lint’ ten westen van de N279 in de kern
is gelegen. Op basis van provinciaal beleid is het projectgebied echter gelegen in buitengebied. De
ligging van het projectgebied in het, op basis van provinciaal beleid, buitengebied aan een historisch
lint sluit aan op de provinciale definitie van een bebouwingslint; “min of meer aaneengesloten
lijnvormige reeks van bebouwing langs een weg buiten bestaand stedelijk gebied” en maakt
toepassing van artikel 8.2 ‘Regels voor kwaliteitsverbetering van bebouwingsconcentraties’ mogelijk.

4.3.4

Woningbouwprogramma

Gemeente Asten is gelegen in de regio Zuidoost-Brabant. In het Regionaal Ruimtelijk Overleg is
vastgelegd dat de afstemming op subregionaal niveau plaatsvindt. Asten bevindt zich samen met de
gemeenten Someren, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Cranendonck en Heeze-Leende in de
subregio De Peel. De gemeente Helmond is vast ‘agendalid’.
In subregio De Peel zijn een aantal afspraken in de maak. Vertrekpunt zijn de gemeentelijke
woningbouwaantallen zoals opgenomen in de provinciale ‘Bevolkings- en woningbehoefteprognose’.
Deze worden door de gemeenten gerespecteerd. Daarnaast wordt 30% flexibele ruimte beoogd om,
als er zich ‘goede plannen’ in bestaand stedelijk gebied voor intensivering, transformatie of
herontwikkeling voordoen, hier direct medewerking aan te kunnen verlenen oftewel dat de
beschikbare plancapaciteit geen belemmering vormt voor de medewerking aan een dergelijk initiatief.
In haar vergadering van 8 november 2016 heeft de gemeenteraad van de gemeente Asten de
‘Woonvisie gemeente Asten 2015 tot en met 2024’ behandeld. Daarin is aangegeven dat de
kwantitatieve taakstelling voor de komende 10 jaren 910 woningen bedraagt, waarvan 683 woningen
in de kern Asten. 30% van de toegestane plancapaciteit, 205 woningen in de kern Asten, wordt
gereserveerd als flexibele ruimte. De beoogde ontwikkeling vindt plaats binnen de marges van de
flexibele ruimte.
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5.

MILIEUASPECTEN

5.1

Bodem

Voorafgaand aan het volgen van een ruimtelijke procedure dient te worden nagegaan of de
aanwezige bodemkwaliteit past bij het huidige of toekomstige gebruik. Het belangrijkste uitgangspunt
hierbij is dat eventueel aanwezige bodemverontreinigingen geen onaanvaardbare risico’s opleveren
voor de gebruikers van de bodem en dat de bodemkwaliteit niet verslechtert door grondverzet.
Door Bodeminzicht is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Navolgend zijn de conclusies uit
de onderzoeksrapportage d.d. 24 december 2016 met rapportnummer B1771 weergeven. De
onderzoeksrapportage is als bijlage bij onderhavige ruimtelijke onderbouwing gevoegd. De conclusie
en het advies van dit onderzoek zijn navolgend weergegeven:
“Resultaten
In de zintuiglijk schone bovengrond van de vaste bodem (BG1 en BG2) zijn gehaltes aan zink
gemeten boven de achtergrondwaarden. De gehaltes zijn gerelateerd aan het gebruik van het terrein
door de jaren heen, maar vormen geen aanleiding voor aanvullend onderzoek. In de zintuiglijk schone
ondergrond van de vaste bodem (OG1) zijn geen gehaltes aan onderzochte stoffen gemeten boven
de achtergrondwaarden.
In het grondwater ter plaatse van 01 zijn, naast een matig verhoogd gehalte aan koper, gehaltes aan
nikkel, zink, cadmium, barium, kwik, naftaleen en minerale olie gedetecteerd boven de streefwaarden.
De verhogingen aan metalen zijn toe te schrijven aan natuurlijk of regionaal verhoogde
achtergrondwaardes. Het gehalte aan koper in het grondwater vormt strikt genomen aanleiding voor
nader onderzoek. Aangezien een lokale bron voor de verontreiniging van het grondwater ontbreekt is
een nader onderzoek ons inziens, niet zinvol. Voor het licht verhoogde gehaltes aan naftaleen en
minerale olie bestaat op basis van dit onderzoek geen verklaring. De overschrijdingen zijn marginaal
en vormen derhalve geen aanleiding voor nader onderzoek.
Conclusie en advies
De resultaten van het onderzoek stemmen niet geheel overeen met de hypothese. De resultaten
vormen echter geen aanleiding tot aanpassing van de onderzoeksstrategie. Ter plaatse van de
onderzoekslocatie zijn geen verontreinigingen aangetoond die aanleiding vormen voor het uitvoeren
van nader of aanvullend bodemonderzoek. De bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie
vormt, ons inziens, geen belemmering voor de beoogde herbestemming van het plangebied.
De eventueel bij werkzaamheden vrijkomende grond is op of buiten het onderzoeksterrein
herbruikbaar. Indien vrijkomende grond van de locatie afgevoerd dient te worden, dient men rekening
te houden met de regels van het vigerende Besluit Bodemkwaliteit.”
Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de beoogde herontwikkeling.
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5.2

Waterhuishouding

5.2.1

Inleiding

Het doel van de watertoets is het waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op
evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante plannen
en besluiten. Een watertoets maakt de mogelijke negatieve invloeden van het initiatief binnen de
planlocatie inzichtelijk. Tevens geeft de watertoets oplossingsrichtingen aan waarmee mogelijke
optredende negatieve invloeden beperkt of ongedaan gemaakt kunnen worden. Het waterschap heeft
een aantal principes gedestilleerd, die van belang zijn als vertrekpunt van het overleg tussen
initiatiefnemer en waterbeheerder. Het projectgebied valt onder het beheer van waterschap Aa en
Maas.

5.2.2

Principes waterschap Aa en Maas

Het waterschap Aa en Maas hanteert navolgende principes:

-

gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater;
doorlopen van de afwegingsstappen: ‘hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer’;
hydrologisch neutraal bouwen;
water als kans;
meervoudig ruimtegebruik;
voorkomen van vervuiling;
wateroverlastvrij bestemmen;
waterschapsbelangen.

5.2.3

Relevant waterschapsbeleid

5.2.3.1

Waterbeheerplan 2016-2021

In het Waterbeheerplan (WBP) is beschreven welke doelstellingen door Waterschap Aa en Maas
worden nagestreefd in de periode 2016 - 2021 en hoe zij die doelstellingen gaan halen. Dit is
geformuleerd aan de hand van 4 programma’s:
1.

Veilig en Bewoonbaar beheergebied
Bij dit programma gaat het er om het beheergebied zo goed mogelijk te beschermen tegen
overstromingen van de Maas en het regionale watersysteem. Goede dijken om overstromingen
vanuit de Maas te voorkomen. Voldoende ruimte voor water om overlast uit het regionale
systeem te beperken en een goede calamiteitenorganisatie om als er toch problemen dreigen te
ontstaan, zo adequaat mogelijk te kunnen handelen.

2.

Voldoende water en Robuust watersysteem
Dit programma gaat over het zorgen voor een adequate en duurzame watervoorziening in ons
beheergebied voor de diverse gebruiksfuncties in hun onderlinge samenhang. Dit doen we door
het optimale peil en debiet na te streven in beken, kanalen, sloten én in de ondergrond
(voorraadbeheer). Droogteperioden hebben daardoor nu en in de toekomst een zo kort en klein
mogelijke impact.
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3.

Gezond en Natuurlijk water
Dit programma gaat in op alle activiteiten van het waterschap die bijdragen aan het bereiken van
de doelstellingen op het gebied van gezond en natuurlijk water. We gaan in op hoe we toewerken
naar een watersysteem met een goede waterkwaliteit, dat ecologisch goed functioneert en waar
de inwoners en bezoekers van ons beheergebied van kunnen genieten.

4.

Schoon water
Dit programma gaat over de doelen en activiteiten met betrekking tot de afvalwaterketen met
daarbinnen een centrale plek voor het zuiveren van afvalwater. Het programma vertoont een
grote samenhang met het programma gezond en natuurlijk water. Immers, transporteren en
zuiveren van afvalwater is een belangrijke activiteit om tot een gezond en natuurlijk watersysteem
te komen.

5.2.3.2

Keur waterschap Aa en Maas 2015

Voor waterhuishoudkundige ingrepen ter plaatse van het projectgebied is de ‘Keur waterschap Aa en
Maas

2015’

van toepassing. De Keur

is

een

waterschapsverordening die

gebods-

en

verbodsbepalingen bevat met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor de
waterhuishouding en het waterbeheer. Op grond van de Keur is het onder andere verboden om
handelingen te verrichten waardoor het onderhoud, aanvoer, afvoer en/of berging van water kan
worden belemmerd, zonder een ontheffing van het waterschap.
Navolgende figuur geeft een overzicht van de ligging van beschermings- en attentiegebieden in de
omgeving van het projectgebied.

Figuur 12: Keur waterschap Aa en Maas 2015

Het projectgebied is niet aangeduid als gelegen in keurgebied.
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5.2.3.3

Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van
hemelwater, Brabantse waterschappen

De drie Brabantse waterschappen, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta hanteren sinds 1
maart 2015 dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij het verhard
oppervlak

toeneemt.

Deze

(beleids)uitgangspunten

zijn

geformuleerd

in

de

‘Beleidsregel

Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse
waterschappen’.
Bij een toename en afkoppelen van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat plannen zoveel
mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De waterschappen maken bij het beoordelen van
plannen met een toegenomen verhard oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. Hoewel
er relatief veel kleine plannen zijn veroorzaken deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een
toename van de maatgevende afvoer. Het waterschap maakt grofweg onderscheid in projecten met
een toename van verhard oppervlak van maximaal 2.000 m², toename van een verhard oppervlak
tussen de 2.000 m² en 10.000 m² en projecten met een toename van het verhard oppervlak van meer
dan 10.000 m².
Als gevolg van de beoogde herontwikkeling wordt één vrijstaande woning met daarbij 120 m² aan
bijgebouwen opgericht. De toename aan verhard oppervlakte zal niet meer bedragen dan 2.000 m².
Op basis van de Keur en de ‘Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor
afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen’ wordt geen compensatie vereist voor plannen
met een toename van verhard oppervlak van minder dan 2.000 m². Het hemelwater afkomstig van het
toegenomen verhard oppervlak mag naar bestaand oppervlaktewater worden afgevoerd, mits daarbij
in voldoende mate met de omgeving rekening gehouden wordt en geen wateroverlast op eigen terrein
of bij derden ontstaat. Op vrijwillige basis is de aanleg van een infiltratievoorziening toegestaan.

5.2.4

Gemeentelijk beleid

5.2.4.1

GRP gemeente Asten 2013-2017

De gemeente Asten heeft in het ‘GRP gemeente Asten 2013-2017’ d.d. 18 februari 2013 de
gemeentelijke watertaken uitgewerkt. Met dit Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan geeft de
gemeente Asten invulling aan een duurzame inzameling en verwerking van afvalwater, hemelwater en
overtollig grondwater en een duurzaam beheer van het gemeentelijk rioolstelsel. De gemeente Asten
wil woningbezitters (van nieuwbouwwoningen) in beginsel verplichten om op eigen terrein hemelwater
af te koppelen, waarbij met een eigen systeem op eigen grond hemelwater wordt geborgen en
geïnfiltreerd. De beheer(s)baarheid van deze systemen is echter heel erg lastig, zeker op langere
termijn. Bovendien kunnen de systemen niet overal worden toegepast. De gemeente stelt dat het
daarom vaak beter is om te infiltreren in de openbare ruimte. Dit is meestal ook doelmatiger, doordat
de totale investeringskosten en de totale onderhoudskosten ook lager zijn.
In geval van bijvoorbeeld een reconstructie in bestaand gebied gaan particulieren meeliften bij het
werk. De particulier gaat het afvalwater en hemelwater zo veel mogelijk gescheiden aan bieden.
Hierbij wil de gemeente met name inzetten op afkoppelen van dakvlakken aan de voorzijde van de
woningen. De particulier dient hierbij toestemming te geven aan de gemeente om op particulier terrein
maatregelen te nemen om af te koppelen. Vrijwilligheid is hierbij het vertrekpunt. Echter de
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mogelijkheid van een hemelwaterverordening kan de gemeente inzetten als zij vindt dat dat
noodzakelijk is in het kader van het grotere belang.
Voor wat betreft het doelmatig inzamelen en verwerken van grondwater stelt de gemeente Asten dat
van de perceeleigenaar mag worden verwacht dat hij de vereiste (waterhuishoudkundige en/of
bouwkundige) maatregelen neemt om grondwaterproblemen te voorkomen of te bestrijden, voor zover
deze problemen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van een
ander, particulier of overheid. Daarbij horen ook eigen wensen ten aanzien van het object, zoals
wonen in de kelder.

5.2.5

Hemelwaterafvoer na herontwikkeling

5.2.5.1

Bodemsamenstelling en geohydrologische situatie

De maaiveldhoogte ter plaatse van het projectgebied bedraagt circa NAP +26 meter. De wateratlas
van de provincie Noord-Brabant geeft geen informatie over de GHG ter plaatse van het projectgebied.
De GHG wordt op basis van informatie over de GHG in de nabijheid van het projectgebied geschat op
100-160 cm-mv. De bodem ter plaatse betreft een hoge zwarte enkeerdgrond; voedselrijk en vochtig
tot droog, leemarm en zwak lemig fijn zand. Het projectgebied is gelegen op een dekzandrug (+/- oud
bouwlanddek).

5.2.5.2

Hydrologisch neutraal bouwen

Uitgangspunt bij nieuwbouw is dat er hydrologisch neutraal wordt gebouwd. Er wordt geloosd op de
gemeentelijke riolering. Het gemeentelijke beleid is hiermee van toepassing. Particulieren zijn in
principe zelf verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van hemelwater vanaf hun eigen
perceel. Het hemelwater dient in het plangebied geïnfiltreerd te worden. De bergingscapaciteit dient
60 mm. te bedragen en de voorziening dient te worden gerealiseerd boven de GHG. Conform de Keur
van het waterschap dient hiervoor een voorziening te worden getroffen bij toename van het verhard
oppervlak groter dan 2.000 m².
Middels de beoogde herontwikkeling neemt de oppervlakte aan bebouwing ter plaatse van het
projectgebied niet toe met meer dan 2.000 m². Op grond van de nieuwe regels van het waterschap
zijn als gevolg van de beoogde ontwikkeling dan ook geen compenserende maatregelen noodzakelijk.
Op vrijwillige basis kunnen deze echter worden aangelegd. Aangezien ter plaatse van het
projectgebied geen bestaande watergang aanwezig is, dient het hemelwater geïnfiltreerd te worden.
De grondsoort en de hoogte van het grondwater bieden mogelijkheden voor waterberging. Gezien de
diepte van de GHG is een infiltratieriool in combinatie met een infiltratieveld dan wel zaksloot een
geschikte vorm om het hemelwater te infiltreren. Het projectgebied biedt hiertoe ook voldoende ruimte,
eventueel achter op het perceel. In navolgende figuur is een aantal voorbeelden van toe te passen
infiltratievoorzieningen weergegeven.
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Figuur 13: Voorbeelden toe te passen infiltratievoorzieningen

De uiteindelijk gekozen wijze van hemelwaterinfiltratie wordt nader uitgewerkt bij de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, met inachtname van de in deze paragraaf
opgenomen voorwaarden voor omgang met hemelwater.

5.2.5.3

Kwaliteit van te lozen en infiltreren hemelwater

Enkel schoon regenwater mag worden geïnfiltreerd. Om de kwaliteit van het hemelwater te
garanderen, dienen onderdelen welke met regenwater in aanraking kunnen komen, te worden
vervaardigd of te bestaan uit niet-uitloogbare bouwmaterialen zoals kunststoffen of gecoat staal of
aluminium (in plaats van zink, lood of asfalt etcetera). Door het gebruik van niet-uitlogende materialen
komen geen verhoogde concentraties verontreinigende stoffen (DuBo-maatregelen) voor in het te
infiltreren water. Infiltratie van afgekoppelde verhardingen zoals opritten, parkeerplaatsen en terrassen
mag niet verontreinigd zijn met chemische bestrijdingsmiddelen, olie, agressieve reinigingsmiddelen of
andere verontreinigende stoffen.

5.2.6

Afvalwater

Het afvalwater afkomstig van het projectgebied wordt afgevoerd via het gemeentelijk rioleringsstelsel.
De initiatiefnemer zal de aansluitingskosten betalen. Er is sprake van voldoende capaciteit voor het
afvoeren van afvalwater.

5.3

Cultuurhistorie

Het projectgebied ligt op basis van de cultuurhistorische waardenkaart in de regio ‘Peelrand’ en in het
archeologisch landschap ‘Dekzandeiland Asten-Deurne’.
De regio ‘Peelrand’ bestaat uit een ring van middeleeuwse dorpen op enige afstand van het
voormalige veengebied van De Peel. Deze oude dorpen worden gekenmerkt door akkercomplexen,
schaarse groenlanden en voormalige heidevelden. De heidevelden zijn in de negentiende en
twintigste eeuw ontgonnen en grotendeels omgezet in landbouwgrond, waardoor er een waardevol
mozaïek is ontstaan van oude en jonge ontginningen. Enkele kastelen, diverse kloosters en de PeelRaamstelling verlenen het gebied extra cultuurhistorische betekenis.
Het archeologisch landschap ‘Dekzandeiland Asten-Deurne’ bestaat uit de met oude bouwlanden en
stuifduinen bedekte dekzandeilanden van Asten, Deurne, Vlierden en Milheeze. De eilanden worden
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van elkaar gescheiden door de beken de Astensche Aa, Oude Aa en Kaweische loop. In het noorden
wordt de grens gevormd door het beekdal van de Esperloop, in het zuiden door het beekdal van de
Aa. De genoemde beekdalen ontspringen op de oostelijker gelegen Peelhorst.
Aan het projectgebied is geen specifieke cultuurhistorische waarde toegekend. De beoogde
herontwikkeling is in het kader van cultuurhistorie dan ook geen bezwaar.

5.4

Archeologie

5.4.1

Verdrag van Valletta

In 1992 is het Verdrag van Valletta door de landen van de Europese Unie waaronder Nederland
ondertekend. Dit verdrag verplicht de Europese overheden tot het beschermen van archeologisch
erfgoed. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat archeologische waarden in situ bewaard
moeten blijven. Dat wil zeggen, dat er naar gestreefd moet worden om de waarden op de locatie te
behouden. Als dit niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij realisatie van bouwplannen, dan moeten de
waarden worden opgegraven en ex situ worden bewaard.

5.4.2

Wet op de archeologische monumentenzorg

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) van kracht
geworden. In de Wamz zijn de uitgangspunten van het Verdrag van Valletta voor Nederland nader
uitgewerkt. Eén van de uitgangspunten van de Wamz is dat op gemeentelijk niveau op verantwoorde
wijze wordt opgegaan met het archeologisch erfgoed. De Wamz heeft dan ook een decentraal
karakter en heeft gemeenten tot bevoegd gezag gemaakt wat betreft de zorg voor het archeologische
bodemarchief binnen hun grondgebied.

5.4.3

Archeologiebeleid Asten

De gemeente Asten heeft in het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg en de Wet
ruimtelijke ordening een eigen archeologiebeleid ontwikkeld. Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan
‘Asten Archeologie 2012’. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 24 juni 2013 en omvat het gehele
grondgebied van de gemeente Asten waarover het gemeentelijk archeologiebeleid geïmplementeerd
moet worden.
In het bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’ is aan het projectgebied de dubbelbestemming
‘Waarde – Archeologie 2’ toegekend (zie paragraaf 4.3.2). Ter plaatse van deze dubbelbestemming
geldt een onderzoeksplicht naar de archeologische waarden bij de oprichting van een bouwwerk
waarvan de oppervlakte groter is dan 250 m² en de diepte van de bodemingreep meer bedraagt dan
0,4 meter beneden maaiveld.
De bodem ter plaatse van het projectgebied is door de aanwezigheid van een bedrijfsgebouw met een
oppervlakte van 285 m² reeds geroerd. Het bouwvlak van de beoogde woning op de locatie
Voordeldonk 71A is slechts voor 100 m² buiten de contouren van het bestaande bedrijfsgebouw
gelegen. Buiten dit bouwvlak, waar de resterende oppervlakte van circa 170 m² bestaand
bedrijfsgebouw is gelegen, zijn bijgebouwen met een maximale oppervlakte van 120 m² toegestaan.
De ondergrens voor onderzoeksplicht van 250 m² zal derhalve niet overschreden kunnen worden. Ten
behoeve van de beoogde herontwikkeling is dan ook geen archeologisch onderzoek benodigd.
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5.5

Flora en fauna

5.5.1

Inleiding

Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Dit
netwerk verbindt bestaande natuurgebieden die vallen onder de Europese Vogelrichtlijn- of de
Habitatrichtlijngebieden.
De Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn bedoeld ter bescherming van bedreigde levensgemeenschappen
van planten en dieren en bedreigde soorten van planten en dieren en hun leefgebieden. De Vogel- en
Habitatrichtlijnen

zijn

geïmplementeerd

in

de

Nederlandse

wetgeving

middels

de

Wet

natuurbescherming. Deze wet is op 1 januari 2017 in werking getreden en vervangt de
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

5.5.2

Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming voorziet in specifieke kaders voor gebieden die op grond van
internationale verplichtingen moeten worden beschermd, te weten de Natura 2000-gebieden, bedoeld
in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
Ten aanzien van de gebiedsbescherming is het de bedoeling dat plannen en projecten eenduidig en
integraal worden getoetst op hun invloed op de te beschermen natuurwaarden in de Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden.
Het dichtstbijzijnde gelegen Natura 2000-gebied betreft het Vogel- en Habitatrichtlijngebied ‘Groote
Peel’. Dit gebied is op een afstand van circa 5 kilometer van het projectgebied gelegen. De beoogde
herontwikkeling heeft op een dergelijke afstand geen invloed op het Vogel- en Habitatrichtlijngebied
‘Groote Peel’.

5.5.3

Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming heeft tot doel in het wild levende planten en dieren te beschermen met het
oog op de instandhouding van soorten. De verbodsbepalingen en afwijkingsmogelijkheden in de Wet
natuurbescherming zijn uitsluitend van toepassing op de soorten waarvoor dit onmiddellijk voortvloeit
uit de vereisten van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern, het Verdrag van Bonn,
het Biodiversiteitsverdrag en de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de
vogelbescherming. Het gaat daarbij om alle op het Europees grondgebied in het wild levende vogels
en voorts om de dieren en planten van de soorten van Europees belang die van nature op het
Nederlands grondgebied voorkomen.
Om de instandhouding van de wettelijke beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve
effecten op die instandhouding voorkomen worden. Bij de totstandkoming van een nieuw
bestemmingsplan waarbij functies gewijzigd worden, moet worden voorkomen dat conflicten met
beschermde dier- en plantensoorten ontstaan en dient dus vooraf een beoordeling plaats te vinden.
De beoogde herontwikkeling omvat de omzetting van de gemengde bestemming ter plaatse van het
projectgebied in een tweetal woonbestemmingen. De huidige bedrijfswoning aan Voordeldonk 71 zal
daarbij omgezet worden in een burgerwoning. Het bedrijfsgebouw op de locatie Voordeldonk 71A zal
worden gesloopt en plaatsmaken voor een nieuw te bouwen burgerwoning. De woonbestemming voor
deze nieuwe woning is begrensd aan de achterzijde van het bestaande bedrijfsgebouw. De gehele
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locatie is in de huidige situatie, op 45 m² na, verhard. De locatie biedt dan ook geen geschikte groei-,
rust- of verblijfsplaatsen voor dieren en planten.

5.6

Wegverkeerslawaai

De Wet geluidhinder (Wgh) biedt geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) bescherming
tegen geluidhinder van wegverkeerlawaai bij de aanleg/wijziging van wegen of bij de bouw van
woningen in de buurt van wegen. De reikwijdte van de Wgh is beperkt tot een geluidszone langs
wegen. Binnen deze geluidszone zijn de regels van de Wgh van toepassing. De Wgh niet geldt voor
30-km wegen en voor woonerven. De systematiek van de zonering Wet geluidhinder voor wegverkeer
houdt in dat langs een (toekomstige) verkeersweg een geluidszone ligt waarbinnen in een aantal
situaties bescherming wordt geboden aan geluidsgevoelige bestemmingen. Deze bescherming geldt
in de volgende situaties:
-

via een ruimtelijk besluit de aanleg van een weg mogelijk maken;

-

via een ruimtelijk besluit een geluidsgevoelige bestemming in de zone realiseren;

-

de reconstructie/wijziging van een bestaande weg.

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan hoeven bestaande geluidsgevoelige bestemmingen
gelegen in een geluidszone van bestaande wegen niet getoetst te worden (artikel 76 lid 3 Wgh). In
onderhavige situatie betekent dat dat ten aanzien van de reeds bestaande bedrijfswoning op de
locatie Voordeldonk 71 geen akoestisch onderzoek inzake de geluidbelasting ten gevolge van
wegverkeer hoeft te worden uitgevoerd.
Ten behoeve van de nieuw op te richten woning op de locatie Voordeldonk 71A is door M-tech een
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. De onderzoeksrapportage d.d. 14 april 2017
met rapportnummer Man.Ast.16.AO2 BP-02 is als bijlage bij onderhavige ruimtelijke onderbouwing
gevoegd. De samenvatting en conclusie van dit onderzoek zijn navolgend weergegeven:
“Het plangebied ligt binnen de geluidzone van de Voordeldonk.
Met betrekking tot de berekende geluidbelasting als gevolg van de omliggende weg wordt het
volgende geconcludeerd:
De geluidbelasting (Lden) vanwege het wegverkeer op de Voordeldonk bedraagt ten hoogste 48 dB.
De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee gerespecteerd. Maatregelen en/of een hogere
grenswaardeprocedure zijn hiermee overbodig.”
Het aspect wegverkeerslawaai vormt geen belemmering voor de beoogde herontwikkeling.

5.7

Agrarische bedrijvigheid

5.7.1

Inleiding

5.7.1.1

Wet geurhinder en veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor
vergunningverlening als het gaat om geurhinder vanwege dierverblijven van veehouderijen. De wet
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geeft onder andere normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een
geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). Indirect heeft de Wgv ook consequenties voor de
totstandkoming van geurgevoelige objecten. Die doorwerking naar de ruimtelijke ordening wordt de
‘omgekeerde werking’ genoemd. Een geurnorm beoogt namelijk mensen te beschermen tegen
overmatige geurhinder. Omgekeerd moet een bevoegd gezag dan ook niet zonder meer toestaan dat
mensen zichzelf blootstellen aan die overmatige hinder, bijvoorbeeld door zich in de directe nabijheid
van een veehouderij te vestigen. Bij besluitvorming omtrent de (her)ontwikkeling van het projectgebied
dient in het kader van het aspect ‘geur’ antwoord gegeven te worden op de vragen:

-

Is ter plaatse een aanvaardbaar woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig
object).

-

Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen veehouderij en derden).

5.7.1.2

Voorgrondbelasting

Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting van een individuele veehouderij bedoeld. Een
aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aspect milieu van een veehouderij wordt getoetst
aan in de wet vastgelegde standaardwaarden voor maximale voorgrondbelasting of aan de wettelijk
vastgelegde standaardwaarden voor vaste afstanden dan wel aan de waarden welke vastgelegd zijn
in een gemeentelijke verordening.

5.7.1.3

Achtergrondbelasting

De geurbelasting ten gevolge van meerdere intensieve veehouderijen in de omgeving vormt de
achtergrondbelasting. De achtergrondbelasting bepaalt het woon- en leefklimaat op een locatie.

5.7.1.4

Geurverordening

De Wgv biedt middels artikel 6 de mogelijkheid aan gemeenten om bij verordening, binnen gestelde
marges, afwijkende normen vast te stellen. Gemeenten mogen, binnen bepaalde grenzen, bij
verordening van de normen in de Wet geurhinder en veehouderij afwijken (artikel 6 van de wet). De
gemeenteraad van de gemeente Asten heeft op 5 juli 2016 de ‘Verordening geurhinder en veehouderij
Asten 2016’ vastgesteld. Deze is op 9 september 2016 in werking getreden en legt een afwijkende
normen voor de voorgrondbelasting binnen de gehele gemeente vast alsmede andere waarden voor
de vaste afstanden ten opzichte van melkveehouderij en pelsdierhouderij.
5.7.1.5

Bedrijven in omgeving projectgebied

In de nabijheid van het projectgebied is één veehouderij gelegen, te weten de rundveehouderij aan
Voordeldonk 69. Navolgend is de vergunning op deze locatie weergegeven.
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Figuur 14: Vergunning Voordeldonk 69 (bron: BVB)

Op basis van de ‘Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2016’ dient deze veehouderij bij de
bouw van nieuwe stallen een afstand van 100 meter aan te houden tot geurgevoelige objecten in de
bebouwde kom.

5.7.2

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat

De beoogde woning aan Voordeldonk 71A is gelegen op een afstand van circa 40 meter tot het meest
dichtbij zijnde dierverblijf, en daarmee binnen de contour van 100 meter van het rundveebedrijf aan de
Voordeldonk 69 gelegen. In beginsel mag geen nieuw geurgevoelig object worden opgericht binnen
een geurcontour. Bouwen binnen contouren wordt echter wel toegestaan mits aangetoond wordt dat
sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en mits de betreffende veehouderij niet in de
ontwikkelingsmogelijkheden wordt belemmerd. Het bevoegd gezag mag aan de hand daarvan
bepalen of al dan niet gebouwd mag worden binnen de geurcontour.
De gemeente Asten heeft in december 2014 de geurbelasting van alle veehouderijen van de
gemeente Asten in kaart gebracht, waarbij de kwaliteit van de leefomgeving is aangegeven.
Navolgende figuur geeft een uitsnede van de gemeentelijke kaart betreffende het leefklimaat van
december 2014 weer.

Figuur 15: Uitsnede kaart leefklimaat (december 2014)
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Ter plaatse van het projectgebied is sprake van een achtergrondbelasting van 3-7 oue/m³. Bij een
achtergrondbelasting van 3-7 oue/m³ kan gesteld worden dat sprake is van een goed woon- en
leefklimaat. Ter plaatse van het projectgebied is derhalve sprake van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat. De beoogde herontwikkeling is dan ook in het kader van de achtergrondbelasting geen
bezwaar.
In navolgende subparagraaf wordt tevens toegelicht dat de betreffende veehouderij niet in de
ontwikkelingsmogelijkheden wordt belemmerd, waarmee bouwen binnen de geurcontour mogelijk
wordt gemaakt.

5.7.3

Belangenafweging

Als gevolg van de beoogde herontwikkeling mogen veehouderijbedrijven niet onevenredig in hun
belangen worden geschaad. Deze belangen bestaan uit de voortzetting van de bestaande
bedrijfsactiviteiten en, indien concrete uitbreidingsplannen aanwezig zijn (bijvoorbeeld een reeds
vergunde uitbreiding), de realisatie van deze uitbreidingsplannen.
In de directe nabijheid van het projectgebied is het veehouderijbedrijf Voordeldonk 69 gelegen. Aan de
west- en zuidzijde van het agrarische bedrijf zijn reeds woonbestemmingen gelegen, waarmee de
veehouderij thans in de uitbreidingsmogelijkheden wordt belemmerd. Aan de oostzijde is de nietagrarische bedrijfswoning op de locatie Voordeldonk 71 gelegen. Op basis van de Wgv is deze
woning reeds een geurgevoelig object. Als gevolg van de beoogde herontwikkeling wijzigt het
beschermingsniveau van de woning aan Voordeldonk 71 dan ook niet. Met de toevoeging van een
extra woning ter plaatse, wordt de locatie opgesplitst in twee kavels. Binnen het projectgebied wordt
tevens een tweetal ‘bouwvlakken’ toegekend, waarmee is verankerd dat buiten deze ‘bouwvlakken’
geen geurgevoelige objecten kunnen worden opgericht. Het beoogde ‘bouwvlak’ van de nieuwe
woning zal zijn gelegen op grotere afstand tot de veehouderij dan reeds aanwezige geurgevoelige
objecten. De beoogde herontwikkeling van de locaties Voordeldonk 71 en Voordeldonk 71A
belemmert de ontwikkelingsmogelijkheden van het agrarische bedrijf aan Voordeldonk 69 niet meer
dan reeds het geval is. De toevoeging van een woning op de locatie Voordeldonk 71A heeft dan ook
geen verdere belemmeringen van de agrarische bedrijvigheid op het perceel Voordeldonk 69 tot
gevolg. De beoogde herontwikkeling is in het kader van belemmeringen voor agrarische bedrijvigheid
dan ook geen bezwaar.

5.7.4

Conclusie

Ten behoeve van de beoogde herontwikkeling van het projectgebied Voordeldonk 71 en 71A kan naar
aanleiding van het gestelde in onderhavige paragraaf in het kader van het aspect ‘geur’ antwoord
worden gegeven op de vragen:

-

Is ter plaatse een aanvaardbaar woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig
object).

-

Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen veehouderij en derden).

Het projectgebied bevindt zich binnen de vaste afstandscontour van de veehouderij Voordeldonk 69.
In beginsel wordt de toevoeging van een geurgevoelig object binnen een geurcontour niet toegestaan.
Echter, indien ter plaatse sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en mits de betreffende
veehouderij niet in de ontwikkelingsmogelijkheden wordt geschaad, kan woningbouw binnen de
contour worden toegestaan. Ter plaatse van het projectgebied is sprake van een achtergrondbelasting
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van 3-7 oue/m³, waarmee sprake is van een ‘goed woon- en leefklimaat’. Ter plaatse is derhalve aan
aanvaardbaar woon- en verblijfklimaat gegarandeerd. Als gevolg van de beoogde herontwikkeling
wordt ook niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad. De beoogde herontwikkeling is in het
kader van het aspect ‘geur’ dan ook geen bezwaar.

5.8

Bedrijven en milieuzonering

Bij een ruimtelijke ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met milieuzoneringen van
bestaande bedrijven om zodoende de kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen.
De (indicatieve) lijst ‘Bedrijven en Milieuzonering’, uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, bevat richtafstanden voor milieubelastende activiteiten. In de lijst ‘Bedrijven en
Milieuzonering’ worden richtafstanden gegeven voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar. De
richtafstanden worden nagestreefd tussen de grens van de bestemming en de uiterste grens van de
gevel van een woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunning vrij bouwen mogelijk is.
De richtafstanden zijn afgestemd op het omgevingstype ‘rustige woonwijk’. De richtafstanden in de
VNG-publicatie kunnen in ‘gemengd gebied’, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en
leefklimaat, met één afstandsstap verlaagd worden. Het kan in dergelijke gebieden gaan om
bestaande gebieden met functiemenging en om gebieden waar bewust functiemenging wordt
nagestreefd, bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te brengen. Ook lintbebouwing in het
buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid wordt hieronder verstaan. Ter
plaatse van het projectgebied is sprake van een gemengd gebied.
In de omgeving van het projectgebied zijn een vijftal niet-agrarische bedrijven aanwezig. Op basis van
de VNG-publicatie is voor de omliggende niet-agrarische bedrijven, gelegen binnen een straal van 500
meter rondom het projectgebied nagegaan met welke richtafstanden rekening gehouden dient te
worden. In dit overzicht is uitsluitend uitgegaan van bedrijven en milieuzonering Editie 2009, met
richtafstanden voor gemengd gebied.
Adres

Omschrijving

Milieucategorie

Grootste

Werkelijke

richtafstand

afstand

2

Geluid 10 meter

25 meter

3.1

Geluid 30 meter

3 meter

Deelconclusie

Voordeldonk 64

Kringloop

Geen beperkingen

Voordeldonk 73-73a

Constructielasbedrijf

Voordeldonk 81

Restaurant

1

Geur, geluid en gevaar 0 meter

125 meter

Geen beperkingen

Bergweg 60

Basisschool

2

Geluid 10 meter

200 meter

Geen beperkingen

Dalkruid 23

Basisschool

2

Geluid 10 meter

470 meter

Geen beperkingen

Beperkend

De afstand van de beoogde nieuwe woning tot het constructielasbedrijf aan de Voordeldonk 73 is
kleiner dan de daarvoor geldende richtafstand, waarbij de richtafstand ten aanzien van geluid
bepalend is. Om aan te tonen dat het aspect industrielawaai geen belemmering vormt voor een goed
woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe woning, is door M-tech een akoestisch onderzoek
industrielawaai uitgevoerd. De onderzoeksrapportage d.d. 14 april 2017 met rapportnummer
Vdd.Ast.16.AO BP-02 is als bijlage bij onderhavige ruimtelijke onderbouwing gevoegd. De conclusie
uit de rapportage is navolgend weergegeven.
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“Doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidimmissie vanwege het nabij gelegen
Constructie- en lasbedrijf W. Martens BV. Door het uitvoeren van een akoestisch onderzoek naar
Martens wordt onderzocht of betreffend bedrijf niet in haar activiteiten wordt beperkt en dat ter plaatse
van de nieuwe woning een akoestisch aanvaardbaar leefklimaat wordt gegarandeerd.
Binnen de richtafstand die bij het type bedrijf hoort waar Martens onder valt, bevindt zich de nieuwe
woning. Om de geluiduitstraling van het bedrijf naar de omgeving te bepalen is een akoestisch
rekenmodel opgesteld. Voor de representatieve bedrijfssituatie geldt dat zowel het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LAr,LT) als het maximale geluidniveau (LAmax) voldoen aan de gehanteerde
normstellingen, te weten de VNG publicatie ”Bedrijven en Milieuzonering, editie 2009” en het
Activiteitenbesluit.
De berekende geluidbelastingen ten gevolge van het verkeer komende van en gaande naar de
inrichting

(verkeersaantrekkende

werking)

voldoen

aan

de

van

toepassing

zijnde

voorkeursgrenswaarde zoals gesteld in de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer
van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van vergunningverlening op basis van de Wet
milieubeheer”.
Blijkens het bovenstaande vormt het aspect industrielawaai geen belemmering voor het verloop van
de bestemmingsplanprocedure en de realisering van de nieuwe woning.”
De bedrijfsactiviteiten in de omgeving van het plangebied vormen derhalve geen belemmering voor de
beoogde herontwikkeling.

5.9

Externe veiligheid

5.9.1

Inleiding

Onder externe veiligheid verstaat men het beheersen van risico’s die direct of indirect voortvloeien uit
de opslag, de productie, het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het risico is daarbij
gedefinieerd als ‘de kans op overlijden’ voor personen. De aanwezige risico’s zijn zeer afhankelijk van
het brontype. De relevante typen zijn: bedrijven, vervoer van gevaarlijke stoffen (per spoor, over de
weg en het water) en kabels en leidingen. Deze aspecten worden in de navolgende (sub)paragrafen
nader toegelicht.

5.9.2

Bedrijven

Het projectgebied is op de risicokaart van de provincie Noord-Brabant niet aangewezen als gelegen in
een risicogebied van een bedrijf met betrekking tot de externe veiligheid.

5.9.3

Vervoer van gevaarlijke stoffen

5.9.3.1

Vervoer over het spoor

Op het grondgebied van de gemeente Asten bevindt zich geen spoortracé. Dit aspect is dus niet van
toepassing.
5.9.3.2

Vervoer over de weg

Het transport van gevaarlijke stoffen moet primair via het hoofdwegennet plaatsvinden. Woonkernen
moeten hierbij vermeden worden. De grotere doorgaande wegen in de gemeente waarover dergelijke
transporten zullen plaatsvinden zijn de autosnelweg A67 en de provinciale weg N279. De
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dichtstbijzijnde gelegen route betreft de N279, gelegen op een afstand van circa 325 meter van het
projectgebied. Het projectgebied ligt op een zodanige afstand van deze route dat beïnvloeding
normaliter niet plaats zal vinden.
5.9.3.3

Vervoer over het water

Op het grondgebied van de gemeente Asten bevinden zich geen waterwegverbindingen waarover
gevaarlijke stoffen vervoerd worden. Dit aspect is dus niet van toepassing.

5.10 Kabels en leidingen
Binnen een straal van 1.000 meter rondom het projectgebied zijn geen hoogspanningslijnen dan wel
buisleidingen gelegen. Interactie kan dan ook niet plaatsvinden.

5.11 Luchtkwaliteit
5.11.1 Inleiding
Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Met de Wet luchtkwaliteit en de
bijbehorende bepalingen en hulpmiddelen wil de overheid zowel de verbetering van de luchtkwaliteit
bewerkstelligen als ook de gewenste ontwikkelingen in ruimtelijke ordening doorgang laten vinden. De
Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het
Nationaal Samenwerkingsprogramma. Binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma werken het
Rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. Het
Nationaal Samenwerkingsprogramma is op 1 augustus 2009 in werking getreden. De programmaaanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen.

5.11.2 Invloed herontwikkeling op luchtkwaliteit
Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze ‘niet in betekende mate’
(NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging als de 3% grens niet wordt overschreden. In de
‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen’ wordt aangeven op welke manier snel kan worden
vastgesteld of de bijdrage van een nieuwbouwproject op de luchtkwaliteit valt onder de term ‘niet in
betekenende mate’. De regeling geeft een harde omschrijving van het aantal gevallen. Voor
woningbouw geldt bij 1 ontsluitingsweg een aantal van 1.500 nieuwe woningen netto. Bij twee
ontsluitingswegen geldt een aantal van 3.000 woningen netto. Aangezien het plan slechts de bouw
van één woning mogelijk maakt, kan worden gesteld dat dit plan onder het begrip NIBM valt en de
luchtkwaliteit niet verder hoeft te worden onderzocht.

5.11.3 Luchtkwaliteit omgeving projectgebied
In Nederland is een aantal plekken waar de achtergrondconcentratie fijnstof boven de wettelijke norm
ligt, waaronder in de gemeente Asten. Volgens EU-normen mag de daggemiddelde concentratie niet
meer dan 35 dagen per jaar hoger zijn dan 50 µg/m³. Voor het jaargemiddelde geldt een norm van 40
µg/m³. Navolgende figuur geeft de concentratie fijnstof ter plaatse van het projectgebied weer.
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Figuur 16: Uitsnede fijnstofkaart gemeente Asten

De jaargemiddelde concentratie fijnstof ter plaatse van het projectgebied bedraagt 0 - 26 µg/m³. De
concentratie fijnstof blijft daarmee ruimschoots onder de toegestane norm van 40 µg/m³. Ook blijkt uit
gegevens van het RIVM dat het aantal overschrijdingsdagen binnen de gemeente Asten waarop de
concentratie fijnstof (PM10) hoger is dan 50 µg/m³ het aantal toegestane dagen van 35 niet
overschrijdt. Navolgende figuur geeft het aantal overschrijdingsdagen in 2015 per gemeente weer.

Figuur 17: Aantal overschrijdingsdagen per gemeente in 2015 (bron: RIVM)

Herontwikkeling van het projectgebied is derhalve in het kader van fijnstof geen bezwaar.
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5.12 Verkeer en infrastructuur
Het projectgebied is gelegen aan Voordeldonk 71 en 71A te Asten. Ter plaatse is thans sprake van
een aannemersbedrijf (Voordeldonk 71A) met daarbij een bedrijfswoning en bijgebouwen
(Voordeldonk 71). Beoogd wordt de huidige bestemming om te zetten in een tweetal
woonbestemmingen en daarmee de oprichting van één vrijstaande woning mogelijk te maken. Beide
locaties zijn thans ontsloten op de Voordeldonk. De woning Voordeldonk 71 kent een eigen inrit. In de
huidige situatie is de beoogde oostelijke woonbestemming geheel toegankelijk vanuit de openbare
weg, wegens het ontbreken van landschappelijke inpassing of obstakels. De beoogde woning zal
landschappelijk worden ingepast, waarbij aan de voorzijde van de locatie ruimte behouden blijft ten
behoeve van de inrit naar de woning toe. Aangesloten wordt bij het ‘Inrittenbeleid gemeente Asten
2015’. In het inrittenbeleid worden onder andere voorwaarden genoemd voor de minimale breedte van
een inrit. Het aanleggen van een inrit mag bijvoorbeeld ook niet ten koste gaan van een of meerdere
openbare parkeermogelijkheden.
Het aantal verkeersbewegingen zal door de beoogde herontwikkeling niet toenemen. De ontsluiting is
derhalve passend op de bestaande infrastructuur. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden. Er
worden minimaal twee parkeerplaatsen per woning gerealiseerd, exclusief garage.
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6.

UITVOERBAARHEID

6.1

Economische uitvoerbaarheid

Op 1 juli 2008 is samen met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de Grondexploitatiewet (Grexwet) in
werking getreden. In deze Grexwet is bepaald dat een gemeente bij het vaststellen van een
planologische maatregel, die mogelijkheden biedt voor de bouw van één of meer hoofdgebouwen,
verplicht is maatregelen te nemen die verzekeren dat de kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de locatie worden verhaald op de initiatiefnemer van het plan. Voor de ontwikkeling van
dit plan is er sprake van een particulier initiatief. De gemeente Asten zal in het kader van het bepaalde
in de Grexwet daarom alle door de gemeente te maken kosten verhalen op de initiatiefnemer. De
initiatiefnemer heeft derhalve met de gemeente Asten een anterieure overeenkomst gesloten. Op
deze wijze is de financiële haalbaarheid van het plan gegarandeerd.

6.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1

Vooroverleg

In het kader van het wettelijk vooroverleg wordt deze ruimtelijke onderbouwing aangeboden aan de
vooroverlegpartners.

6.2.2

Zienswijzen

In het kader van de bestemmingsplanprocedure wordt deze ruimtelijke onderbouwing als onderdeel
van het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Er kunnen zienswijzen worden ingediend.
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1
1.1

INLEIDING
Algemeen

In opdracht van dhr. G. Manders te Asten heeft Bodeminzicht een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel
Voordeldonk 71 en 71a te Asten (gemeente Asten).
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de Nederlandse Norm (NEN) 5740 [NNI,
januari 2009]. De NEN 5740 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van een onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 2000.
1.2

Aanleiding en doel van het onderzoek

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen herbestemming van het plangebied.
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie.
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn aannames gedaan over het al dan niet aanwezig zijn van potentiële
verontreinigingsbronnen en is een onderzoekshypothese opgesteld.
1.3

Partijdigheid

Bodeminzicht en partijen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit rapport hebben op geen enkele
wijze een relatie met de opdrachtgever en zijn geen belanghebbenden bij de onderzochte locatie.
Bodeminzicht garandeert hiermee derhalve dat een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek is uitgevoerd.
1.4

Opbouw van het rapport

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
Vooronderzoek (hoofdstuk 2)
Uitgevoerde werkzaamheden (hoofdstuk 3)
De resultaten van het onderzoek (hoofdstuk 4)
Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5)
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2

VOORONDERZOEK

Onderdeel van een verkennend bodemonderzoek op basis van de NEN 5740 vormt een vooronderzoek, uit te voeren conform
NEN 5725 [NNI, januari 2009].
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
A. opdrachtgever
B. Het milieu-archief van de gemeente Asten
C. Kadastrale kaarten
D. Topografische kaarten
E. Grondwaterkaarten
F. www.bodemloket.nl
G. Locatiebezoek
H. Eigenaar van de onderzoekslocatie
2.1

Beschrijving onderzoekslocatie

adres onderzoekslocatie
kadastrale registratie
oppervlakte
ligging onderzoekslocatie
huidige functie
onverhard terrein aanwezig
(half-)verharding aanwezig
bebouwing aanwezig?

omgeving

2.2

Voordeldonk 71a te Asten
Asten N 350 en 559
2.950 m²
Binnen de bebouwde kom van Asten
Bedrijfspand met woning, erf en weiland
ja
omschrijving: siertuin en weiland
ja
type: klinkers voor op het erf en betonvloer inpandig
ja
omschrijving: bedrijfspand, woning, garage en een schuilhok voor
dieren aanwezig. De woning en garage zijn voorzien van pannendak. Het bedrijfspand is voorzien van golfplaten, in goede staat
verkerend. Het schuilhok is voorzien van gebogen damwandplaten.
noord:
Weiland
oost:
Veehouderij met stallen
zuid:
Voordeldonk
west:
Veehouderij met stallen

bron
A
C
C
D
G
G

bijlage
1
1
1
1
2
2

G

2

G

2

G

1

Voormalig gebruik
bron

voormalig gebruik locatie
algemeen
(sloot-)dempingen

Het bedrijfspand hoorde tot een aannemersbedrijf voor bouwwerken. In de schuur werden materialen opgeslagen. In het
pand was geen werkplaats aanwezig.
Nee

ophogingen
bebouwing

Nee
Nee

bodembedreigende activiteiten
opslagtanks
opslag bodembedreigende
stoffen

A, H

aanpassing
strategie
-

-

Nee

A, D,
H
A, H
A, D,
H
B

Nee
Nee

B
B

-
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2.3

Toekomstig gebruik

bestemming

bodembedreigende activiteiten
opslagtanks
opslag bodembedreigende
stoffen
2.4

De opdrachtgever is voornemens het bedrijfspand te slopen en een
nieuwe woning op te richten. De bestemming van het perceel
wordt dan gewijzigd om de woningbouw te realiseren.
Nee

Nee
Nee

bron
A

A

aanpassing strategie
Het voornemen vormt de
aanleiding voor het bodemonderzoek
-

A
A

-

Beschikbare onderzoeksgegevens
bron

onderzoek op locatie
onderzoek in directe omgeving
2.5

aanpassing
strategie

De locatie is niet eerder onderzocht.
Er zijn geen bodemonderzoeken bekend van omliggende percelen.

Bodem- en geohydrologische gegevens

deklaag
eerste watervoerend
pakket
scheidende laag

Bodemopbouw
fijn tot matig grof zand. Plaatselijk komt leem,
klei en veen voor.
matig tot zeer grove grindrijke zanden, met
plaatselijk een kleilaag.
kleihoudende afzettingen

Nuenengroep

0-10 m-mv

Formatie van Sterksel/Veghel
Kedichem/Tegelen

10-40 m-mv
40-100 mmv

hydrologie
diepte freatisch grondwater
stromingsrichting
2.6

2,0 m-mv
Noord tot noordwestelijk

Hypothese en onderzoeksstrategie

(deel)-locatie
Gehele locatie

oppervlakte
2.950
m²

hypothese
Onverdacht

boringen

analyses

10
tot 0,5 m-mv
3
standaardpakket grond
2
tot 2,0 m-mv/grondwater
1
peilbuis
1
standaardpakket grondwater
Op basis van het vooronderzoek is de locatie onverdacht voor aanwezigheid van asbest in de bodem. Een asbestonderzoek
conform NEN5707 maakt derhalve geen deel uit van de onderzoeksstrategie. De bodem wordt visueel beoordeeld op aanwezigheid bijmenging van puin, baksteen en asbestverdachte fragmenten. Zo nodig wordt de strategie bijgesteld op basis
van veldbevindingen.
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UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

3.1

Veldwerkzaamheden

verricht onder procescertificaat BRL SIKB 2000
conform protocol 2001
Ja
datum
17 november 2016
veldmedewerker(s)
M. Gloudemans, Bodeminzicht certificaat EC-SIK-20303
afwijkingen
bijzonderheden
conform protocol 2002
Ja
datum
24 november 2016
veldmedewerker(s)
M. Gloudemans, Bodeminzicht certificaat EC-SIK-20303
afwijkingen
bijzonderheden
conform protocol 2018
n.v.t.
datum
veldmedewerker(s)
afwijkingen
bijzonderheden

In bijlage 2 is de plaats van de boringen in de situatietekening opgenomen.

Voor de gedetailleerde boorprofielbeschrijvingen per boring wordt verwezen naar bijlage 3.

In bijlage 6 zijn de veldwerkrapportages opgenomen
3.2

Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen

boring

diepte boring traject
soort waargenomen bijzonderheden
(m -mv)
(m -mv)
01
3,50
3,00 - 3,50 Zand laagjes leem
05
0,50
0,00 - 0,50 Zand resten wortels
06
0,50
0,00 - 0,50 Zand resten wortels
De aangetroffen bijzonderheden hebben niet geleid tot aanpassing van de onderzoeksstrategie.
Inspectie van het maaiveld en het beoordelen van opgeboorde grond vormden geen aanleiding voor het verrichten van asbestanalyses.
3.3

Meetgegevens grondwater

filterdiepte grondwaterstand zuurgraad (pH) EC in µS/cm troebelheid in NTU
(m-mv)
(m-mv)
01 2,50 - 3,50 1,69
6,8
463
7,99
De gemeten waardes worden niet als afwijkend beschouwd voor de regio en geven geen indicatie voor de aanwezigheid van
verontreinigingen in het grondwater.
3.4

Chemische analyse en monsterselectie

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters geven informatie over de feitelijke aanwezigheid en concentraties van onderzochte stoffen of groepen stoffen. De chemische analyses zijn uitgevoerd volgens het door de door de Raad
voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde laboratorium Al-West B.V. in Deventer. Het laboratorium werkt volgens de meest
van toepassing zijnde normen van het Nederland Normalisatie Instituut (NNI).
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3.5

Geselecteerde grondmonsters en chemische analyses

Analysemonster
BG1

Traject
(m -mv)

BG2

0,00
0,60

OG1

0,80
2,00

0,00
0,60

Deelmonsters

Analysepakket1

- 01 (0,00 - 0,30)
02 (0,04 - 0,50)
03 (0,15 - 0,60)
04 (0,20 - 0,60)
05 (0,00 - 0,50)
06 (0,00 - 0,50)
- 07 (0,20 - 0,60)
08 (0,00 - 0,50)
09 (0,00 - 0,50)
10 (0,00 - 0,50)
11 (0,00 - 0,50)
12 (0,00 - 0,50)
13 (0,00 - 0,30)
- 01 (0,80 - 1,30)
01 (1,50 - 2,00)
02 (1,00 - 1,50)
02 (1,50 - 2,00)
10 (1,00 - 1,50)
10 (1,50 - 2,00)

AS3000
NEN
Struct.+voorb.

5740

standaardpakket

+ Bovengrond,
schoon

AS3000
NEN
Struct.+voorb.

5740

standaardpakket

+

AS3000
NEN
Struct.+voorb.

5740

standaardpakket

+ Ondergrond,
schoon

reden/motivatie

visueel

visueel

1)Het NEN 5740 standaardpakket bodem bestaat uit de volgende parameters: droogrest, metalen (barium, cadmium, kobalt,
koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), PCB’s, PAK, minerale olie.

De analyseresultaten hebben geen aanleiding gegeven individuele monsters separaat te analyseren.
3.6

Overzicht grondwatermonsters en chemische analyses

Peilbuis
01

Filterdiepte in m-mv
2,50 - 3,50

Bijzonderheden
-

Analysepakket
standaardpakket grondwater1

1)Het standaardpakket grondwater bestaat uit de volgende parameters: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood,
molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie.

Alle geanalyseerde grondwatermonsters zijn voorbehandeld conform AS 3000 zoals per 1 januari 2008 is voorgeschreven.
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4
4.1

RESULTATEN
Toetsingskader

De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten gehaltes in grond en grondwater aan de achtergrondwaardes grond en streefwaarden grondwater en de interventiewaarden grond en grondwater. De
achtergrondwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit.
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten
minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarde.
In onderhavig rapport worden de volgende termen gebruikt om de mate van verontreiniging aan te geven:
-

-

-

niet verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde;
licht verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de achtergrondwaarde maar lager dan of
gelijk aan de halve som van de achtergrond- en interventiewaarde,
index ((GSSD - AW) / (I - AW)) groter dan 0,0 maar kleiner dan 0,5;
matig verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de halve som van de achtergrond- en interventiewaarde maar lager dan of gelijk aan de interventiewaarde,
index ((GSSD - AW) / (I - AW)) groter dan 0,5 maar kleiner dan 1,0;
sterk verontreinigd: de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde,
index ((GSSD - AW) / (I - AW)) groter dan 1,0.

Uit de NEN 5740 kan het volgende worden afgeleid. Uitvoering van vervolgonderzoek is in de meeste gevallen alleen noodzakelijk wanneer de concentratie van een stof de halve som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde overschrijdt (index > 0,5). Deze waarde wordt ook in de Leidraad Bodembescherming gehanteerd als de concentratiegrens
waarboven een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Bij overschrijding van de interventie-waarde wordt vaak een
nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen.
4.2

Toetsing analyseresultaten grond en grondwater

De analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan de achtergrond- (A) en interventiewaarden (I) uit de circulaire streef- en
interventiewaarden bodemsanering [Staatscourant 2000-39]. In de toetsingstabel zijn zowel de achtergrondwaarden (A) als
de interventiewaarden (I) voor microverontreinigingen opgenomen. De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk
van het (gemeten) lutum- en organisch stofgehalte van de bodem. De analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst aan
de streef- (S) en interventiewaarden (I). De gemeten waarden van de onderzochte (meng-)monsters met overschrijdingstabellen zijn in bijlage 4 weergegeven. In bijlage 5 zijn de analysecertificaten opgenomen.
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4.3

Analyseresultaten grond- en grondwatermonsters en interpretatie

(deel)locatie monster
traject
overschrijding achtergrond- of streefwaarde overschrijding interventiewaarde
Bovengrond BG1
0,00 - 0,60 Zink [Zn] (0,11)
BG2

0,00 - 0,60 Zink [Zn] (0,04)

-

Ondergrond OG1

0,80 - 2,00 -

-

Grondwater 01

2,50 - 3,50 Minerale olie C10 - C40 (0,13)
Nikkel [Ni] (0,03)
Koper [Cu] (0,52)
Zink [Zn] (-)
Cadmium [Cd] (0,01)
Barium [Ba] (0,17)
Kwik [Hg] (0,2)
Naftaleen (-)

-

1Index

(GSSD - AW) / (I - AW)

Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie (gebaseerd op de Nederlandse Norm NEN 5740) welke is gericht op een indicatieve beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem,
rekening te worden gehouden met een zeker restrisico.
Een bodemonderzoek is een momentopname waarbij steekproefsgewijs boringen worden verricht en peilbuizen worden geplaatst op een veelal willekeurige, maar meest voor de hand liggende locatie. Derhalve kan nooit uitgesloten worden dat op
de onderzoekslocatie verontreinigingen aanwezig zijn die bij dit onderzoek niet zijn aangetoond.
Bodeminzicht kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
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5

CONCLUSIES EN ADVIES

Resultaten
In de zintuiglijk schone bovengrond van de vaste bodem (BG1 en BG2) zijn gehaltes aan zink gemeten boven de achtergrondwaarden. De gehaltes zijn gerelateerd aan het gebruik van het terrein door de jaren heen, maar vormen geen aanleiding voor
aanvullend onderzoek.
In de zintuiglijk schone ondergrond van de vaste bodem (OG1) zijn geen gehaltes aan onderzochte stoffen gemeten boven
de achtergrondwaarden.
In het grondwater ter plaatse van 01 zijn, naast een matig verhoogd gehalte aan koper, gehaltes aan nikkel, zink, cadmium,
barium, kwik, naftaleen en minerale olie gedetecteerd boven de streefwaarden. De verhogingen aan metalen zijn toe te
schrijven aan natuurlijk of regionaal verhoogde achtergrondwaardes. Het gehalte aan koper in het grondwater vormt strikt
genomen aanleiding voor nader onderzoek. Aangezien een lokale bron voor de verontreiniging van het grondwater ontbreekt
is een nader onderzoek ons inziens, niet zinvol. Voor het licht verhoogde gehaltes aan naftaleen en minerale olie bestaat op
basis van dit onderzoek geen verklaring. De overschrijdingen zijn marginaal en vormen derhalve geen aanleiding voor nader
onderzoek.
Conclusie en advies
De resultaten van het onderzoek stemmen niet geheel overeen met de hypothese. De resultaten vormen echter geen aanleiding tot aanpassing van de onderzoeksstrategie. Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen verontreinigingen aangetoond die aanleiding vormen voor het uitvoeren van nader of aanvullend bodemonderzoek.
De bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vormt, ons inziens, geen belemmering voor de beoogde
herbestemming van het plangebied.
De eventueel bij werkzaamheden vrijkomende grond is op of buiten het onderzoeksterrein herbruikbaar. Indien vrijkomende
grond van de locatie afgevoerd dient te worden, dient men rekening te houden met de regels van het vigerende Besluit
Bodemkwaliteit.
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Bijlage 1
Topografische ligging onderzoekslocatie

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: B1771

Koestraat

1784

2024

1795

559

1796

2023

73a

1783
1224

73

350

75a

73b

67a

69

75

674

71

850

1173

64b

66

64a

64

1174
1917
1916
0m

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 16 november 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

10 m

50 m

Schaal 1:1000
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

ASTEN
N
559

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Omgevingskaart

Klantreferentie: B1771

0m

125 m

Deze kaart is noordgericht.
Hier bevindt zich Kadastraal object ASTEN N 559
Voordeldonk 43, 5721 HL ASTEN
CC-BY Kadaster.

625 m

Schaal 1: 12500

Bijlage 2
Situatietekening met boorpunten

13

1784

12

11

10

08

09

schuilhok

07

01
garage

06

02

73

73A

04

69
woning

75

03
05

Voordeldonk
Situatietekening met boorlocaties
Project:

Voordeldonk 71a te Asten
Projectnummer:

B1771
0m

Formaat:

Datum:

A4
17-11-2016
Legenda:

Begrenzing onderzoekslocatie
Boringen t.b.v. bovengrond
Boringen t.b.v. boven- en ondergrond
Boring met peilbuis
20 m

klinkers

grind

tegels

beton

onverhard

asfalt

Bijlage 3
Boorbeschrijvingen

Bijlage: Boorprofielen

Boring:

01

Boring:

02

Boring:

03

Datum:

17-11-2016

Datum:

17-11-2016

Datum:

17-11-2016

GWS:
Boormeester:

200
Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

0
1

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker zwartbruin, Edelmanboor

tegel
Edelmanboor

0

klinker
Edelmanboor

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor

1
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor
50

1
50

2

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker zwartbruin, Edelmanboor

50

2
Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor
100

100

3

Zand, matig fijn, zwak siltig, Edelmanboor

3

150

150

4

200

4

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
bruinbeige, Zuigerboor

200

250

300

Zand, matig fijn, matig siltig, laagjes leem,
licht grijsbeige, Zuigerboor

350

Projectnaam: Voordeldonk 71a Asten
Projectcode: B1771
'getekend volgens NEN 5104'

Bijlage: Boorprofielen

Boring:

04

Boring:

05

Boring:

06

Datum:

17-11-2016

Datum:

17-11-2016

Datum:

17-11-2016

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

klinker
Edelmanboor

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor
1

tuin
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
resten wortels, donker bruinbeige,
Edelmanboor

0

tuin
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
resten wortels, donker bruinbeige,
Edelmanboor

0

1

1

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

50

50

50

Projectnaam: Voordeldonk 71a Asten
Projectcode: B1771
'getekend volgens NEN 5104'

Bijlage: Boorprofielen

Boring:

07

Boring:

08

Boring:

09

Datum:

17-11-2016

Datum:

17-11-2016

Datum:

17-11-2016

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

klinker
Edelmanboor

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor
1

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

0

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

0

1

1

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

50

50

50

Projectnaam: Voordeldonk 71a Asten
Projectcode: B1771
'getekend volgens NEN 5104'

Bijlage: Boorprofielen

Boring:

10

Boring:

11

Boring:

12

Datum:

17-11-2016

Datum:

17-11-2016

Datum:

17-11-2016

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

Boormeester:

Michel Gloudemans

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

0

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

0

1

1

50

50

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

0

1

50

2
Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor
100

3

150

4

200

Projectnaam: Voordeldonk 71a Asten
Projectcode: B1771
'getekend volgens NEN 5104'

Bijlage: Boorprofielen

Boring:

13

Datum:

17-11-2016

Boormeester:

Michel Gloudemans

0
1

weiland
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor
50

Projectnaam: Voordeldonk 71a Asten
Projectcode: B1771
'getekend volgens NEN 5104'

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter

Bijlage 4
Getoetste tabellen

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
Grondsoort

METALEN
IJzer [Fe]
Kobalt [Co]
Nikkel [Ni]
Koper [Cu]
Zink [Zn]
Molybdeen [Mo]
Cadmium [Cd]
Barium [Ba]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
PAK
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7
facto
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Chryseen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(k)fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
PAK 10 VROM

% ds
% ds

BG2
622469
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13
0,00 - 0,60
3,9
1,4
20-12-2016
Voldoet aan Achtergrondwaarde

Zand
Meetw

Zand
Meetw

% ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<5,0
<3,0
<4,0
13
90
<1,5
0,37
29
<0,05
23

mg/kg ds

0,82

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,050
<0,050
0,060
0,15
0,096
0,083
0,11
0,065
0,11
0,072

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)
PCB (7) (som, 0.7 factor)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C20
Minerale olie C20 - C24
Minerale olie C24 - C28
Minerale olie C28 - C32
Minerale olie C32 - C36
Minerale olie C36 - C40

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

OVERIG
Droge stof
Lutum
Organische stof (humus)

%
%
%

Projectcode: B1771

BG1
622469
01, 02, 03, 04, 05, 06
0,00 - 0,60
3,9
1,5
20-12-2016
Overschrijding Achtergrondwaarde

0,0049
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

<3
<35
<3
<4
<5
<5
6
<5
<5

87,1
1,5
3,9

GSSD

3,5 (6)
<7,4
<8,2
25
204
<1,1
0,59
112 (6)
<0,05
35

Index

-0,04
-0,41
-0,1
0,11
-0
-0
-0
-0,03

<5,0
<3,0
<4,0
12
71
<1,5
0,35
23
0,06
29

GSSD

3,5 (6)
<7,4
<8,2
23
161
<1,1
0,55
89 (6)
0,08
44

OG1
622469
01, 01, 02, 02, 10, 10
0,80 - 2,00
0,20
1,0
20-12-2016
Voldoet aan Achtergrondwaarde

Index

-0,04
-0,41
-0,11
0,04
-0
-0
-0
-0,01

0,62
<0,035
<0,035
0,060
0,15
0,096
0,083
0,11
0,065
0,11
0,072
0,82

<0,050
<0,050
<0,050
0,12
0,085
0,068
0,083
<0,050
0,086
<0,050
-0,02

<0,013

-0,01
0,0049
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

<0,0018
<0,0018
<0,0018
<0,0018
<0,0018
<0,0018
<0,0018

5 (6)
<63
5 (6)
7 (6)
9 (6)
9 (6)
15 (6)
9 (6)
9 (6)

87,1 (6)

-0,03

<3
<35
<3
<4
<5
<5
<5
<5
<5

85,6
1,4
3,9

Zand
Meetw

<5,0
<3,0
<4,0
<5,0
<20
<1,5
<0,20
<20
<0,05
<10

GSSD

3,5 (6)
<7,4
<8,2
<7,2
<33
<1,1
<0,24
<54 (6)
<0,05
<11

Index

-0,04
-0,41
-0,22
-0,18
-0
-0,03
-0
-0,08

0,35
<0,035
<0,035
<0,035
0,12
0,085
0,068
0,083
<0,035
0,086
<0,035
0,62

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
-0,02

<0,013

-0,01
0,0049
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

<0,0018
<0,0018
<0,0018
<0,0018
<0,0018
<0,0018
<0,0018

5 (6)
<63
5 (6)
7 (6)
9 (6)
9 (6)
9 (6)
9 (6)
9 (6)

85,6 (6)

-0,03

<3
<35
<3
<4
<5
<5
<5
<5
<5

88,3
1,0
0,20

<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,035
<0,35

-0,03

<0,025

0,01

<0,0035
<0,0035
<0,0035
<0,0035
<0,0035
<0,0035
<0,0035

11 (6)
<123
11 (6)
14 (6)
18 (6)
18 (6)
18 (6)
18 (6)
18 (6)

88,3 (6)

-0,01

---------<
8,88
<=T
8,88
8,88
6
#
GSSD
Index

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Achtergrondwaarde
: Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
: <= Interventiewaarde
: > Interventiewaarde
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - AW) / (I - AW)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
AW

WO

IND

I

METALEN
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0,6
15
40
0,15
50
1,5
35
140

1,2
35
54
0,83
210
88
39
200

4,3
190
190
4,8
530
190
100
720

13
190
190
36
530
190
100
720

PAK
PAK 10 VROM

mg/kg ds

1,5

6,8

40

40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)

mg/kg ds

0,02

0,04

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

mg/kg ds

Projectcode: B1771

190

190

0,5

500

1

5000

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

01-1-1
24-11-2016
2,50 - 3,50
20-12-2016
Overschrijding Streefwaarde

Meetw
METALEN
Kobalt [Co]
Nikkel [Ni]
Koper [Cu]
Zink [Zn]
Molybdeen [Mo]
Cadmium [Cd]
Barium [Ba]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Xylenen (som, 0.7 factor)
Benzeen
Ethylbenzeen
Tolueen
Xylenen (som)
meta-/para-Xyleen (som)
ortho-Xyleen
Styreen (Vinylbenzeen)
Som 16 Aromatische
oplosmiddelen
PAK
Naftaleen
PAK 10 VROM
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,3-Dichloorpropaan
1,1-Dichloorpropaan
Dichloorpropaan
Dichloorethenen (som, 0.7
factor)
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7
facto
Dichloorpropanen (0,7 som,
1,1+1,2+1,3)
cis + trans-1,2-Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tribroommethaan (bromoform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,2-Dichloorpropaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
Vinylchloride
OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C20
Minerale olie C20 - C24
Minerale olie C24 - C28
Minerale olie C28 - C32
Minerale olie C32 - C36
Minerale olie C36 - C40

Projectcode: B1771

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

3,7
17
46
66
<2,0
0,47
150
0,10
<2,0

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,21
<0,20
<0,20
<0,20

µg/l
-

<0,20
<0,10
<0,20

0,024

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,20
<0,20

µg/l

0,14

µg/l

0,42

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,10
<0,10
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

GSSD

Index

3,7
17
46
66
<1,4
0,47
150
0,10
<1,4

<0,14
<0,14
<0,14
<0,21
<0,14
<0,07
<0,14
<0,77(2,14)

0,024
0,00034(11)

<0,14
<0,14
<0,42

-0,2
0,03
0,52
0
-0,01
0,01
0,17
0,2
-0,23

-0
-0,03
-0,01
0

-0,02

0

-0

0,21

14
120
27
30
22
11
9,2
<5,0
<5,0

<0,14
<0,07
<0,07
<0,07
<0,14
<0,14
<0,14(14)
<0,07
<0,14
<0,14
<0,14
<0,07
<0,07
<0,14
<0,07
<0,14

14(6)
120
27(6)
30(6)
22(6)
11(6)
9,2(6)
3,5(6)
3,5(6)

0,01
0,01

0
-0,01
0,01
-0,01
-0,02
0
0
-0,05
0
0,03

0,13

---------<
8,88
8,88
8,88
>T
11
14
2
6
#
GSSD
Index

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Streefwaarde
: > Streefwaarde
: > Interventiewaarde
: Groter dan Tussenwaarde
: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
: Enkele parameters ontbreken in de som
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - S) / (I - S)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
S

S Diep

Indicatief

I

METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

50
0,4
20
15
0,05
15
5
15
65

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen
Ethylbenzeen
Styreen (Vinylbenzeen)
Tolueen
Xylenen (som)
Som 16 Aromatische oplosmiddelen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,2
4
6
7
0,2

PAK
Naftaleen

µg/l

0,01

70

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,1-Dichloorethaan
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethaan
Dichloormethaan
Dichloorpropaan
Tetrachlooretheen (Per)
Tetrachloormethaan (Tetra)
Tribroommethaan (bromoform)
Trichlooretheen (Tri)
Trichloormethaan (Chloroform)
Vinylchloride
cis + trans-1,2-Dichlooretheen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,01
0,01
7
0,01
7
0,01
0,8
0,01
0,01
24
6
0,01
0,01

300
130
900
10
400
1000
80
40
10
630
500
400
5
20

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

µg/l

50

Projectcode: B1771

200
0,06
0,7
1,3
0,01
1,7
3,6
2,1
24

625
6
100
75
0,3
75
300
75
800

30
150
300
1000
70
150

600

Bijlage 5
Analysecertificaten

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

BODEMINZICHT V.O.F.
Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL
Datum
Relatienr
Opdrachtnr.

24.11.2016
35006376
622469

ANALYSERAPPORT
Opdracht 622469 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever

35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
B1771 Voordeldonk 71a Asten

Uw referentie

18.11.16

Opdrachtacceptatie
Monsternemer

Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.
Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.
Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.
Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.
Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet,

DOC-13-9081064-NL-P1

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Opdracht 622469 Bodem / Eluaat
Monsternr. Monstername

Monsteromschrijving

783281
783288
783296

BG1 01 (0-30) 02 (4-50) 03 (15-60) 04 (20-60) 05 (0-50) 06 (0-50)
BG2 07 (20-60) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-30)
OG1 01 (80-130) 01 (150-200) 02 (100-150) 02 (150-200) 10 (100-150) 10 (150-200)

17.11.2016
17.11.2016
17.11.2016

Eenheid

783281

783288

783296

BG1 01 (0-30) 02 (4-50) 03 (15-60) 04 (20-60) BG2 07 (20-60) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 OG1 01 (80-130) 01 (150-200) 02 (100-150) 02
05 (0-50) 06 (0-50)
(0-50) 12 (0-50) 13 (0-30)
(150-200) 10 (100-150) 10 (150-200)

Algemene monstervoorbehandeling
S

Voorbehandeling conform AS3000

-++

-++

-85,6
-<5,0

-88,3

IJzer (Fe2O3)
Klassiek Chemische Analyses

% Ds

-87,1
-<5,0

S Organische stof
Fracties (sedigraaf)

% Ds

3,9--

S

%

Droge stof

x)

x)

3,9--

-<5,0
x)

<0,2--

% Ds
S Fractie < 2 µm
Voorbehandeling metalen analyse

-1,5

-1,4

-<1,0

S Koningswater ontsluiting
Metalen (AS3000)

-++

-++

-++

S

Barium (Ba)

mg/kg Ds

-29

-23

-<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg Ds

-0,37

-0,35

-<0,20

-<3,0
-12
-0,06
-29
-<1,5
-<4,0
-71

-<3,0

S

Kobalt (Co)

mg/kg Ds

S

Koper (Cu)

mg/kg Ds

S

Kwik (Hg)

mg/kg Ds

S

Lood (Pb)

mg/kg Ds

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg Ds

S

Nikkel (Ni)

mg/kg Ds

S Zink (Zn)
PAK (AS3000)

mg/kg Ds

-<3,0
-13
-<0,05
-23
-<1,5
-<4,0
-90

S

Anthraceen

mg/kg Ds

-<0,050

-<0,050

-<0,050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg Ds

-0,083

-0,068

-<0,050

-<0,050
-<0,050
-0,083
-0,085
-<0,050
-0,12
-0,086
-<0,050
#)
0,62--

-<0,050

mg/kg Ds

-0,072
-0,065
-0,11
-0,096
-0,060
-0,15
-0,11
-<0,050
#)
0,82--

mg/kg Ds

-<35

-<35

-<35

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg Ds

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg Ds

S

Benzo-(a)-Pyreen

mg/kg Ds

S

Chryseen

mg/kg Ds

S

Fenanthreen

mg/kg Ds

S

Fluorantheen

mg/kg Ds

S

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

mg/kg Ds

S

Naftaleen

mg/kg Ds

Som PAK (VROM) (Factor
0,7)
Minerale olie (AS3000/AS3200)
S

DOC-13-9081064-NL-P2

-++

S

Koolwaterstoffractie C10-C40

-<5,0
-<0,05
-<10
-<1,5
-<4,0
-<20

-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
#)

0,35--
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Opdracht 622469 Bodem / Eluaat

Eenheid

783281

783288

783296

BG1 01 (0-30) 02 (4-50) 03 (15-60) 04 (20-60) BG2 07 (20-60) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 OG1 01 (80-130) 01 (150-200) 02 (100-150) 02
05 (0-50) 06 (0-50)
(0-50) 12 (0-50) 13 (0-30)
(150-200) 10 (100-150) 10 (150-200)

Minerale olie (AS3000/AS3200)
mg/kg Ds

-<3

-<3

-<3

Koolwaterstoffractie C12-C16

mg/kg Ds
mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C20-C24

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C24-C28

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C28-C32

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C32-C36

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C36-C40

mg/kg Ds

-<3
-<4
-<5
-<5
-<5
-<5
-<5

-<3

Koolwaterstoffractie C16-C20

-<3
-<4
-<5
-<5
--6
-<5
-<5

Koolwaterstoffractie C10-C12

-<4
-<5
-<5
-<5
-<5
-<5

Polychloorbifenylen (AS3000)
S

PCB 28

mg/kg Ds

-<0,0010

-<0,0010

-<0,0010

S

PCB 52

mg/kg Ds

-<0,0010

-<0,0010

-<0,0010

-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
#)
0,0049--

-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
#)
0,0049--

-<0,0010

S

PCB 101

mg/kg Ds

S

PCB 118

mg/kg Ds

S

PCB 138

mg/kg Ds

S

PCB 153

mg/kg Ds

S

PCB 180

mg/kg Ds

S

Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds

-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
#)

0,0049--

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte
5,4%
Begin van de analyses: 18.11.2016
Einde van de analyses: 24.11.2016
De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

DOC-13-9081064-NL-P3

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale
handtekening rechtsgeldig.
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Opdracht 622469 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden
Vaste stof
eigen methode: n)

Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C28-C32

Gelijkwaardig aan NEN 5739: n) IJzer (Fe2O3)
NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: Droge stof
Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Kwik (Hg) Barium (Ba) Cadmium (Cd) Nikkel (Ni) Lood (Pb)
Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Kobalt (Co) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting

Fractie < 2 µm

DOC-13-9081064-NL-P4

n) Niet geaccrediteerd
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CHROMATOGRAM for Order No. 622469, Analysis No. 783281, created at 23.11.2016 13:49:56
Monsteromschrijving: BG1 01 (0-30) 02 (4-50) 03 (15-60) 04 (20-60) 05 (0-50) 06 (0-50)

Blad 1 van 3
Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
[@ANALYNR_START=783288]

DOC-13-9081110-NL-P2

CHROMATOGRAM for Order No. 622469, Analysis No. 783288, created at 23.11.2016 13:49:56
Monsteromschrijving: BG2 07 (20-60) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-30)
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CHROMATOGRAM for Order No. 622469, Analysis No. 783296, created at 23.11.2016 16:02:20
Monsteromschrijving: OG1 01 (80-130) 01 (150-200) 02 (100-150) 02 (150-200) 10 (100-150) 10 (150-200)
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JEKSCHOTSTRAAT 12
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Datum
Relatienr
Opdrachtnr.

29.11.2016
35006376
623608

ANALYSERAPPORT
Opdracht 623608 Water
Opdrachtgever

35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
B1771 Voordeldonk 71a Asten

Uw referentie

24.11.16

Opdrachtacceptatie
Monsternemer

Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.
Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.
Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.
Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.
Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet,

DOC-13-9096916-NL-P1

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice
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Opdracht 623608 Water
Monsternr. Monsteromschrijving

Monstername

790048

24.11.2016

01-1-1 01 (250-350)

Eenheid

Monsternamepunt

790048
01-1-1 01 (250-350)

Metalen (AS3000)
S

Barium (Ba)

µg/l

-150

S

Cadmium (Cd)

µg/l

-0,47

S

Kobalt (Co)

µg/l

-3,7

S

Koper (Cu)

µg/l

-46

S

Kwik (Hg)

µg/l

-0,10

S

Lood (Pb)

µg/l

-<2,0

S

Molybdeen (Mo)

µg/l

-<2,0

S

Nikkel (Ni)

µg/l

-17

S Zink (Zn)
Aromaten (AS3000)

µg/l

-66

S

Benzeen

µg/l

-<0,20

S

Tolueen

µg/l

-<0,20

S

Ethylbenzeen

µg/l

-<0,20

S

m,p-Xyleen

µg/l

-<0,20

S

ortho-Xyleen

µg/l

-<0,10

S

Som Xylenen (Factor 0,7)

µg/l

0,21--

S

Naftaleen

µg/l

-0,024

S

Styreen

µg/l

-<0,20

#)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S

Dichloormethaan

µg/l

-<0,20

S

Trichloormethaan (Chloroform)

µg/l

-<0,20

S

Tetrachloormethaan (Tetra)

µg/l

-<0,10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/l

-<0,20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/l

-<0,20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/l

-<0,10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/l

-<0,10

S

Vinylchloride

µg/l

-<0,20

S

1,1-Dichlooretheen

µg/l

-<0,10

S

Cis-1,2-Dichlooretheen

µg/l

-<0,10

S

trans-1,2-Dichlooretheen

µg/l

-<0,10

S

µg/l
Som cis/trans-1,2Dichlooretheen (Factor 0,7)
µg/l
Som Dichlooretheen
(Factor 0,7)

DOC-13-9096916-NL-P2

S

#)

0,14--

#)

0,21--
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Opdracht 623608 Water

Eenheid

790048
01-1-1 01 (250-350)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S

Trichlooretheen (Tri)

µg/l

-<0,20

S

Tetrachlooretheen (Per)

µg/l

-<0,10

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/l

-<0,20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/l

-<0,20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/l

-<0,20
#)

µg/l
Som Dichloorpropanen
(Factor 0,7)
Broomhoudende koolwaterstoffen

0,42--

S Tribroommethaan (bromoform)
Minerale olie (AS3000/AS3200)

µg/l

-<0,20

Koolwaterstoffractie C10-C40

µg/l

-120

Koolwaterstoffractie C10-C12

µg/l

-14

Koolwaterstoffractie C12-C16

µg/l

-27

Koolwaterstoffractie C16-C20

µg/l

-30

Koolwaterstoffractie C20-C24

µg/l

-22

Koolwaterstoffractie C24-C28

µg/l

-11

Koolwaterstoffractie C28-C32

µg/l

-9,2

Koolwaterstoffractie C32-C36

µg/l

-<5,0

Koolwaterstoffractie C36-C40

µg/l

-<5,0

S

S

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000
Begin van de analyses: 24.11.2016
Einde van de analyses: 29.11.2016
De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice
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Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale
handtekening rechtsgeldig.
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Opdracht 623608 Water

Toegepaste methoden
eigen methode: n)

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C36-C40

Koolwaterstoffractie C28-C32

Protocollen AS 3100: Nikkel (Ni) Koper (Cu) Cadmium (Cd) Zink (Zn) Kobalt (Co) Barium (Ba) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride Som Dichlooretheen (Factor 0,7)
Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40
Protocollen AS 3100: n) Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)

DOC-13-9096916-NL-P4

n) Niet geaccrediteerd
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CHROMATOGRAM for Order No. 623608, Analysis No. 790048, created at 29.11.2016 08:17:20
Monsteromschrijving: 01-1-1 01 (250-350)

Blad 1 van 1
Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Bijlage 6
Veldwerkrapportage

Veldwerk rapportage formulier BRL SIKB 2000
Locatie adres

Voordeldonk 71a te Asten

Projectnummer

B1771

Opdrachtgever

dhr. G. Manders

Contactpersoon

dhr. G. Manders

datum

17 november 2016 3 uren op locatie
24 november 2016 0,5 uren op locatie

uitgevoerd door

 Michel Gloudemans  Roy van Gompel

Veldwerk conform

BRL 2000 Veldwerk bij milieu hygiënisch bodemonderzoek

Protocol

 2001

 2002

 2018

 verrichte boringen
 plaatsen peilbuizen
 overige:

 watermonstername
 overige:

 graven sleuven/gaten
 maaiveldinspectie asbest
 overige:

werkzaamheden

Afwijking van protocol

 nee

 ja

Schaalverdeling veldtekening gecontroleerd en boorpunten ingemeten

 nee

 ja

asbestverdacht materiaal aangetroffen

 nee

 ja

toelichting

Voorgaande werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de
aangegeven beoordelingsrichtlijn en de bijbehorend(e) protocol(len).
Onder verwijzing naar de wettelijk verplichte functiescheiding tussen eigenaar en
veldwerker c.q. monsternemer verklaart Bodeminzicht hierbij dat geen sprake is van een binding met de opdrachtgever die de
onafhankelijkheid en integriteit van de werkzaamheden zou kunnen beïnvloeden.

Handtekening(-en):

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI
ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een
planologische procedure voor het bouwplan
aan de Voordeldonk 71a te Asten
14 april 2017

akoestisch onderzoek wegverkeer bouwplan Voordeldonk 71a te Asten

akoestisch onderzoek ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een
planologische procedure voor het bouwplan Voordeldonk 71a te Asten

opdrachtgever

:

de heer G. Manders
Voordeldonk 71
5721 HL Asten

E-mail

:

info@mandersaa.nl

rapportnummer
Man.Ast.16.AO2 BP-02
projectleider
ir. R.G.P. van Hooy

datum
14 april 2017
auteur
ir. R.G.P. van Hooy
R.H.M. Smeets

status
definitief

M-tech Nederland BV
Produktieweg 1G
6045 JC ROERMOND
telefoon:
+31 (0) 475 420 191
E-mail :
info@m-tech-nederland.nl
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1

Inleiding

In opdracht van de heer G. Manders (hierna te noemen: opdrachtgever) is een akoestisch
onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd naar het bouwplan Voordeldonk 71a te Asten.
Opdrachtgever is voornemens op het perceel een woning te realiseren.
Om de bouw van deze woning (c.q. wijzigen woonbestemming) mogelijk te maken dient een
bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Dit akoestisch onderzoek vormt onderdeel
van deze procedure.
In dit rapport is de gevelbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai berekend. De
berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Standaard Rekenmethode 2 zoals opgenomen in
het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.
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2

Uitgangspunten

De projectlocatie (zie afbeelding 1) is gesitueerd op het perceel gelegen tussen Voordeldonk
71 en 73 in de gemeente Asten. Het perceel is kadastraal geregistreerd onder de kadastrale
gemeente Asten, sectie N, nummer 559. Figuur 1 geeft de projectlocatie weer (zie bijlage 1).

projectlocatie

Afbeelding 1: geografische ligging projectlocatie (indicatief)

Met betrekking tot het aspect wegverkeerslawaai bevindt de projectlocatie zich binnen de
geluidzone van de Voordeldonk.
De Voordeldonk is voorzien van het wegdektype “Dubofalt (BAM)” en er geldt een
maximumsnelheid van 50 km/u.

Man.Ast.16.AO2 BP-02
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3
3.1

Wettelijk kader
algemeen

Hoofdstuk 6 van de Wet geluidhinder (Wgh) biedt het wettelijk kader voor de toegestane
geluidbelasting vanwege een weg bij geluidgevoelige bestemmingen, waaronder woningen.
Indien een geluidgevoelige bestemming binnen de geluidzone van een weg wordt
geprojecteerd, moet een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd naar de geluidbelasting.
De Wet geluidhinder is slechts van toepassing voor zover het gaat om geluidgevoelige
bestemmingen binnen de geluidzone van een weg. Binnen deze zone wordt de
geluidbelasting berekend.
3.1.1 geluidgevoelige bestemmingen
Geluidgevoelige bestemmingen in de zin van de Wet geluidhinder zijn:
− woningen;
− scholen;
− ziekenhuizen, verpleeghuizen;
− overige gezondheidszorggebouwen;
− terreinen bij gezondheidszorggebouwen;
− woonwagenterreinen.
3.1.2 geluidbelasting
De geluidbelasting (Lden-waarde) wordt bepaald middels onderstaande formule.
ܮௗ = 10 ∗ log

ೌ
ೡ ାହ
 ାଵ
1
+ 8 ∗ 10 ଵ ቇ
ቆ12 ∗ 10 ଵ + 4 ∗ 10 ଵ
24

waarbij geldt:
− Ld: het equivalente geluidniveau over de dagperiode (07.00 - 19.00 uur);
− Le: het equivalente geluidniveau over de avondperiode (19.00 - 23.00 uur);
− Ln: het equivalente geluidniveau over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur).
3.1.3 dove gevels
Een zogeheten dove gevel is geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder, maar voldoet
aan de voorwaarden uit artikel 1b vijfde lid van de Wet geluidhinder:
− een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in
NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil
tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A);
− een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig
zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.
Aangezien een dove gevel geen gevel is in de zin van de Wgh, worden de geluidniveaus ter
plaatse van deze gevels niet berekend en getoetst. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid
zijn in een dove gevel wel of geen suskasten toegestaan.
3.2

wegverkeerslawaai

3.2.1 grenswaarden wegverkeerslawaai
De hoogst toelaatbare geluidbelasting (voorkeursgrenswaarde) voor de geluidbelasting
afkomstig van wegverkeer voor nieuwe woningen bedraagt 48 dB. In bepaalde gevallen kan
door het bevoegd gezag een hogere waarde worden toegekend middels een zogeheten
hogere waarden procedure. De maximaal toegestane hogere waarde bedraagt 63 dB voor
binnenstedelijke situaties/wegen en 53 dB voor buitenstedelijke situaties/wegen.
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3.2.2 aftrek op de berekende resultaten
Volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder wordt de berekende geluidbelasting als gevolg
van wegverkeer verminderd met een zekere waarde. In het Reken- en meetvoorschrift geluid
2012 (RMG)1 zijn in de artikelen 3.4 en 3.5 voorschriften opgenomen voor de aftrek van de
geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer. Voor wegen met een representatief te achten
snelheid van 70 km/u of meer bedraagt de aftrek:
•

3 dB wanneer de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g
van de Wet geluidhinder 56 dB is;
4 dB wanneer de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g
van de Wet geluidhinder 57 dB is;
2 dB wanneer de geluidbelasting afwijkt van bovengenoemde waarden.

•
•

Voor wegen met een representatief te achten snelheid van minder dan 70 km/u bedraagt de
aftrek 5 dB.
3.2.3 omvang geluidzones wegen
In artikel 74 van de Wet geluidhinder zijn de geluidzones gedefinieerd. De geluidzones zijn te
beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden.
tabel 3-a: zonebreedtes
aantal rijstroken
1 of 2
3 of 4
5 of meer

breedte van de geluidzone
buitenstedelijk gebied
binnenstedelijk gebied
250 m
200 m
400 m
350 m
600 m
350 m

In artikel 1 Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied.
Deze definities luiden:
− stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied
gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens;
− buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom met inbegrip van het gebied binnen
de bebouwde kom gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld
in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.
Wegen die geen zone hebben en waarop de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is,
zijn:
− wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt;
− wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied.
3.3

onderhavige situatie

In de situatie in kwestie ligt het plangebied in binnenstedelijk gebied. Voor de Voordeldonk
(zonebreedte 200 m) bedraagt de voorkeursgrenswaarde 48 dB, met een maximale
ontheffing tot 63 dB. De aftrek op basis van artikel 110g Wgh bedraagt 5 dB (rijsnelheid 50
km/h).

1

Regeling van de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 12 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/37333, houdende
vaststelling van regels voor het berekenen en meten van de geluidbelasting en de geluidproductie ingevolge de Wet
geluidhinder en de Wet milieubeheer

Man.Ast.16.AO2 BP-02

7

14 april 2017

akoestisch onderzoek wegverkeer bouwplan Voordeldonk 71a te Asten

4
4.1

Rekenmodel
plangebied

De projectlocatie ligt binnen de geluidzone van één lokale weg. Voor de locatie wordt
andermaal verwezen naar figuur 1.
4.2

reken- en meetvoorschrift

De berekeningen van de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer zijn uitgevoerd met
het softwareprogramma Geomilieu, V4.21 (module RMW-2012). Deze rekenprogrammatuur
is gebaseerd op standaardrekenmethode II van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012,
hoofdstuk 3 (voorschriften voor wegen).
In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals
hoogteverschillen, afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping en
obstakeltoeslagen.
De wegen zijn als akoestisch hard bodemgebied ingevoerd (bodemfactor 0,0). Voor de
gebieden tussen de wegen en woningen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0,8 vanwege
de overwegend zachte bodemgebieden.
De rekenmodellen zijn ingevoerd ten opzichte van het Rijksdriehoekscoördinatenstelsel.
Grafische weergaven van het rekenmodel aangaande de gebouwen, bodemgebieden,
immissiepunten en wegen zijn ondergebracht in bijlage 1 (figuur 2). De invoergegevens van
het rekenmodel zijn terug te vinden in bijlage 3.
4.3

gegevens wegverkeer

De gemeente Asten heeft verkeersintensiteiten beschikbaar gesteld voor teljaar 2015. Voor
extrapolatie naar 2027 heeft gemeente aangegeven dat een autonome groei van 1,13% per
jaar kan worden gehanteerd.
De etmaalintensiteiten voor de te beschouwen weg zijn in tabel 4-a gegeven. Meer
gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in bijlage 2.
tabel 4-a: intensiteiten Voordeldonk
voertuigcategorie
licht verkeer
middelzwaar verkeer
zwaar verkeer

uurintensiteit
avond
82,43
3,21
0,00

dag
137,49
10,80
1,07

nacht
13,47
0,96
0,16

In bijlage 3 zijn de invoergegevens van het rekenmodel wegverkeer opgenomen.
4.4

immissiepunten

De woning zal bestaan uit twee verdiepingen (bouwhoogte 8 meter). Om die reden worden
twee immissiehoogtes gehanteerd: 1,5 en 4,5 m, waarbij gevelreflecties worden uitgesloten.
De geluidimmissie vanwege het wegverkeer op de Voordeldonk zal worden bepaald ter
plaatse van de voorgevel.
Figuur 2 van bijlage 1 geeft de situering van de immissiepunten. Bijlage 3 geeft de
invoergegevens van het rekenmodel.
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5

Resultaten

In tabel 5-a is de berekende geluidbelastingen (Lden) op de voorgevel van de woning aan de
Voordeldonk 71a opgenomen. De aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder is in deze
geluidbelasting verdisconteerd. Bijlage 4 geeft een totaaloverzicht van de berekende
geluidbelastingen.
tabel 5-a: geluidbelasting voor prognosejaar 2027
1

immissiepunt

geluidbelasting Lden [dB]*

voorgevel woning Voordeldonk 71A

48

* inclusief de aftrek volgens artikel 110g Wgh

Uit tabel 5-a blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Voordeldonk ten
hoogste 48 dB bedraagt, waarmee de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt
gerespecteerd.
Maatregelen en/of een hogere grenswaardeprocedure zijn hiermee niet noodzakelijk.
Volgens het Handboek voor gezonde inrichting van de leefomgeving2 behoort bij een
geluidbelasting wegverkeer van 48-53 dB een zogenaamde GES-score van 2-4, wat een
“matig tot redelijk leefklimaat” inhoudt.

2

GGD Nederland: “Gezondheidseffectscreening: Gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming; Handboek voor gezonde
inrichting van de leefomgeving”, versie 1,6 juni 2012
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6

Samenvatting en conclusies

In opdracht van de heer G. Manders is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
uitgevoerd naar het bouwplan Voordeldonk te Asten. Opdrachtgever is voornemens op het
perceel een woning te realiseren.
Het plangebied ligt binnen de geluidzone van de Voordeldonk.
Met betrekking tot de berekende geluidbelasting als gevolg van de omliggende weg wordt
het volgende geconcludeerd:
De geluidbelasting (Lden) vanwege het wegverkeer op de Voordeldonk bedraagt ten hoogste
48 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee gerespecteerd.
Maatregelen en/of een hogere grenswaardeprocedure zijn hiermee overbodig.
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Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel
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Bijlage 2, verkeersgegevens

II

LENGTE RAPPORT
Locatie
Code
Naam
Plaats
Omschrijving
Meting
Naam
Periode

08
Voordeldonk
Asten

Interval

2015
03-06-2015
19-06-2015
1 uur

Rijstroken
1
2

Telpuntcode
08
08

Teller
1684
1684

Kanaal
1
2

Omschrijving
Bluijssens Broekdijk - Koestraat (1)
Koestraat - Bluijssens Broekdijk (1)

< 2,1

2,1 - 5,3

5,3 - 11,2

> 11,2

WEEKDAG GEMIDDELDEN
Tijd

Klassen
Lengte (m)

0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
4
3
4
4
6
4
5
4
3
3
2
1
0
0

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

10
6
2
1
2
7
31
65
105
78
82
98
93
99
108
116
136
147
117
90
76
48
36
24

0
0
0
0
0
0
5
7
6
8
7
11
8
9
9
9
12
8
5
4
3
2
1
0

Totaal
Abs.
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Fout
Rel.
10
6
2
1
2
7
37
75
112
88
94
113
106
114
124
130
154
160
125
97
81
51
37
24
1.750

0,6
0,3
0,1
0,1
0,1
0,4
2,1
4,3
6,4
5,0
5,4
6,5
6,1
6,5
7,1
7,4
8,8
9,1
7,1
5,5
4,6
2,9
2,1
1,4

4
4
2
1
1
4
14
20
24
23
22
28
25
29
28
31
34
33
27
23
21
15
14
9

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN
Tijd

Tot. 0-24
Tot. 0-7
Tot. 7-19
Tot. 19-24
Tot. 23-7

Klassen
Lengte (m)

LV

MV

ZV

2,1 - 5,3
Abs.

5,3 - 11,2
Abs.

> 11,2
Abs.

Totaal
< 2,1
Abs.

Idx.
50
1
41
7
2

2,8
1,5
2,9
2,4
2,2

Idx.
1.577
58
1.245
274
82
250

89,9
87,9
89,1
93,8
90,1

Idx.
117
6
101
10
6
10

6,7
9,1
7,2
3,4
6,6

2015
D
A
N
tot

Idx.

Abs.

11
1
10
1
1
0

0,6
1,5
0,7
0,3
1,1

Fout
Idx.

1.755
66
1.397
292
91

Rel.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
3,8
79,6
16,6
5,2

433
29
323 dagperiode
81
38 nachtperiode
avondperiode

2026
LV
1286
257
84
1627

MV
101
10
6
117

ZV
10
0
1
11

tot
1397
267
91

D
A
N
tot

LV
1482
296
97
1875

MV
116
12
7
135

intensiteit per uur per cat per periode
LV
MV
ZV
D
123,53
9,70
A
74,06
2,88
N
12,10
0,86

ZV
12
0
1
13

0,96
0,00
0,14

tot
1610
308
105
2023
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Bijlage 3, invoergegevens rekenmodel

III

M-tech Nederland BV
Rapport:
Model:

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

Lijst van model eigenschappen
verkeerslawaai

Model eigenschap
Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode
Aangemaakt door

verkeerslawaai
robert
RMW-2012
robert op 3-6-2013

Laatst ingezien door
Model aangemaakt met
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren

robert op 14-4-2017
Geomilieu V2.14
0
5

Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Berekening volgens rekenmethode
Zoekafstand [m]
Max. reflectie afstand tot bron [m]

Bronresultaten
Groepsresultaten
RMG-2012
---

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]
Standaard bodemfactor
Zichthoek [grd]
Maximum reflectiediepte
Reflectie in woonwijkschermen

-0,80
2
1
Ja

Geometrische uitbreiding
Luchtdemping
Luchtdemping [dB/km]
Meteorologische correctie
Waarde voor C0

Volledige 3D analyse
Conform standaard
0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Conform standaard
3,50

Geomilieu V4.21

14-4-2017 15:55:07

M-tech Nederland BV

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

Commentaar

Geomilieu V4.21

14-4-2017 15:55:07

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

verkeerslawaai
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
01
02
03
04
05

Omschr.
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

Hoogte
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

06
08
09
10
11

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

4,00
6,00
4,00
8,00
4,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12
13
14
15
16

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

17
18
19
20
21

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

0
0
0
0
0

Cp
dB
dB
dB
dB
dB

Zwevend
False
False
False
False
False

Refl. 63
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 125
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 250
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 500
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 1k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 2k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 4k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 8k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

4,00
4,00
8,00
4,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Geomilieu V4.21

Gebruiksfunctie

14-4-2017 15:55:58

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
01
02

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

verkeerslawaai
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Omschr.
weg
weg
Martens BV

Bf
0,00
0,00
0,00

Geomilieu V4.21

14-4-2017 15:56:17

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
01

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

verkeerslawaai
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Omschr.
Voordeldonk

Geomilieu V4.21

X-1
181986,10

Y-1
379318,73

ISO_H
0,00

ISO M
0,00

Hdef.
Relatief

Hbron
0,75

Lengte
486,82

Wegdek
W13

Wegdek
Dubofalt (BAM)

V(LV(D))
50

V(LV(A))
50

V(LV(N))
50

V(MV(D))
50

V(MV(A))
50

V(MV(N))
50

V(ZV(D))
50

14-4-2017 15:56:27

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
01

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

verkeerslawaai
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
V(ZV(A))
50

V(ZV(N))
50

Geomilieu V4.21

Totaal aantal
2251,60

LV(D)
137,49

LV(A)
82,43

LV(N)
13,47

MV(D)
10,80

MV(A)
3,21

MV(N)
0,96

ZV(D)
1,07

ZV(A)
--

ZV(N)
0,16

14-4-2017 15:56:27

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
01

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

verkeerslawaai
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Omschr.
beoogde woning Manders

Geomilieu V4.21

X
181665,46

Y
379239,74

Maaiveld
0,00

Hdef.
Relatief

Hoogte A
1,50

Hoogte B
4,50

Hoogte C
--

Hoogte D
--

Gevel
Ja

14-4-2017 15:56:35
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Bijlage 4, rekenresultaten wegverkeer

IV

M-tech Nederland BV
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt
01_A
01_B

bijlage 4
rekenresultaten

Resultatentabel
verkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Ja

Omschrijving
beoogde woning Manders
beoogde woning Manders

Hoogte
1,50
4,50

Dag
47
48

Avond
44
44

Nacht
37
38

Lden
48
48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.21

14-4-2017 15:57:14
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1

Inleiding

In opdracht van de heer G. Manders (hierna te noemen: opdrachtgever) is een akoestisch
onderzoek uitgevoerd in verband met het perceel gelegen tussen Voordeldonk 71 en 73 on
de gemeente Asten. Opdrachtgever is voornemens op het perceel een woning te realiseren.
Om de bouw van deze woning (c.q. wijzigen woonbestemming) mogelijk te maken dient een
bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Dit akoestisch onderzoek vormt onderdeel
van deze procedure.
Doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidimmissie vanwege het nabij
gelegen Constructie- en lasbedrijf W. Martens BV (verder te noemen: Martens).
Door het uitvoeren van een akoestisch onderzoek naar Martens wordt onderzocht of
betreffend bedrijf niet in haar activiteiten wordt beperkt en dat ter plaatse van de nieuwe
woning een akoestisch aanvaardbaar leefklimaat wordt gegarandeerd.
Middels voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en
bevindingen van het uitgevoerde akoestisch onderzoek.

Vdd.Ast.16.AO WB-02
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2

2.1

Uitgangspunten

algemeen

De projectlocatie (zie figuur 1) is gesitueerd op het perceel gelegen tussen Voordeldonk 71
en 73 in de gemeente Asten. Het perceel is kadastraal geregistreerd onder de kadastrale
gemeente Asten, sectie N, nummer 559. Figuur 3a geeft de projectlocatie weer.

projectlocatie

Figuur 1: geografische ligging projectlocatie (indicatief)

Het bedrijf van Martens is gelegen aan de Voordeldonk 73-73a te Asten (zie figuur 3a).
Figuur 3b geeft de topografische situatie van de projectlocatie in de nabije omgeving.
2.2

representatieve bedrijfssituatie

Het bedrijf Martens betreft een inrichting waar diverse metaalbewerkingsactiviteiten
plaatsvinden. De activiteiten omvatten onder andere:
•
•
•
•
•
•

lassen;
zagen van metaal;
knippen van metaal;
slijpen;
boren;
laad- en losactiviteiten.

Het bedrijf heeft op dit moment geen toekomstplannen met betrekking tot uitbreiding van de
activiteiten.
Martens BV beschikt over twee bedrijfshallen waar in de regel gedurende 8 uur per dag
werkzaamheden plaatsvinden. De werkzaamheden vinden alleen plaats in de dagperiode
(7:00-19:00). De hallen zijn onderling verbonden door een tussenhal en vormen zo één
geheel. In figuur 2 is een luchtfoto van het bedrijf weergegeven waarop de verschillende
hallen zijn aangeduid.

Vdd.Ast.16.AO WB-02
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tussenhal

bedrijfshal 2

bedrijfshal 1

Figuur 2: luchtfoto van Constructie- en lasbedrijf W. Martens BV met aanduiding van de bedrijfshallen

In beide bedrijfshallen vinden dezelfde werkzaamheden plaats. De verdeling van de
werkzaamheden tussen de bedrijfshallen qua bedrijfstijd is grofweg 2/3 voor bedrijfshal 1 en
1/3 voor bedrijfshal 2. De tussenhal doet dienst als opslagruimte van materiaal en stalling
voor de heftrucks.
Bedrijfshallen 1 en 2 en de tussenhal zijn voorzien van rolpoorten. Tijdens werkzaamheden
zijn de poorten deels geopend en deels gesloten. Voor het transporteren van goederen van
de loslocatie naar de bedrijfshallen worden heftrucks gebruikt. Martens werkt met 4
heftrucks, waarvan 2 aangedreven worden door een gasmotor en 2 door een elektromotor.
In de regel zijn één gasheftruck en één elektrische heftruck in actief; de andere twee
heftrucks zijn inpandig gestald.
Dagelijks arriveren en vertrekken twee vrachtwagens. Ten behoeve van het laden en lossen
parkeert de vrachtwagen op de openbare weg1. Aan de westzijde van het bedrijf is
parkeergelegenheid voor personenauto’s. Per dag arriveren en vertrekken 17
personenwagens (waarvan twee van het personeel en 15 van bezoekers/klanten) en 1
bestelwagen.
Tabel 2-a geeft een overzicht van het aantal voertuigen dat per etmaalperiode arriveert en
vertrekt.
tabel 2-a: overzicht aantal bezoekende voertuigen
voertuig
aantal voertuigen - dagperiode
vrachtwagen
2
parkeren personenwagens (personeel)
2
parkeren personenwagens (bezoekers)
15
bestelwagen
1

1

Aangezien de vrachtwagen niet over het bedrijfsterrein rijdt, wordt de geluidimmissie van het rijden niet meegenomen bij het
bepalen van de geluidimmissie vanwege de inrichting. De geluidimmissie vanwege de vrachtwagens zal wel bij de
verkeersaantrekkende werking worden beschouwd.

Vdd.Ast.16.AO WB-02
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3

Toetsingskader

3.1

omgevingstypering

De publicatie “Bedrijven en Milieuzonering, uitgave 2009” geeft afhankelijk van de
bedrijfscategorieën richtafstanden voor een tweetal omgevingstypes. Een omschrijving van
deze omgevingstypes is hierna gegeven.
Omgevingstype ‘rustige woonwijk en rustig buitengebied’
Dit is een woonwijk die ingericht is volgens het principe van functiescheiding. De
gebruiksbestemming bestaat in hoofdzaak uit een woonbestemming en eventueel aangevuld
met wijkgebonden voorzieningen. Aan de buitenranden van het woongebied, bij een
overgang naar andere bestemmingen, is sprake van weinig verstoring door verkeer.
Omgevingstype “gemengd gebied”
Dit is een gebied met een matige tot sterke functiemenging tussen wonen, winkels, horeca
en kleine bedrijven. Daarnaast worden gebieden die gelegen zijn langs hoofdontsluitingen
eveneens aangemerkt als een gemengd gebied. Hierbij is door de verhoogde milieubelasting
vanwege de functiemenging en het wegverkeer een verkleining van de richtafstanden met
één afstandsstap aanvaardbaar.
Het plangebied bevindt zich in een overgangsgebied: in onderhavig onderzoek wordt daarom
uitgegaan van het omgevingstype “gemengd gebied”.
3.2

beoordelingswaarden

Volgens lijst 1 van de VNG-publicatie valt Martens onder de categorie 3.2 inrichtingen, op
basis van SBI codes 255,311/2562,3311. Hierbij staat voor het milieuaspect geluid een
richtafstand van 100 m aangegeven. De projectlocatie valt binnen deze richtafstand.
Voor een gebiedstypering “gemengd gebied” dienen de volgende richtwaarden te worden
gehanteerd:
tabel 3-a: toetsingswaarden
toetsingsgrootheid
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT [dB(A)]
maximaal geluidniveau LAmax [dB(A)]
verkeersaantrekkende werking Letm [dB(A)]

dag
50
70
50

avond
45
65
45

nacht
40
60
40

Bovenstaande toetsingswaarden aangaande het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en
het maximale geluidniveau komen overeen met de waarden zoals gehanteerd in het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim) en de Handreiking industrielawaai
en vergunningverlening.
De toetsingswaarden voor de verkeersaantrekkende werking zijn gelijk aan de waarden
zoals gesteld in de Circulaire indirecte hinder2.

2

Circulaire “geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van
vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer”, d.d. 29 februari 1996 / Nr. MBG 96006131 van het Directoraatgeneraal Directie Geluid en Verkeer.
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4

Opzet van het onderzoek en berekeningssystematiek

Ten behoeve van de berekening van de geluidimmissie van de inrichting ter plaatse van de
nieuwe woning is een rekenmodel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het
softwareprogramma Geomilieu versie V4.21, module “industrielawaai”.
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels uit de Handleiding Meten en Rekenen
Industrielawaai (HMRI) van 19993.
4.1

objecten

In het opgestelde rekenmodel zijn alle relevante objecten en bodemgebieden opgenomen.
Buiten de opgegeven bodemgebieden rekent het model met een bodemfactor 1,0 vanwege
de overwegend akoestisch zachte bodemgebieden.
In figuur 4 en figuur 4a zijn de gehanteerde objecten en bodemgebieden grafisch
weergegeven. In bijlage 3 zijn de invoergegevens van het rekenmodel ten aanzien van
objecten opgenomen. Tevens is in bijlage 3 een overzicht gegeven van de gehanteerde
rekenparameters.
4.2

immissiepunten

De geluidimmissie vanwege Martens wordt berekend ter plaatse van de gevels van de
nieuwe woning. Voor de woning wordt, conform de Handreiking industrielawaai en
vergunningverlening, voor de dagperiode een beoordelingshoogte van 1,5 meter en voor de
avond- en nachtperiode een beoordelingshoogte van 5 meter aangehouden en worden
eventuele gevelreflecties niet in de berekeningen meegenomen.
Figuur 4b geeft de situering van de immissiepunten weer. Bijlage 3 bevat de invoergegevens
van het rekenmodel.
4.3

bronnen

geluidmetingen
Op 12 juni 2013 zijn geluidmetingen binnen de inrichting van Martens uitgevoerd. Er bestaat
geen aanleiding om te veronderstellen dat de destijds gemeten geluidbronnen momenteel
relevant hogere geluidniveaus zouden produceren. De in 2013 uitgevoerde metingen kunnen
daarom dienen voor het inzichtelijk maken van de actuele geluidsituatie.
De bronvermogens van de open en gesloten poorten zijn gemeten en berekend aan de hand
van methode II.3 uit de HMRI.
De bronvermogens van de geluidafstralende daken zijn bepaald op basis van methode II.7.
De daklichten bestaan uit enkelwandig kunststof. Voor de R-waarden is hierbij uitgegaan van
waarden die behoren bij een enkelvoudige lichtkoepel. De rest van het dak bestaat uit
golfplaten met aan de onderzijde panelen met isolerend materiaal. Voor deze constructie is
gekozen voor R-waarden die behoren bij golfplaten met isoschuim.
De wanden van de bedrijfshallen bestaan uit metselwerk. Deze bezitten een dusdanig hoge
geluidisolatie in vergelijking tot het dak en de poorten dat deze niet relevant zijn voor de
geluidimmissie in de omgeving. Om die reden worden de geluidafstralende wanden in
voorliggend onderzoek verder niet beschouwd.

3

Handleiding meten en rekenen industrielawaai, Ministerie van VROM, Zoetermeer, ISBN 90 422 0232 7
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De bronvermogens van de heftruck en afzuiging zijn bepaald conform methode II.2. Bijlage 2
geeft berekening van de bronvermogens alsmede de gehanteerde R-waarden voor de II.7berekeningen.
In tabel 4-a zijn de weersomstandigheden tijdens de metingen samengevat4.
tabel 4-a: meteorologische omstandigheden
temperatuur [°C]
20
windsnelheid [m/s]
6
windrichting
Z (190º)
relatieve vochtigheid [%]
66
e
bewolking [8 delen]
7

meetapparatuur
In tabel 4-b is een overzicht gegeven van de gebruikte meetapparatuur.
tabel 4-b: overzicht gebruikte meetapparatuur
omschrijving
fabricaat
type
real time analyser
microfoon voor de real
time analyser
voorversterker
kalibrator

serienummer

Brüel & Kjær

2270

2623075

datum laatste kalibratie door B&K
/ certificaatnummer
28-01-2013 / CDK1300599

Brüel & Kjær

4189

2638523

28-01-2013 / CDK1300599

Brüel & Kjær
Brüel & Kjær

ZC-0032
4231

8843
2730277

28-01-2013 / CDK1300599
25-01-2013 / CDK1300574

Het meetsysteem is voor en na de metingen gekalibreerd. Er zijn geen afwijkingen
geconstateerd.
De meetresultaten en de daar uit voortvloeiende bronvermogens zijn ondergebracht in
bijlage 2.
omschrijving geluidbronnen
Tabel 4-c geeft een overzicht van de relevante geluidbronnen zoals die voorkomen in de
gemodelleerde bedrijfssituatie. In deze tabel is, naast het bronnummer en de omschrijving,
opgenomen wat het gemiddelde en maximale (=piek) bronvermogen is en wat de
bedrijfsduur van elke geluidbron is. De bronvermogens van de afstralende geveldelen, de
afzuiging en de heftruck zijn gebaseerd op de ter plaatse uitgevoerde metingen. De
bronvermogens van de mobiele bronnen zijn gebaseerd op bureauervaringscijfers.
Het laden en lossen vindt plaats op de openbare weg. De relevante bronnen hierbij zijn de
werkzaamheden met de heftrucks. Voor het maximaal geluidniveau (LAmax) van de
gasheftruck wordt uitgegaan van een bronvermogen van 104 dB(A). Hiermee worden tevens
maximale geluidniveaus (LAmax) die tijdens laden en lossen optreden gesimuleerd.

4

bron: http://www.knmi.nl/klimatologie/dow/product.php?product=edow06
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tabel 4-c: overzicht geluidbronnen
bronnr.

bronomschrijving

bronvermogen Lw
[dB(A)]
gemiddeld maximaal

puntbronnen
afzuiging hal 1
P1
afzuiging hal 2
P2
lijnbronnen
heftruck (gas)
L1
heftruck (elektrisch)
L2
afstralende geveldelen
hal 1 slijpen (poort open)
G1
hal 1 lassen (poort open)
G2
hal 2 slijpen (poort open)
G3
hal 2 lassen (poort open)
G4
hal 1 slijpen (poort gesloten)
G5
hal 1 lassen (poort gesloten)
G6
hal 2 slijpen (poort gesloten)
G7
hal 2 lassen (poort gesloten)
G8
afstralende dakdelen
dak hal 1#1
D1
dak hal 1 #2
D2
dak hal 2
D3
dak tussenhal
D4
kleine lichtstraten hal 1
D5
kleine lichtstraat hal 2
D6
grote lichtstraat tussenhal
D7
mobiele bronnen
M1
personenwagen (personeel)
M2
personenwagen (bezoekers/klanten)
M3
bestelwagen

bedrijfsduur [uur]
dag

avond

nacht

90
90

---

5,3
8,0

---

---

94
87

104
97

0,5
1,5

---

---

89
88
88
87
66
68
65
69

99
98
98
97
76
78
75
79

1,7
1,7
0,8
0,8
3,7
3,7
1,8
1,8

---------

---------

74
69
73
68
53
53
62

84
79
83
78
63
63
72

5,3
5,3
2,7
8,0
5,3
2,7
8,0

--------

--------

90
90
96

100
100
101

*
*
*

----

----

* bedrijfsduur is gebaseerd op routelengte, snelheid, aantal bronnen en aantal bewegingen

Figuur 5 geeft de locaties van de ingevoerde bronnen. Bijlage 3 geeft de volledige
invoergegevens.
bijzondere geluiden
Gezien de relevante bronnen binnen het bedrijf zal de geluidimmissie vanwege de inrichting
geen muziek-, tonaal of impulsachtig karakter hebben. Van laagfrequente geluiden zal
evenmin sprake zijn.
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5

Resultaten en toetsing

5.1

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)

Tabel 5-a geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus
(LAr,LT) voor de immissiepunten voor de dagperiode5. Bijlage 4 geeft een totaaloverzicht van
de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.
tabel 5-a: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) - dagperiode
immissiepunt
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)
[dB(A)]
id.
omschrijving
01_A
beoogde woning Manders (voorgevel)
38
02_A
beoogde woning Manders (zijgevel)
40
03_A
beoogde woning Manders (achtergevel)
33

Figuur 6 geeft de geluidimmissie vanwege Martens grafisch weer middels geluidcontouren.
Op basis van de rekenresultaten van tabel 5-a wordt ten aanzien van de langtijdgemiddelde
beoordelingsniveaus (LAr,LT) voldaan aan alle mogelijke gestelde normstellingen, zoals
beschreven in paragraaf 3.2 van voorliggend rapport.
5.2

maximaal geluidniveau (LAmax)

In navolgende tabel 5-b zijn de berekende maximale geluidniveaus (LAmax) op de relevante
immissiepunten opgenomen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de berekende
maximale geluidniveaus (LAmax) voor alle immissiepunten.
tabel 5-b: maximaal geluidniveau (LAmax) - dagperiode
immissiepunt
id.
omschrijving
01_A
beoogde woning Manders (voorgevel)
02_A
beoogde woning Manders (zijgevel)
03_A
beoogde woning Manders (achtergevel)

maximaal geluidniveau (LAmax) [dB(A)]
63
63
46

De maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door de gasheftruck op het bedrijfsterrein
van Martens.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het maximaal geluidniveau (LAmax) op alle immissiepunten
voldoet aan de richtwaarden op de gevel van woningen van 70 dB(A) in de dagperiode.
Hiermee wordt wat betreft de maximale geluidniveaus (LAmax) eveneens voldaan aan alle
mogelijke gestelde normstellingen, zoals beschreven in paragraaf 3.2 van voorliggend
rapport.

5

In de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van 1999 wordt gesteld dat afronding van beoordelingsgrootheden
dient plaats te vinden conform de NEN 1047. Hierbij geldt dat indien het af te ronden getal achter de komma op een 5
eindigt dit wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele even getal.
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5.3

verkeersaantrekkende werking

De Circulaire indirecte hinder stelt dat de geluidbelasting vanwege het inrichtingsgebonden
verkeer berekend dient te worden volgens de Wet geluidhinder. Dit houdt in dat de
jaargemiddelde waarden voor de verkeersintensiteit moeten worden beschouwd. Door uit te
gaan van de intensiteiten zoals deze voor de directe hinder zijn gehanteerd, wordt uitgegaan
van een worst case.
Met behulp van de module “wegverkeerslawaai” van het softwareprogramma Geomilieu is de
geluidbelasting ter plaatse van woningen, gelegen aan de directe toegangsweg tot de
inrichting, berekend.
Tabel 5-c geeft de berekende geluidbelastingen6. Bijlage 6 geeft een overzicht van het
vervaardigde rekenmodel en de rekenresultaten. In figuur 7 is een grafische weergave van
het rekenmodel opgenomen.
tabel 5-c: geluidbelasting verkeersaantrekkende werking
immissiepunt
id.
omschrijving
dag
01_A
beoogde woning Manders (voorgevel)
32
02_A
beoogde woning Manders (zijgevel)
28
03_A
beoogde woning Manders (achtergevel)
<20

geluidimmissie [dB(A)]
berekend
avond
nacht
-------

etmaal
32
28
<20

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de geluidbelastingen ten hoogste 32 dB(A) etmaalwaarde
bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde wordt hiermee
gerespecteerd.

6

Conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 wordt de geluidbelasting vanwege wegverkeer bepaald door de Lden en
uitgedrukt in dB. De in § 3.2 aangehaalde Circulaire spreekt echter nog over een toetsing in dB(A), volgens de “oude” Wet
geluidhinder. Aangezien de Circulaire nimmer is aangepast aan de vigerende wet- en regelgeving, wordt in onderhavig
onderzoek uitgegaan van de beoordelingssystematiek conform de “oude” Wet geluidhinder. Dit betekent dat de
geluidbelasting bepaald wordt door de etmaalwaarde Letm en wordt uitgedrukt in dB(A).
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6

Samenvatting en conclusies

In opdracht van de heer G. Manders is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met
het perceel gelegen tussen Voordeldonk 71 en 73 in de gemeente Asten. De heer Manders
is voornemens om op het perceel een woning te realiseren.
Om de bouw van deze woning (c.q. wijzigen woonbestemming) mogelijk te maken dient een
bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Onderdeel van deze procedure vormt een
akoestisch onderzoek.
Doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidimmissie vanwege het nabij
gelegen Constructie- en lasbedrijf W. Martens BV. Door het uitvoeren van een akoestisch
onderzoek naar Martens wordt onderzocht of betreffend bedrijf niet in haar activiteiten wordt
beperkt en dat ter plaatse van de nieuwe woning een akoestisch aanvaardbaar leefklimaat
wordt gegarandeerd.
Binnen de richtafstand die bij het type bedrijf hoort waar Martens onder valt, bevindt zich de
nieuwe woning. Om de geluiduitstraling van het bedrijf naar de omgeving te bepalen is een
akoestisch rekenmodel opgesteld. Voor de representatieve bedrijfssituatie geldt dat zowel
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) als het maximale geluidniveau (LAmax)
voldoen aan de gehanteerde normstellingen, te weten de VNG publicatie ”Bedrijven en
Milieuzonering, editie 2009” en het Activiteitenbesluit.
De berekende geluidbelastingen ten gevolge van het verkeer komende van en gaande naar
de inrichting (verkeersaantrekkende werking) voldoen aan de van toepassing zijnde
voorkeursgrenswaarde zoals gesteld in de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door het
wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van vergunningverlening op
basis van de Wet milieubeheer”.
Samengevat
Blijkens het bovenstaande vormt het aspect industrielawaai geen belemmering voor het
verloop van de bestemmingsplanprocedure en de realisering van de nieuwe woning.
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Bijlage 1: figuren

Omgevingskaart

0m

125 m

Deze kaart is noordgericht.

625 m

Schaal 1: 12500

Hier bevindt zich Kadastraal object ASTEN N 353
Voordeldonk 77, 5721 HL ASTEN
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Bijlage 2: berekening bronvermogens
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II2 GECONCENTREERDE BRON
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur [°C]
Windsnelheid [m/s]
Hoek windricht [°]
RV
[%]
Alu conform
Bronhoogte
[m]
Meetafstand
[m]
Meethoogte
[m]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Onderdeel>
afzuiging 8,5 #2
12-6-2013
00:00:08
Continu
----HMRI-II.8
4,00
8,50
4,00

Frequentie
[Hz] :
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp
[dB(A)] :
34,6
43,6
48,3
52,1
59,0
57,0
52,8
47,5
43,7
62,6
Achtergr [dB(A)] :
----------DGeo
[dB] :
29,6
29,6
29,6
29,6
29,6
29,6
29,6
29,6
29,6
DAlu*R
[dB] :
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
DBodem
[dB] :
6,0
6,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw
[dB(A)] :
58,2
67,2
75,9
79,7
86,6
84,6
80,4
75,1
71,3
90,1

II2 GECONCENTREERDE BRON
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur [°C]
Windsnelheid [m/s]
Hoek windricht [°]
RV
[%]
Alu conform
Bronhoogte
[m]
Meetafstand
[m]
Meethoogte
[m]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Onderdeel>
heftruck (gas)
12-6-2013
00:00:19
Continu
----HMRI-II.8
1,00
2,50
1,50

Frequentie
[Hz] :
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp
[dB(A)] :
33,6
53,3
60,8
64,3
70,6
72,8
70,3
66,5
59,4
77,0
Achtergr [dB(A)] :
----------DGeo
[dB] :
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
DAlu*R
[dB] :
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
DBodem
[dB] :
6,0
6,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw
[dB(A)] :
46,6
66,3
77,8
81,3
87,6
89,8
87,3
83,5
76,4
94,0

II2 GECONCENTREERDE BRON
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur [°C]
Windsnelheid [m/s]
Hoek windricht [°]
RV
[%]
Alu conform
Bronhoogte
[m]
Meetafstand
[m]
Meethoogte
[m]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Onderdeel>
heftruck (elektrisch)
12-6-2013
00:00:16
Continu
----HMRI-II.8
1,00
2,50
1,50

Frequentie
[Hz] :
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp
[dB(A)] :
37,4
46,5
50,7
57,4
64,4
61,8
66,3
60,3
57,2
70,4
Achtergr [dB(A)] :
----------DGeo
[dB] :
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
DAlu*R
[dB] :
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
DBodem
[dB] :
6,0
6,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw
[dB(A)] :
50,4
59,5
67,7
74,4
81,4
78,8
83,3
77,3
74,2
87,3

Source Explorer V2.20

26-6-2013 16:30:54
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II3 OPENING IN WAND
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur [°C]
Windsnelheid [m/s]
Hoek windricht [°]
RV
[%]
Opp. meetvlak [m²]
Meetafstand
[m]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Onderdeel>
hal 1 slijpen (poort open)
12-6-2013
: :
Fluctuerend (niet periodiek)
----16,00
0,50

Meetpunt
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1
12,7
33,5
38,6
53,5
59,4
65,1
69,0
70,9
69,1
75,1
2
17,9
32,1
38,4
48,4
58,7
65,0
68,1
71,3
69,6
75,2
3
26,7
40,9
55,8
64,8
67,2
69,2
70,0
75,2
69,9
78,4
4
23,5
35,5
47,6
55,5
59,4
64,7
69,1
75,5
68,4
77,4
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gem.niv. Lp
:
22,9
36,9
50,5
59,6
62,9
66,5
69,1
73,7
69,3
76,8
Achtergr. meetpunt
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1*
----------2*
----------3*
----------4*
----------——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Achtergr
:
----------Frequentie
[Hz] :
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp
[dB(A)] :
22,9
36,9
50,5
59,6
62,9
66,5
69,1
73,7
69,3
76,8
Achtergr [dB(A)] :
----------10log(S)
[dB] :
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
Delta Lf
[dB] :
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
DI
[dB] :
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw
[dB(A)] :
31,9
46,0
59,6
68,7
71,9
75,5
78,1
82,8
78,3
85,8

II3 OPENING IN WAND
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur [°C]
Windsnelheid [m/s]
Hoek windricht [°]
RV
[%]
Opp. meetvlak [m²]
Meetafstand
[m]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Onderdeel>
hal 1 lassen (poort open)
12-6-2013
: :
Fluctuerend (niet periodiek)
----16,00
0,50

Meetpunt
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1
25,9
39,6
54,6
64,7
65,6
67,8
71,3
73,1
72,0
78,0
2
16,0
33,6
41,2
51,7
59,7
64,2
69,2
70,6
70,4
75,4
3
12,2
27,4
37,0
50,5
60,0
64,9
68,8
70,4
70,6
75,3
4
27,8
36,2
42,1
53,9
60,9
65,5
69,0
69,7
68,8
74,8
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gem.niv. Lp
:
24,2
36,1
49,1
59,4
62,3
65,8
69,7
71,2
70,6
76,1
Achtergr. meetpunt
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1*
----------2*
----------3*
----------4*
----------——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Achtergr
:
----------Frequentie
[Hz] :
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp
[dB(A)] :
24,2
36,1
49,1
59,4
62,3
65,8
69,7
71,2
70,6
76,1
Achtergr [dB(A)] :
----------10log(S)
[dB] :
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
Delta Lf
[dB] :
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
DI
[dB] :
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw
[dB(A)] :
33,2
45,1
58,1
68,4
71,3
74,9
78,7
80,2
79,6
85,1
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bouwplannen Voordeldonk te Asten
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II3 OPENING IN WAND
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur [°C]
Windsnelheid [m/s]
Hoek windricht [°]
RV
[%]
Opp. meetvlak [m²]
Meetafstand
[m]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Onderdeel>
hal 2 slijpen (poort open)
12-6-2013
: :
Fluctuerend (niet periodiek)
----12,00
0,50

Meetpunt
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1
12,7
33,5
38,6
53,5
59,4
65,1
69,0
70,9
69,1
75,1
2
17,9
32,1
38,4
48,4
58,7
65,0
68,1
71,3
69,6
75,2
3
26,7
40,9
55,8
64,8
67,2
69,2
70,0
75,2
69,9
78,4
4
23,5
35,5
47,6
55,5
59,4
64,7
69,1
75,5
68,4
77,4
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gem.niv. Lp
:
22,9
36,9
50,5
59,6
62,9
66,5
69,1
73,7
69,3
76,8
Achtergr. meetpunt
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1*
----------2*
----------3*
----------4*
----------——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Achtergr
:
----------Frequentie
[Hz] :
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp
[dB(A)] :
22,9
36,9
50,5
59,6
62,9
66,5
69,1
73,7
69,3
76,8
Achtergr [dB(A)] :
----------10log(S)
[dB] :
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
Delta Lf
[dB] :
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
DI
[dB] :
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw
[dB(A)] :
30,6
44,7
58,3
67,4
70,7
74,2
76,9
81,5
77,1
84,6

II3 OPENING IN WAND
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur [°C]
Windsnelheid [m/s]
Hoek windricht [°]
RV
[%]
Opp. meetvlak [m²]
Meetafstand
[m]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Onderdeel>
hal 2 lassen (poort open)
12-6-2013
: :
Fluctuerend (niet periodiek)
----12,00
0,50

Meetpunt
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1
25,9
39,6
54,6
64,7
65,6
67,8
71,3
73,1
72,0
78,0
2
16,0
33,6
41,2
51,7
59,7
64,2
69,2
70,6
70,4
75,4
3
12,2
27,4
37,0
50,5
60,0
64,9
68,8
70,4
70,6
75,3
4
27,8
36,2
42,1
53,9
60,9
65,5
69,0
69,7
68,8
74,8
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gem.niv. Lp
:
24,2
36,1
49,1
59,4
62,3
65,8
69,7
71,2
70,6
76,1
Achtergr. meetpunt
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1*
----------2*
----------3*
----------4*
----------——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Achtergr
:
----------Frequentie
[Hz] :
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp
[dB(A)] :
24,2
36,1
49,1
59,4
62,3
65,8
69,7
71,2
70,6
76,1
Achtergr [dB(A)] :
----------10log(S)
[dB] :
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
Delta Lf
[dB] :
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
DI
[dB] :
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw
[dB(A)] :
32,0
43,8
56,9
67,2
70,1
73,6
77,5
78,9
78,4
83,8

Source Explorer V2.20

26-6-2013 16:30:54

bouwplannen Voordeldonk te Asten
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II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur [°C]
Windsnelheid [m/s]
Hoek windricht [°]
RV
[%]
Opp. meetvlak [m²]
Meetafstand
[m]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Onderdeel>
hal 1 slijpen (poort gesloten)
12-6-2013
: :
Fluctuerend (niet periodiek)
----16,00
0,50

Meetpunt
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1
22,2
32,9
34,3
41,5
47,8
49,8
50,3
52,3
44,8
56,8
2
15,2
31,9
34,1
42,9
48,2
50,9
51,9
51,9
46,1
57,5
3
22,7
33,2
34,0
44,1
49,1
50,6
50,1
51,4
47,1
57,1
4
24,8
33,2
33,1
43,3
49,7
50,0
49,3
49,6
42,7
56,2
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gem.niv. Lp
:
22,4
32,8
33,9
43,0
48,8
50,3
50,5
51,4
45,5
56,9
Achtergr. meetpunt
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1*
----------2*
----------3*
----------4*
----------——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Achtergr
:
----------Frequentie
[Hz] :
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp
[dB(A)] :
22,4
32,8
33,9
43,0
48,8
50,3
50,5
51,4
45,5
56,9
Achtergr [dB(A)] :
----------10log(S)
[dB] :
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
Delta Lf
[dB] :
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
DI
[dB] :
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw
[dB(A)] :
31,4
41,9
42,9
52,1
57,8
59,4
59,5
60,5
54,5
66,0

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur [°C]
Windsnelheid [m/s]
Hoek windricht [°]
RV
[%]
Opp. meetvlak [m²]
Meetafstand
[m]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Onderdeel>
hal 1 lassen (poort gesloten)
12-6-2013
: :
Fluctuerend (niet periodiek)
----16,00
0,50

Meetpunt
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1
28,1
37,9
42,9
48,7
51,8
53,0
52,4
52,4
47,4
59,3
2
23,2
40,0
41,7
48,5
51,1
51,9
51,0
47,9
46,4
57,9
3
27,6
38,1
41,2
50,2
52,0
53,3
52,7
51,1
48,2
59,4
4
30,1
38,2
40,5
44,9
49,2
50,3
50,2
50,7
45,8
57,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gem.niv. Lp
:
27,9
38,6
41,7
48,5
51,2
52,3
51,7
50,8
47,0
58,5
Achtergr. meetpunt
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1*
----------2*
----------3*
----------4*
----------——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Achtergr
:
----------Frequentie
[Hz] :
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp
[dB(A)] :
27,9
38,6
41,7
48,5
51,2
52,3
51,7
50,8
47,0
58,5
Achtergr [dB(A)] :
----------10log(S)
[dB] :
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
Delta Lf
[dB] :
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
DI
[dB] :
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw
[dB(A)] :
36,9
47,7
50,7
57,5
60,2
61,3
60,7
59,8
56,1
67,6
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bouwplannen Voordeldonk te Asten
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II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur [°C]
Windsnelheid [m/s]
Hoek windricht [°]
RV
[%]
Opp. meetvlak [m²]
Meetafstand
[m]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Onderdeel>
hal 2 slijpen (poort gesloten)
12-6-2013
: :
Fluctuerend (niet periodiek)
----12,00
0,50

Meetpunt
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1
22,2
32,9
34,3
41,5
47,8
49,8
50,3
52,3
44,8
56,8
2
15,2
31,9
34,1
42,9
48,2
50,9
51,9
51,9
46,1
57,5
3
22,7
33,2
34,0
44,1
49,1
50,6
50,1
51,4
47,1
57,1
4
24,8
33,2
33,1
43,3
49,7
50,0
49,3
49,6
42,7
56,2
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gem.niv. Lp
:
22,4
32,8
33,9
43,0
48,8
50,3
50,5
51,4
45,5
56,9
Achtergr. meetpunt
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1*
----------2*
----------3*
----------4*
----------——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Achtergr
:
----------Frequentie
[Hz] :
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp
[dB(A)] :
22,4
32,8
33,9
43,0
48,8
50,3
50,5
51,4
45,5
56,9
Achtergr [dB(A)] :
----------10log(S)
[dB] :
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
Delta Lf
[dB] :
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
DI
[dB] :
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw
[dB(A)] :
30,1
40,6
41,7
50,8
56,6
58,1
58,3
59,2
53,3
64,7

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur [°C]
Windsnelheid [m/s]
Hoek windricht [°]
RV
[%]
Opp. meetvlak [m²]
Meetafstand
[m]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Onderdeel>
hal 2 lassen (poort gesloten)
12-6-2013
: :
Fluctuerend (niet periodiek)
----12,00
0,50

Meetpunt
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1
28,1
37,9
42,9
48,7
51,8
53,0
52,4
52,4
47,4
59,3
2
23,2
40,0
41,7
48,5
51,1
51,9
51,0
47,9
46,4
57,9
3
27,6
38,1
41,2
50,2
52,0
53,3
52,7
51,1
48,2
59,4
4
30,1
38,2
40,5
44,9
49,2
50,3
50,2
50,7
45,8
57,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gem.niv. Lp
:
27,9
38,6
41,7
48,5
51,2
52,3
51,7
50,8
47,0
58,5
Achtergr. meetpunt
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1*
----------2*
----------3*
----------4*
----------——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Achtergr
:
----------Frequentie
[Hz] :
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp
[dB(A)] :
27,9
38,6
41,7
48,5
51,2
52,3
51,7
50,8
47,0
58,5
Achtergr [dB(A)] :
----------10log(S)
[dB] :
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
Delta Lf
[dB] :
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
DI
[dB] :
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw
[dB(A)] :
38,7
49,4
52,5
59,3
61,9
63,1
62,5
61,6
57,8
69,3
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bouwplannen Voordeldonk te Asten

Vdd.Ast.13.AO

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur [°C]
Windsnelheid [m/s]
Hoek windricht [°]
RV
[%]
Opp. meetv
[m²]
Cd
[dB]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Onderdeel>
kleine lichtstraten
14-6-2013
: :
Continu
----0,75
4

Frequentie
[Hz] :
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp
[dB(A)] :
16,0
35,7
48,1
55,1
62,5
65,9
69,9
72,2
70,9
76,5
Achtergr [dB(A)] :
----------10log(S)
[dB] :
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
Isolatie
[dB] :
0,0
6,0
7,0
9,0
13,0
15,0
17,0
21,0
25,0
Cd
[dB] :
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw
[dB(A)] :
10,8
24,5
35,9
40,9
44,3
45,7
47,7
46,0
40,7
52,8

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur [°C]
Windsnelheid [m/s]
Hoek windricht [°]
RV
[%]
Opp. meetv
[m²]
Cd
[dB]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Onderdeel>
grote lichtstraat
14-6-2013
: :
Continu
----6,00
4

Frequentie
[Hz] :
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp
[dB(A)] :
16,0
35,7
48,1
55,1
62,5
65,9
69,9
72,2
70,9
76,5
Achtergr [dB(A)] :
----------10log(S)
[dB] :
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
Isolatie
[dB] :
0,0
6,0
7,0
9,0
13,0
15,0
17,0
21,0
25,0
Cd
[dB] :
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw
[dB(A)] :
19,8
33,5
44,9
49,9
53,3
54,7
56,7
55,0
49,7
61,8

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur [°C]
Windsnelheid [m/s]
Hoek windricht [°]
RV
[%]
Opp. meetv
[m²]
Cd
[dB]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Onderdeel>
dak hal 1 #1
14-6-2013
: :
Continu
----983,00
4

Frequentie
[Hz] :
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp
[dB(A)] :
16,0
35,7
48,1
55,1
62,5
65,9
69,9
72,2
70,9
76,5
Achtergr [dB(A)] :
----------10log(S)
[dB] :
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
Isolatie
[dB] :
3,0
9,0
11,0
18,0
21,0
23,0
29,0
31,0
38,0
Cd
[dB] :
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw
[dB(A)] :
38,9
52,6
63,0
63,0
67,4
68,8
66,8
67,1
58,8
74,5
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II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur [°C]
Windsnelheid [m/s]
Hoek windricht [°]
RV
[%]
Opp. meetv
[m²]
Cd
[dB]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Onderdeel>
dak hal 1 #2
14-6-2013
: :
Continu
----284,00
4

Frequentie
[Hz] :
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp
[dB(A)] :
16,0
35,7
48,1
55,1
62,5
65,9
69,9
72,2
70,9
76,5
Achtergr [dB(A)] :
----------10log(S)
[dB] :
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
Isolatie
[dB] :
3,0
9,0
11,0
18,0
21,0
23,0
29,0
31,0
38,0
Cd
[dB] :
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw
[dB(A)] :
33,5
47,2
57,6
57,6
62,0
63,4
61,4
61,7
53,4
69,1

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur [°C]
Windsnelheid [m/s]
Hoek windricht [°]
RV
[%]
Opp. meetv
[m²]
Cd
[dB]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Onderdeel>
dak hal 2
14-6-2013
: :
Continu
----716,00
4

Frequentie
[Hz] :
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp
[dB(A)] :
16,0
35,7
48,1
55,1
62,5
65,9
69,9
72,2
70,9
76,5
Achtergr [dB(A)] :
----------10log(S)
[dB] :
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
Isolatie
[dB] :
3,0
9,0
11,0
18,0
21,0
23,0
29,0
31,0
38,0
Cd
[dB] :
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw
[dB(A)] :
37,5
51,2
61,6
61,6
66,0
67,4
65,4
65,7
57,4
73,1

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur [°C]
Windsnelheid [m/s]
Hoek windricht [°]
RV
[%]
Opp. meetv
[m²]
Cd
[dB]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<Onderdeel>
dak tussenhal
14-6-2013
: :
Continu
----220,00
4

Frequentie
[Hz] :
31.5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000 dB(A)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp
[dB(A)] :
16,0
35,7
48,1
55,1
62,5
65,9
69,9
72,2
70,9
76,5
Achtergr [dB(A)] :
----------10log(S)
[dB] :
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
Isolatie
[dB] :
3,0
9,0
11,0
18,0
21,0
23,0
29,0
31,0
38,0
Cd
[dB] :
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw
[dB(A)] :
32,4
46,1
56,5
56,5
60,9
62,3
60,3
60,6
52,3
68,0

Source Explorer V2.20

26-6-2013 16:30:54

akoestisch onderzoek bouwplan Voordeldonk te Asten

Bijlage 3: invoergegevens rekenmodel - industrielawaai

M-tech Nederland BV
Rapport:
Model:

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

Lijst van model eigenschappen
industrielawaai (LAr,LT)

Model eigenschap
Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode
Aangemaakt door

industrielawaai (LAr,LT)
roel
IL
roel op 12-6-2013

Laatst ingezien door
Model aangemaakt met
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren

robert op 18-4-2017
Geomilieu V2.21
0
1,5

Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Meteorologische correctie
Standaard bodemfactor
Absorptiestandaarden

Bronresultaten
Groepsresultaten
Toepassen standaard, 5,0
1,0
HMRI-II.8

Geomilieu V4.21

18-4-2017 10:03:04

M-tech Nederland BV

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

Commentaar

Geomilieu V4.21

18-4-2017 10:03:04

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAr,LT)
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
01
02
03
04
05

Omschr.
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

X-1
181595,54
181608,53
181597,15
181602,36
181614,22

Y-1
379241,56
379249,92
379272,22
379322,02
379295,16

Rel.H
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

Cp
dB
dB
dB
dB
dB

Refl. 31
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 63
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 125
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 250
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 500
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 1k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 2k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 4k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 8k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

06
08
09
10
11

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

181641,92
181700,84
181684,28
181735,19
181746,09

379248,57
379236,57
379245,90
379263,71
379256,56

4,00
6,00
4,00
8,00
4,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

12
13
14
15
16

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

181773,60
181795,42
181825,31
181850,45
181903,10

379257,51
379296,41
379266,05
379289,77
379308,27

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

17
18
19
20
21

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

181913,53
181792,10
181907,37
181814,40
181838,11

379318,23
379215,29
379274,11
379222,41
379228,10

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

22
23
24
25
26

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

181870,84
181860,88
181752,26
181762,22
181704,96

379232,85
379225,73
379203,91
379198,69
379204,82

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

27
28
29
30
31

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

181715,26
181653,11
181698,20
181714,31
181658,96

379139,40
379160,11
379195,34
379185,41
379239,03

4,00
4,00
8,00
4,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Geomilieu V4.21

18-4-2017 10:03:57

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
1
1
1
nok
nok
nok
nok
nok
1
nok
nok
1
1
nok
nok
nok

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAr,LT)
(hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Omschr.
nok
nok
nok

nok

nok
nok

X-1
181665,27
181679,35
181687,13
181681,68
181675,49

Y-1
379344,59
379331,34
379348,05
379299,56
379330,50

Min.AH
4,00
4,50
4,00
3,00
3,00

Max.AH
4,00
4,50
4,00
4,50
4,50

Min.RH
4,00
4,50
4,00
3,00
3,00

Max.RH
4,00
4,50
4,00
4,50
4,50

M-1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

M-n
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Lengte
66,99
31,43
49,97
6,26
7,49

2
2
2
0
0

Cp
dB
dB
dB
dB
dB

Refl.L 31
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

Refl.L 63
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

Refl.L 125
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

Refl.L 250
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

Refl.L 500
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

181688,38
181679,62
181658,62
181679,49
181669,39

379297,46
379346,77
379343,32
379279,01
379277,68

2,50
2,50
2,50
6,00
4,20

4,00
4,00
4,00
6,00
6,00

2,50
2,50
2,50
6,00
4,20

4,00
4,00
4,00
6,00
6,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

14,55
14,55
14,26
19,40
15,74

0
0
0
2
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

181673,36
181696,86
181688,60
181695,46
181682,09

379258,52
379254,42
379258,13
379259,36
379254,36

4,20
5,00
5,00
3,50
3,50

6,00
5,00
5,00
5,00
5,00

4,20
5,00
5,00
3,50
3,50

6,00
5,00
5,00
5,00
5,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

15,00
14,20
14,49
9,47
8,32

0
2
2
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

181688,22

379260,83

3,50

5,00

3,50

5,00

0,00

0,00

Relatief

4,90

0 dB

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Geomilieu V4.21

18-4-2017 10:04:06

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
1
1
1
nok
nok

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAr,LT)
(hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Refl.L 1k
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

Refl.L 2k
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

Refl.L 4k
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

Refl.L 8k
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

Refl.R 31
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

Refl.R 63
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

Refl.R 125
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

Refl.R 250
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

Refl.R 500
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

Refl.R 1k
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

Refl.R 2k
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

Refl.R 4k
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

Refl.R 8k
0,20
0,20
0,20
0,80
0,80

nok
nok
nok
1
nok

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

0,80
0,80
0,80
0,20
0,80

nok
1
1
nok
nok

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

0,80
0,20
0,20
0,80
0,80

nok

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Geomilieu V4.21

18-4-2017 10:04:06

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
01
02

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAr,LT)
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Omschr.
weg
weg
Martens BV

Geomilieu V4.21

X-1
182031,86
181671,99
181667,94

Y-1
379347,27
379217,94
379286,80

Bf
0,00
0,00
0,00

18-4-2017 10:04:13

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
01
02
03

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAr,LT)
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Omschr.
beoogde woning Manders (voorgevel)
beoogde woning Manders (zijgevel)
beoogde woning Manders (achtergevel)

Geomilieu V4.21

X
181664,85
181670,82
181662,90

Y
379239,29
379248,25
379256,43

Maaiveld
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief

Hoogte A
1,50
1,50
1,50

Hoogte B
5,00
5,00
5,00

Hoogte C
----

Gevel
Ja
Ja
Ja

18-4-2017 10:04:22

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAr,LT)
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
D5-1
D5-2
D5-3
D5-4
D5-5

Omschr.
kleine lichtstraten
kleine lichtstraten
kleine lichtstraten
kleine lichtstraten
kleine lichtstraten

X
181672,32
181670,37
181668,11
181665,85
181663,74

Y
379284,66
379297,00
379309,95
379322,74
379334,79

Hoogte
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

Rel.H
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Uitstralend
Uitstralend
Uitstralend
Uitstralend
Uitstralend

dak
dak
dak
dak
dak

Type
HMRI-II.8
HMRI-II.8
HMRI-II.8
HMRI-II.8
HMRI-II.8

Richt.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hoek
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00

GeenRefl.
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

GeenDemping
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Cb(u)(D)
5,336
5,336
5,336
5,336
5,336

Cb(u)(A)
------

D6
D7-1
D7-2
D7-3
D7-4

kleine lichtstraat hal 2
grote lichtstraat tussenhal
grote lichtstraat tussenhal
grote lichtstraat tussenhal
grote lichtstraat tussenhal

181693,85
181685,96
181685,11
181684,43
181683,75

379331,17
379302,89
379307,47
379311,71
379316,13

3,75
4,25
4,25
4,25
4,25

3,75
4,25
4,25
4,25
4,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Uitstralend
Uitstralend
Uitstralend
Uitstralend
Uitstralend

dak
dak
dak
dak
dak

HMRI-II.8
HMRI-II.8
HMRI-II.8
HMRI-II.8
HMRI-II.8

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

360,00
360,00
360,00
360,00
360,00

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

2,668
8,002
8,002
8,002
8,002

------

G1
G2
G3
G4
G5

hal
hal
hal
hal
hal

slijpen (poort open)
lassen (poort open)
slijpen (poort open)
lassen (poort open)
slijpen (poort gesloten)

181687,70
181687,49
181692,02
181692,95
181687,66

379264,78
379266,03
379298,02
379298,20
379265,00

2,70
2,70
2,33
2,33
2,70

2,70
2,70
2,33
2,33
2,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Uitstralende
Uitstralende
Uitstralende
Uitstralende
Uitstralende

gevel
gevel
gevel
gevel
gevel

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

360,00
360,00
360,00
360,00
360,00

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

1,672
1,672
0,830
0,830
3,666

------

G6
G7
G8
P1
P2

hal 1 lassen (poort gesloten)
hal 2 slijpen (poort gesloten)
hal 2 lassen (poort gesloten)
afzuiging hal 1
afzuiging hal 2

181687,45
181692,17
181693,03
181681,00
181699,51

379266,23
379298,05
379298,21
379279,59
379311,22

2,70
2,33
2,33
4,00
4,00

2,70
2,33
2,33
4,00
4,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Uitstralende gevel
Uitstralende gevel
Uitstralende gevel
Normale puntbron
Normale puntbron

0,00
0,00
0,00
350,00
0,00

360,00
360,00
360,00
90,00
360,00

Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

3,666
1,829
1,829
5,336
8,002

------

1
1
2
2
1

Geomilieu V4.21

hal
hal
hal
hal
hal

1
1
1
1
1

18-4-2017 10:04:49

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAr,LT)
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
D5-1
D5-2
D5-3
D5-4
D5-5

Cb(u)(N)
------

Lwr 31
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75

Lwr 63
24,45
24,45
24,45
24,45
24,45

Lwr 125
35,85
35,85
35,85
35,85
35,85

Lwr 250
40,85
40,85
40,85
40,85
40,85

Lwr 500
44,25
44,25
44,25
44,25
44,25

Lwr 1k
45,65
45,65
45,65
45,65
45,65

Lwr 2k
47,65
47,65
47,65
47,65
47,65

Lwr 4k
45,95
45,95
45,95
45,95
45,95

Lwr 8k
40,65
40,65
40,65
40,65
40,65

Lwr Totaal
52,76
52,76
52,76
52,76
52,76

D6
D7-1
D7-2
D7-3
D7-4

------

10,75
19,78
19,78
19,78
19,78

24,45
33,48
33,48
33,48
33,48

35,85
44,88
44,88
44,88
44,88

40,85
49,88
49,88
49,88
49,88

44,25
53,28
53,28
53,28
53,28

45,65
54,68
54,68
54,68
54,68

47,65
56,68
56,68
56,68
56,68

45,95
54,98
54,98
54,98
54,98

40,65
49,68
49,68
49,68
49,68

52,76
61,79
61,79
61,79
61,79

G1
G2
G3
G4
G5

------

31,90
33,22
30,65
31,97
31,39

45,97
45,10
44,72
43,85
41,87

59,57
58,11
58,32
56,86
42,94

68,66
68,41
67,42
67,16
52,09

71,90
71,34
70,65
70,09
57,81

75,49
74,87
74,24
73,62
59,39

78,14
78,74
76,89
77,49
59,55

82,77
80,20
81,52
78,95
60,46

78,33
79,64
77,08
78,39
54,51

85,82
85,10
84,57
83,85
65,98

G6
G7
G8
P1
P2

------

36,92
30,14
38,67
58,18
58,18

47,68
40,62
49,43
67,18
67,18

50,71
41,69
52,46
75,88
75,88

57,50
50,84
59,25
79,68
79,68

60,20
56,56
61,95
86,58
86,58

61,32
58,14
63,07
84,58
84,58

60,73
58,30
62,48
80,38
80,38

59,85
59,21
61,60
75,08
75,08

56,09
53,26
57,84
71,28
71,28

67,56
64,73
69,31
90,15
90,15

Geomilieu V4.21

18-4-2017 10:04:49

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
M1
M2
M3

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAr,LT)
(hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Omschr.
personenwagen (personeel)
personenwagen (bezoekers/klanten)
bestelwagen

Geomilieu V4.21

X-1
181698,14
181697,51
181697,70

Y-1
379235,09
379235,16
379235,04

H-1
0,75
0,75
0,75

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief

Gem.snelheid
10
10
10

Lengte
122,15
122,15
64,23

Aantal(D)
4
30
2

Aantal(A)
----

Aantal(N)
----

Lwr 31
71,30
71,30
77,30

Lwr 63
78,30
78,30
84,30

Lwr 125
73,60
73,60
79,60

Lwr 250
76,70
76,70
82,70

Lwr 500
78,70
78,70
84,70

18-4-2017 10:05:02

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
M1
M2
M3

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAr,LT)
(hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Lwr 1k
81,10
81,10
87,10

Lwr 2k
85,50
85,50
91,50

Geomilieu V4.21

Lwr 4k
83,50
83,50
89,50

Lwr 8k
78,50
78,50
84,50

Lwr Totaal
90,01
90,01
96,01

18-4-2017 10:05:02

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
L1
L2

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAr,LT)
(hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Omschr.
heftruck (gas)
heftruck (elektrisch)

Geomilieu V4.21

X-1
181681,30
181682,79

X-n
181712,62
181713,89

H-1
0,75
0,75

Min.RH
0,75
0,75

Max.RH
0,75
0,75

Hdef.
Relatief
Relatief

Lengte
124,79
124,54

Cb(u)(D)
0,500
1,500

Cb(u)(A)
---

Cb(u)(N)
---

Lwr 31
46,55
50,35

Lwr 63
66,25
59,45

Lwr 125
77,75
67,65

Lwr 250
81,25
74,35

Lwr 500
87,55
81,35

Lwr 1k
89,75
78,75

18-4-2017 10:05:09

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
L1
L2

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAr,LT)
(hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Lwr 2k
87,25
83,25

Lwr 4k
83,45
77,25

Geomilieu V4.21

Lwr 8k
76,35
74,15

Lwr Totaal
93,99
87,29

18-4-2017 10:05:09

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
D1
D2
D3
D4

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAr,LT)
(hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Omschr.
dak hal 1 #1
dak hal 1 #2
dak hal 2
dak tussenhal

Geomilieu V4.21

X-1
181672,62
181669,42
181679,84
181675,44

Y-1
379346,04
379277,67
379346,71
379330,58

Hoogte
0,20
0,20
0,20
0,20

Rel.H
0,20
0,20
0,20
0,20

Maaiveld
4,00
4,00
0,00
4,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

aan
aan
aan
aan

onderliggend
onderliggend
onderliggend
onderliggend

item
item
item
item

Oppervlak
1005,16
286,59
717,02
220,03

NrKids
40
11
27
10

Cdifuus
5
5
5
5

BinBui
Nee
Nee
Nee
Nee

Cb(u)(D)
5,299
5,299
2,668
8,002

Cb(u)(A)
-----

Cb(u)(N)
-----

Lp 31
-----

18-4-2017 10:05:17

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
D1
D2
D3
D4

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAr,LT)
(hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Lp 63
-----

Lp 125
-----

Lp 250
-----

Geomilieu V4.21

Lp 500
-----

Lp 1k
-----

Lp 2k
-----

Lp 4k
-----

Lp 8k
-----

Lp Totaal
-----

Isolatie 31
0,00
0,00
0,00
0,00

Isolatie 63
0,00
0,00
0,00
0,00

Isolatie 125
0,00
0,00
0,00
0,00

Isolatie 250
0,00
0,00
0,00
0,00

Isolatie 500
0,00
0,00
0,00
0,00

Isolatie 1k
0,00
0,00
0,00
0,00

Isolatie 2k
0,00
0,00
0,00
0,00

Isolatie 4k
0,00
0,00
0,00
0,00

Isolatie 8k
0,00
0,00
0,00
0,00

18-4-2017 10:05:17

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
D1
D2
D3
D4

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAr,LT)
(hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
LwrM2 31
8,91
8,96
8,99
9,00

LwrM2 63
22,61
22,66
22,69
22,70

Geomilieu V4.21

LwrM2 125
33,01
33,06
33,09
33,10

LwrM2 250
33,01
33,06
33,09
33,10

LwrM2 500
37,41
37,46
37,49
37,50

LwrM2 1k
38,81
38,86
38,89
38,90

LwrM2 2k
36,81
36,86
36,89
36,90

LwrM2 4k
37,11
37,16
37,19
37,20

LwrM2 8k
28,81
28,86
28,89
28,90

LwrM2 Totaal
44,47
44,52
44,55
44,56

18-4-2017 10:05:17

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAmax)
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
G1
G2
G3
G4
G5

Omschr.
hal 1 slijpen (poort open)
hal 1 lassen (poort open)
hal 2 slijpen (poort open)
hal 2 lassen (poort open)
hal 1 slijpen (poort gesloten)

X
181687,70
181687,49
181692,02
181692,95
181687,66

Y
379264,78
379266,03
379298,02
379298,20
379265,00

Hoogte
2,70
2,70
2,33
2,33
2,70

Rel.H
2,70
2,70
2,33
2,33
2,70

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Uitstralende
Uitstralende
Uitstralende
Uitstralende
Uitstralende

Type
gevel
gevel
gevel
gevel
gevel

Richt.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hoek
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00

GeenRefl.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

GeenDemping
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Cb(u)(D)
1,672
1,672
0,830
0,830
3,666

Cb(u)(A)
------

Cb(u)(N)
------

G6
G7
G8

hal 1 lassen (poort gesloten)
hal 2 slijpen (poort gesloten)
hal 2 lassen (poort gesloten)

181687,45
181692,17
181693,03

379266,23
379298,05
379298,21

2,70
2,33
2,33

2,70
2,33
2,33

0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief

Uitstralende gevel
Uitstralende gevel
Uitstralende gevel

0,00
0,00
0,00

360,00
360,00
360,00

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

3,666
1,829
1,829

----

----

Geomilieu V4.21

18-4-2017 10:05:38

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAmax)
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Lwr 31
41,90
43,22
40,65
41,97
41,39

Lwr 63
55,97
55,10
54,72
53,85
51,87

Lwr 125
69,57
68,11
68,32
66,86
52,94

Lwr 250
78,66
78,41
77,42
77,16
62,09

Lwr 500
81,90
81,34
80,65
80,09
67,81

Lwr 1k
85,49
84,87
84,24
83,62
69,39

Lwr 2k
88,14
88,74
86,89
87,49
69,55

Lwr 4k
92,77
90,20
91,52
88,95
70,46

Lwr 8k
88,33
89,64
87,08
88,39
64,51

Lwr Totaal
95,82
95,10
94,57
93,85
75,98

46,92
40,14
48,67

57,68
50,62
59,43

60,71
51,69
62,46

67,50
60,84
69,25

70,20
66,56
71,95

71,32
68,14
73,07

70,73
68,30
72,48

69,85
69,21
71,60

66,09
63,26
67,84

77,56
74,73
79,31

Geomilieu V4.21

18-4-2017 10:05:38

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
M1
M2
M3
L1
L2

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAmax)
(hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Omschr.
personenwagen (personeel)
personenwagen (bezoekers/klanten)
bestelwagen
heftruck (gas)
heftruck (elektrisch)

Geomilieu V4.21

X-1
181698,14
181697,51
181697,70
181681,53
181682,75

Y-1
379235,09
379235,16
379235,04
379228,54
379227,12

H-1
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Gem.snelheid
10
10
10
10
10

Lengte
122,15
122,15
64,23
123,30
124,02

Aantal(D)
4
30
2
1
1

Aantal(A)
------

Aantal(N)
------

Lwr 31
81,30
81,30
82,30
51,55
55,35

Lwr 63
88,30
88,30
89,30
71,25
64,45

Lwr 125
83,60
83,60
84,60
82,75
72,65

Lwr 250
86,70
86,70
87,70
86,25
79,35

Lwr 500
88,70
88,70
89,70
92,55
86,35

18-4-2017 10:05:46

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
M1
M2
M3
L1
L2

bijlage 3
invoergegevens rekenmodel

industrielawaai (LAmax)
(hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Lwr 1k
91,10
91,10
92,10
94,75
83,75

Lwr 2k
95,50
95,50
96,50
92,25
88,25

Geomilieu V4.21

Lwr 4k
93,50
93,50
94,50
88,45
82,25

Lwr 8k
88,50
88,50
89,50
81,35
79,15

Lwr Totaal
100,01
100,01
101,01
98,99
92,29

18-4-2017 10:05:46

akoestisch onderzoek bouwplan Voordeldonk te Asten

Bijlage 4: rekenresultaten industrielawaai – LAr,LT

M-tech Nederland BV
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

bijlage 4
rekenresultaten - LAr,LT

Resultatentabel
industrielawaai (LAr,LT)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Ja

Naam
Toetspunt
01_A
02_A
03_A
01_B
02_B

Omschrijving
beoogde woning
beoogde woning
beoogde woning
beoogde woning
beoogde woning

(voorgevel)
(zijgevel)
(achtergevel)
(voorgevel)
(zijgevel)

Hoogte
1,50
1,50
1,50
5,00
5,00

Dag
38,3
39,5
33,3
39,0
42,6

Avond
------

Nacht
------

Etmaal
38,3
39,5
33,3
39,0
42,6

Li
58,7
56,8
48,8
58,6
58,2

03_B

beoogde woning Manders (achtergevel)

5,00

39,6

--

--

39,6

52,8

Manders
Manders
Manders
Manders
Manders

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.21

18-4-2017 10:06:58

M-tech Nederland BV
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

bijlage 4
rekenresultaten - LAr,LT
Resultatentabel
industrielawaai (LAr,LT)
01_A - beoogde woning Manders (voorgevel)
(hoofdgroep)
Ja

Naam
Bron
01_A
D1
D2
D3
D4
L1

Omschrijving
beoogde woning Manders (voorgevel)
dak hal 1 #1
dak hal 1 #2
dak hal 2
dak tussenhal
heftruck (gas)

L2
M1
M2
M3
G3

Hoogte
1,50
0,20
0,20
0,20
0,20
0,75

Dag
38,3
0,0
0,3
-4,4
-4,7
36,0

Avond
-------

Nacht
-------

Etmaal
38,3
0,0
0,3
-4,4
-4,7
36,0

Li
58,7
4,3
5,9
3,6
0,9
50,4

heftruck (elektrisch)
personenwagen (personeel)
personenwagen (bezoekers/klanten)
bestelwagen
hal 2 slijpen (poort open)

0,75
0,75
0,75
0,75
2,33

33,6
17,6
23,1
20,3
9,2

------

------

33,6
17,6
23,1
20,3
9,2

43,4
50,4
47,1
56,5
22,8

G4
G7
G8
G1
G2

hal
hal
hal
hal
hal

lassen (poort open)
slijpen (poort gesloten)
lassen (poort gesloten)
slijpen (poort open)
lassen (poort open)

2,33
2,33
2,33
2,70
2,70

5,6
-6,6
-4,2
0,8
-0,2

------

------

5,6
-6,6
-4,2
0,8
-0,2

19,3
3,7
6,1
9,3
8,4

G5
G6
D5-1
D5-2
D5-3

hal 1 slijpen (poort gesloten)
hal 1 lassen (poort gesloten)
kleine lichtstraten hal 1
kleine lichtstraten hal 1
kleine lichtstraten hal 1

2,70
2,70
3,75
3,75
3,75

-9,1
-4,2
-14,9
-17,6
-20,3

------

------

-9,1
-4,2
-14,9
-17,6
-20,3

-3,9
1,0
-11,3
-13,6
-15,5

D5-4
D5-5
D6
P1
P2

kleine lichtstraten hal 1
kleine lichtstraten hal 1
kleine lichtstraat hal 2
afzuiging hal 1
afzuiging hal 2

3,75
3,75
3,75
4,00
4,00

-22,0
-23,6
-26,0
-19,7

------

------

-22,0
-23,6
-26,0
-19,7

-16,6
-17,9
-17,2
-23,0

D7-1
D7-2
D7-3
D7-4

grote
grote
grote
grote

4,25
4,25
4,25
4,25

-11,7
-10,6
-14,7
-15,5

-----

-----

-11,7
-10,6
-14,7
-15,5

-9,2
-7,9
-11,7
-12,4

2
2
2
1
1

lichtstraat
lichtstraat
lichtstraat
lichtstraat

tussenhal
tussenhal
tussenhal
tussenhal

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.21

18-4-2017 10:08:34

M-tech Nederland BV
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

bijlage 4
rekenresultaten - LAr,LT
Resultatentabel
industrielawaai (LAr,LT)
02_A - beoogde woning Manders (zijgevel)
(hoofdgroep)
Ja

Naam
Bron
02_A
D1
D2
D3
D4
L1

Omschrijving
beoogde woning Manders (zijgevel)
dak hal 1 #1
dak hal 1 #2
dak hal 2
dak tussenhal
heftruck (gas)

Hoogte
1,50
0,20
0,20
0,20
0,20
0,75

Dag
39,5
12,3
17,6
4,3
3,3
36,7

Avond
-------

Nacht
-------

Etmaal
39,5
12,3
17,6
4,3
3,3
36,7

Li
56,8
16,8
21,8
11,8
8,7
50,6

L2
M1
M2
M3
G3

heftruck (elektrisch)
personenwagen (personeel)
personenwagen (bezoekers/klanten)
bestelwagen
hal 2 slijpen (poort open)

0,75
0,75
0,75
0,75
2,33

34,3
15,0
23,5
17,9
13,1

------

------

34,3
15,0
23,5
17,9
13,1

43,7
47,5
47,1
53,5
26,1

G4
G7
G8
G1
G2

hal
hal
hal
hal
hal

lassen (poort open)
slijpen (poort gesloten)
lassen (poort gesloten)
slijpen (poort open)
lassen (poort open)

2,33
2,33
2,33
2,70
2,70

9,7
-1,2
2,4
22,7
21,6

------

------

9,7
-1,2
2,4
22,7
21,6

22,8
8,5
12,1
31,2
30,2

G5
G6
D5-1
D5-2
D5-3

hal 1 slijpen (poort gesloten)
hal 1 lassen (poort gesloten)
kleine lichtstraten hal 1
kleine lichtstraten hal 1
kleine lichtstraten hal 1

2,70
2,70
3,75
3,75
3,75

6,5
8,0
-5,1
-5,3
-7,6

------

------

6,5
8,0
-5,1
-5,3
-7,6

11,6
13,1
-1,6
-1,8
-3,3

D5-4
D5-5
D6
P1
P2

kleine lichtstraten hal 1
kleine lichtstraten hal 1
kleine lichtstraat hal 2
afzuiging hal 1
afzuiging hal 2

3,75
3,75
3,75
4,00
4,00

-9,5
-10,7
-19,7
-28,5

------

------

-9,5
-10,7
-19,7
-28,5

-4,5
-5,2
-11,2
-31,3

D7-1
D7-2
D7-3
D7-4

grote
grote
grote
grote

4,25
4,25
4,25
4,25

-4,3
-3,0
-4,2
-6,5

-----

-----

-4,3
-3,0
-4,2
-6,5

-2,6
-1,0
-1,9
-3,9

2
2
2
1
1

lichtstraat
lichtstraat
lichtstraat
lichtstraat

tussenhal
tussenhal
tussenhal
tussenhal

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M-tech Nederland BV
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

bijlage 4
rekenresultaten - LAr,LT
Resultatentabel
industrielawaai (LAr,LT)
03_A - beoogde woning Manders (achtergevel)
(hoofdgroep)
Ja

Naam
Bron
03_A
D1
D2
D3
D4
L1

Omschrijving
beoogde woning Manders (achtergevel)
dak hal 1 #1
dak hal 1 #2
dak hal 2
dak tussenhal
heftruck (gas)

L2
M1
M2
M3
G3

Hoogte
1,50
0,20
0,20
0,20
0,20
0,75

Dag
33,3
20,0
22,4
8,3
8,7
19,9

Avond
-------

Nacht
-------

Etmaal
33,3
20,0
22,4
8,3
8,7
19,9

Li
48,8
24,2
26,2
16,0
14,0
35,8

heftruck (elektrisch)
personenwagen (personeel)
personenwagen (bezoekers/klanten)
bestelwagen
hal 2 slijpen (poort open)

0,75
0,75
0,75
0,75
2,33

17,1
7,8
16,9
9,2
14,3

------

------

17,1
7,8
16,9
9,2
14,3

28,4
41,2
41,5
45,7
27,2

G4
G7
G8
G1
G2

hal
hal
hal
hal
hal

lassen (poort open)
slijpen (poort gesloten)
lassen (poort gesloten)
slijpen (poort open)
lassen (poort open)

2,33
2,33
2,33
2,70
2,70

11,0
0,5
4,1
22,5
21,6

------

------

11,0
0,5
4,1
22,5
21,6

23,9
9,9
13,5
31,0
30,2

G5
G6
D5-1
D5-2
D5-3

hal 1 slijpen (poort gesloten)
hal 1 lassen (poort gesloten)
kleine lichtstraten hal 1
kleine lichtstraten hal 1
kleine lichtstraten hal 1

2,70
2,70
3,75
3,75
3,75

6,4
8,3
-1,3
-3,2
-3,8

------

------

6,4
8,3
-1,3
-3,2
-3,8

11,6
13,5
2,3
0,3
-0,2

D5-4
D5-5
D6
P1
P2

kleine lichtstraten hal 1
kleine lichtstraten hal 1
kleine lichtstraat hal 2
afzuiging hal 1
afzuiging hal 2

3,75
3,75
3,75
4,00
4,00

-7,4
-11,5
-16,8
-30,9

------

------

-7,4
-11,5
-16,8
-30,9

-2,9
-6,3
-8,5
-33,5

D7-1
D7-2
D7-3
D7-4

grote
grote
grote
grote

4,25
4,25
4,25
4,25

1,8
0,0
-3,1
-3,2

-----

-----

1,8
0,0
-3,1
-3,2

3,6
1,7
-1,2
-1,0

2
2
2
1
1

lichtstraat
lichtstraat
lichtstraat
lichtstraat

tussenhal
tussenhal
tussenhal
tussenhal

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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akoestisch onderzoek bouwplan Voordeldonk te Asten

Bijlage 5: rekenresultaten industrielawaai – LAmax

M-tech Nederland BV
Rapport:
Model:

bijlage 5
rekenresultaten - LAmax

Groep:

Resultatentabel
industrielawaai (LAmax)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam
Toetspunt
01_A
02_A
03_A
01_B
02_B

Omschrijving
beoogde woning
beoogde woning
beoogde woning
beoogde woning
beoogde woning

(voorgevel)
(zijgevel)
(achtergevel)
(voorgevel)
(zijgevel)

Hoogte
1,50
1,50
1,50
5,00
5,00

Dag
62,8
63,4
46,3
62,9
63,4

Avond
------

Nacht
------

03_B

beoogde woning Manders (achtergevel)

5,00

51,5

--

--

Manders
Manders
Manders
Manders
Manders

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M-tech Nederland BV
Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

bijlage 5
rekenresultaten - LAmax
Resultatentabel
industrielawaai (LAmax)
01_A - beoogde woning Manders (voorgevel)
(hoofdgroep)

Naam
Bron
01_A
L1
L2
M1
M2
M3

Omschrijving
beoogde woning Manders (voorgevel)
heftruck (gas)
heftruck (elektrisch)
personenwagen (personeel)
personenwagen (bezoekers/klanten)
bestelwagen

G3
G4
G7
G8
G1

hal
hal
hal
hal
hal

G2
G5
G6
LAmax

Hoogte
1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Dag
62,8
62,8
54,6
58,5
55,2
59,7

Avond
-------

Nacht
-------

slijpen (poort open)
lassen (poort open)
slijpen (poort gesloten)
lassen (poort gesloten)
slijpen (poort open)

2,33
2,33
2,33
2,33
2,70

30,9
27,4
11,8
14,2
19,6

------

------

hal 1 lassen (poort open)
hal 1 slijpen (poort gesloten)
hal 1 lassen (poort gesloten)
(hoofdgroep)

2,70
2,70
2,70

18,6
6,2
11,0
62,8

-----

-----

2
2
2
2
1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M-tech Nederland BV
Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

bijlage 5
rekenresultaten - LAmax
Resultatentabel
industrielawaai (LAmax)
02_A - beoogde woning Manders (zijgevel)
(hoofdgroep)

Naam
Bron
02_A
L1
L2
M1
M2
M3

Omschrijving
beoogde woning Manders (zijgevel)
heftruck (gas)
heftruck (elektrisch)
personenwagen (personeel)
personenwagen (bezoekers/klanten)
bestelwagen

G3
G4
G7
G8
G1

hal
hal
hal
hal
hal

G2
G5
G6
LAmax

Hoogte
1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Dag
63,4
63,4
56,0
54,5
54,7
56,4

Avond
-------

Nacht
-------

slijpen (poort open)
lassen (poort open)
slijpen (poort gesloten)
lassen (poort gesloten)
slijpen (poort open)

2,33
2,33
2,33
2,33
2,70

34,8
31,4
17,1
20,7
41,4

------

------

hal 1 lassen (poort open)
hal 1 slijpen (poort gesloten)
hal 1 lassen (poort gesloten)
(hoofdgroep)

2,70
2,70
2,70

40,3
21,8
23,3
63,4

-----

-----

2
2
2
2
1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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M-tech Nederland BV
Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

bijlage 5
rekenresultaten - LAmax
Resultatentabel
industrielawaai (LAmax)
03_A - beoogde woning Manders (achtergevel)
(hoofdgroep)

Naam
Bron
03_A
L1
L2
M1
M2
M3

Omschrijving
beoogde woning Manders (achtergevel)
heftruck (gas)
heftruck (elektrisch)
personenwagen (personeel)
personenwagen (bezoekers/klanten)
bestelwagen

G3
G4
G7
G8
G1

hal
hal
hal
hal
hal

G2
G5
G6
LAmax

Hoogte
1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Dag
46,3
46,3
33,4
44,1
44,1
44,1

Avond
-------

Nacht
-------

slijpen (poort open)
lassen (poort open)
slijpen (poort gesloten)
lassen (poort gesloten)
slijpen (poort open)

2,33
2,33
2,33
2,33
2,70

36,1
32,8
18,8
22,4
41,2

------

------

hal 1 lassen (poort open)
hal 1 slijpen (poort gesloten)
hal 1 lassen (poort gesloten)
(hoofdgroep)

2,70
2,70
2,70

40,4
21,8
23,7
46,3

-----

-----

2
2
2
2
1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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akoestisch onderzoek bouwplan Voordeldonk te Asten

Bijlage 6: beschouwing verkeersaantrekkende werking

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
01
02
03

bijlage 6
verkeersaantrekkende werking

verkeersaantrekkende werking
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Omschr.
verkeersaantrekkende werking
verkeersaantrekkende werking
verkeersaantrekkende werking

Geomilieu V4.21

X-1
181594,38
181768,08
181986,10

Y-1
379214,12
379229,76
379318,73

ISO_H
0,00
0,00
0,00

ISO M
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief

Hbron
0,75
0,75
0,75

Lengte
77,33
174,43
235,84

Wegdek
W13
W13
W13

Wegdek
Dubofalt (BAM)
Dubofalt (BAM)
Dubofalt (BAM)

V(LV(D))
50
30
50

V(LV(A))
50
30
50

V(LV(N))
50
30
50

V(MV(D))
50
30
50

V(MV(A))
50
30
50

18-4-2017 10:11:08

M-tech Nederland BV
Model:
Groep:

Naam
01
02
03

bijlage 6
verkeersaantrekkende werking

verkeersaantrekkende werking
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
V(MV(N))
50
30
50

V(ZV(D))
50
30
50

Geomilieu V4.21

V(ZV(A))
50
30
50

V(ZV(N))
50
30
50

Totaal aantal
20,00
20,00
20,00

LV(D)
1,42
1,42
1,42

LV(A)
----

LV(N)
----

MV(D)
0,08
0,08
0,08

MV(A)
----

MV(N)
----

ZV(D)
0,17
0,17
0,17

ZV(A)
----

ZV(N)
----

18-4-2017 10:11:08

M-tech Nederland BV
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

bijlage 6
verkeersaantrekkende werking

Resultatentabel
verkeersaantrekkende werking
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Ja

Naam
Toetspunt
01_A
02_A
03_A
01_B
02_B

Omschrijving
beoogde woning
beoogde woning
beoogde woning
beoogde woning
beoogde woning

(voorgevel)
(zijgevel)
(achtergevel)
(voorgevel)
(zijgevel)

Hoogte
1,50
1,50
1,50
5,00
5,00

Dag
32,4
28,1
12,0
33,4
29,8

Avond
------

Nacht
------

Lden
29,4
25,1
8,9
30,4
26,7

03_B

beoogde woning Manders (achtergevel)

5,00

15,5

--

--

12,4

Manders
Manders
Manders
Manders
Manders

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1.

INLEIDING

1.1 Aanleiding
De initiatiefnemer is voornemens één woning te realiseren op een perceel tussen de Voordeldonk 47a
en Voordeldonk 49 te Asten (gemeente Asten). Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’ mag er op het perceel momenteel geen woning worden gerealiseerd, omdat een bouwvlak
binnen de bestemming ‘Wonen’ ontbreekt. Derhalve staat het vigerende bestemmingsplan de realisatie van de woning niet toe.
Door middel van een omgevingsvergunning kan de afwijking van het bestemmingsplan worden toegestaan conform artikel 2.12 lid, sub 1a, ten derde, van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo). De voorliggende ruimtelijke onderbouwing levert de motivering voor deze afwijking. De
ruimtelijke onderbouwing haakt aan bij het eerstvolgende veegplan van bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’.

1.2

Ligging en begrenzing projectgebied

Het projectgebied betreft een perceel aan de Voordeldonk te Asten, gemeente Asten. Het perceel ligt
in de wijk Loverbosch aan de oostzijde van het dorp en wordt aan weerszijden begrensd door bestaande woningen.
Het projectgebied staat kadastraal bekend als de gemeente Asten, sectie N, nummer 1811. De oppervlakte van het projectgebied bedraagt circa 790 m².
Op afbeelding 1 is de globale ligging van het projectgebied in groter verband weergegeven. Daaronder is een gedetailleerde luchtfoto afgebeeld met daarop de ligging van het projectgebied in de nabije
omgeving.

Hoofdstuk 1

3

Figuur 1 Luchtfoto bestaande situatie projectgebied (projectgebied in rood kader, boven: globale ligging in
groter verband, onder: gedetailleerde ligging in nabije omgeving. Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Hoofdstuk 1
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1.3 Vigerend bestemmingsplan
Op dit moment is het bestemmingsplan ‘Woongebieden Asten’ van de gemeente Asten het vigerende
bestemmingsplan voor het onderhavige projectgebied. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de
gemeenteraad op 15 december 2009. Het projectgebied heeft hierin de bestemming ‘Wonen’.
De voorgestane ontwikkeling betreft de nieuwbouw van een woning. In het bestemmingsplan is voor
het bouwen van een hoofdgebouw het volgende bepaald:
Artikel 15.2.2 Regels ter plaatse van het bouwvlak:
a. Hoofdgebouwen dienen in het bouwvlak te worden gebouwd en bijgebouwen mogen in het bouwvlak worden gebouwd.
b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
c. Het aantal woningen per bouwperceel mag niet meer bedragen dan het bestaande aantal woningen binnen dat bouwperceel op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'. Daar mogen woningen/wooneenheden gebouwd worden tot ten hoogste het genoemde aantal; woningsplitsing is niet
toegestaan behoudens ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'.
d. De voorgevel dient voor ten minste voor 70% in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde
bouwgrens te worden gebouwd.
e. De voorgevelbreedte van de woning dient ten minste 5,00 meter te bedragen.
f. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6,50 meter tenzij anders aangeduid.
g. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11,50 meter tenzij anders aangeduid.
Initiatiefnemer is voornemens op het perceel een woning te bouwen. Er is echter geen bouwvlak
aanwezig waardoor het initiatief op basis van artikel 15.2.2 volgens het vigerende bestemmingsplan
niet mogelijk is.

1.4 Leeswijzer
Deze ruimtelijke onderbouwing is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken en een viertal (separate)
bijlagen. De opbouw van de hoofdstukken is zodanig dat er sprake is van een logische volgorde in
vraagstelling (wat, waarom, waar, hoe, etc.).
Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2 ‘Planbeschrijving’. Dit gaat in op de beschrijving van de
huidige situatie van het projectgebied en directe omgeving. Daarnaast komt in dit hoofdstuk de beschrijving van de voorgestane ontwikkeling aan bod. In hoofdstuk 3 wordt het beleidskader dat van
belang is voor de voorgestane ontwikkeling uiteengezet. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de uitvoerbaarheid van de ruimtelijke ontwikkeling aangetoond. Vanuit de verschillende van invloed zijnde milieuaspecten wordt in dit hoofdstuk beschreven waarom voorliggende ruimtelijke ontwikkeling uitgevoerd kan worden. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid van het afwijkingsbesluit. Tot slot is hoofdstuk 6, ‘Procedures’, gereserveerd voor een beschrijving van de procedure.

Hoofdstuk 1
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2.

PLANBESCHRIJVING

2.1 Bestaande situatie
De gemeente Asten is een landelijke gemeente aan de rand van de Peel. De kern Asten ligt ten zuiden van Helmond en Deurne. Het projectgebied ligt aan de oostzijde van Asten in de groene, gevarieerde en dorpse wijk Loverbosch. De omgeving rond het projectgebied betreft een woongebied. Het
projectgebied bestaat uit een perceel wat momenteel in gebruik is als tuin.

Figuur 2 De bestaande situatie (Bron: Google afbeelding 2009)

Hoofdstuk 2
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2.2 Voorgestane ontwikkeling
De initiatiefnemer is voornemens een woning te realiseren op het perceel tussen Voordeldonk 47a en
Voordeldonk 49. De toekomstige situatie met de situering van het nieuwe bouwvlak op het perceel is
weergegeven op afbeelding 3. De nieuwe, vrijstaande woning wordt in de zelfde voorgevelrooilijn geplaatst als de bestaande woningen aan de Voordeldonk. Het bouwvlak omvat een oppervlakte van 12
bij 15 meter en wordt in de breedte gecentreerd. Met deze oppervlakte wordt flexibiliteit gecreëerd
voor het ontwerpen van een vrijstaande woning.

Bouwvlak
Figuur 3 Gewenste situatie aan de Voordeldonk

Hoofdstuk 2
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3.

BELEIDSKADER

3.1 Inleiding
Het al dan niet voldoen aan verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten is bepalend voor de
vraag of een nieuwe ontwikkeling ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. Hierbij kan worden gedacht aan
onder meer het ruimtelijke beleid van de hogere overheden en de gemeente, milieuaspecten als geluid, bodem en hinder van bedrijven, archeologie en economische haalbaarheid. Ook onderhavig project is getoetst op bovengenoemde aspecten. In dit hoofdstuk is aangegeven wat de resultaten zijn
van de toets aan het ruimtelijk beleid van de diverse overheden.

3.2 Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, vastgesteld op 13 maart 2012, staan de plannen van de
Rijksoverheid voor ruimte en mobiliteit. Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en
veilig Nederland. Om dit te kunnen bewerkstelligen laat het Rijk de ruimtelijke ordening over aan de
decentrale overheden (provincie en gemeenten) en komt de gebruiker centraal te staan. Het Rijk kiest
voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor die belangen is het
Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Tevens werkt het Rijk aan een eenvoudigere regelgeving. Hierdoor neemt de
bestuurlijke drukte af en ontstaat er ruimte voor regionaal maatwerk.
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte richt zich op de volgende 13 nationale belangen:
1. Een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio’s met een concentratie
van topsectoren;
2. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de energietransitie;
3. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen;
4. Efficiënt gebruik van de ondergrond;
5. Een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste
stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen;
6. Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem;
7. Het in stand houden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het functioneren
van het mobiliteitssysteem te waarborgen;
8. Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en
externe veiligheidsrisico’s;
9. Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling;
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10. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke
kwaliteiten;
11. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en
faunasoorten;
12. Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten;
13. Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten.
Doorwerking projectgebied
De realisatie van de woning op een locatie in de kern heeft geen nationaal belang en het rijksbeleid
vormt dan ook geen belemmering voor de voorgestane ontwikkeling.
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2011)
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft richtlijnen voor de inhoud van bestemmingsplannen voor zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang. Deze vorm van
normstelling sluit aan op de vroegere pkb's met concrete beleidsbeslissingen en beslissingen van
wezenlijk belang die ook van betekenis waren voor de lagere overheden. Het besluit (eerste tranche)
is vastgesteld op 22 augustus 2011 en is op 30 december 2011 in werking getreden. Op 1 oktober
2012 zijn enkele wijzigingen in werking getreden.
In de SVIR is vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene
regels te stellen zou moeten worden ingezet door de Rijksoverheid. Het gaat onder meer om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament,
Grote Rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, Ecologische Hoofdstructuur, Erfgoederen
van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening,
Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied. In het SVIR wordt bepaald welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het Barro bevestigt in juridische zin die kaderstellende
uitspraken.
De normering uit het Barro werkt zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale besluitvorming. Bij besluitvorming over bestemmingsplannen moeten de regels worden gerespecteerd. Het merendeel van de regels legt beperkingen op, daarin is een gradatie te onderkennen. Deze zijn geformuleerd als een 'ja-mits', een 'ja, voor zover', een 'nee-tenzij', een 'nee-als' of een stringente 'nee' bepaling.
Doorwerking projectgebied
Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt met onderhavige ruimtelijke onderbouwing
die in strijd zijn met één van de nationale belangen. Onderhavige ontwikkeling is dus in overeenstemming met het Barro.
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Ladder voor duurzame verstedelijking
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is per 1 oktober 2012 in artikel 3.1.6 een lid 2 ingevoegd waarin een motiveringsplicht is opgenomen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen (inclusief detailhandel) in
bestemmingsplannen. In de toelichting van het bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwing
moet hiervoor een verantwoording plaatsvinden aan de hand van een drietal opeenvolgende treden
(de ‘ladder duurzame verstedelijking’). De eerste trede in deze ladder is een beschrijving dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Hierbij kan het gaan om
1
zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. De beide vervolgstappen uit de genoemde ladder hebben betrekking op de vraag of de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied ingepast kan worden en
als dat niet mogelijk is op andere locaties, die vooral goed ontsloten moeten zijn.
Doorwerking projectgebied
Gelet op de kleinschaligheid van het plan, de realisatie van één woning, voorziet het plan niet in een
stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro (ABRvS
18 december 2013, nr. 201302867/1/R4). De in het plan voorziene ontwikkeling kan gelet op de jurisprudentie dan ook niet worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in deze bepaling van het Bro, zodat artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro niet van toepassing is. Voor wat betreft de
behoefte wordt verwezen naar het provinciale en gemeentelijke beleid (paragraaf 3.3 Provinciaal beleid en paragraaf 3.4 Gemeentelijk beleid). Gezien het voorgaande hoeft het initiatief niet getoetst te
worden aan de ladder van duurzame verstedelijking.

3.3 Provinciaal beleid
Structuurvisie Noord-Brabant 2010 (partiële herziening 2014)
De Structuurvisie Ruimtelijke ordening (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 1 oktober 2010) geeft
de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). Op 7 februari 2014 hebben de Provinciale Staten de Structuurvisie 2010, partiële herziening 2014 vastgesteld.
Hierin is een aantal wijzigingen opgenomen ten aanzien van de Structuurvisie uit 2010.
De ruimtelijke belangen en keuzes zijn in vier ruimtelijke structuren geordend. Binnen deze structuren
worden de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen opgevangen. Samen vormen deze structuren de provinciale ruimtelijke structuur. De structuren geven een hoofdkoers aan: een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor een combinatie van functies. Maar ook waar functies worden uitgesloten of
welke randvoorwaarden de provincie aan functies stelt. Binnen de structuren is ruimte voor regionaal
maatwerk.
De vier structuren zijn:
 de groenblauwe structuur;
 de infrastructuur;
 het landelijk gebied;

1

Bron: Nota van Toelichting bij het besluit, p. 49-51 (Staatsblad 2012, 388).
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de stedelijke structuur.

Het projectgebied maakt onderdeel uit van de stedelijke structuur en is aangeduid als ‘Kernen in het
landelijk gebied’ (zie figuur 4).

Figuur 4 Uitsnede Structuurvisie Brabant (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Stedelijke structuur
De stedelijke structuur bestaat uit de steden en dorpen in Noord-Brabant. De verschillen tussen de
(middel)grote steden, suburbane kernen, dorpen en plattelandskernen, zowel in ruimtelijk, sociaal als
economisch opzicht, zijn een belangrijke kwaliteit van Brabant.
De provincie vindt het belangrijk dat er in Noord-Brabant verschil blijft tussen de steden en de kernen
in het landelijk gebied. De provincie wil dat er verschillende kwaliteiten worden ontwikkeld voor wonen
en werken rond de steden en in het landelijk gebied. Om zo bij te dragen aan een onderscheidend
leef- en vestigingsklimaat ter versterking van de kenniseconomie in Brabant. Bij de opgave voor wonen en werken wordt het accent sterker verlegd naar de te ontwikkelen kwaliteiten, de inzet op herstructurering en het beheer van het bestaand stedelijk gebied. De provincie onderscheidt de volgende
twee gebieden:
 Stedelijk concentratiegebied;
 Kernen in het landelijk gebied.
In de kernen in het landelijke gebied, met de bijbehorende zoekgebieden voor verstedelijking, wordt
de lokale behoefte voor verstedelijking opgevangen. De provincie vraagt gemeenten om in regionaal
verband afspraken te maken over de verdeling van het programma voor wonen, werken en voorzieningen.
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Zorgvuldig ruimtegebruik
De provincie wil dat de kansen voor functiemenging, inbreiding, herstructurering en zo nodig transformatie in het stedelijke gebied goed worden benut, inclusief de mogelijkheden voor intensivering en
meervoudig ruimtegebruik. Hierdoor is minder ruimte nodig voor stedelijke uitbreidingen. Het ‘aansnijden van nieuwe ruimte’ voor verstedelijking wordt in samenhang bezien met deze mogelijkheden.
Door meer aandacht te schenken aan beheer en onderhoud van het bestaande stedelijke gebied worden in de toekomst ingrijpende herstructureringen voorkomen. De kern in het landelijk gebied bouwen
voor eigen woningbehoefte volgens het principe van ‘migratiesaldo-nul’.
Ruimtelijke kwaliteit
De provincie vraagt gemeenten om in hun structuurvisies aandacht te geven aan de wijze waarop
stedelijke ontwikkelingen het eigen karakter van de kernen en de relatie met het landschap kunnen
versterken. De stedelijke ontwikkelingen passen qua maat en schaal bij de kern. De ontwerpopgave
hangt daarnaast samen met de historische gegroeide identiteit van de kern en omliggend landschap
en met de fase van verstedelijking van de kern.
Doorwerking projectgebied
Onderhavige ontwikkeling betreft inbreiding in Bestaand stedelijk gebied – Kernen in landelijk gebied.
De realisatie van één (vrijstaande) woning past daarmee in de visie van de provincie.
Verordening Ruimte
Op 18 maart 2014 is de Verordening ruimte 2014 in werking getreden. In de tussentijd is een gewijzigde versie van de Verordening ruimte 2014 vastgesteld op 10 juli 2015, welke op 15 juli 2015 in
werking is getreden. Op 1 januari 2016 is de geconsolideerde versie op internet beschikbaar gesteld.
In deze geconsolideerde versie is de gewijzigde Verordening ruimte die op 15 juli 2015 in werking is
getreden (vastgesteld op 10 juli 2015) samengevoegd met enkele wijzigingen die in de loop der tijd
hebben plaatsgevonden.
In de Verordening ruimte zijn regels opgenomen ten aanzien van ontwikkelingen, functies en waarden.

Figuur 5 Uitsnede Verordening Ruimte (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)
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De provincie heeft met de Verordening het provinciale grondgebied in verschillende zones, aangegeven door structuren en aanduidingen, opgedeeld. Het projectgebied valt binnen de structuur ‘Bestaand
stedelijk gebied, kern in landelijk gebied’ (zie figuur 5).
In artikel 4 van de Verordening zijn regels opgenomen voor ontwikkelingen in bestaand stedelijk gebied. In artikel 4.3 zijn specifieke regels ten aanzien van nieuwbouw van woningen opgenomen:
1. De toelichting bij een bestemmingsplan gelegen in bestaand stedelijk gebied dat voorziet
in nieuwbouw van woningen bevat een verantwoording over de wijze waarop:
a. de afspraken die daarover zijn gemaakt in het regionaal ruimtelijk overleg bedoeld
in artikel 37.4, onder b, worden nagekomen;
b. de beoogde nieuwbouw zich verhoudt tot de afspraken bedoeld onder a, en tot de
beschikbare harde plancapaciteit voor woningbouw.
2. Onder harde plancapaciteit voor woningbouw als bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt
verstaan de capaciteit voor nieuw te bouwen woningen waarover een gemeente beschikt,
die:
a. wordt uitgedrukt in aantallen woningen;
b. is opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan waarvan de bestemming nog
niet is verwezenlijkt.
Een substantieel deel van de woningbouwopgave dient in bestaand stedelijk gebied opgevangen te
worden. Daar liggen belangrijke herstructurerings- en inbreidingsopgaven. In dit geval wordt binnen de
grenzen van het bestaand bebouwd gebied een nieuwe woning gerealiseerd. Hiermee wordt aandacht
besteed aan de algemene zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit.
Doorwerking projectgebied
Met het project wordt één vrijstaande woning gerealiseerd. De ontwikkeling van onderhavig initiatief
past binnen de structuur ‘bestaand stedelijk gebied, kernen in landelijk gebied’. Met onderhavig initiatief wordt voldaan aan de voorwaarden uit de Verordening ruimte 2014.

3.4 Gemeentelijk beleid
Structuurvisie ‘De Avance’
Op 2 februari 2006 heeft de gemeenteraad van Asten de structuurvisie ‘De Avance’ vastgesteld. In
‘De Avance’ heeft gemeente Asten haar toekomstvisie op de gemeente tot 2030 gegeven en deze
vormt het kader voor beslissingen van de gemeenteraad van Asten. Ook voor de dagelijkse beleidsvoering is deze visie het toetsingskader. Initiatieven en aanvragen worden getoetst aan de ontwikkelingsrichting die in de toekomstvisie is neergelegd. Het Duurzaam Ruimtelijk Structuurbeeld legt met
de structuur- en strategiekaart de waarden vast die sturend zijn voor de ruimtelijke ontwikkelingen
binnen de gemeente Asten. Het Duurzaam Ruimtelijk Structuurbeeld begrenst daarmee de mogelijkheden voor de toekomstige ruimtelijke ordening in de gemeente. De strategiekaart geeft de ontwikkelingsmogelijkheden op de lange termijn weer. Het geeft een dynamisch beeld van strategieën voor
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behoud, herstel en herontwikkeling van de aangegeven kwaliteiten en de toevoeging van nieuwe kwaliteiten.

Figuur 6 Uitsnede strategiekaart 'De Advance'

Doorwerking projectgebied
Het projectgebied is op de strategiekaart aangeduid als ‘bebouwingskern’. Het projectgebied is in het
Duurzaam Ruimtelijk Structuurbeeld (DRS) van de toekomstvisie aangeduid als ‘bebouwingskern met
sportpark en bedrijfsterrein’. De kern vormt het concentratiegebied voor wonen, werken, winkelen en
recreëren. De gemeente Asten streeft naar maximale benutting van de inbreidingsmogelijkheden binnen de bebouwde kommen van de verschillende kernen. Het planvoornemen sluit nadrukkelijk op dit
beleid aan.
De beoogde ontwikkeling betreft een inbreiding in de bebouwingskern. Hiermee past het initiatief binnen het beleid van de toekomstvisie ‘De Avance’.
Woonvisie 2010 t/m 2019
De gemeente Asten heeft het woonbeleid geactualiseerd in de Woonvisie 2010 t/m 2019, vastgesteld
op 3 november 2009. Deze woonvisie geeft richting aan de ontwikkeling van de gemeente. De gemeente heeft de ambitie de positie als aantrekkelijke woongemeente voor alle doelgroepen te behouden en waar mogelijk te versterken in de komende jaren. Met de Woonvisie heeft de gemeente een
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goede basis om concrete woonprojecten op te pakken. Het geeft een kwantitatieve en kwalitatieve
inkleuring aan de woningbouwontwikkeling van de gemeente.
In de Woonvisie wordt als middel om de positie als aantrekkelijke woongemeente te behouden en
mogelijk te versterken, ruimte voor differentiatie en participatie genoemd. Het aanbieden van gevarieerde woonmilieus en woonvormen moet de inwoners meer mogelijkheden bieden om in de huidige
wijk of kern naar eigen wens te wonen. Daarvoor wil de gemeente ruimte bieden voor wensen en initiatieven van inwoners. Kwalitatief betekent dit dat er voor de kern Asten tot 2019 ruimte is voor de
realisatie van 475 woningen.
Doorwerking projectgebied
Het initiatief voorziet in de ontwikkeling van één vrijstaande woning. Het plan past daarmee binnen de
kaders van de Woonvisie van de gemeente Asten.
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4.

MILIEUHYGIENISCHE EN PLANOLOGISCHE ASPECTEN

4.1 Inleiding
Het al dan niet voldoen aan verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten is bepalend voor de
vraag of een nieuwe ontwikkeling ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. Hierbij moet worden gedacht aan
onder meer het ruimtelijke beleid van de hogere overheden en de gemeente, milieuaspecten als geluid, bodem en hinder van bedrijven, archeologie en economische haalbaarheid. Ook onderhavig plan
is getoetst voor wat betreft de uitvoerbaarheid ervan op bovengenoemde aspecten. In dit hoofdstuk is
aangegeven wat de resultaten zijn van de toets aan de milieuhygiënische aspecten.

4.2

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Wettelijk kader
Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r. gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor zijn de modernisering van de m.e.r. wetgeving in 2010 en de uitspraak van het Europese Hof van 15 oktober 2009,
C-255/08. Uit deze uitspraak volgt dat de omvang van een project niet het enige criterium mag zijn om
wel of geen m.e.r.(-beoordeling) uit te voeren. Ook als een project onder de drempelwaarden uit lijst D
blijft, kan een project belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een gevoelig natuurgebied ligt. Gemeenten en provincies moeten daarom vanaf 1 april 2011 ook bij kleine
bouwprojecten beoordelen of een m.e.r.-beoordeling nodig is.
De in Bijlage III van de Europese richtlijn 2011/92/EU beschreven criteria dienen ook in een vormvrije
m.e.r. aan de orde te komen. Dit betekent dat de kenmerken en de plaats van het project (ten opzichte
van Natura 2000-gebieden en andere gevoelige gebieden) dienen te worden beschreven en de potentiële effecten dienen te worden beoordeeld.
Om te bepalen of een m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is, dient gezien het voorgaande bepaald te
worden (1) of de ontwikkeling de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, (2) of
de ontwikkeling in een gevoelig gebied ligt en (3) of er belangrijke milieugevolgen kunnen zijn, gelet
op de kernmerken en plaats van het project en de kernmerken van het potentiële effect.
Doorwerking projectgebied
1. In het projectgebied wordt één vrijstaande woning mogelijk gemaakt. Er is daarmee geen sprake
van een overschrijding van de drempelwaarden uit lijst C en D van het Besluit m.e.r. Een m.e.r.beoordeling is immers pas noodzakelijk voor de bouw van meer dan 2.000 woningen in aaneengesloten gebied (lijst D, categorie 11.2).
2. In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is bepaald wat verstaan wordt onder een gevoelig gebied. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op basis
van de natuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en waterwingebie-
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3.

den. De voorgestane ontwikkelingen in het projectgebied zijn niet van invloed op Natuurnetwerk
Nederland (het dichtstbijzijnde gebied ligt op een afstand van ca. 186 meter), een Vogel- of Habitatrichtlijngebied of overig beschermd natuurgebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied
(Groote Peel) ligt op een afstand van circa 5,1 kilometer. Gezien de afstand, het huidige gebruik
en de kleinschaligheid van het initiatief vallen significante negatieve effecten op het natuurgebied
uit te sluiten. Er behoeft geen passende beoordeling te worden gemaakt, op basis waarvan een
m.e.r.-plicht zou gelden. Het projectgebied behoort voorts niet tot een waterwinlocatie, waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied. Ook behoort het projectgebied niet tot een Belvédèregebied of een gebied waarbinnen een Rijksmonument ligt. Daarnaast is er geen sprake van een
landschappelijk waardevol gebied.
Het projectgebied is derhalve niet in gevoelig gebied gelegen en heeft ook geen negatieve invloed op gevoelige gebieden.
Het project betreft de bouw van een vrijstaande woning binnen bestaand stedelijk gebied. De
gronden in het projectgebied hebben reeds een woonfunctie. Er is geen sprake van een overlast
veroorzakende of milieubelastende functie. Er is geen sprake van een toename van verkeersbewegingen. Gezien de aard en omvang van het project en de ligging van het projectgebied, zijn er
dan ook geen wezenlijke negatieve milieueffecten te verwachten. In de navolgende paragrafen
van deze toelichting worden de verschillende relevante milieueffecten uitgebreider beschouwd.
Ook hieruit blijkt dat er door dit project geen sprake zal zijn van nadelige milieugevolgen.

Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt, is het niet noodzakelijk om een m.e.r.-beoordeling uit te
voeren in het kader van dit project.

4.3 Geluid
In de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgesteld dat, indien in het projectgebied geluidgevoelige functies
(zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van (weg)verkeerslawaai, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden bij vaststelling of herziening van het bestemmingsplan. Dit geldt voor
alle straten en wegen, met uitzondering van:
 wegen die in een als ‘woonerf’ aangeduid gebied liggen;
 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.
Het projectgebied ligt binnen de geluidzone voor wegverkeer van de Voordeldonk, Bergweg, Leverkruid en Berkelaar. Andere wegen liggen op een dusdanige afstand van de nieuwe woning, waardoor
deze niet getoetst hoeven te worden conform de Wet geluidhinder.
De Voordeldonk heeft een maximumsnelheid van 50 km/uur. Een verkennend akoestisch onderzoek
naar de geluidbelasting vanwege het wegverkeer is dan ook noodzakelijk.
2

Door M&A Milieuadviesbureau BV is een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai verricht . De
volledige rapportage is opgenomen als bijlage. Uit het onderzoek blijkt dat vanwege het wegverkeer
2

M&A Milieuadviesbureau BV, Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai aan de Voordeldonk ong. te Asten, d.d. 11
januari 2017, rapportnummer 217-Avo-w1-v1
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op de Voordeldonk de voorkeursgrenswaarde van 48 wordt overschreden. De gevelbelasting bedraagt
hier maximaal 52 dB, de maximale ontheffingswaarde wordt daarmee niet overschreden.
Het treffen van maatregelen aan het wegdek tot het verlagen van de geluidbelasting stuiten op overwegende bezwaren van financiële aard. Daarnaast is het voldoende vergroten van de afstand van de
geprojecteerde ontwikkeling, gezien de planlocatie, geen optie.
Conclusie
De geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeer op de Voordeldonk overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het treffen van maatregelen om de gevelbelasting terug te brengen tot beneden de voorkeursgrenswaarde stuit dus op bezwaren van landschappelijke, stedenbouwkundige en
financiële aard. Daarnaast is er geen sprake van een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde. Er kan daarom door het college van burgemeester en wethouders van Asten een hogere
toelaatbare waarde worden vastgesteld.

4.4 Luchtkwaliteit
De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de Wet milieubeheer
(hoofdstuk 5 Wm). Bij de start van nieuwe bouwprojecten moet onderzocht worden of het effect van
een nieuw initiatief relevant is voor de luchtkwaliteit. Er is geen relevantie als aannemelijk kan worden
gemaakt, dat de luchtkwaliteit ‘niet in betekenende mate’ aangetast wordt. Daartoe is een algemene
maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en een ministeriële regeling NIBM
(Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoeringsregels vastgelegd zijn die betrekking hebben op het
begrip NIBM.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.
Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan
maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven.
Ter beoordeling van het woon- en leefklimaat is gebruik gemaakt van het gemeentelijk beleid en de
bijbehorende gemeentelijke fijnstofkaart. Op deze fijnstofkaart ligt de locatie in een zone met een achtergrondconcentratie tussen de 0-26 ug/m3. De kwaliteit van de leefomgeving is hier als goed tot zeer
goed te omschrijven.
Conclusie
Wanneer sprake is van minder dan 1.500 woningen bij minimaal 1 ontsluitingsweg wordt de toename
in verslechtering van de luchtkwaliteit gezien als ‘niet in betekende mate’. Met onderhavig project
wordt één woning mogelijk gemaakt. Geconcludeerd wordt dat het project niet in betekende mate
bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Daarnaast is ter plaatse van het plangebied een
goed woon- en leefklimaat voor het aspect fijnstof aangetoond.
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4.5 Externe veiligheid
Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico’s voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking hebben
op het gebruik, de opslag en de productie, als op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit
externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit
externe veiligheid transportroutes (Bevt) vloeit de verplichting voort om in ruimtelijke plannen in te
gaan op de risico’s in het projectgebied ten gevolge van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico’s dienen te worden beoordeeld op twee maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico en het
groepsrisico.
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu komt te overlijden
door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in risicocontouren rondom de risicobron (bedrijf, weg, spoorlijn etc.).
Groepsrisico
Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktijdig komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico geeft een indicatie van de
maatschappelijke ontwrichting in geval van een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek,
waarin de kans op overlijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt
afgezet tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als ijkpunt in de verantwoording (géén norm).
Voor elke verandering van het groepsrisico (af- of toename) in het invloedsgebied moet verantwoording worden afgelegd, over de wijze waarop de toelaatbaarheid van deze verandering in de besluitvorming is betrokken. Samen met de hoogte van het groepsrisico moeten andere kwalitatieve aspecten worden meegewogen in de beoordeling van het groepsrisico. Onder deze aspecten vallen zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Onderdeel van deze verantwoording is overleg met (advies vragen
aan) de regionale brandweer.
(Beperkt) kwetsbare objecten
Er moet getoetst worden aan het Bevi en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen wanneer bij
een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden toegestaan. (Beperkt) kwetsbare objecten zijn
o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen, hotels, restaurants, zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit
externe veiligheid inrichtingen.
Risicovolle activiteiten
In het kader van het plan moet bekeken worden of er in of in de nabijheid van het plan sprake is van
risicovolle activiteiten (zoals Bevi-bedrijven, BRZO-bedrijven en transportroutes) of dat risicovolle activiteiten worden toegestaan.
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Doorwerking projectgebied
Uit de risicokaart blijkt dat op circa 740 meter een chloorbleekloogtank aanwezig is en op 820 en 960
meter LPG-stations aanwezig zijn. Daarnaast is op circa 920 een propaantank aanwezig. De risico-6
contour PR 10 , evenals het invloedsgebied liggen op grote afstand van het projectgebied. Er zijn
verder geen risicovolle inrichtingen aanwezig in de nabije omgeving.
Op circa 700 meter ligt de N 279 en op circa 1.640 meter de A67. Deze weg maakt onderdeel uit van
het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. De zone waarvoor een verantwoordingsplicht voor het
groepsrisico geldt bedraagt voor de A67 200 meter uit de transportroute en voor de N279 100 meter.
Het projectgebied is op ruimte afstand van deze wegen gelegen, waardoor een verantwoordingsplicht
van het groepsrisico achterwege kan blijven.

Figuur 7 Uitsnede risicokaart met het projectgebied omcirkeld (Bron: risicokaart.nl

Conclusie
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor onderhavige ontwikkeling

4.6 Bodem
In het kader van de ruimtelijke onderbouwing vormt de bodemkwaliteit bij ontwikkeling van ruimtelijke
functies een belangrijke afweging. Er dient in beeld te worden gebracht of de beoogde functie of het
beoogde gebruik kan worden toegelaten met het oog op de bodemkwaliteit. Dit houdt in dat de bodemkwaliteit ter plaatse geen beletsel mag zijn voor de beoogde bestemming of het beoogde gebruik.
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Er is daarom een bodemonderzoek in het projectgebied uitgevoerd . Het complete rapport is als separate bijlage toegevoegd, hieronder wordt de conclusie van het onderzoek gegeven.
Conclusie
Uit het bodemonderzoek volgt dat de bovenlaag zeer licht verontreinigd is met PCB’s. De grond uit de
onderlaag is niet verontreinigd. De ondergrond en het grondwater op de plaats waar tot 1968 mogelijk
een ondergrondse tank voor huisbrandolie heeft gelegen is niet verontreinigd met minerale olie of
luchtige aromaten. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium. Aangezien direct contact met
het grondwater niet te verwachten is blijft het risico uit oogpunt van volksgezondheid en milieuhygiëne
beperkt. Het is echter raadzaam om geen freatisch grondwater te gebruiken voor consumptieve doeleinden, zoals het besproeien van gewassen en/of drenken van dieren.
De lichte verontreinigingen in de bovengrond en het grondwater vormen geen aanleiding tot het stellen van restricties met betrekking tot eventuele bouwactiviteiten op de onderzochte locatie.

4.7 Water
4.7.1 Beleid
Een watertoets is een essentieel onderdeel van ieder ruimtelijk plan en is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van
ruimtelijke plannen en besluiten.
Het waterbeleid is vastgelegd in het provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 van de provincie
Noord-Brabant, het Waterbeheersplan 2016-2021 van Waterschap Aa & Maas, het Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017, het Nationaal Waterplan, WB21, Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Belangrijkste gezamenlijke punt uit deze beleidsstukken is dat water een
belangrijk sturend element is in de ruimtelijke ordening. De bekende driestapsstrategieën zijn leidend:
 Vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit);
 Voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit).
Daarnaast is de Beleidsbrief regenwater en riolering nog relevant. Hierin staat hoe het best omgegaan
kan worden met het hemelwater en het afkoppelen daarvan. Ook hier gelden de driestapsstrategieën.
De twee meest relevante beleidsstukken zijn hieronder verder toegelicht.
Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP), Provincie Noord-Brabant
Het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 integreert de milieu- en wateropgave. Het PMWP
geeft richting aan het milieu- en waterbeleid van de provincie, met specifieke nadruk op een aantal
thema’s, waaronder grondwaterbeheer, waterveiligheid, klimaat en gezondheid.

3

Archimil, Verkennend Bodemonderzoek Voordeldonk 49, rapportnummer 2899R002, d.d. 24 juni 2013

Hoofdstuk 4

21

In het plan hanteert de provincie de principes van de people-planet-profitbenadering. In NoordBrabant zijn deze uitgangspunten vertaald in de Telos-driehoek. De drie P’s bepalen het leef- en vestigingsklimaat van Brabant. Het doel van de provincie is om zowel economisch, sociaal als ecologisch
vooruitgang te boeken. De drie P’s, ook wel de drie kapitalen genoemd, zijn hierbij in balans.
Verschillende wet- en regelgeving stellen kaders in de PMWP. Zo worden kaders gesteld door de Wet
milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder,
Waterwet en Kaderrichtlijn Water (inclusief Natura 2000). Op grond van de Waterwet fungeert het
Provinciaal Waterplan tevens als structuurvisie. De ruimtelijke aspecten die in dit plan de status van
structuurvisie krijgen, zijn de gebieden voor hoogwaterbescherming, de regionale waterbergingsgebieden, de ruimte voor watersysteemherstel (onder andere hermeanderingszones langs beken en
ruimte voor ecologische verbindingszones), de Natte Natuurparels inclusief de attentiegebieden, de
beschermingszones voor grondwaterwinningen voor de openbare watervoorziening, de beschermingszones voor innamepunten van drinkwater uit oppervlaktewater en wijstgebieden. Met de inwerkingtreding van de Waterwet is de provincie ook bevoegd gezag voor de vergunningverlening, toezicht
en handhaving van de milieunormen die gelden voor bedrijven.
Waterschap Aa en Maas: Waterbeheerplan 2016-2021
Het waterbeheerplan maakt inzichtelijk wat Waterschap Aa en Maas in de planperiode van zes jaar
gaat doen. Het doel is om het watersysteem en de afvalwaterketen op orde te houden. Het beheer
van water door het waterschap bepaalt mede dat mensen en dieren in Noordoost Brabant leven in
een veilige, schone en prettige omgeving. Het plan betreft geen grote koerswijziging ten opzichte van
het Waterbeheerplan 2010-2015. Voornamelijk de punten waterveiligheid en waterkwaliteit worden
verder geaccentueerd. Strengere eisen worden gesteld aan de dijken langs de Maas om veiligheid
van de omgeving beter te waarborgen. Daarnaast is de kwaliteit van het oppervlaktewater een punt
van aandacht. Naast de grote hoeveelheid voedingsstoffen, zijn nieuwe stoffen als medicijnresten,
drugs(afval) en resistente bacteriën een probleem.
Met het waterbeleid streeft Waterschap Aa en Maas naar:
 Veilig en bewoonbaar gebied
Investeren in het verbeteren van dijken zodat de veiligheid tegen overstromingen blijft gewaarborgd. Hiervoor verbetert het waterschap de vijf kilometer primaire waterkering en vijf waterkerende kunstwerken die niet aan de norm voldoen. Daarnaast streeft het waterschap ernaar de grootste knelpunten van wateroverlast op te lossen.
 Voldoende water en robuust watersysteem
Het waterschap wil in dit kader de baggerachterstand verder wegwerken, de knelpunten in agrarisch gebied oplossen door inrichtings- en beheermaatregelen en het aanpakken van de verdroging van natuurgebieden.
 Gezond en schoon water
Doelstellingen op dit punt betreffen het verbeteren van (mogelijk) verontreinigde waterbodems en
het afvalwater zo goed mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten te blijven zuiveren. Hiertoe zal
de samenwerking met gemeenten in de waterketen verder worden verbeterd. Tot slot blijft het waterschap initiatieven, om diffuse verontreinigingen terug te dringen, stimuleren.

Hoofdstuk 4

22



Natuurlijk water
De doelstelling is onder ander om 30 kilometer beek herstellen en 120 kilometer ecologische verbindingszones aan te leggen samen met gemeenten en terreinbeheerders. Samen met de gemeenten wil de belangrijkste knelpunten in stedelijk gebied aanpakken, zoals blauwalgen en waterstank.

Keur Waterschap Aa en Maas
Op 3 maart 2015 is de nieuwe Keur Waterschap Aa en Maas goedgekeurd. De Keur is een aanvulling
op regels uit de Waterwet en is van toepassing op verschillende wateren die in het beheer zijn bij het
waterschap. De voorschriften in de Waterwet en de Keur geven aan wat wel en niet mag en welke
plichten er zijn. Daarnaast zijn eigenaren en/of gebruikers verplicht een aantal activiteiten en werkzaamheden op hun terrein toe te staan die samenhangen met het beheer en onderhoud van het waterstaatswerk. De waterschapskeuren vormen een aanvulling op hogere regelgeving op landelijk en
provinciaal niveau.
Beleidsnota uitgangspunten Watertoets, Waterschap Aa en Maas
 Gescheiden houden van het vuilwater en het schoon hemelwater.
 Het streefbeeld is het schone regenwater af te koppelen. Hierbij wordt het vuile water via de riolering afgevoerd en blijft het schone regenwater in het ideale geval binnen het projectgebied.
 Voor de afweging van de wijze waarop met het afgekoppelde schone hemelwater dient worden
omgegaan gelden de volgende afwegingsstappen: ‘hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer’.
 Hydrologisch Neutraal bouwen: Bij nieuwe ontwikkelingen dient de hydrologische situatie minimaal gelijk te blijven aan de uitgangssituatie. De GHG mag niet verlaagd worden en het waterpeil
sluit aan bij optimale grondwaterstanden.
 Water als kans. De belevingswaarde van water kan bijvoorbeeld voor meerwaarde zorgen.
 Meervoudig ruimtegebruik. Omdat de m² duur zijn, wordt aangeraden naar meervoudig grondgebruik te kijken. Op deze manier kan het ‘verlies’ van m² door de ruimtevraag van water beperkt
worden.
 Voorkomen van vervuiling. Nieuwe bronnen van verontreiniging dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden.
 Rekening houden met waterschapsbelangen.
Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017
Met het Gemeentelijk Rioleringsplan geeft de gemeente Someren invulling aan een duurzame inzameling en verwerking van afvalwater, hemelwater en overtollig grondwater en een duurzaam beheer
van het gemeentelijk rioolstelsel. Riolering draagt namelijk bij aan de Volksgezondheid, de kwaliteit
van de leefomgeving en beschermt de bodem, het grond- en oppervlaktewater. De aanleg en het beheer van riolering zorgt dat verontreinigd afvalwater uit de directe leefomgeving wordt verwijderd en
voorkomt de directe ongezuiverde lozing van afvalwater op bodem- of oppervlaktewater. Daarnaast
zorgt riolering voor de ontwatering van de bebouwde omgeving door naast het afvalwater van huishoudens en bedrijven ook het overtollige regenwater van daken, pleinen, wegen e.d. en het eventuele
overtollige grondwater in te zamelen en af te voeren.
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4.7.2 Waterhuishoudkundige situatie
Samenwerking met de waterbeheerder
De waterparagraaf moet in het kader van de watertoets door de gemeente Asten voorgelegd worden
aan het Waterschap Aa en Maas.
Kenmerken watersysteem (huidige situatie)
Bodem en grondwater
Uit data van de Wateratlas van de provincie Noord-Brabant blijkt dat de mogelijkheden voor infiltratie
van hemelwater zeer goed zijn.
Ten eerste is de maaiveldhoogte ter hoogte van het plangebied iets hoger dan de gronden ten noordoosten buiten het dorp. De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt dieper dan 250 cm. Op de locatie
liggen eerdgronden, deze gronden bestaan uit fijn, lemig zand dat goed waterdoorlatend is. De mogelijkheden voor infiltratie zijn goed, blijkt uit de kaart van de huidige kwel en infiltratie.
Op de planlocatie zijn geen gevallen van (grond)wateroverlast bekend. Derhalve mag worden aangenomen dat er ter plaatse van de planlocatie sprake is van een voldoende diep gelegen grondwaterspiegel.
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Figuur 8, eigenschappen bodem

Oppervlaktewater
In het projectgebied is geen oppervlaktewater aanwezig.
Riolering
In de gemeente Asten wordt afvalwater en hemelwater afgevoerd via het gemengd rioolstelsel aan de
Voordeldonk.
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Kenmerken watersysteem (toekomstige situatie)
Toename verhard oppervlak en berging hemelwater
2
Het perceel is in totaal circa 790 m groot. Omdat er nog geen concreet bouwplan bestaat met een
bepaalde oppervlakte aan bebouwing wordt gekeken naar het bestemmingsplan. Uitgaande van een
worst-case scenario betekent dit voor het projectgebied een toename van de verharding met circa 790
2
m.
Op basis van artikel 15 van de Algemene regels Keur 2015 is bepaald dat bij een toename van ver2
hard oppervlak van maximaal 2.000 m geen compensatie vereist is. Het hemelwater afkomstig van
het toegenomen verhard oppervlak mag naar bestaand oppervlaktewater worden afgevoerd, mits
daarbij in voldoende mate met de omgeving rekening gehouden wordt en er geen wateroverlast op
eigen terrein of bij derden ontstaat. Er wordt niet geloosd op oppervlaktewater, maar op de gemeentelijke riolering.
Het gemeentelijke rioleringsplan is in dezen van toepassing: “particulieren zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van hemelwater vanaf hun eigen perceel.” Het hemelwater dient in het plangebied geïnfiltreerd te worden. De bergingscapaciteit dient 60 mm te bedragen
2
2
boven GHG, conform Keur waterschap > 2.000 m . In geval 790 m verhard wordt (maximaal planolo3
gisch mogelijk), dan dient 47,4m (790 x 0,06) berging gerealiseerd te worden. Ook bij hevigere buien
dan 60mm mag dit niet tot wateroverlast leiden. Hemelwater dat op daken en verharding valt, wordt
geborgen op het eigen terrein van het projectgebied.
Waterkwaliteit
Om de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit duurzaam te waarborgen dient het gebruik van uitlogende
bouwmaterialen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien toch gebruik wordt gemaakt van uitlogende bouwmaterialen (zoals zink), dan dienen deze te worden voorzien van een coating.
Riolering
Hoogstraat ong. wordt gekoppeld aan het gemengd rioolstelsel aan de Voordeldonk.
Keur
In de directe omgeving van het projectgebied zijn geen oppervlaktewateren gelegen die gekoppeld
zijn aan regels van de Keur.
Conclusie
Geconcludeerd wordt dat het initiatief niet zorgt voor belemmering van het aspect ‘Water’
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4.8 Ecologie
Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet natuurbescherming in. Deze wet heeft drie wetten vervangen, namelijk de Natuurbeschermingswet 1998, Boswet en de Flora- en faunawet. Er is een verschuiving opgetreden in de tabellen voor soortenbescherming. Sommige soorten worden beter beschermd,
sommige soorten komen in een lager beschermingsregime of worden nieuw toegevoegd. De algemene zorgplicht blijft daarbij bestaan voor alle inheemse flora- en fauna.
In de huidige situatie is het projectgebied in gebruik als dierenweide, buiten gras geen andere vegetatie op het perceel. Tevens zijn er geen te slopen gebouwen op het perceel. Gezien het gebruik en de
wijziging zal er naar verwachting geen aantasting zijn van de beschermde soorten zoals opgenomen
in de wet natuurbescherming.
Ter bevordering van flora & fauna in het plangebied kan bij voorkeur een groene erfafscheiding in de
vorm van hagen worden aangelegd en wordt de voortuin rijkelijk beplant.
Het dichtstbijzijnde natura-2000 gebied is de Groote Peel. Deze ligt op een afstand van ca. 5,1 km tot
het projectgebied. Gezien deze afstand, het huidig gebruik en de kleinschaligheid van de ontwikkeling
zijn significant negatieve effecten op voorhand uit te sluiten. In de omgeving van het projectgebied ligt
het dichtstbijzijnde gebied behoort tot Natuurnetwerk Nederland op een afstand van ca. 186 meter.
Gezien de afstand, het huidige gebruik en de kleinschaligheid van de ontwikkeling zijn significant negatieve effecten op voorhand uit te sluiten.
Conclusie
Met onderhavig initiatief is er geen aantasting van soorten en gebieden. Het aspect ecologie vormt
derhalve geen belemmering voor het initiatief.

4.9 Archeologische en cultuurhistorische waarden
Cultuurhistorie
De Erfgoedwet is per 1 juli 2016 ingegaan. Deze wet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor
behoud en beheer van het cultureel erfgoed en archeologie in Nederland. Bovendien zijn aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. In een ruimtelijke onderbouwing dient een beschrijving te worden opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en
in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.
Het is daarmee dus verplicht om de facetten historische (steden)bouwkunde en historische geografie
mee te nemen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel beschermde objecten en structuren. Het beleid van de provincie Noord-Brabant sluit aan op het nationale beleid voor de archeologische monumentenzorg. De provincie richt zich op de bescherming van
objecten en de bescherming, benutting en ontwikkeling van structuren en ensembles van een grotere
schaal.
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Doorwerking projectgebied
Op de cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant is te zien dat de Voordeldonk
een straat is met redelijk hoge historische en geografische waarden. Op dit aspect heeft het beoogde
plan geen invloed.
Het projectgebied is ook gelegen in regio ‘Peelrand’. Regio Peelrand is een zwak golvend dekzandlandschap dat als een hoefijzer rond het voormalige veengebied van de Peel ligt. Door het westelijk
gedeelte loopt de Peelrandbreuk, die de Centrale Slenk en de Peelhorst van elkaar scheidt. Langs de
breuk vindt nog steeds beweging plaats. De Peelrand bestaat uit een ring van middeleeuwse dorpen
op enige afstand van het voormalige veengebied van De Peel. Deze oude dorpen worden gekenmerkt
door akkercomplexen, schaarse groenlanden en voormalige heidevelden. De heidevelden zijn in de
negentiende en twintigste eeuw ontgonnen en grotendeels omgezet in landbouwgrond, waardoor er
een waardevol mozaïek is ontstaan van oude en jonge ontginningen. Dragende structuren voor het
gebied rondom Asten de oude zandontginningen met akkercomplexen. Doordat sprake is van inbreiding welke wordt omsloten door bebouwing in de vorm van woningen worden de cultuurhistorische
waarden van de regio niet belemmerd.
Archeologie
De Erfgoedwet vervangt zes wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed, waaronder de
Monumentenwet 1988.
Onderdelen van de Monumentenwet die van toepassing zijn op de fysieke leefomgeving gaan naar de
Omgevingswet die in 2019 vluukan kracht wordt. Voor de onderstaande onderdelen is een overgangsregeling in de Erfgoedwet opgenomen voor de periode 2016-2019:
 Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering rijksmonumenten;
 Verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie;
 Bescherming van stads- en dorpsgezichten.
Met de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg en de Wet ruimtelijke
ordening, hebben gemeenten de rol gekregen van bevoegd gezag. Hiermee is de zorg voor archeologische belangen een verantwoordelijkheid van de gemeente geworden, wanneer het gemeentelijk
archeologiebeleid binnen de gemeente Asten is vastgesteld. Het opnemen van archeologische waarden en verwachtingswaarden in de bestemmingsplannen is een belangrijk instrument bij het beschermen van archeologische waarden.
Doorwerking projectgebied
De gemeente Asten heeft in het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg en de Wet
ruimtelijke ordening een gemeentelijk archeologiebeleid opgesteld. Dit is vertaald in het bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’.
Het projectgebied heeft de bestemming ‘Waarde – Archeologie 3’. Deze gronden zijn bestemd voor
bescherming en veiligstelling van d e op of in deze gronden aanwezige en of te verwachten archeologische monumenten. Het is verboden te bouwen op deze gronden zonder archeologisch onderzoek.

Hoofdstuk 4

28

Dit verbod is echter niet van toepassing voor een bouwwerk waarvan de oppervlakte kleiner is dan
2
2500m of minder diep reikt dan 0,4 meter. Het projectgebied heeft een oppervlakte die kleiner is dan
2
2500m waardoor het initiatief voldoet aan het archeologie beleid van gemeente Asten.

4.10 Verkeer en parkeren
Het toevoegen of veranderen van een functie heeft in veel gevallen een effect op het aantal verkeersbewegingen. Het is daarom van belang om te kijken welke veranderingen op treden en of dit een effect heeft op het wegverkeer en parkeren.
Verkeer
De woning wordt ontsloten via een nieuw te realiseren aan de Voordeldonk. De Voordeldonk kan de
verkeersbewegingen van de woning ruimschoots verwerken.
Parkeren
Elke initiatiefnemer van een bouwplan is verantwoordelijk voor het realiseren van een parkeeroplossing op eigen terrein.
De gemeente Asten heeft een vastgestelde Nota parkeernormen 2016. Conform de Nota parkeernormen 2016 vindt de ontwikkeling plaats in de ‘Rest bebouwde kom’. Voor de functie ‘Wonen, koop,
vrijstaand’ in de ‘Rest bebouwde kom’ geldt een parkeernorm van 2,3 waarvan 0,3 voor bezoekersparkeren.
Het perceel biedt voldoende parkeerplaatsen voor het initiatief. Daarmee wordt voldaan aan de parkeernorm voor deze woning.
Doorwerking projectgebied
Er ontstaan geen belemmeringen omtrent verkeer en parkeren ten aanzien van de beoogde ontwikkeling.

4.11 Bedrijven en milieuzonering
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het
leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen en andere niet-woonfuncties op milieuhygiënische aspecten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieuzonering wordt verstaan het waar nodig zorgen voor een voldoende
ruimtelijke scheiding tussen enerzijds bedrijven of overige milieubelastende functies en anderzijds
milieugevoelige functies zoals woningen. Bij de planontwikkeling dient rekening gehouden te worden
met milieuzoneringen om zodoende de kwaliteit van het woon- en leefmilieu te handhaven en te bevorderen en daarnaast bedrijven voldoende zekerheid te bieden zodat zij hun activiteiten duurzaam
binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitvoeren. Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt
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van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde publicatie ‘Bedrijven en
4
milieuzonering’.
Conclusie
De dichtstbijzijnde bedrijven in de omgeving van het projectgebied bevinden zich op voldoende afstand van het projectgebied waardoor zij geen belemmering vormen voor de voorgestane ontwikkeling. Daarnaast bevinden zich tussen het projectgebied en de bedrijven reeds bestaande woningen
waardoor de woning binnen het projectgebied niet voor extra belemmeringen kan zorgen voor de bedrijven.
Binnen het projectgebied wordt een gevoelig object gerealiseerd waardoor er ook geen sprake is van
eventuele hinder vanuit het projectgebied op de omliggende woningen.
Er kan zodoende geconcludeerd worden dat er met betrekking tot bedrijven en milieuzonering geen
belemmeringen zijn voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.12 Geurhinder
Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. Deze wet vormt
het toetsingskader voor vergunningen op grond van de Wet milieubeheer, waar het gaat om stank
veroorzaakt door het houden van dieren. Daarnaast is de wet van belang in verband met de zogenoemde 'omgekeerde werking' in het kader van de ruimtelijke ordening. De Wgv kent een aantal standaardnormen. Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om binnen een wettelijk bepaalde bandbreedte van deze standaardnormen af te wijken. Op deze wijze kan de gemeente een
geurhinderbeleid vaststellen, dat is afgestemd op de plaatselijke situatie.
De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid om afwijkende geurnormen vast te stellen voor (delen van)
het grondgebied. De gemeente Asten heeft in de 'Gebiedsvisie en verordening geurhinder en veehouderij' (vastgesteld op 5 juli 2016 juli 2016) de volgende normen vastgelegd:
 woonkernen Asten en Ommel: 1,0 ouE/m³;
 buitengebied: 10,0 ouE/m³;
 woonkern Heusden: 0,5 ouE/m³;
 buitengebied (deel van het overschrijdingsgebied fijn stof NSL): 5,0 ouE/m³.

4

Bedrijven en Milieuzonering’, Uitgave VNG, Den Haag, 2009
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Figuur 9, uitsnede geurkaart Asten

Het gebied 'buitengebied (deel van het overschrijdingsgebied fijn stof NSL): 5,0 ouE/m³' is in het bestemmingsplan aangeduid als 'overige zone - urgentiegebied'. Binnen dit gebied gelden beperkende
ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven.
Voor de geurverordening is recent een geuronderzoek uitgevoerd en is de achtergrondbelasting binnen de gemeente bepaald. Op basis van dit onderzoek kan worden vastgesteld dat ter plekke van het
plangebied sprake is van een goed woon en leefklimaat.
Doorwerking projectgebied
In de nabijheid van het projectgebied zijn geen veehouderijen aanwezig. Het aspect geurhinder is dan
ook aanvaardbaar inzake onderhavig initiatief.

4.13 Kabels en leidingen
In het projectgebied en in de directe omgeving van het projectgebied liggen geen kabels of leidingen
die planologisch relevant zijn. Er zijn uit dit oogpunt derhalve geen belemmeringen voor de realisering
van de woning.
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5.

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Kostenverhaal
Indien met onderhavig project een bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) mogelijk wordt gemaakt, is de gemeente Asten op grond van artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) in samenhang met artikel 6.12 lid 4 Wro verplicht om de kosten te verhalen en een
exploitatieplan vast te stellen gelijktijdig met het besluit (de omgevingsvergunning) waarop het exploitatieplan betrekking heeft. Niet in alle gevallen is de gemeente verplicht een exploitatieplan vast te
stellen. Op grond van artikel 6.12 lid 2 kan de gemeente Asten besluiten geen exploitatieplan vast te
stellen als aan de cumulatieve bepalingen van artikel 6.12, lid 2 sub a, b en c is voldaan.
Met onderhavige ruimtelijke onderbouwing wordt een bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 Bro mogelijk
gemaakt. Met de ontwikkelende eigenaar van de gronden, is een anterieure overeenkomst gesloten
zoals is bepaald in artikel 6.24 Wro. Ook zijn er geen redenen om nadere eisen te stellen dan wel het
plan te faseren. Daardoor geldt de verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan niet. In de
anterieure overeenkomst is het verhaal van kosten op afdoende wijze vastgelegd. Daarnaast is er een
planschadeovereenkomst gesloten tussen gemeente en initiatiefnemer.
Financiële haalbaarheid
De initiatiefnemer beschikt over voldoende middelen om de voorgestane ontwikkeling te kunnen realiseren. Er zijn geen onvoorziene hoge kosten te verwachten. Ook is er geen sprake van onzekere financiële bijdragen van anderen. De financieel-economische haalbaarheid is hiermee in voldoende
mate aangetoond.
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6.

PROCEDURES

6.1 Inleiding
De aanvraag om een omgevingsvergunning ziet op de activiteiten bouwen en strijdig planologisch
gebruik. Op de onderhavige aanvraag is ingevolge artikelen 3.7 en 3.10 van de Wabo de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing. Het betreft immers een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid. In dit hoofdstuk wordt de procedure rondom de omgevingsvergunning toegelicht.

6.2 Procedure
Tervisielegging
De omgevingsvergunning wordt gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. De aanvraag, de bijlagen en de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing zijn onderdeel van de omgevingsvergunning. Gedurende de termijn van de ter inzage legging kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Op basis van de bezwaarschriften, voor zover daarvan sprake is, neemt het college
van B&W een definitief besluit over het al dan niet afgeven van de omgevingsvergunning.
Beroep / hoger beroep
Na verlening van de omgevingsvergunning wordt deze voor de tweede maal voor een periode van zes
weken ter visie gelegd. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de
omgevingsvergunning bij de Rechtbank en later in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn geen beroep wordt ingesteld, is de omgevingsvergunning na het verstrijken van de beroepstermijn onherroepelijk. Belanghebbenden kunnen
eventueel ook een voorlopige voorziening vragen tegen de omgevingsvergunning.
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1. Inleiding
Er is aan M & A Omgeving opdracht verleend tot het uitvoeren van een akoestisch onderzoek
in het kader van de procedure voor de nieuwbouw van een woning aan de Voordeldonk ong.
te Asten. In verband hiermee, dient te worden getoetst aan de eisen volgens de Wet geluidhinder.
De nieuwe woning wordt geprojecteerd in het invloedsgebied van de Voordeldonk, Bergweg,
Leverkruid en Berkelaar. Andere wegen liggen op een dusdanige afstand van de nieuwe
woning, waardoor deze niet getoetst hoeven te worden conform de Wet geluidhinder.
In deze rapportage zullen de geluidsbelastingen (wegverkeer) op de maatgevende gevels van
de woning worden bepaald, op de grens van het bouwvlak. Deze resultaten worden vervolgens getoetst aan de Wet geluidhinder.
Aan de hand van de gecumuleerde geluidsbelastingen op de gevels van de woning kan in een
later stadium de minimaal benodigde gevelwering worden bepaald.
De situatie is weergegeven in bijlage 1.
Op de eerste versie is een opmerking gemaakt door de gemeente. Deze is in onderhavige
tweede versie verwerkt.
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2. Normstelling
2.1 Wegverkeerslawaai
In de Wet geluidhinder (1-1-2013) zijn voor wegverkeerslawaai zones opgenomen, waarbinnen regels zijn gesteld omtrent bescherming van geluidgevoelige objecten.
Voor de normstelling binnen deze zones wordt voor verkeerslawaai onderscheid gemaakt
tussen de ligging in binnenstedelijk gebied en buitenstedelijk gebied. Binnenstedelijk gebied
is het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied gelegen binnen de
zone van een autoweg of autosnelweg. Het buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de
bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een autoweg en autosnelweg.
De breedten van de geluidzones voor de verschillende wegen is weergegeven in onderstaande
tabel 2.1.
Tabel 2.1 : Breedten van geluidzones
Type gebied

Aantal rijstroken

Stedelijk

Breedte geluidzone [meter]

1 of 2

200

3 of meer

350

1 of 2

250

3 of 4

400

5 of meer

600

Buitenstedelijk

Tabel 2.2 : Geluidsgrenswaarden voor nieuwbouw van binnenstedelijke situaties langs bestaande wegen (art. 83 Wgh)
Woningen
Maximale gevelwaarde

63 dB

Maximale binnenwaarde

33 dB

Tabel 2.3 : Geluidsgrenswaarden voor nieuwbouw van buitenstedelijke situaties langs bestaande wegen (art. 83 Wgh)
Woningen
Maximale gevelwaarde

53 dB

Maximale binnenwaarde

33 dB
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Alvorens te toetsen aan de grenswaarden volgens de Wet geluidhinder dient een correctie
volgens voorschrift 3.4 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (2012) te worden
toegepast. Indien in alle redelijkheid kan worden beredeneerd dat op de betreffende weg nog
maatregelen mogelijk zijn die een beduidend lager geluidsniveau in de toekomt tot gevolg
zullen hebben dan mag voor wegen met een rijsnelheid tot 70 km/h een correctie worden
toegepast van maximaal 5 dB. Voor wegen waarop 70 km/h of meer mag worden gereden,
mag maximaal 2 dB in mindering worden gebracht op de berekende geluidsbelasting.
Voor onderhavige situatie geldt dat de wegen als bestaande en de nieuwe woning als nieuwe
situatie gezien dient te worden. De wegen buiten de bebouwde kom hebben een geluidzone
van 250 meter en de wegen binnen de bebouwde kom hebben een geluidzone van 200 meter.
De aftrek conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 bedraagt
-5 dB voor de Voordeldonk (50 km/h). De overige wegen betreffen 30 km/h wegen, waarvoor
geen wettelijke geluidzone geldt.

2.2 Hogere waardeprocedure
Via een hogere waarde procedure kan van de voorkeursgrenswaarde worden afgeweken tot de
hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Of én in hoeverre deze afwegingsruimte tussen de
voorkeursgrenswaarde en de hoogst toelaatbare geluidsbelasting wordt gebruikt, is ter
beoordeling van het college van de gemeente Asten.
Het college van de gemeente Asten mag hogere waarden slechts verlenen indien toepassing
van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer, ondoeltreffend zullen zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (art. 110a lid
5 Wgh).
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3. Uitgangspunten
3.1 Wegverkeer
De gemeente Asten (de heer N. Jacobs) heeft verkeersgegevens ter beschikking gesteld voor
de Voordeldonk. Hiervan waren tellingen voorhanden van 2015. Voor onderhavige locatie is
voor het planjaar 2027 een autonome groei toegepast van 2% gemiddeld per jaar. Van de
overige wegen (30 km/h) is door de gemeente een inschatting gemaakt van de grootte-orde
van de etmaalintensiteit. De etmaalintensiteiten, rijsnelheden en de wegdektypes staan in
tabel 3.1.
Tabel 3.1 : Verkeersgegevens wegen voor prognosejaar 2027
Weg

Etmaalintensiteit
2027

Wegdektype

2.375

DAB

50

500

Klinkers

30

Leverkruid

1.000

DAB

30

Berkelaar

200

Klinkers

30

Voordeldonk
Bergweg

Rijsnelheid
[km/h]

Aan de hand van deze verkeersgegevens zijn de geluidsbelastingen bepaald op de gevels van
de nieuwe woning.
De volledige invoergegevens (o.a. verdeling over de etmaalperioden en voertuigcategorieën)
voor het akoestisch model zijn opgenomen in bijlage 2.
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4. Resultaten
4.1. Wegverkeerslawaai
De nieuwe woning wordt geprojecteerd in het invloedsgebied van de Voordeldonk. Voor de
geluidsniveaus zijn ook de 30 km/h wegen, Bergweg, Leverkruid en Berkelaar, relevant.
Aan de hand van de verkeersgegevens, zoals in voorgaand hoofdstuk gegeven, zijn de
geluidsbelastingen bepaald. Toetsing aan de grenswaarden geschiedt per weg. De berekeningen zijn uitgevoerd op waarneemhoogten van 1.5, 5.0 en 7.5 m overeenkomend met de begane
grond, eerste en tweede verdieping.
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens standaard rekenmethode 2 (2012) en hiervoor is
gebruik gemaakt van software van DGMR (Geomilieu V4.21). De voor de berekeningen van
belang zijnde bodemfactor die is gebruikt bij de berekeningen bedraagt 0,6, buiten de
verhardingen (factor 0). De resultaten staan vermeld in tabel 4.1, waarbij de geluidbelastingen
van de Voordeldonk (inclusief aftrek conform artikel 3.4 RMG 2012) en gecumuleerd
inclusief de 30 km/h wegen (exclusief aftrek conform artikel 3.4 RMG 2012).
Tabel 4.1 : Geluidbelastingen Lden
Lden [dB] 2027
Rekenpunt

Voordeldonk

Cumulatief

Voorgevel

52

57

Linker zijgevel

48

53

Rechter zijgevel

48

53

Achtergevel

13

33

Achtertuin

36

42

Opmerkingen tabel 4.1:
: voor de locatie van de rekenpunten wordt verwezen naar bijlage 2
: de vermelde geluidsniveaus zijn de maximale waarde voor de begane grond, eerste en tweede verdieping

Geconcludeerd kan worden dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden op de voorgevel ten gevolge van het verkeer op de Voordeldonk. Dit betekent dat maatregelen overwogen
dienen te worden. De volledige resultaten zijn opgenomen in bijlage 3.
Verder blijkt dat in de achtertuin een geluidsniveau van 36 dB wordt geproduceerd. Op basis
hiervan kan worden gesteld dat ter plaatse er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.
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5. Ontheffing Wet geluidhinder
5.1 Overschrijdingen ten hoogste toelaatbare geluidbelasting
Uit de rekenresultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het
wegverkeer op de Voordeldonk wordt overschreden. De grootste overschrijding van 4 dB
treedt op ter plaatse van de voorgevel van de nieuwe woning.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Asten zijn bevoegd tot het vaststellen van een
hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting.

5.2 Geluidbeperkende maatregelen
Conform het gangbaar ontheffingenbeleid dient beschouwd te worden wat de mogelijkheden
zijn m.b.t. bron- en overdrachtsmaatregelen. In eerste instantie dienen de overschrijdingen zo
klein mogelijk gehouden te worden middels het beschouwen van de volgende criteria:
1.
stedenbouwkundige maatregelen, zoals meer afstand tot de bron;
2.
bronmaatregelen;
3.
overdrachtsmaatregelen, zoals wallen of schermen;
4.
maatregelen bij de ontvanger, bijvoorbeeld gevelisolatie.
Het voldoende vergroten van de afstand van de geprojecteerde ontwikkeling is, gezien de
planlocatie, geen optie.
Bronmaatregelen in de vorm van geluidreducerend asfalt op de Voordeldonk zijn niet reëel
uit financieel oogpunt (200 meter asfalt ad. € 400,- excl. BTW per strekkende meter).
Ten aanzien van de geluidbeperkende maatregelen in de het overdrachtsgebied kan gesteld
worden dat (extra) afschermingsmaatregelen langs de Voordeldonk vanwege verkeerskundige
redenen niet mogelijk zijn.
Zowel het toepassen van bronmaatregelen als geluidbeperkende maatregelen in het overdrachtsgebied wordt daarom voor deze situatie als niet doelmatig c.q. niet haalbaar aangemerkt.

5.3 Hogere waarde
Als bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet haalbaar of gewenst zijn, is realisatie van dit plan
alleen mogelijk indien door het bevoegd gezag, de gemeente Asten, een hogere waarde
vastgesteld wordt.
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5.4 Maatregelen bij de ontvanger
Uit een aanvullend onderzoek naar de geluidswering van de gevel zal moeten blijken of de
vereiste karakteristieke geluidswering (GA;k) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Hierbij
dient de karakteristieke geluidswering van de gevel niet kleiner te zijn dan het verschil tussen
de berekende geluidsbelasting en 33 dB voor verblijfsgebieden het gebouw, met een
minimum van 20 dB.
Als uitgangspunt voor de berekening van de gevelwering dienen de ongecorrigeerde
geluidsbelastingen gebruikt worden. Deze bedraagt 57 dB voor onderhavige woning, zodat de
minimale gevelwering 24 dB dient te bedragen. Dit zal ten tijde van de omgevingsvergunning
aangetoond dienen te worden.
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6. Conclusie en aanbevelingen
Toetsing van de berekende geluidbelastingen aan de voorkeursgrenswaarde en maximale
ontheffingswaarde dient per geluidbron (weg) afzonderlijk te geschieden op de gevels van de
geluidgevoelige bestemming. De voorkeursgrenswaarde bedraagt bij nieuwe bestemmingen
met een woonfunctie 48 dB. Verder is bij aanwezige wegen en nog niet geprojecteerde
geluidgevoelige woonfunctie onder bepaalde voorwaarden een ontheffing tot maximaal 53
(wegen buiten bebouwde kom) en 63 dB (wegen binnen de bebouwde kom) mogelijk.
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (inclusief aftrek,
Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012) op de voorgevel wordt overschreden ten
gevolge van het verkeer op de Voordeldonk. De maximale ontheffingswaarde van 57 dB
wordt nergens overschreden.
De hoogste geluidsbelasting op de gevels van de woning bedraagt 52 dB. De geluidsbelastingen zijn inclusief de wettelijke aftrek conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 (-5 dB voor de Voordeldonk ter plaatse).
Aangezien zowel het toepassen van bronmaatregelen als geluidbeperkende maatregelen in het
overdrachtsgebied voor deze situatie als niet doelmatig c.q. niet haalbaar worden aangemerkt,
dient in het kader van de procedure voor de woning een hogere waarde procedure te worden
gevolgd. Dit betekent dat geen verdere maatregelen overwogen hoeven te worden.
Geconcludeerd wordt daarom dat de realisatie van de woning niet wordt belemmerd uit
akoestisch oogpunt, mits een hogere waarde procedure wordt gevolgd bij de gemeente Asten.
Omdat in de achtertuin het geluidsniveau 36 dB bedraagt kan worden gesteld dat ter plaatse
sprake is van een goed woon- en leefklimaat.
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Bijlage 1 : Luchtfoto + situatietekening

voet
meter

600

200

Voordeldonk, Asten

M & A Milieuadviesbureau BV

Bijlage 2 : Invoergegevens wegverkeerslawaai

Woning12

Woning11
W4

W5

181200

Woning24
Woning25
Woning26
weg
Berg
Woning28 Woning27
Woning29

Berkelaar

46

Woning19
Woning18
Woning20
Woning21
Woning22
Woning17
Woning16
Woning15

Voordeldnk

W2 W3
W1 Woning2Woning3 Woning4
Woning-N
Woning7Woning6
Woning8

Woning23

Woning9

Woning10

181000
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Planjaar 2027] , Geomilieu V4.21

379200

379400

Lever
kruid

Woning14
Woning13

62a

Woning5

181400

0m
schaal = 1 : 2000

Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw

80 m

Planjaar 2027
M&A Milieuadviesbureau BV

20 apr 2017, 20:14

Planjaar 2027

M&A Milieuadviesbureau BV

20 apr 2017, 20:15
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw

0m

20 m
schaal = 1 : 500

W5
379320

W4

Woning7

Woning6

Woning-N
W2

Woning2

W3

Woning3

W1

379280

Voordeldnk

46
Woning22

Woning20

Woning19

Woning18

Woning21

Woning17

379240

181200
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Planjaar 2027] , Geomilieu V4.21

181240

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten
Rapport:
Model:

M&A Omgeving BV
April 2017

Lijst van model eigenschappen
Planjaar 2027

Model eigenschap
Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode
Aangemaakt door

Planjaar 2027
Wil
RMW-2012
Wil op 11-1-2017

Laatst ingezien door
Model aangemaakt met
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren

Wil op 20-4-2017
Geomilieu V4.10
0
5

Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Berekening volgens rekenmethode
Zoekafstand [m]
Max. reflectie afstand tot bron [m]

Bronresultaten
Groepsresultaten
RMG-2012
---

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]
Standaard bodemfactor
Zichthoek [grd]
Maximum reflectiediepte
Reflectie in woonwijkschermen

-0,60
2
1
Ja

Geometrische uitbreiding
Luchtdemping
Luchtdemping [dB/km]
Meteorologische correctie
Waarde voor C0

Volledige 3D analyse
Conform standaard
0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Conform standaard
3,50

Geomilieu V4.21

20-4-2017 20:16:21

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten

M&A Omgeving BV
April 2017

Commentaar

Geomilieu V4.21

20-4-2017 20:16:21

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten
Rapport:
Model:

M&A Omgeving BV
April 2017

Groepsreducties
Planjaar 2027

Groep
Voordeldonk

Reductie
Dag
5,00

Geomilieu V4.21

Avond
5,00

Nacht
5,00

Sommatie
Dag
5,00

Avond
5,00

Nacht
5,00

20-4-2017 20:16:39

Geomilieu V4.21

ItemID
6
7
8
5

Grp.ID
0
0
0
1

12:17,
12:19,
12:38,
12:39,

11
11
11
11

Datum
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017

1e kid
-3
-5
-7
-1

Planjaar 2027
Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Voordeldonk, Asten
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Voordeldonk

Groep

Groep:

Model:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten

NrKids
2
2
2
2

Naam
Bergweg
Leverkruid
Berkelaar
Voordeldnk

Omschr.
Bergweg
Leverkruid
Berkelaar
Voordeldonk

Vorm
Polylijn
Polylijn
Polylijn
Polylijn

X-1
181410,80
181110,37
181164,03
181403,62

Y-1
379252,39
379284,26
379275,19
379260,20

Y-n
379112,18
379486,04
379148,47
379281,12

20-4-2017 20:17:04

X-n
181155,35
181153,83
181237,00
181063,23

M&A Omgeving BV
April 2017

Geomilieu V4.21

H-1
0,00
0,00
0,00
0,00

H-n
0,00
0,00
0,00
0,00

M-1
0,00
0,00
0,00
0,00

M-n
0,00
0,00
0,00
0,00

ISO_H
0,00
0,00
0,00
0,00

Min.RH
0,00
0,00
0,00
0,00

Planjaar 2027
Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Voordeldonk, Asten
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Voordeldonk

Groep

Groep:

Model:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten

Max.RH
0,00
0,00
0,00
0,00

Min.AH
0,00
0,00
0,00
0,00

Max.AH
0,00
0,00
0,00
0,00

ISO M
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Vormpunten
9
6
4
8

Lengte
306,75
208,25
173,54
341,92

20-4-2017 20:17:04

Lengte3D
306,75
208,25
173,54
341,92

M&A Omgeving BV
April 2017

Geomilieu V4.21

Min.lengte
26,59
35,38
38,01
16,12

Max.lengte
52,84
46,84
70,49
89,37

Type
Verdeling
Verdeling
Verdeling
Verdeling

Cpl
False
False
False
False

Cpl_W
1,5
1,5
1,5
1,5

Planjaar 2027
Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Voordeldonk, Asten
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Voordeldonk

Groep

Groep:

Model:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten

Hbron
0,75
0,75
0,75
0,75

Helling
0
0
0
0

Wegdek
W9a
W0
W9a
W0

Wegdek
Elementenverharding in keperverband
Referentiewegdek
Elementenverharding in keperverband
Referentiewegdek

V(MR(D))
30
30
30
50

V(MR(A))
30
30
30
50

V(MR(P4))
-----

20-4-2017 20:17:04

V(MR(N))
30
30
30
50

M&A Omgeving BV
April 2017

Geomilieu V4.21

V(LV(D))
30
30
30
50

V(LV(A))
30
30
30
50

V(LV(N))
30
30
30
50

V(LV(P4))
-----

V(MV(D))
30
30
30
50

V(MV(A))
30
30
30
50

Planjaar 2027
Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Voordeldonk, Asten
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Voordeldonk

Groep

Groep:

Model:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten

V(MV(N))
30
30
30
50

V(MV(P4))
-----

V(ZV(D))
30
30
30
50

V(ZV(A))
30
30
30
50

V(ZV(N))
30
30
30
50

V(ZV(P4))
-----

Crow965
True
True
True
False

Totaal aantal
500,00
1000,00
200,00
2375,00

%Int(A)
3,99
3,99
3,99
3,99

20-4-2017 20:17:04

%Int(D)
6,59
6,59
6,59
6,59

M&A Omgeving BV
April 2017

Geomilieu V4.21

%Int(N)
0,61
0,61
0,61
0,61

%Int(P4)
-----

%MR(D)
-----

%MR(A)
-----

%MR(N)
-----

%MR(P4)
-----

%LV(D)
91,00
91,00
97,00
91,00

Planjaar 2027
Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Voordeldonk, Asten
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Voordeldonk

Groep

Groep:

Model:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten

%LV(A)
95,70
95,70
100,00
95,70

%LV(N)
90,20
90,20
100,00
90,20

%LV(P4)
-----

%MV(D)
8,10
8,10
2,00
8,10

%MV(A)
4,00
4,00
-4,00

%MV(N)
8,70
8,70
-8,70

%MV(P4)
-----

%ZV(D)
0,90
0,90
1,00
0,90

%ZV(A)
0,30
0,30
-0,30

%ZV(N)
1,10
1,10
-1,10

MR(D)
-----

MR(A)
-----

20-4-2017 20:17:04

%ZV(P4)
-----

M&A Omgeving BV
April 2017

Geomilieu V4.21

MR(N)
-----

MR(P4)
-----

LV(D)
29,98
59,97
12,78
142,43

LV(A)
19,09
38,18
7,98
90,69

LV(N)
2,75
5,50
1,22
13,07

LV(P4)
-----

Planjaar 2027
Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Voordeldonk, Asten
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Voordeldonk

Groep

Groep:

Model:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten

MV(D)
2,67
5,34
0,26
12,68

MV(A)
0,80
1,60
-3,79

MV(N)
0,27
0,53
-1,26

MV(P4)
-----

ZV(D)
0,30
0,59
0,13
1,41

ZV(A)
0,06
0,12
-0,28

ZV(N)
0,03
0,07
-0,16

ZV(P4)
-----

LE (D) 63
79,37
75,06
73,26
77,71

20-4-2017 20:17:04

LE (D) 125
84,31
79,58
77,81
85,32

M&A Omgeving BV
April 2017

Geomilieu V4.21

LE (D) 250
93,38
89,52
85,35
92,35

LE (D) 500
90,08
89,10
85,42
96,14

LE (D) 1k
93,20
94,24
88,70
102,17

LE (D) 2k
86,98
91,69
82,02
98,89

LE (D) 4k
81,94
85,15
76,92
92,17

LE (D) 8k
78,11
80,27
70,98
83,28

Planjaar 2027
Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Voordeldonk, Asten
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Voordeldonk

Groep

Groep:

Model:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten

LE (D) Totaal
98,04
98,06
92,39
105,09

LE (A) 63
75,58
71,30
69,32
74,30

LE (A) 125
80,06
75,36
72,72
81,53

LE (A) 250
88,32
84,47
75,98
87,95

LE (A) 500
87,09
86,13
82,33
93,13

LE (A) 1k
90,49
91,55
86,02
99,71

LE (A) 4k
78,81
82,05
73,80
89,54

20-4-2017 20:17:04

LE (A) 2k
83,93
88,68
79,03
96,30

M&A Omgeving BV
April 2017

Geomilieu V4.21

LE (A) 8k
73,45
75,62
64,43
79,80

LE (A) Totaal
94,46
94,92
88,72
102,42

LE (N) 63
69,27
64,95
61,17
67,57

LE (N) 125
74,27
69,53
64,57
75,22

LE (N) 250
83,39
79,53
67,83
82,31

Planjaar 2027
Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Voordeldonk, Asten
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Voordeldonk

Groep

Groep:

Model:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten

LE (N) 500
79,90
78,92
74,18
85,96

LE (N) 1k
82,96
84,00
77,87
91,89

LE (N) 2k
76,79
81,50
70,88
88,63

LE (N) 4k
71,76
74,97
65,65
81,92

LE (N) 8k
68,11
70,26
56,27
73,14

LE (N) Totaal
87,91
87,88
80,57
94,85

LE (P4) 63
-----

LE (P4) 250
-----

20-4-2017 20:17:04

LE (P4) 125
-----

M&A Omgeving BV
April 2017

Geomilieu V4.21

LE (P4) 500
-----

LE (P4) 1k
-----

LE (P4) 2k
-----

LE (P4) 4k
-----

LE (P4) 8k
-----

Planjaar 2027
Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Voordeldonk, Asten
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Voordeldonk

Groep

Groep:

Model:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten

LE (P4) Totaal
-----

20-4-2017 20:17:04

M&A Omgeving BV
April 2017

ItemID
39
40
41
42
43

Grp.ID
0
0
0
0
0

12:38,
12:38,
12:38,
12:39,
20:10,

11
11
11
11
20

Datum
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
apr 2017

1e kid
-9
-15
-21
-27
-33

NrKids
3
3
3
3
1

Planjaar 2027
Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Voordeldonk, Asten
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Geomilieu V4.21

Groep

Groep:

Model:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten

Naam
W1
W2
W3
W4
W5

Omschr.
Voorgevel
Linker zijgevel
Rechter zijgevel
Achtergevel
Achtertuin

Vorm
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt

X
181228,73
181222,81
181235,23
181226,97
181227,03

Y
379296,67
379299,66
379299,52
379309,78
379320,76

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Hoogte B
5,00
5,00
5,00
5,00
--

20-4-2017 20:17:04

Hoogte A
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

M&A Omgeving BV
April 2017

Hoogte C
7,50
7,50
7,50
7,50
--

Hoogte D
------

Hoogte E
------

Hoogte F
------

Gevel
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Planjaar 2027
Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Voordeldonk, Asten
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Geomilieu V4.21

Groep

Groep:

Model:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten

20-4-2017 20:17:04

M&A Omgeving BV
April 2017

ItemID
1
2
3
4

Grp.ID
0
0
0
0

11:59,
11:59,
12:38,
12:01,

11
11
11
11

Datum
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017

Naam
Voordeldon
Leverkruid
Berkelaar
Bergweg

Omschr.
Voordeldonk
Leverkruid
Berkelaar
Bergweg

Vorm
Polygoon
Polygoon
Polygoon
Polygoon

Planjaar 2027
Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Voordeldonk, Asten
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Geomilieu V4.21

Groep

Groep:

Model:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten

X-1
181399,56
181117,94
181159,10
181406,09

Y-1
379265,19
379284,78
379274,00
379255,83

Vormpunten
17
11
10
17

Omtrek
697,30
450,25
423,88
637,75

20-4-2017 20:17:04

Oppervlak
2689,54
2755,35
2359,09
2609,79

M&A Omgeving BV
April 2017

Min.lengte
9,16
12,14
9,41
8,65

Max.lengte
76,68
67,17
79,13
56,31

Bf
0,00
0,00
0,00
0,00

Planjaar 2027
Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Voordeldonk, Asten
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Geomilieu V4.21

Groep

Groep:

Model:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten

20-4-2017 20:17:04

M&A Omgeving BV
April 2017

Grp.ID
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

ItemID
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

35
36
37
38

12:37,
12:37,
12:37,
12:38,

12:34,
12:34,
12:36,
12:36,
12:37,

12:33,
12:33,
12:34,
12:34,
12:34,

12:32,
12:32,
12:33,
12:33,
12:33,

12:30,
12:30,
12:30,
12:32,
12:31,

12:28,
12:28,
12:29,
12:29,
12:29,

11
11
11
11

11
11
11
11
11

11
11
11
11
11

11
11
11
11
11

11
11
11
11
11

11
11
11
11
11

jan
jan
jan
jan

jan
jan
jan
jan
jan

jan
jan
jan
jan
jan

jan
jan
jan
jan
jan

jan
jan
jan
jan
jan

2017
2017
2017
2017

2017
2017
2017
2017
2017

2017
2017
2017
2017
2017

2017
2017
2017
2017
2017

2017
2017
2017
2017
2017

Datum
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017

Woning26
Woning27
Woning28
Woning29

Woning21
Woning22
Woning23
Woning24
Woning25

Woning16
Woning17
Woning18
Woning19
Woning20

Woning11
Woning12
Woning13
Woning14
Woning15

Woning6
Woning7
Woning8
Woning9
Woning10

Naam
Woning-N
Woning2
Woning3
Woning4
Woning5

60
56-58
54
50-52
48

Bergweg
Bergweg
Bergweg
Bergweg

55
35
53
51a

Voordeldonk 46
Voordeldonk 44
Berkelaar 2-8
Bergweg 59
Bergweg 57

Voordeldonk
Voordeldonk
Voordeldonk
Voordeldonk
Voordeldonk

Leverkruid 1-5
Voordeldonk 29
Voordeldonk 62b
Voordeldonk 62a
Voordeldonk 62

Voordeldonk 47a
Voordeldonk 47
Voordeldonk 39-45
Voordeldonk 31-37 / Leverkruid 2-8
Leverkruid 10-14

Omschr.
Nieuwe woning
Voordeldonk 49
Voordeldonk 51
Voordeldonk 53
Voordeldonk 55

Planjaar 2027
Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Voordeldonk, Asten
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Geomilieu V4.21

Groep

Groep:

Model:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten

Polygoon
Polygoon
Polygoon
Polygoon

Polygoon
Polygoon
Polygoon
Polygoon
Polygoon

Polygoon
Polygoon
Polygoon
Polygoon
Polygoon

Polygoon
Polygoon
Polygoon
Polygoon
Polygoon

Polygoon
Polygoon
Polygoon
Polygoon
Polygoon

Vorm
Polygoon
Polygoon
Polygoon
Polygoon
Polygoon

181264,58
181241,85
181213,55
181186,92

181190,00
181174,88
181150,02
181294,99
181288,09

181279,92
181252,92
181241,76
181237,13
181202,12

181096,59
181088,03
181347,76
181329,30
181297,39

181205,35
181183,78
181152,31
181129,50
181124,91

X-1
181235,17
181244,91
181264,71
181283,85
181322,52

379174,46
379158,75
379155,91
379154,21

379266,16
379264,18
379269,12
379187,58
379186,86

379260,15
379262,98
379267,19
379267,34
379265,86

379336,52
379306,46
379257,61
379259,14
379259,77

379309,00
379308,97
379304,64
379318,75
379341,16

Y-1
379296,53
379307,98
379306,52
379312,92
379301,44

8,00
8,00
8,00
8,00

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Hoogte
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

8,00
8,00
8,00
8,00

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Rel.H
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

20-4-2017 20:17:04

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

M&A Omgeving BV
April 2017

Omtrek
49,97
39,55
43,44
69,77
38,76

48,49
57,95
70,88
98,44
57,85

90,62
45,00
38,15
48,30
39,60

39,67
67,11
37,32
65,89
34,64

44,21
46,69
110,63
45,74
62,43

45,72
43,10
42,04
60,55

Vormpunten
4
6
7
12
6

12
8
12
26
10

19
10
8
6
4

4
12
6
12
4

10
6
16
11
12

8
8
6
14

98,10
94,69
77,02
149,22

96,61
114,70
386,48
99,96
149,59

95,74
152,91
76,14
147,92
74,86

267,06
94,51
84,33
98,59
95,35

121,35
147,75
236,80
306,23
179,25

Oppervlak
155,80
74,57
112,63
140,84
71,21

3,19
2,13
3,71
0,48

0,49
2,99
1,13
0,92
0,85

8,30
1,52
1,98
1,50
8,29

1,60
1,48
0,90
4,75
8,26

1,14
4,12
0,56
0,67
0,59

Min.lengte
11,99
3,93
0,50
0,32
2,98

Planjaar 2027
Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Voordeldonk, Asten
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Geomilieu V4.21

Groep

Groep:

Model:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten

9,77
12,05
13,02
9,61

8,12
12,35
15,73
14,41
14,82

11,54
9,11
9,72
8,60
9,03

10,06
7,30
9,70
14,10
11,53

11,42
11,01
24,32
9,71
18,38

Max.lengte
12,84
11,80
11,33
15,24
11,31

Woonfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie

Woonfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie

Woonfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie

Woonfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie

Woonfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie

Gebruiksfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie
Woonfunctie

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB

dB
dB
dB
dB
dB

dB
dB
dB
dB
dB

dB
dB
dB
dB
dB

dB
dB
dB
dB
dB

Cp
dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False

False
False
False
False
False

False
False
False
False
False

False
False
False
False
False

False
False
False
False
False

Zwevend
False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 63
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 125
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 250
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 1k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

20-4-2017 20:17:04

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 500
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

M&A Omgeving BV
April 2017

Refl. 4k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 2k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 8k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Planjaar 2027
Wegverkeerslawaai ivm nieuwbouw woning - Voordeldonk, Asten
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Geomilieu V4.21

Groep

Groep:

Model:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Voordeldonk ong., Asten

20-4-2017 20:17:04

M&A Omgeving BV
April 2017

Voordeldonk, Asten

M & A Milieuadviesbureau BV

Bijlage 3 : Resultaten wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai; excl. correctie art. 3.4 RMG
Voordeldonk ong., Asten; geluidsniveaus tgv alle wegen
Rapport:
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Groep:
Groepsreductie:
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Resultatentabel
Planjaar 2027
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Naam
Toetspunt
W1_A
W1_B
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Voorgevel
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Linker zijgevel
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W3_A
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Hoogte
1,50
5,00
7,50
1,50
5,00

Dag
55,6
56,4
56,4
51,6
52,6

Avond
52,9
53,8
53,8
49,0
50,0

Nacht
45,3
46,2
46,2
41,3
42,4

Lden
56,0
56,9
56,8
52,0
53,1

Linker zijgevel
Rechter zijgevel
Rechter zijgevel
Rechter zijgevel
Achtergevel

7,50
1,50
5,00
7,50
1,50

52,7
51,1
52,3
52,4
30,7

50,0
48,5
49,7
49,7
27,7

42,4
40,9
42,0
42,1
20,5

53,1
51,6
52,7
52,8
31,1

Achtergevel
Achtergevel
Achtertuin

5,00
7,50
1,50

31,8
32,5
41,6

28,7
29,4
38,9

21,6
22,3
31,4

32,1
32,8
42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai; incl. correctie art. 3.4 RMG
Voordeldonk ong., Asten; geluidsniveaus tgv Voordeldonk
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

M&A Omgeving BV
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Resultatentabel
Planjaar 2027
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Voordeldonk
Ja

Naam
Toetspunt
W1_A
W1_B
W1_C
W2_A
W2_B

Omschrijving
Voorgevel
Voorgevel
Voorgevel
Linker zijgevel
Linker zijgevel

W2_C
W3_A
W3_B
W3_C
W4_A
W4_B
W4_C
W5_A

Hoogte
1,50
5,00
7,50
1,50
5,00

Dag
50,5
51,4
51,4
46,6
47,6

Avond
47,9
48,8
48,7
43,9
45,0

Nacht
40,3
41,2
41,1
36,3
37,4

Lden
51,0
51,8
51,8
47,0
48,0

Linker zijgevel
Rechter zijgevel
Rechter zijgevel
Rechter zijgevel
Achtergevel

7,50
1,50
5,00
7,50
1,50

47,6
46,1
47,3
47,4
7,6

45,0
43,5
44,7
44,7
4,7

37,4
35,9
37,0
37,1
-2,6

48,0
46,5
47,7
47,8
8,0

Achtergevel
Achtergevel
Achtertuin

5,00
7,50
1,50

11,3
13,0
36,0

8,5
10,3
33,4

1,1
2,8
25,7

11,7
13,4
36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4 : Verkeersgegevens gemeente Asten
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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding

Onderhavige ruimtelijke onderbouwing ‘Voorste Heusden nabij 10’ is opgesteld op initiatief van de
heer Loomans. Initiatiefnemer is eigenaar van het perceel Voorste Heusden ong. nabij 10. Beoogd
wordt op de gronden direct tegenover en ten westen van de woonbestemming aan de Voorste
Heusden 11 een Ruimte voor Ruimte woning op te richten.
Door de initiatiefnemer is een principeverzoek ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders betreffende de herontwikkeling van de locatie Voorste Heusden nabij 10 te Heusden. De
gemeente Asten heeft per brief van 16 December 2016 te kennen gegeven in principe, onder
voorwaarden, medewerking te verlenen aan de oprichting van een Ruimte voor Ruimte woning ter
plaatse.
Om de beoogde herontwikkeling daadwerkelijk mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening
noodzakelijk. Daartoe zal de ontwikkeling worden meegenomen in het bestemmingsplan ‘Asten
veegplan 2017-2’. Hiervoor dient de initiatiefnemer de benodigde documenten aan te leveren.
Onderhavige ruimtelijke onderbouwing dient als motivering bij de te volgen procedure.

1.2

Ligging

De projectlocatie betreft de onbebouwde grond direct ten westen van de Voorste Heusden 11 te
Heusden, gemeente Asten. De locatie is gelegen ten noorden van de kern Heusden en in de
bebouwingsconcentratie Voorste Heusden. Navolgende figuur geeft de ligging van de projectlocatie
weer.

Figuur 1: Ligging projectlocatie
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1.3

Begrenzing

De projectlocatie beslaat een deel van het perceel kadastraal bekend als gemeente Asten, sectie P,
nummer 1399. Het volledige perceel kent een grootte van 25.800 m². De projectlocatie beslaat het
noordwestelijk deel van het kadastraal perceel en kent een grootte van circa 1.485 m². Navolgende
figuur geeft een kadastraal overzicht van de projectlocatie weer. De projectlocatie bevindt zich in het
gestippelde vlak.

Figuur 2: Kadastraal overzicht projectlocatie

1.4

Status

1.4.1

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2008’

Ter plaatse van de projectlocatie is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2008’ het vigerende
bestemmingsplan. De projectlocatie is in het vingerende bestemmingsplan bestemd als ‘Agrarisch –
Landschappelijke waarden’. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2008’ is op 7 juli 2009 door de
gemeenteraad gewijzigd vastgesteld en op 10 oktober 2009 in werking getreden. Navolgende figuur
betreft een uitsnede van het vigerende bestemmingsplan ter plaatse van de projectlocatie, waarbij de
projectlocatie omcirkeld is.
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Figuur 3: Uitsnede ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Asten’

De projectlocatie is in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2008’ bestemd als ‘Agrarisch –
Landschappelijke waarden’. De projectlocatie kent tevens de dubbelbestemming ‘Archeologisch
aandachtsgebied’ en de aanduiding ‘Cultuurhistorisch waardevolle akkers en kampontginningen’. Het
ontwerpbestemmingsplan omvat geen wijzigingen omtrent de huidige bestemming ter plaatse. Tevens
is voor de projectlocatie het bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’ vigerend.

1.4.2

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2016’

De gemeente Asten is doende met het actualiseren van het bestemmingsplan voor het buitengebied.
Op 19 oktober 2016 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten’ als ontwerp ter inzage gelegd.
Hierin is de projectlocatie bestemd als ‘Agrarisch’ met de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’
en de gebiedsaanduidingen ‘wetgevingzone – beperkingen veehouderij’, ‘overige zone –
urgentiegebied’, ‘overige zone – cultuurhistorisch waardevolle akkers en kampontginningen’ en
‘overige zone – bebouwingsconcentratie’. Navolgende figuur betreft een uitsnede uit het
ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Asten’ ter hoogte van de projectlocatie.
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Figuur 4: uitsnede ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2016’

Het is binnen de regels van beide bestemmingsplannen niet mogelijk een woning op te richten ter
plaatse van de Voorste Heusden nabij 10. Derhalve dient het vingerende bestemmingsplan

ter

plaatste te worden herzien om de beoogde woningbouw mogelijk te maken. Onderhavige ruimtelijke
onderbouwing toont aan dat de herontwikkeling passend is binnen het overige gemeentelijke en
provinciale beleid. En tevens dat wordt voldaan aan de relevante omgevingsaspecten.
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2.

BESTAANDE SITUATIE

2.1

Ontstaansgeschiedenis en ruimtelijke structuur

Het grootste deel van het grondgebied van de gemeente Asten bestaat uit een complex van dekzandvlakten afgewisseld met dekzandruggen. Deze dekzanden zijn windafzetteningen uit de ijstijden.
Binnen dit dekzandlandschap liggen in de hoogste delen verspreid ook enkele landduinen met
bijbehorende vlakten. Door de voornamelijk oost-west gerichte dekzandruggen werd de oude
ontwatering van het gebied verstoord; deze liep immers ongeveer zuid-noord. Hierdoor ontstond op
slecht ontwaterde plekken veengroei. Het dekzandlandschap wordt doorsneden door laagtes en
beekdalen. Ook hier vond veel veenvorming plaats. Bij voldoende aanvoer van water uit
veenmoerassen ontstaan er waterlopen zoals de Aa en de Astense Aa. Door de stabiele ondergrond
kennen de zandgebieden een lange bewoningsgeschiedenis. Eerst van jagers-verzamelaars, later ook
van de eerste zich permanent vestigende boeren. De oudste bewoning vind altijd plaats op de hogere
delen van het dekzandlandschap, voornamelijk bij plekken waar grondwater dicht aan de oppervlakte
komt. In het begin liggen deze ontginningen als kleine enclaves in de uitgestrekte bossen en
moerassen. Door een steeds verdergaande ontginning en een te hoge begrazingsdruk (van die
bossen) maken deze plaats voor kreupelhout en later uitgestrekte heidevelden. Gaandeweg worden
ook de lagere delen van het landschap, zoals beekdalen en laagtes, ontgonnen door het veen te
verwijderen en het moerasbos te rooien. Deze vochtige gronden worden omgezet in grasland. In deze
tijd is ook een sterke uitbreiding van de nederzettingen middels dochternederzettingen aan de randen
van het ontgonnen gebied waar te nemen.
De kern Heusden is gelegen ten zuiden van Asten, oostelijk van de rivier de Aa. Het betreft een aparte
ontginning die van Asten wordt gescheiden door de (Voordeldonkse) Broekloop. De ontginning
bestond uit een drietal delen: Voorste Heusden, Heusden en Achterste Heusden. De naam Heusden
gaat terug op de ligging, de betekenis is zoveel als "stabiele plek op weke grond". Oorspronkelijk
bestond Heusden uit een driesprong tussen de akkers. Door de aanleg van de steenweg van Asten
naar Meijel is het zwaartepunt verschoven richting deze weg. Achter de oude wegen zijn nieuwe
wegen gelegd die de kern met de kerk aan de doorgaande weg omcirkelen. Door de ontginning van
de noordelijke delen van de Peelvenen is de omgeving en daarmee de ontwatering ingrijpend
gewijzigd. Het hoogveen is afgegraven en omgezet in landbouwgrond.
De Kernrandzone ‘Voorste Heusden’ betreft een bebouwingsconcentratie in het buitengebied van de
gemeente Asten. De kern van het dorp Heusden is gelegen rondom het Vorstermansplein aan de
kruising van de oude steenweg (Voorste Heusden / Meijelseweg) met de oude ontginningsas (Behelp
/ Patrijsweg). De oude kern lag op de driesprong Behelp / Heistraat. De oude wegen en paden ('t
Hoekske, Heikamperweg en Slobeendweg) zijn aangevuld met een radiale structuur van planmatig
aangelegde nieuwe straten met het Vorstermansplein als denkbeeldig middelpunt. Hierdoor is een
concentrische structuur ontstaan met enkele lange radialen. Langs deze radialen zijn lintbebouwingen
ontstaan. De Voorste Heusden, waaraan de projectlocatiegebied gelegen is, is een dergelijke radiaal.
De Voorste Heusden, die over gaat in de Meijelseweg, verbindt van oudsher Heusden met Meijel.
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Figuur 5: Kaart omstreeks 1900 waarop Voorste Heusden als verbindingsweg tussen Heusden en Asten is te zien

Navolgende figuur geeft twee historische kaarten weer van de omgeving van projectlocatie. Hierop is
te zien dat de bebouwing ter plaatse in de periode 1925-1980 behoorlijk is toegenomen.

Figuur 6: Historische kaarten van Voorste Heusden (links 1925 en rechts 1980)

De Voorste Heusden heeft een zeer gemengd karakter en bestaat in het noorden vooral uit agrarische
bedrijven, daar waar zich zuidelijker vooral woningen en bedrijven bevinden. Percelen met wat grotere
bedrijvigheid wisselen kleine clusters met woningen af, zoals het tuincentrum direct noordelijk van de
locatie. Aan de zuidwestzijde wordt het gebied begrensd door grasland. Navolgende figuur geeft een
overzicht van de ligging van de bebouwingsconcentratie met daarbinnen de projectlocatie.
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Figuur 7: Bebouwingsconcentratie ‘Voorste Heusden’ en de daarbinnen gelegen projectlocatie in de rode cirkel
(Bron: Visie bebouwingsconcentratie)

2.2

Functionele structuur

De bebouwingsconcentratie bestaat uit lintvorming aan beide zijdes van de Voorste Heusden en is
van oudsher ontstaan als een voormalig gehucht tussen Heusden en Asten. Later is Voorste Heusden
opgegaan in het dorp Heusden. De Voorste Heusden kent een gemengd karakter waarbij
bedrijvigheid wordt afgewisseld door clusters van woningen en noordelijker bevindt zich een drietal
veehouderijen. Aan de overzijde van de projectlocatie bevindt zich een glastuinbouwbedrijf. De weg
vormt van oudsher een belangrijke verbinding tussen Heusden en Asten. Het betreft een doorgaande
weg met een afzonderlijk gelegen fietspad aan de westzijde van de weg. Aan weerszijden van de weg
bevindt zich laanbeplanting op onregelmatige afstand.

Figuur 8: Profiel Voorste Heusden waarop onregelmatige laanbeplanting te zien is, links in beeld de projectlocatie (Bron: Google
streetview)
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2.2.1 Huidige situatie projectlocatie
De projectlocatie betreft een grasland ten zuiden van de woning aan Voorste Heusden 10. Navolgend
is een luchtfoto met daarop de projectlocatie weergegeven.

Figuur 9: Luchtfoto Voorste Heusden en projectlocatie (Bron : Google Maps)

De locatie is ingericht als grasland. Er is binnen de projectlocatie geen bebouwing aanwezig, het
geheel wordt niet omsloten. Rondom het perceel bevindt zich beplanting in de vorm van struiken en
bomen. Navolgende figuur geeft een impressie van de situatie ter plaatse.

Figuur 10: Impressie huidige situatie projectlocatie (Bron: Google Streetview)
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Ten zuiden van de projectlocatie loopt een onverharde weg, te weten de Vaarsenhof, aan deze weg is
een langgevelboerderij gelegen. Navolgende figuur betreft een impressie van de projectlocatie bezien
vanaf deze weg.

Figuur 11: Impressie huidige situatie projectlocatie vanaf Vaarsenhof
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3.

PLANBESCHRIJVING

De beoogde herontwikkeling van de projectlocatie betreft de omschakeling van de agrarische
bestemming aan Voorste Heusden ong. nabij 10 naar een woningbouwlocatie voor de oprichting van
een vrijstaande woning in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte. Initiatiefnemer zal daartoe
een bouwtitel Ruimte voor Ruimte aanleveren. Navolgende figuur geeft de beoogde planologische
situatie weer.

Figuur 12: Beoogde planologische situatie na herontwikkeling

Beoogd wordt op de projectlocatie één vrijstaande woning op te richten welke georiënteerd zal zijn op
de Voorste Heusden. De woning wordt op de Voorste Heusden ontsloten middels de aanleg van een
nieuwe inrit op de locatie. De woning zal qua stijl en uitstraling aansluiten op bebouwing in directe
omgeving van de projectlocatie. Het nieuwe bouwvolume dient zich te voegen naar de omgeving. Dit
wordt getoetst door de Welstandcommissie bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de
activiteit bouwen. De beoogde Ruimte voor Ruimte woning mag een inhoud hebben van maximaal
1.000 m³ met daarbij een gezamenlijk oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen van maximaal 100 m².
De goothoogte van de woning mag maximaal 7 meter bedragen, de bouwhoogte maximaal 10 meter.
De afstand van de woning tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen en tot
de as van de weg minimaal 15 meter. Daarnaast is het van belang dat de zichtlijn naar het westelijk
gelegen buitengebied voor minimaal de helft behouden blijft. Tevens dient de woning zo dicht mogelijk
richting het voormalig tuincentrum aan Voorste Heusden 10 te worden gesitueerd, rekening houdend
met de bedrijfsactiviteiten ter plaatse. Tevens zal de woning landschappelijk worden ingepast. De
zuidelijke en westelijke perceelsgrens zullen middels een lage haag worden omkaderd. Tevens zullen
aan de westelijke en de oostelijke zijde streekeigen landschapsbomen worden geplant. Voor de
landschappelijke inpassing zal gebruik worden gemaakt van streekeigen beplanting, zoals (Haag)beuk
en Hollandse Linde. Met betrekking tot de tuin aan de voorzijde is het vereist dat minimaal 50% van
de oppervlakte hiervan met groen wordt beplant. Navolgende figuur geeft een indicatieve weergave
van de beoogde situatie na herontwikkeling.
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Figuur 13: beoogde situatie na herontwikkeling

De lage haag en de situering van de woning en het bijgebouw in het noorden van het plangebied
zorgen ervoor dat ten zuiden van de beoogde woning een ruim doorzicht behouden blijft. Tevens
worden de woning en het bijgebouw op deze manier geclusterd met de naastgelegen woning. Op die
manier wordt qua situering van de bebouwing aangesloten op de ruimtelijke structuur van de
bebouwingsconcentratie, waarin clusters van bebouwing kenmerken zijn. Navolgende figuur geeft
indicatief het te behouden doorzicht weer. Door de situering van de beoogde woning blijft eveneens
het zicht op de langgevelboerderij aan de Vaarsenhof behouden.

Figuur 14: Beoogde situatie na herontwikkeling met doorzicht
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BELEIDSKADER
3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is het vaststellingsbesluit zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) ondertekend. Daarmee is het nieuwe ruimtelijke en
mobiliteitsbeleid zoals uiteengezet in de SVIR van kracht geworden. Deze structuurvisie geeft een
totaalbeeld van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de
Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de
Snelwegomgeving. Het hoofdthema van de SVIR is: “Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en
veilig”. De structuurvisie geeft een visie voor Nederland tot het jaar 2040. Er zijn in de structuurvisie
drie hoofddoelen opgenomen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden
voor de middellange termijn (2028). Deze doelen zijn:
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk
economische structuur van Nederland;

-

Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop
staat;

-

Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Voor een aanpak die Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig maakt, is een nieuwe
aanpak in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid geformuleerd. Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer
over aan gemeenten en provincies (‘decentraal, tenzij…’) en werkt aan eenvoudigere regelgeving. Het
Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Buiten deze
belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. De verantwoordelijkheid voor de afstemming
tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal laat het Rijk over aan de provincies. De
beoogde herontwikkeling heeft geen betrekking op de geformuleerde nationale belangen.

3.1.2

Ladder duurzame verstedelijking

Sinds 1 oktober 2012 is het op grond van artikel 3.1.6, tweede lid, Bro, verplicht om in het geval dat
een bestemmingsplan een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, in de toelichting de
zogenoemde ladder voor duurzame verstedelijking op te nemen. Doel van de ladder voor duurzame
verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte
in stedelijke gebieden. De ladder kent drie treden die achter elkaar worden doorlopen:
1.

Trede 1 bepaalt de regionale ruimtevraag (kwantitatief én kwalitatief) voor stedelijke
ontwikkelingen. Dit betreft wonen, werken, detailhandel en overige stedelijke voorzieningen. Met
de regionale ruimtevraag in beeld kan worden beoordeeld of een voorgenomen stedelijke
ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte.

2.

Trede 2 motiveert of de beoogde ontwikkeling plaats kan vinden binnen het stedelijk gebied. Dit
kan door een andere bestemming van een gebied, door herstructurering van bestaande
terreinen of door transformatie van bestaande gebouwen of gebieden.

3.

In trede 3 gaat het om stedelijke uitleg en wel op een zodanige locatie dat het uitleggebied (in
potentie) multimodaal ontsloten is of kan worden. Wanneer blijkt dat de stedelijke ontwikkeling
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niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt
voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer,
passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld (m.a.w. zorgen voor optimale inpassing
en bereikbaarheid).
In de ‘Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking’ (Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
oktober 2012) is aangegeven dat toepassing van de ladder niet nodig is bij ruimtelijke plannen welke
bebouwing reduceren of verplaatsen. De beoogde ontwikkeling vindt plaats in het kader van de
regeling ‘Ruimte voor Ruimte’. In ruil voor de bouw van de beoogde woningen wordt derhalve 1.000
m² stalruimte ten behoeve van de intensieve veehouderij gesaneerd. Tevens blijkt op basis van
jurisprudentie dat de bouw van één of enkele woningen niet gezien worden als een stedelijke
ontwikkeling. Derhalve is toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking niet nodig.

3.2

Provinciaal beleid

3.2.1

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening

Provinciale Staten hebben op 7 februari 2014 de partiële herziening 2014 van de Structuurvisie
Ruimtelijke Ordening 2010 vastgesteld. Sinds de vaststelling in 2010 hebben Provinciale Staten
diverse besluiten genomen die een verandering brengen in de provinciale rol en sturing, of van
provinciaal beleid. Deze besluiten zijn vertaald in de ‘Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening
2014’. Provinciale Staten hebben niet een geheel nieuwe visie opgesteld, omdat de bestaande
structuurvisie recentelijk is vastgesteld en de visie en sturingsfilosofie voor het overgrote deel nog
actueel zijn. Onder andere de ‘Transitie van stad en platteland, een nieuwe koers’, het intrekken van
de reconstructie- en gebiedsplannen en de ‘transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020’ zijn
verwerkt in de partiële herziening.
De kwaliteiten binnen de provincie Noord-Brabant zijn sturend bij de te maken ruimtelijke keuzes.
Deze ruimtelijke keuzes zijn van provinciaal belang en zijn geformuleerd als:

-

het versterken van regionale contrasten tussen klei, zand en veenontginningen;
de ontwikkeling van een vitaal en divers platteland;
het creëren en behouden van een robuust water en natuursysteem;
het realiseren van een betere waterveiligheid door preventie;
de koppeling van waterberging en droogtebestrijding;
het geven van ruimte voor duurzame energie;
de concentratie van verstedelijking;
het ontwikkelen van een sterk stedelijk netwerk: Brabantstad;
het creëren van groene geledingszones tussen steden;
het ontwikkelen van goed bereikbare recreatieve voorzieningen;
het ontwikkelen van economische kennisclusters;
internationale bereikbaarheid;
de beleefbaarheid van stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur.

De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening wordt nader uitgewerkt in de Verordening ruimte. De
Verordening ruimte is één van de uitvoeringsinstrumenten voor de provincie Noord-Brabant om
bovenstaande doelen te realiseren.
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3.2.2

Verordening ruimte

3.2.2.1

Inleiding

De Verordening ruimte is een planologische verordening waarin eisen gesteld worden aan de door de
gemeente op te stellen bestemmingsplannen en beheersverordeningen en vormt een direct
toetsingskader voor bouwaanvragen. De Verordening ruimte 2014 is voor het eerst in maart 2014
vastgesteld. Op 10 juli 2015 is de Verordening ruimte geheel opnieuw vastgesteld. Jaarlijks vinden
kaartaanpassingen plaats. Op 18 november 2016 is de meest recente Veegronde van de Verordening
ruimte vastgesteld. Hierna wordt gesproken over de Verordening ruimte.
In de Verordening ruimte zijn regels opgenomen waarvan de provincie het belangrijk vindt dat die door
iedere gemeente worden toegepast bij ruimtelijke besluiten. De onderwerpen die in de Verordening
ruimte staan, komen uit de provinciale structuurvisie. Daarin staat wat de provincie van belang vindt
en hoe de provincie die belangen wil realiseren. De Verordening ruimte is daarbij een van de
manieren om die provinciale belangen veilig te stellen.
De Verordening ruimte bevat onder andere de volgende onderwerpen:

-

bevordering van de ruimtelijke kwaliteit;
stedelijke ontwikkeling;
agrarische ontwikkeling en windturbines;
water;
natuur en landschap;
cultuurhistorie.

3.2.2.2

Aanduidingen projectlocatie in Verordening ruimte

Navolgende figuur geeft de aanduidingen van de projectlocatie in de Verordening ruimte weer.

Figuur 15: Aanduiding projectlocatie in Verordening ruimte ‘agrarische ontwikkelingen en windturbines’
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De projectlocatie is aangeduid als gelegen in de structuur ‘Gemengd landelijk gebied’ en is aangeduid
als ‘Beperkingen veehouderij’.
In het landelijk gebied stimuleert de provincie het mengen van functies voor een sterke
plattelandseconomie. De aanduiding van een gebied als gemengde plattelandseconomie, zoals ter
plaatse van de projectlocatie, impliceert meer ruimte voor niet-agrarische functies. Het gaat daarbij
onder ander om het zoeken naar nieuwe economische dragers voor een vitaal platteland.
Doel van de aanduiding ‘Beperkingen veehouderij’ is om een verdere intensivering vanwege
ontwikkelingen in de veehouderij in de aangeduide gebieden tegen te gaan. De beoogde ontwikkeling
heeft geen betrekking op een intensivering van de veehouderij. Ten behoeve van de beoogde
herontwikkeling worden juist 1.000 m² stallen ten behoeve van de intensieve veehouderij gesloopt en
milieuwinst, in de vorm van het uit de markt halen van 3.500 kg fosfaat, behaald elders binnen de
provincie.
3.2.2.3

Artikel 3, Regels bevordering ruimtelijke kwaliteit

Speerpunt bij ontwikkelingen binnen de provincie Noord-Brabant is de bevordering van de ruimtelijke
kwaliteit. Er is onder voorwaarden ontwikkelingsruimte in het buitengebied, mits een ontwikkeling
bijdraagt aan een versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast dient bij nieuwe ontwikkelingen
het principe van zorgvuldig ruimtegebruik te worden toegepast. Dat betekent dat eerst gekeken wordt
naar mogelijkheden voor intensivering of hergebruik op of binnen bestaand bebouwd gebied.
In de Verordening ruimte is uitdrukkelijk bepaald dat bij Ruimte voor Ruimte ontwikkelingen geen
toepassing hoeft te worden gegeven aan de regel dat een bestaande locatie moet worden gebruikt
(artikel 3.1, tweede lid onder a). Ook is bepaald dat Ruimte voor Ruimte ontwikkelingen reeds
bijdragen aan een investering in het landschap.

3.2.2.4

Artikel 7.8, Ruimte voor Ruimte binnen Gemengd landelijk gebied

Artikel 7.7, eerste lid van de Verordening ruimte bepaalt dat nieuwbouw van woningen binnen het
‘Gemengd landelijk gebied’ niet is toegestaan. Artikel 7.8 van de Verordening ruimte bepaalt echter
dat kan worden afgeweken van het verbod op nieuwbouw voor de toevoeging van één of meerdere
Ruimte voor Ruimtekavels binnen het ‘Gemengd landelijk gebied’. Vooruitlopend op de definitieve
toekenning van de Ruimte voor Ruimtekavels, wordt navolgend getoetst aan de voorwaarden voor
Ruimte voor Ruimte binnen het ‘Gemengd landelijk gebied’.
1. In afwijking van artikel 7.7 eerste lid (wonen) en artikel 3.1, tweede lid, onder a (verbod
op nieuwvesting), kan een bestemmingsplan dat is gelegen binnen gemengd landelijk
gebied voorzien in één of meerdere ruimte-voor-ruimtekavels, ieder ten behoeve van de
bouw van één woning, indien:
a. er sprake is van een aanzienlijke milieu-en ruimtelijke kwaliteitswinst;
Door aankoop van een bouwtitel Ruimte voor Ruimte wordt zeker gesteld dat er
sprake is van een milieu- en ruimtelijke kwaliteitswinst. Voor de Ruimte voor Ruimte
woning is 1.000 m² aan stallen gesloopt en is een omvang van 3.500 kg.
fosfaatrechten uit de markt gehaald.
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b. de ruimte-voor-ruimtekavel op een planologisch aanvaardbare locatie in een
bebouwingsconcentratie ligt;
Het plangebied is gelegen binnen een bebouwingsconcentratie in het buitengebied
van de gemeente Asten.
c. een goede landschappelijke inpassing van de te bouwen woning is verzekerd;
De beoogde woning zal landschappelijk worden ingepast in de omgeving middels
streekeigen beplanting.
d. er geen sprake is van (een aanzet voor) een stedelijke ontwikkeling.
Met de beoogde herontwikkeling is geen sprake van een aanzet tot stedelijke
ontwikkeling maar van een duurzame inpassing van een Ruimte voor Ruimte woning.
2. Een aanzienlijke milieu- en ruimtelijke kwaliteitswinst als bedoeld in het eerste lid
betekent dat per ruimte-voor-ruimtekavel is aangetoond dat aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
a. een of meer veehouderijen gericht op het houden van varkens of pluimvee zijn
in het geheel beëindigd waarbij alle bedrijfsgebouwen ten dienste van de
veehouderij, niet zijnde de bedrijfswoning, zijn gesloopt;
b. de onder a. bedoelde veehouderijen zijn voorafgaand aan de beëindiging
gedurende een periode van drie jaar onafgebroken in bedrijf geweest;
c. de onder a. bedoelde veehouderijen zijn gevestigd binnen de aanduiding Gebied
beperkingen veehouderij of een locatie die vanwege omliggende waarden en
functies niet geschikt is voor de uitoefening van een veehouderij;
d. er tenminste 1.000 m² bedrijfsgebouwen ten dienste van de veehouderij, niet
zijnde de bedrijfswoning, zijn gesloopt met een minimum van 200 m² op iedere
beëindigingslocatie;
e. de ten behoeve van de onder a. bedoelde veehouderijen geregistreerde rechten
betreffende de fosfaatproductie in een gezamenlijk omvang van tenminste 3.500
kg uit de markt zijn genomen door doorhaling van de bij de Dienst Regelingen
geregistreerde rechten, waarbij per beëindigingslocatie een minimum van 700
kg aan rechten betreffende de productie va fosfaat aanwezig is;
f.

de rechten als bedoeld onder e. moeten vanaf het moment van beëindiging van
de bedrijfsvoering tot aan het moment van uit de markt nemen geregistreerd
staan op naam van de veehouderij die is beëindigd;

g. de omgevingsvergunning milieu op iedere beëindigingslocatie is ingetrokken;
h. een passende herbestemming is gelegd op iedere beëindigingslocatie waarbij in
ieder geval het houden van vee en het bouwen van nieuwe bedrijfsgebouwen is
uitgesloten;
i.

in redelijkheid niet op andere wijze is voorzien in de beëindiging van de
veehouderij.
Door aankoop van een bouwtitel Ruimte voor Ruimte is zeker gesteld dat wordt
voldaan aan de voorwaarden zoals hier benoemd.

3. In afwijking van het tweede lid kan een bestemmingsplan voorzien in een ruimte-voorruimtekavel

indien

deze

wordt

ontwikkeld

door

of

vanwege

de

Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte gelet op de in het verleden behaalde
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aanzienlijke milieu- en ruimtelijke kwaliteitswinst door toepassing van de Regeling
beëindiging veehouderijtakken.
Door aankoop van een bouwtitel Ruimte voor Ruimte is zeker gesteld dat wordt voldaan aan
de voorwaarden zoals hier benoemd.
4. Het bepaalde onder het derde lid vervalt indien uit door Gedeputeerde Staten
bijgehouden gegevens blijkt dat er in totaal 3.500 ruimte voor ruimte kavels door of
vanwege de Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte zijn ontwikkeld.
Deze omvang is nog niet behaald.
5. Artikel 3.2 (kwaliteitsverbetering van het landschap) is niet van toepassing op een
bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid.
Niet van toepassing.
De benodigde bouwtitel Ruimte voor Ruimte zal worden overlegd.

3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1

Structuurvisie ‘De Avance’

Op 2 februari 2006 heeft de gemeenteraad van Asten de structuurvisie ‘De Avance’ vastgesteld. Deze
visie geeft de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van Asten weer tot het jaar 2030. De
structuurvisie is zowel een richtinggevend kader als een toetsingskader waarin gewenste en
ongewenste ontwikkelingen in de toekomst zijn beschreven. De ruimtelijke vertaling is weergegeven
op twee kaartbeelden: een structuurkaart met de bestaande kwaliteiten van de gemeente en de
strategiekaart waarin keuzes en ontwikkelingen voor de toekomst zichtbaar zijn gemaakt. Beide
kaartbeelden zijn gecombineerd tot een Ruimtelijk Model, waarin de gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen voor de komende decennia zijn weergegeven. Navolgende figuur betreft een uitsnede
van het Ruimtelijke Model, waarop de projectlocatie met blauw is omcirkeld.

Figuur 16: Uitsnede strategiekaart ‘De Avance’
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De projectlocatie is op de strategiekaart aangeduid als gelegen in ‘half gesloten agrarisch landschap’.
Het ‘half gesloten agrarische landschap’ kenmerkt zich door de jarenlange invloed die de mens heeft
gehad op dit gebied. Deze invloed heeft zijn sporen achtergelaten in de vorm van historische
bebouwingslinten- en clusters, oude akkercomplexen met een bolle ligging en agrarische gronden met
een verfijnd verkavelingspatroon. Deze cultuurhistorische en landschappelijke waarden koestert de
gemeente Asten, zonder de ontwikkeling in het gebied tot een stilstand te roepen. Het ‘half gesloten
agrarische landschap’ biedt volop kansen voor verdere agrarische en stedelijke ontwikkeling. Tevens
geeft de gemeente Asten aan dat op de projectlocatie de ontwikkeling van Ruimte voor Ruimte
woningen tot de mogelijkheden behoort.
De volgende deelstrategie voor het ‘half gesloten agrarisch landschap’ onderbouwt de herontwikkeling
van de locatie naar een woningbouwlocatie:

-

De ontwikkeling van nieuwe landgoederen en buitenplaatsen, maar ook Ruimte voor Ruimte
woningen kunnen een bijdrage leveren aan de versterking van het landschapsbeeld van het ‘half
gesloten landschap’.

Onderhavig initiatief is derhalve passend binnen het beleid zoals weergegeven in de toekomstvisie
van de gemeente Asten ‘De Avance’.

3.3.2 Woonvisie 2010 t/m 2019
De gemeente Asten is haar woonbeleid aan het actualiseren. Dit heeft geleid tot een nieuwe
gemeentelijke Woonvisie. In deze visie is het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Asten voor de
komende 10 jaar vastgelegd. De Woonvisie biedt belangrijke handvatten om richting te geven aan de
ontwikkeling van de gemeente.
De gemeente heeft de ambitie in de komende jaren de positie als aantrekkelijke woongemeente voor
alle doelgroepen te behouden en waar mogelijk te versterken. Met de Woonvisie heeft de gemeente
een goede basis om concrete woonprojecten op te pakken. Het geeft een kwantitatieve en
kwalitatieve inkleuring aan de woningbouwontwikkeling van de gemeente.
In de Woonvisie wordt als middel om de positie als aantrekkelijke woongemeente te behouden en
mogelijk te versterken, ruimte voor differentiatie en participatie genoemd. Het aanbieden van
gevarieerde woonmilieus en woonvormen moet de inwoners meer mogelijkheden bieden om in de
huidige wijk of kern naar eigen wens te wonen. Daarvoor wil de gemeente ruimte bieden voor wensen
en initiatieven van inwoners. Onderhavig Ruimte voor Ruimte initiatief is een voorbeeld van een
particulier initiatief. De ontwikkeling van een Ruimte voor Ruimte woning is daarmee passend binnen
de gemeentelijke Woonvisie. Daarnaast valt de Ruimte voor Ruimte woning niet binnen het
woningbouwprogramma zodat tevens voldoende woningbouw voor doelgroepen zoals starters plaats
kan vinden.

3.3.3 Structuurvisie Bebouwingsconcentraties
Op 14 december 2010 heeft de gemeente Asten de ‘Structuurvisie Bebouwingsconcentraties’
vastgesteld. Het doel van deze structuurvisie is het bereiken van kwaliteitsverbetering in het
buitengebied. Deze structuurvisie koppelt de realisatie van landschappelijke kwaliteit aan ‘rode’
ontwikkelingen en vormt zo het instrument voor het bereiken van de doelstelling.
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In de ‘Structuurvisie Bebouwingsconcentraties’ is de projectlocatie aangeduid als gelegen in
bebouwingsconcentratie Voorste Heusden. Het betreft een kernrandzone gelegen ten noordwesten
van

de kern

Heusden.

Navolgende

figuur

geeft een

kaartbeeld

van

de

visie

op

de

bebouwingsconcentratie Voorste Heusden uit de ‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’ weer. De
projectlocatie is rood omcirkeld.

Figuur 17: Kaartbeeld visie Structuurvisie Bebouwingsconcentraties gemeente Asten

In de ‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’ wordt onder andere ‘wonen’ genoemd als mogelijke
functie in de bebouwingsconcentratie. Ten zuidoosten van de projectlocatie is tevens aangegeven dat
het doorzicht naar het achterliggende landschap behouden dient te blijven, middels de aanduiding
‘wenselijk zicht’. Met de oprichting van een Ruimte voor Ruimte woning ter plaatse, aan Voorste
Heusden nabij 10, zal rekening gehouden dienen te worden met het behoud van het zicht op het
achterliggende landschap. Met de oprichting van een Ruimte voor Ruimte woning binnen het
betreffende kavel blijft voldoende ruimte voor doorzicht naar het achterliggende landschap behouden.
De projectlocatie heeft een frontbreedte van circa 35 meter. Met de situering van de woning is
rekening gehouden met behoud van doorzicht naar het achterliggende landschap.
De ontwikkeling van een Ruimte voor Ruimte woning is een passende ontwikkeling op basis van de
‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’.

3.3.4

‘Buitengebied Asten 2008’

Ter plaatse van de projectlocatie is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2008’ het vigerende
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2008’ is op 7 juli 2009 door de
gemeenteraad gewijzigd vastgesteld en op 10 oktober 2009 in werking getreden.
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De locatie aan Voorste Heusden is bestemd als ‘Agrarisch - landschappelijke waarden’ met de
aanduiding ‘Archeologisch aandachtsgebied’ en de aanduiding ‘Cultuurhistorisch waardevolle akkers
en kampontginningen’.
Op de verbeelding met de kansen en ontwikkelingen kent de locatie de aanduidingen
‘bebouwingsconcentratie’ en ‘extensiveringsgebied overig’.

3.3.5

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten 2016’

De gemeente Asten is doende met het actualiseren van het bestemmingsplan voor het buitengebied.
Op 19 oktober 2016 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Asten’ als ontwerp ter inzage gelegd.
Hierin is de projectlocatie bestemd als ‘Agrarisch’ met de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’
en de gebiedsaanduidingen ‘wetgevingzone – beperkingen veehouderij’,

‘overige zone –

urgentiegebied’, ‘overige zone – waardevolle akkers en kampontginningen’ en ‘overige zone –
bebouwingsconcentratie’.
Gronden die zijn bestemd als ‘Agrarisch’ zijn bedoeld voor agrarisch grondgebruik en extensief
recreatief medegebruik. De bouw van een burgerwoning is niet toegestaan ter plaatse van de
bestemming ‘Agrarisch’. De in voorbereiding zijnde herontwikkeling is dan ook niet mogelijk binnen de
regels van het vigerende bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan. Om de beoogde
herontwikkeling daadwerkelijk mogelijk te maken is derhalve een bestemmingsplanherziening
noodzakelijk. Daartoe zal de ontwikkeling worden meegenomen in het ‘Asten veegplan 2017-2’. Een
woonvlak zal worden toegevoegd ten behoeve van de oprichting van een Ruimte voor Ruimte woning
ter plaatse.

3.3.6 Bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’
Ter plaatse van de projectlocatie is tevens het bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’ vigerend.
Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 24 juni 2013 en omvat het gehele grondgebied van de
gemeente Asten waarover het gemeentelijk archeologiebeleid geïmplementeerd is. Bestaande
bestemmingsplannen waarvan de archeologische regels voldoende bescherming bieden, zijn buiten
het

bestemmingsplan

‘Asten

Archeologie

2012’

gehouden.

De

projectlocatie

is

in

het

bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’ bestemd als ‘Waarde – Archeologie 2’. De voor ‘Waarde –
Archeologie 2’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen,
mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van de op of in deze gronden aanwezige en of te
verwachten archeologische monumenten. Op of in de voor 'Waarde – Archeologie 2' aangewezen
gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van:

-

vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en/of alleen
de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders en/of parkeergarages;
of gebouwen tot maximaal 2,5 meter uit de bestaande fundering worden opgericht;

-

een bouwwerk dat geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt;
een bouwwerk waarvan de oppervlakte kleiner is dan 250 m² of minder diep reikt dan 0,4 meter
beneden maaiveld;

-

bebouwing welke nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte van 3
meter;

-

gronden die reeds verstoord zijn op een diepte van meer dan 0,4 meter beneden maaiveld.
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-

gronden waarvan op basis van eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat er geen
behoudenswaardige archeologica is aangetroffen.

Met de beoogde herontwikkeling wordt de toevoeging van een woning beoogd binnen de
projectlocatie. De verstoringsoppervlakte blijft met de beoogde herontwikkeling altijd beneden de 250
m². Een archeologisch onderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. Niettemin zal de
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ behouden blijven, waarmee aanwezige waarden ook in
de toekomst behouden blijven. De gemeente Asten heeft er voor gekozen om bij bodemverstorende
ingrepen kleiner dan de voorgenoemde ondergrenzen, de voorwaarde te kunnen verbinden dat
amateurarcheologen, georganiseerd vanuit de Heemkundekring de Vonder Asten/Someren en/of de
Archeologische Vereniging Kempen en Peelland (AVKP) archeologische waarnemingen (inspecties)
kunnen doen. Eventuele nieuwe vindplaatsen die hierbij ontdekt worden, kunnen een bijdrage leveren
aan de bewoningsgeschiedenis van het grondgebied. In overleg met de initiatiefnemer kan dit
onderzoek op vrijwillige basis plaats vinden.

Crijns Rentmeesters bv

21

Ruimtelijke onderbouwing ‘Voorste Heusden ong. nabij 10 gemeente Asten’

4.

MILIEUASPECTEN

4.1

Bodem

Voorafgaand aan het volgen van een ruimtelijke procedure dient te worden nagegaan of de
aanwezige bodemkwaliteit past bij het huidige of toekomstige gebruik. Het belangrijkste uitgangspunt
hierbij is dat eventueel aanwezige bodemverontreinigingen geen onaanvaardbare risico’s opleveren
voor de gebruikers van de bodem en dat de bodemkwaliteit niet verslechtert door grondverzet. Een
verkennend bodemonderzoek zal worden uitgevoerd.

4.2

Waterhuishouding

4.2.1

Inleiding

Het doel van de watertoets is te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op
evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante plannen
en besluiten. Een watertoets maakt de mogelijke negatieve invloeden van het initiatief binnen de
planlocatie inzichtelijk. Tevens geeft de watertoets oplossingsrichtingen aan waarmee mogelijke
optredende negatieve invloeden beperkt of ongedaan gemaakt kunnen worden. Het waterschap heeft
een aantal principes gedestilleerd, die van belang zijn als vertrekpunt van het overleg tussen
initiatiefnemer en waterbeheerder. De projectlocatie valt onder het beheer van Waterschap Aa en
Maas.

4.2.2

Principes waterschap Aa en Maas

Het waterschap Aa en Maas hanteert navolgende principes:

-

gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater;
doorlopen van de afwegingsstappen: ‘hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer’;
hydrologisch neutraal bouwen;
water als kans;
meervoudig ruimtegebruik;
voorkomen van vervuiling;
wateroverlastvrij bestemmen;
waterschapsbelangen.

4.2.3

Relevant beleid

4.2.3.1

Waterbeheerplan 2016-2021

In het Waterbeheerplan (WBP) is beschreven welke doelstellingen door Waterschap Aa en Maas
worden nagestreefd in de periode 2016 - 2021 en hoe zij die doelstellingen gaan halen. Dit is
geformuleerd aan de hand van 4 programma’s:
1.

Veilig en Bewoonbaar beheergebied
Bij dit programma gaat het er om het beheergebied zo goed mogelijk te beschermen tegen
overstromingen van de Maas en het regionale watersysteem. Goede dijken om overstromingen
vanuit de Maas te voorkomen. Voldoende ruimte voor water om overlast uit het regionale
systeem te beperken en een goede calamiteitenorganisatie om als er toch problemen dreigen te
ontstaan, zo adequaat mogelijk te kunnen handelen.
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2.

Voldoende water en Robuust watersysteem
Dit programma gaat over het zorgen voor een adequate en duurzame watervoorziening in ons
beheergebied voor de diverse gebruiksfuncties in hun onderlinge samenhang. Dit doen we door
het optimale peil en debiet na te streven in beken, kanalen, sloten én in de ondergrond
(voorraadbeheer). Droogteperioden hebben daardoor nu en in de toekomst een zo kort en klein
mogelijke impact.

3.

Gezond en Natuurlijk water
Dit programma gaat in op alle activiteiten van het waterschap die bijdragen aan het bereiken van
de doelstellingen op het gebied van gezond en natuurlijk water. We gaan in op hoe we toewerken
naar een watersysteem met een goede waterkwaliteit, dat ecologisch goed functioneert en waar
de inwoners en bezoekers van ons beheergebied van kunnen genieten.

4.

Schoon water
Dit programma gaat over de doelen en activiteiten met betrekking tot de afvalwaterketen met
daarbinnen een centrale plek voor het zuiveren van afvalwater. Het programma vertoont een
grote samenhang met het programma gezond en natuurlijk water. Immers, transporteren en
zuiveren van afvalwater is een belangrijke activiteit om tot een gezond en natuurlijk watersysteem
te komen.

4.2.3.2

Keur waterschap Aa en Maas 2015

Voor waterhuishoudkundige ingrepen ter plaatse van de projectlocatie is de ‘Keur waterschap Aa en
Maas

2015’

van toepassing. De Keur

is

een

waterschapsverordening die

gebods-

en

verbodsbepalingen bevat met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor de
waterhuishouding en het waterbeheer. Op grond van de Keur is het onder andere verboden om
handelingen te verrichten waardoor het onderhoud, aanvoer, afvoer en/of berging van water kan
worden belemmerd, zonder een ontheffing van het waterschap. De projectlocatie is niet aangeduid
als gelegen in een attentiegebied dan wel een beschermd gebied in het keurgebied.

4.2.3.3

Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van
hemelwater, Brabantse waterschappen

De drie Brabantse waterschappen, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta hanteren sinds 1
maart 2015 dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij het verhard
oppervlak

toeneemt.

Deze

(beleids)uitgangspunten

zijn

geformuleerd

in

de

‘Beleidsregel

Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse
waterschappen’.
Bij een toename en afkoppelen van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat plannen zoveel
mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De waterschappen maken bij het beoordelen van
plannen met een toegenomen verhard oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. Hoewel
er relatief veel kleine plannen zijn veroorzaken deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een
toename van de maatgevende afvoer. Het waterschap maakt grofweg onderscheid in projecten met
een toename van verhard oppervlak van maximaal 2.000 m², toename van een verhard oppervlak
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tussen de 2.000 m² en 10.000 m² en projecten met een toename van het verhard oppervlak van meer
dan 10.000 m².
Als gevolg van de beoogde herontwikkeling wordt een vrijstaande woning met daarbij bijgebouwen en
bijbehorende erfverharding opgericht. De toename aan verhard oppervlak zal niet meer bedragen dan
500 m². De oppervlakte van de woning en het bijgebouw zullen niet meer dan 250 m² bedragen.
Op basis van de Keur en de ‘Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor
afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen’ wordt geen compensatie vereist voor plannen
met een toename van verhard oppervlak van minder dan 2.000 m². Het hemelwater afkomstig van het
toegenomen verhard oppervlak mag naar bestaand oppervlaktewater worden afgevoerd, mits daarbij
in voldoende mate met de omgeving rekening gehouden wordt en geen wateroverlast op eigen terrein
of bij derden ontstaat.

4.2.4

Hemelwaterafvoer na herontwikkeling

4.2.4.1

Bodemsamenstelling en geohydrologische situatie

De maaiveldhoogte ter plaatse van de projectlocatie bedraagt circa NAP +25,9 meter. De GHG ter
plaatse van de projectlocatie is gelegen tussen 80-140 cm-mv. Ter plaatse is sprake van
veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (Hn 21).

4.2.4.2

Hydrologisch neutraal bouwen

Uitgangspunt bij nieuwbouw is dat er hydrologisch neutraal wordt gebouwd. Dit betekent dat het
hemelwater dat valt op daken en verhardingen niet versneld mag worden afgevoerd naar het
oppervlaktewater of naar het riool.
Middels de beoogde herontwikkeling neemt de oppervlakte aan bebouwing ter plaatse van de
projectlocatie niet toe met meer dan 500 m². Op grond van de regels van het waterschap zijn hiervoor
geen compenserende maatregelen noodzakelijk. Aangezien bij de locatie geen extra afvoercapaciteit
aanwezig is, dient al het hemelwater dat valt op het verharde oppervlakte te worden geïnfiltreerd. De
eigenaren zijn verplicht om het hemelwater zodanig op te vangen dat er geen overlast ontstaat voor
de aangrenzende grondeigenaren. Dit kan eventueel door het aanleggen van een zaksloot of een
infiltratielaagte op de locatie. Tevens kunnen infiltratievoorzieningen zoals infiltratiekratten gebruikt
worden. De berging dient in alle gevallen boven de GHG aangelegd te worden rekening houdend met
een regenbui van 60 mm. De grondsoort en de hoogte van het grondwater bieden ter plaatse goede
mogelijkheden voor oppervlakkige waterberging. Gezien de diepte van de GHG is een infiltratieriool in
combinatie met een infiltratielaagte dan wel een zaksloot een geschikte vorm om het hemelwater te
infiltreren. Het plangebied biedt hiervoor voldoende ruimte.

4.2.4.3

Kwaliteit van te lozen en infiltreren hemelwater

Enkel schoon regenwater mag worden geïnfiltreerd. Om de kwaliteit van het hemelwater te
garanderen, dienen onderdelen welke met regenwater in aanraking kunnen komen, te worden
vervaardigd of te bestaan uit niet-uitloogbare bouwmaterialen zoals kunststoffen of gecoat staal of
aluminium (in plaats van zink, lood of asfalt etcetera). Door het gebruik van niet-uitlogende materialen
komen geen verhoogde concentraties verontreinigende stoffen (DuBo-maatregelen) voor in het te
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infiltreren water. Infiltratie van afgekoppelde verhardingen zoals opritten, parkeerplaatsen en terrassen
mag niet verontreinigd zijn met chemische bestrijdingsmiddelen, olie, agressieve reinigingsmiddelen of
andere verontreinigende stoffen.

4.2.5

Afvalwater

Het afvalwater afkomstig van de projectlocatie wordt afgevoerd via het gemeentelijk rioleringsstelsel.
De initiatiefnemer zal de aansluitingskosten betalen. Er is sprake van voldoende capaciteit voor het
afvoeren van afvalwater.

4.3

Cultuurhistorie

De projectlocatie ligt op basis van de cultuurhistorische waardenkaart in de regio ‘Peelrand’. De
Peelrand bestaat uit een ring van middeleeuwse dorpen op enige afstand van het voormalige
veengebied van De Peel. Deze oude dorpen worden gekenmerkt door akkercomplexen, schaarse
groenlanden en voormalige heidevelden. De heidevelden zijn in de negentiende en twintigste eeuw
ontgonnen en grotendeels omgezet in landbouwgrond, waardoor er een waardevol mozaïek is
ontstaan van oude en jonge ontginningen. Enkele kastelen, diverse kloosters en de Peel-Raamstelling
verlenen het gebied extra cultuurhistorische betekenis. Tevens is de projectlocatie gelegen op het
‘Dekzandeiland

Asten-Deurne’,

dit

landschap

met

cultuurhistorisch

belang

bestaat

uit

dekzandeilanden die van elkaar worden gescheiden door beekdalen. De Voorste Heusden betreft een
lijn van redelijk hoge waarde. Aan de projectlocatie is verder geen specifieke cultuurhistorische
waarde toegekend. De beoogde herontwikkeling heeft geen gevolgen voor de cultuurhistorische
waarden in de omgeving van de projectlocatie en is in het kader van cultuurhistorie dan ook geen
bezwaar.

4.4

Archeologie

4.4.1

Verdrag van Valletta

In 1992 is het Verdrag van Valletta door de landen van de Europese Unie waaronder Nederland
ondertekend. Dit verdrag verplicht de Europese overheden tot het beschermen van archeologisch
erfgoed. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat archeologische waarden in situ bewaard
moeten blijven. Dat wil zeggen, dat er naar gestreefd moet worden om de waarden op de locatie te
behouden. Als dit niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij realisatie van bouwplannen, dan moeten de
waarden worden opgegraven en ex situ worden bewaard.

4.4.2

Wet op de archeologische monumentenzorg

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) van kracht
geworden. In de Wamz zijn de uitgangspunten van het Verdrag van Valletta voor Nederland nader
uitgewerkt. Eén van de uitgangspunten van de Wamz is dat op gemeentelijk niveau op verantwoorde
wijze wordt opgegaan met het archeologisch erfgoed. De Wamz heeft dan ook een decentraal
karakter en heeft gemeenten tot bevoegd gezag gemaakt wat betreft de zorg voor het archeologische
bodemarchief binnen hun grondgebied.
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4.4.3

Archeologiebeleid Asten

Het archeologisch beleid is vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Asten Archeologie 2012’. Dit
bestemmingsplan is vastgesteld op 24 juli 2013 en omvat het gehele grondgebied van de gemeente
Asten waarover het gemeentelijk archeologiebeleid geïmplementeerd is. In het bestemmingsplan
‘Asten

Archeologie

2012’

is

aan de projectlocatie

aan

Voorste Heusden nabij

10

de

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ toegekend, waarbij archeologisch onderzoek wordt
vereist bij bodemverstoringen dieper dan 40 cm beneden maaiveld, over een oppervlakte van meer
2

dan 250m . Deze ondergrens wordt met de beoogde herontwikkeling niet overschreden. Een
archeologisch onderzoek wordt ter plaatse van de projectlocatie dan ook niet noodzakelijk geacht.
Navolgende figuur geeft de planlocatie weer met het archeologisch beleid dat van toepassing is en
waarbij de planlocatie met rood is omcirkeld.

Figuur 18: Archeologiebeleid gemeente Asten

4.5

Flora en fauna

4.5.1

Inleiding

Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Dit
netwerk verbindt bestaande natuurgebieden die vallen onder de Europese Vogelrichtlijn- of de
Habitatrichtlijngebieden. De Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn bedoeld ter bescherming van bedreigde
levensgemeenschappen van planten en dieren en bedreigde soorten van planten en dieren en hun
leefgebieden. De Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving
middels de Wet natuurbescherming. Deze wet is op 1 januari 2017 in werking getreden en vervangt
de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

4.5.2

Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming voorziet in specifieke kaders voor gebieden die op grond van
internationale verplichtingen moeten worden beschermd, te weten de Natura 2000-gebieden, bedoeld
in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Ten aanzien van de gebiedsbescherming is het de bedoeling
dat plannen en projecten eenduidig en integraal worden getoetst op hun invloed op de te beschermen
natuurwaarden in de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden.
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Het dichtstbijzijnde gelegen Natura 2000-gebied betreft het Vogel- en Habitatrichtlijngebied ‘De Groote
Peel’. Dit gebied is op een afstand van circa 4,0 kilometer van de projectlocatie gelegen. De beoogde
herontwikkeling heeft op een dergelijke afstand geen invloed op het Vogel- en Habitatrichtlijngebied.

4.5.3

Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming heeft tot doel in het wild levende planten en dieren te beschermen met het
oog op de instandhouding van soorten. De verbodsbepalingen en afwijkingsmogelijkheden in de Wet
natuurbescherming zijn uitsluitend van toepassing op de soorten waarvoor dit onmiddellijk voortvloeit
uit de vereisten van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern, het Verdrag van Bonn,
het Biodiversiteitsverdrag en de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de
vogelbescherming. Het gaat daarbij om alle op het Europees grondgebied in het wild levende vogels
en voorts om de dieren en planten van de soorten van Europees belang die van nature op het
Nederlands grondgebied voorkomen.
Om de instandhouding van de wettelijke beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve
effecten op die instandhouding voorkomen worden. Bij de totstandkoming van een nieuw
bestemmingsplan waarbij functies gewijzigd worden, moet worden voorkomen dat conflicten met
beschermde dier- en plantensoorten ontstaan en dient dus vooraf een beoordeling plaats te vinden.
De beoogde herontwikkeling betreft de oprichting van een woning in het kader van de regeling Ruimte
voor Ruimte. In de huidige situatie is sprake van agrarisch grasland waarbij intensief wordt gemaaid.
Ter plaatse is in de huidige situatie geen sprake van bebouwing. Verwacht wordt dat enkele algemeen
voorkomende beschermde zoogdiersoorten zoals de mol, konijnen, egel en een aantal algemene
muissoorten voor kunnen komen binnen de projectlocatie. Met de beoogde herontwikkeling zullen
geen landschapselementen worden verwijderd. Ook wordt er geen bebouwing gesloopt. De beoogde
herontwikkeling heeft daardoor geen negatief effect op flora en fauna. Vanuit de algemene zorgplicht
dient evenwel tijdens de werkzaamheden continu gelet te worden op aanwezigheid van al dan niet
beschermde planten en dieren. Bij aantreffen van planten en dieren moet worden voorkomen dat deze
worden verstoord.

4.6

Geluid

Ingevolge de Wet geluidhinder moet de geluidbelasting vanwege een weg worden bepaald door
middel van een akoestisch onderzoek. Niet alleen wordt hiermee uitsluitsel verkregen over de te
verwachten geluidsbelasting over 10 jaar maar ook of en met welke planologische maatregelen
eventueel nog wel kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Het resultaat van dit
onderzoek, betrekking hebbende op de verkeersintensiteit en het wegdek van alle wegen met een
geluidszone die strekt over de planlocatie, wordt getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
Secundair wordt op basis van de uitkomst van het akoestische onderzoek bepaald of kan worden
voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB voor een nieuw te bouwen woning in
buitenstedelijk gebied en welke vereiste bouwkundige voorzieningen moeten worden getroffen.
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4.7

Agrarische bedrijvigheid

4.7.1

Inleiding

In de directe nabijheid van de locatie is een aantal agrarische bedrijven aanwezig. Deze omliggende
veehouderijen mogen geen belemmerende werking hebben op de beoogde herontwikkeling.
Andersom mogen de omliggende veehouderijen door de beoogde herontwikkeling ook niet worden
belemmerd in de ontwikkelingsmogelijkheden.
4.7.1.1

Wet geurhinder en veehouderij

Bij besluitvorming omtrent de (her)ontwikkeling van de projectlocatie dient in het kader van het aspect
‘geur’ antwoord gegeven te worden op de vragen:

-

Is ter plaatse een aanvaardbaar woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig
object).

-

Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen veehouderij en derden).

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor
vergunningverlening als het gaat om geurhinder vanwege dierverblijven van veehouderijen. De wet
geeft onder andere normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een
geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). Gemeenten mogen, binnen bepaalde grenzen, bij
verordening van de normen in de Wet geurhinder en veehouderij afwijken (artikel 6 van de wet).

4.7.1.2

Voorgrondbelasting

Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting van een individuele veehouderij bedoeld. Een
aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aspect milieu van een veehouderij wordt getoetst
aan in de wet vastgelegde standaardwaarden voor maximale voorgrondbelasting of aan de wettelijk
vastgelegde standaardwaarden voor vaste afstanden dan wel aan de waarden welke vastgelegd zijn
in een gemeentelijke verordening.

4.7.1.3

Achtergrondbelasting

De geurbelasting ten gevolge van meerdere intensieve veehouderijen in de omgeving vormt de
achtergrondbelasting. De achtergrondbelasting bepaalt het woon- en leefklimaat op een locatie.

4.7.1.4

Geurverordening

De Wgv biedt middels artikel 6 de mogelijkheid aan gemeenten om bij verordening, binnen gestelde
marges, afwijkende normen vast te stellen. De gemeenteraad van Asten heeft op 5 juli 2016 de
‘Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2016’ vastgesteld. Deze is op 9 september 2016 in
werking getreden en legt afwijkende normen voor de voorgrondbelasting binnen de gehele gemeente
vast alsmede andere waarden voor de vaste afstanden ten opzichte van melkveehouderij en
pelsdierhouderij. Ter plaatse van de projectlocatie is op basis van deze geurverordening sprake van
een maximale geurbelasting van 5oue/m³. Zie navolgende figuur, waarbij de projectlocatie rood is
omcirkeld.
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Figuur 19: Geurnormenkaart Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2016

4.7.1.5

Bedrijven in omgeving projectlocatie

In de omgeving van de projectlocatie ligt een aantal veehouderijbedrijven. Navolgende kaart geeft een
overzicht van de veehouderijbedrijven in de omgeving van de projectlocatie.

Voorste Heusden 6
Voorste Heusden 5

Voorste Heusden 8

Vaarsenhof 2

Figuur 20: Veehouderijbedrijven in de omgeving van de projectlocatie (bron: Provincie Noord-Brabant)

Aan de Vaarsenhof 2 wordt thans geen vee meer gehouden. Op de overige veehouderijen zijn de
volgende aantallen vergund:
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Figuur 21: Vergunde dieraantallen Voorste Heusden 5 (Bron: Web BVB provincie Noord-Brabant)

Figuur 22: Vergunde dieraantallen Voorste Heusden 6 (Bron: Web BVB provincie Noord-Brabant)

Figuur 23: Vergunde dieraantallen Voorste Heusden 8 (Bron: Web BVB provincie Noord-Brabant)

Als vuistregel voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat geldt dat de voorgrondbelasting
bepalend is voor de hinder, als de voorgrondbelasting tenminste de helft bedraagt van de
achtergrondbelasting. Navolgend worden derhalve de voorgrond- en achtergrondbelasting ter plaatse
van het plangebied inzichtelijk gemaakt.
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4.7.2

Voorgrondbelasting

De voorgrondbelasting betreft de geurbelasting van één individuele veehouderij en wel van die
veehouderij welke de meeste geur op het geurgevoelige object veroorzaakt, hetzij omdat het een
grote veehouderij betreft, hetzij omdat de veehouderij dicht bij het geurgevoelige object is gelegen.
Op de veehouderij aan de Voorste Heusden 8 worden slechts dieren gehouden waarvoor niet bij
ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld. Het gaat om 163 stuks melkvee en
vrouwelijk jongvee tot 2 jaar. Hiervoor dienen vaste afstanden aangehouden te worden. De afstand
tussen een geurgevoelig object en een dergelijke veehouderij dient, indien het geurgevoelig object
buiten de bebouwde kom gelegen is, minimaal 50 meter te bedragen en indien het binnen de
bebouwde kom is gelegen minimaal 100 meter. De projectlocatie ligt met een afstand van meer dan
100 meter ruim buiten de vaste afstand ten opzichte van het veehouderijbedrijf aan de Voorste
Heusden 8.
Op de overige veehouderijen worden dieren gehouden waarvoor wel een geuremissiefactor is
vastgesteld. Derhalve dient voor de dominante veehouderij de voorgrondbelasting te worden
berekend op de projectlocatie.
Het veehouderijbedrijf aan de Voorste Heusden 5 kan vanwege de ligging en de omvang worden
aangewezen als de dominante veehouderij. Voor deze veehouderij is met behulp van het programma
V-stacks de geurbelasting op de initiatieflocatie berekend. Voor de berekening van de geurbelasting
zijn de hoekpunten van de toekomstige woonbestemming genomen. De emissiepunten van de
veehouderij zijn gelegen aan de achterzijde. De gebruikte emissiepunten en de emissie per stal zijn
afkomstig uit de vigerende vergunning, afgegeven door provincie Noord-Brabant, nummer
C2067912/3453820. De nieuwe woning zal niet beperkend zijn voor de veehouderij omdat er reeds
andere woningen dichterbij zijn gelegen. De resultaten zijn navolgend weergegeven.
Brongegevens:
Volgn BronID
r.

X-coord. Y-coord. EP
Hoogte

Gem.geb.
hoogte

EP
Diam.

EP
Uittr. Esnelh.
Aanvraag

1

Voorste Heusden 1/4 180 984

378 026

6,3

4,3

2,30

0,83

7 740

2

Voorste Heusden 2/5 181 019

378 028

6,3

4,7

2,90

1,05

7 413

3

Voorste Heusden 3/6 181 029

378 015

6,0

3,9

2,70

0,40

13 150

Geur gevoelige locaties:
Volgnummer
GGLID
Xcoordinaat

Ycoordinaat

4

Noord

180 938

377 781

5,0

3,9

5

Oost

180 948

377 765

5,0

3,5

6

Zuid

180 927

377 752

5,0

3,3

7

West

180 916

377 768

5,0

3,7
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Uit de berekeningen blijkt dat de voorgrondbelasting op de initiatieflocatie op alle hoekpunten minder
dan de maximaal toegestane voorgrondbelasting van 5,0 oue/m³ bedraagt. Herontwikkeling van de
initiatieflocatie is in het kader van de voorgrondbelasting derhalve geen bezwaar.

4.7.3

Achtergrondbelasting

De achtergrondbelasting is de geurbelasting als gevolg van de veelheid aan veehouderijen in de
omgeving van een geurgevoelig object. De achtergrondbelasting is mede bepalend voor het
leefklimaat.
Ten behoeve van de beoogde herontwikkeling is met behulp van het programma V-stacks-Gebied een
berekening van de achtergrondbelasting uitgevoerd. Navolgend wordt de berekening op kaart
weergegeven waarbij de projectlocatie zwart is omcirkeld.

Figuur 24: Kaart berekening achtergrondbelasting gemeente Asten

Ter plaatse van de initiatieflocatie is volgens de gemeentelijke geurverordening sprake van een
achtergrondbelasting van 3-7 oue/m³. Gesteld kan worden dat ter plaatse sprake is van een ‘goed
woon- en leefklimaat’. Herontwikkeling van de initiatieflocatie is in het kader van de
achtergrondbelasting dan ook geen bezwaar.

4.7.4

Belangenafweging

Als gevolg van de beoogde herontwikkeling mogen veehouderijbedrijven niet onevenredig in hun
belangen worden geschaad. Deze belangen bestaan uit de voortzetting van de bestaande
bedrijfsactiviteiten en, indien concrete uitbreidingsplannen aanwezig zijn (bijvoorbeeld een reeds
vergunde uitbreiding), de realisatie van deze uitbreidingsplannen. Tussen de veehouderijen in de
omgeving en de projectlocatie liggen in alle richtingen reeds woningen, waarmee de beoogde woning
binnen de projectlocatie niet de eerst belemmerende woning zal zijn. Als gevolg de beoogde
herontwikkeling worden derhalve geen veehouderijen in de ontwikkelingsmogelijkheden belemmerd.
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4.8

Bedrijven en milieuzonering

4.8.1

Inleiding

Bij een ruimtelijke ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met milieuzoneringen van
bestaande en toekomstige bedrijven om zodoende de kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te
bevorderen. Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) opgestelde Lijst van Bedrijfsactiviteiten uit de handreiking ‘Bedrijven en
Milieuzonering’. De (indicatieve) lijst ‘Bedrijven en Milieuzonering’ uitgegeven door de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten geeft de richtafstanden weer voor milieubelastende activiteiten.
In de lijst ‘Bedrijven en Milieuzonering’ worden richtafstanden gegeven voor de aspecten geur, stof,
geluid en gevaar. De richtafstanden gelden tussen de grens van de bestemming en de uiterste grens
van de gevel van een woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunning vrij bouwen mogelijk
is.
De richtafstanden zijn afgestemd op twee omgevingstypen: ‘rustige woonwijk’ en ‘gemengd gebied’.
De richtafstanden in de VNG-publicatie kunnen in ‘gemengd gebied’, zonder dat dit ten koste gaat van
het woon- en leefklimaat, met één afstandsstap verlaagd worden. Het kan in dergelijke gebieden gaan
om bestaande gebieden met functiemenging en om gebieden waar bewust functiemenging wordt
nagestreefd, bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te brengen. De omgeving van de
projectlocatie kan derhalve worden getypeerd als gemengd landelijk gebied.

4.8.2

Bedrijven en milieuzonering binnen projectlocatie

Binnen de projectlocatie is geen sprake van niet-agrarische bedrijvigheid.

4.8.3

Bedrijven en milieuzonering in omgeving projectlocatie

Op een afstand van circa 30 meter ten noorden van de projectlocatie is een tuincentrum gelegen:
GroenRijk Asten-Heusden. Voor een dergelijk bedrijf, met een typering milieucategorie 2, geldt een
minimale afstand van 30 meter tot een gevoelige locatie. Deze afstand mag echter worden verlaagd
met één stap omdat de locatie zich in het omgevingstype ‘gemengd gebied’ bevindt. Derhalve dient
tenminste 10 meter afstand te worden gehouden tot een gevoelige functie. Met de situering van de
beoogde woning wordt rekening gehouden met deze verplichte afstand.
Oostelijk van de projectlocatie bevindt zich een glastuinbouwbedrijf, een functie die kan worden
gecategoriseerd in categorie 2. Voor een dergelijk bedrijf, met een typering milieucategorie 2, geldt
een minimale afstand van 30 meter tot een gevoelige locatie. Deze afstand mag echter worden
verlaagd met één stap omdat de locatie zich in het omgevingstype ‘gemengd gebied’ bevindt.
Derhalve dient tenminste 10 meter afstand te worden gehouden tot een gevoelige functie. Met de
situering van de beoogde woning wordt rekening gehouden met deze verplichte afstand.

4.9

Externe veiligheid

4.9.1

Inleiding

Onder externe veiligheid verstaat men het beheersen van risico’s die direct of indirect voortvloeien uit
de opslag, de productie, het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het risico is daarbij
gedefinieerd als ‘de kans op overlijden’ voor personen. De aanwezige risico’s zijn zeer afhankelijk van
het brontype.

Crijns Rentmeesters bv

33

Ruimtelijke onderbouwing ‘Voorste Heusden ong. nabij 10 gemeente Asten’

De relevante typen zijn: bedrijven, vervoer van gevaarlijke stoffen (per spoor, over de weg en het
water) en kabels en leidingen. Deze aspecten worden in de navolgende (sub)paragrafen nader
toegelicht.

4.9.2

Bedrijven

De projectlocatie is op de risicokaart van de provincie Noord-Brabant niet aangewezen als gelegen in
een risicogebied van een bedrijf met betrekking tot de externe veiligheid.

4.9.3

Vervoer van gevaarlijke stoffen

4.9.3.1

Vervoer over het spoor

Op het grondgebied van de gemeente Asten bevindt zich geen spoortracé. Dit aspect is dus niet van
toepassing.
4.9.3.2

Vervoer over de weg

Het transport van gevaarlijke stoffen moet primair via het hoofdwegennet plaatsvinden. Woonkernen
moeten hierbij vermeden worden. De grotere doorgaande wegen in de gemeente waarover dergelijke
transporten zullen plaatsvinden zijn de autosnelweg A67 en de provinciale weg N279. Aan de rand
van gemeente loopt de N266 in Someren. De dichtstbijzijnde gelegen route betreft de N279, gelegen
op een afstand van circa 1,7 kilometer van de projectlocatie. De projectlocatie ligt op een zodanige
afstand van deze route dat beïnvloeding normaliter niet plaats zal vinden.
4.9.3.3

Vervoer over het water

Op het grondgebied van de gemeente Asten bevinden zich geen waterwegverbindingen waarover
gevaarlijke stoffen vervoerd worden. Dit aspect is dus niet van toepassing.

4.10 Kabels en leidingen
Aan de westzijde van de gemeente Asten, parallel aan de gemeentegrens met Someren, bevindt zich
een hoogspanningslijn. Daar is tevens een gasleiding gelegen. De projectlocatie is op een afstand van
circa 1500 meter van deze hoogspanningslijn en buisleiding gelegen. Interactie kan dan ook niet
plaatsvinden.

4.11 Luchtkwaliteit
4.11.1 Inleiding
Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Met de Wet luchtkwaliteit en de
bijbehorende bepalingen en hulpmiddelen wil de overheid zowel de verbetering van de luchtkwaliteit
bewerkstelligen als ook de gewenste ontwikkelingen in ruimtelijke ordening doorgang laten vinden. De
Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het
Nationaal Samenwerkingsprogramma. Binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma werken het
Rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. Het
Nationaal Samenwerkingsprogramma is op 1 augustus 2009 in werking getreden. De programmaaanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen.
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4.11.2 Invloed herontwikkeling op luchtkwaliteit
Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze ‘niet in betekende mate’
(NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging als de 3% grens niet wordt overschreden. In de
‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen’ wordt aangeven op welke manier snel kan worden
vastgesteld of de bijdrage van een nieuwbouwproject op de luchtkwaliteit valt onder de term ‘niet in
betekenende mate’. De regeling geeft een harde omschrijving van het aantal gevallen. Voor
woningbouw geldt bij 1 ontsluitingsweg een aantal van 1.500 nieuwe woningen netto. Bij twee
ontsluitingswegen geldt een aantal van 3.000 woningen netto. Aangezien het plan slechts de bouw
van één Ruimte voor Ruimte woning mogelijk maakt, kan worden gesteld dat dit plan onder het begrip
NIBM valt en de luchtkwaliteit niet verder hoeft te worden onderzocht.

4.11.3 Luchtkwaliteit omgeving projectlocatie
In Nederland is een aantal plekken waar de achtergrondconcentratie fijnstof boven de wettelijke norm
ligt, waaronder in de gemeente Asten. Volgens EU-normen mag de daggemiddelde concentratie niet
meer dan 35 dagen per jaar hoger zijn dan 50 µg/m³. Voor het jaargemiddelde geldt een norm van 40
µg/m³. Navolgende figuur geeft de concentratie fijnstof ter plaatse van de projectlocatie weer, waarbij
deze rood omcirkeld is.

Figuur 25: Uitsnede fijnstofkaart gemeente Asten

De concentratie fijnstof ter plaatse van de projectlocatie bedraagt 0 - 26 µg/m³. De concentratie fijnstof
blijft daarmee ruimschoots onder de toegestane normen van 40 µg/m³ en 50 µg/m³. Herontwikkeling
van de projectlocatie is derhalve in het kader van fijnstof geen bezwaar.
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4.12 Verkeer en infrastructuur
De projectlocatie is gelegen aan de Voorste Heusden. De Voorste Heusden verbindt richting het
noorden Heusden met Asten. De Voorste Heusden betreft een tweebaansweg met een evenwijdig
lopend en vrijliggend fietspad aan beide zijdes van de projectlocatie. Op de Voorste Heusden is een
maximale snelheid van 60 km/h toegestaan buiten de bebouwde kom en 50 km/h binnen de
bebouwde kom. De projectlocatie ligt derhalve in de bebouwde kom.
De beoogde Ruimte voor Ruimte woning wordt ontsloten op de Voorste Heusden via een nieuw te
realiseren inrit. Hierbij zal zorg worden gedragen voor het behouden van een veilige situatie met
betrekking tot langzaam verkeer dat gebruik maakt van het fietspad aan de Voorste Heusden.
Binnen de projectlocatie wordt op eigen perceel ruimte gevonden voor parkeren. Er worden minimaal
twee parkeerplaatsen bij de woning gerealiseerd, exclusief garage. De projectlocatie biedt hiervoor
voldoende ruimte.
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5.

UITVOERBAARHEID

5.1

Economische uitvoerbaarheid

Op 1 juli 2008 is samen met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de Grondexploitatiewet (Grexwet) in
werking getreden. In deze Grexwet is bepaald dat een gemeente bij het vaststellen van een
planologische maatregel, die mogelijkheden biedt voor de bouw van één of meer hoofdgebouwen,
verplicht is maatregelen te nemen die verzekeren dat de kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling
van de locatie worden verhaald op de initiatiefnemer van het plan. Voor de ontwikkeling van dit plan is
er sprake van een particulier initiatief. De gemeente Asten zal in het kader van het bepaalde in de
Grexwet daarom alle door de gemeente te maken kosten verhalen op de initiatiefnemer. De
initiatiefnemer zal derhalve met de gemeente Asten een anterieure overeenkomst sluiten. Op deze
wijze is de financiële haalbaarheid van het plan gegarandeerd.
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1 INLEIDING
1.1 Aanleiding en doel van het project
De voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente Asten, sectie K, nummers 551 en 616, oppervlakte respectievelijk 31 are en 10 ca en 1 ha 95
a en 10 ca, terplaatse bekend als Waardjesweg nummer 15. Deze percelen vormen samen één bestemmingsvlak. De initiatiefnemer is voornemens op perceel 616 het aantal volières uit te breiden en
een tweede bedrijfsgebouw te realiseren. Het project sluit aan bij het bestaande project op perceel
551. Beide percelen hebben een bedrijfsbestemming, maar het perceel waar nu de uitbreiding aan de
orde is, is alleen als demonstratieplaats bestemd en in gebruik en zal daarom in de toekomst tevens
dienen voor het houden van roofvogels. Het nieuwe bedrijfsgebouw zal dienen voor opslag, het houden van vogels en de realisatie van een valkenkwekerij. Omdat alleen perceel 551 mag worden bebouwd kan de uitbreiding alleen worden gerealiseerd na wijziging van het bestemmingsplan.

Afbeelding 1: Boven: links: topografisch perceel,
midden luchtfoto en rechts kadastrale situatie,
Onder: plattegrond nieuwe ontwikkeling

Het plan voorziet in de plaatsing van een 2 meter
hoog hekwerk langs de Waardjesweg en de realisatie van vogelverblijven langs de perceelgrenzen
aan de oost- en zuidzijde van het kadastraal perceel 616 en een bedrijfsgebouw aan de westzijde
van dit perceel ter hoogte van het bestaande bedrijfsgebouw (zie afbeelding 1). De vogelverblijven
zijn over een lengte van circa 275 meter 20 meter diep, waarvan 17 meter gaaswerk en 3 meter gesloten dak met een totale oppervlakte van 5500 m2, waarvan 4675 m2 gaaswerk. Aan de noordzijde is
de afstand van de bebouwing tot aan de perceelgrens 3 meter, aan de oostzijde 6 meter en vanaf de
Waardjesweg 5 meter. Het bedrijfsgebouw heeft een afmeting van 25 x 20 m en staat op gelijke hoogte als het bestaande gebouw. De oppervlakte is 500 m2. Het totale bebouwde oppervlakte is daarmee
6000 m2, waarvan 4675 m2 bestaande uit gaas.
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1.2 Ligging en begrenzing locatie

1

2

Foto 2

Foto 1

Afbeelding 2: boven: foto van de locatie en onder: ligging van de locatie in de omgeving op topografische kaart
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De locatie ligt in het buitengebied ten zuiden van de kern Asten. Het gebied geldt als glastuinbouwgebied, maar daarin ligt tevens de waterzuiveringsinstallatie aan de Waardjesweg, terwijl de onderhavige
locatie aan de overzijde ervan ligt, dus aan de andere zijde van de Waardjesweg. De Waardjesweg is
een verbindingsweg tussen de Heesakkerweg en de Korhoenweg / Antoniusstraat richting Heusden.

Afbeelding 3: links: grens plangebied, midden: luchtfoto plangebied en rechts: verbeelding (plankaart) vigerend
bestemmingsplan Buitengebied Asten 2008.

1.3 Vigerende bestemmingsplan(nen)
Voor de onderhavige locatie is het bestemmingsplan “Buitengebied Asten 2008” (vastgesteld 7 juli
2009 en onherroepelijk 7 juli 2011) vigerend. De gronden zijn conform de verbeelding van het bestemmingsplan, bestemd voor 'Bedrijf' en verder liggen de gronden in archeologisch aandachtsgebied
en binnen de aanduiding concentratiegebied glastuinbouw. Tenslotte liggen de gronden ook in de
hindercirkel van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor niet-agrarische bedrijven. Op de onderhavige gronden is alleen een ‘Roofvogeldemonstratiecentrum’ toegestaan, zónder bedrijfswoning en is een maximale bebouwing toegestaan van 692 m2. Binnen het bestemmingsvlak is een bouwvlak aangegeven
en uitsluitend daarin mogen gebouwen worden opgericht. De bestaande gebouwen staan in het
bouwvlak.
Bouwwerken dienen op een afstand van minimaal 3 meter tot de perceelgrens te staan. Bedrijfsgebouwen hebben een maximale goothoogte van 5,5 meter en een (nok)hoogte van 10 meter.
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De maximale oppervlakte van de bedrijfsbebouwing mag onder voorwaarden met 15% worden vergroot door middel van een ontheffing. Met de gewenste ontwikkeling wordt deze oppervlaktemaat
overschreden. Door het volgen van een ruimtelijke procedure op basis van deze goede ruimtelijke is
een uitbreiding van de bebouwde oppervlakte toe te staan. Daarvoor worden de volgende voorwaarden als uitgangspunt gehanteerd:
a. de belangen van de omliggende (niet) agrarische bedrijven en andere functies worden niet
onevenredig aangetast;
b. er vindt geen toename van de milieubelasting plaats;
c. er vindt geen opslag buiten de gebouwen plaats;
d. er dient sprake te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; daartoe dient een erfbeplantingsplan te worden overlegd;
e. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
f.

door middel van een onderzoek naar de waterstaatkundige consequenties dient te worden
aangetoond dat sprake is van hydrologisch neutraal bouwen;

g. mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in de artikelen 6.1 en 6.2 omschreven
doeleinden; (doeleinden)
h. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast;
Op 18 april 2017 is het bestemmingsplan “Buitengebied Asten” vastgesteld. Onderhavige gronden
hebben daarin de bestemming “Bedrijf” en op de verbeelding de aanduiding “roofvogeldemonstratiecentrum”, “concentratiegebied glastuinbouw” en “geurzone”. Ingevolge dit plan zijn dezelfde regels op
de gronden van toepassing.
Aan de voorliggende ontwikkeling zijn twee principeverzoeken vooraf gegaan. De eerste betrof het
verzoek van 22 februari 2012, waarin de medewerking werd gevraagd om een uitbreiding aan bedrijfsbebouwing tot te staan, mede gericht op het opkweken van jonge roofvogels. Een uitbreiding
werd voorstelbaar geacht, maar gevraagd werd het plan verder uit te werken.
Deze uitwerking werd met het principeverzoek van 8 april 2015 voorgelegd. Omdat er naast de bouw
van volières tevens werd voorzien in een nieuw bezoekerscentrum voor educatie en tentoonstellingen
met bijbehorende horeca, werd het plan als een sterk recreatief karakter beoordeeld. Dit werd niet
passend gevonden op de locatie aan de Waardjesweg. Ook een beoogde bedrijfswoning werd hier
niet haalbaar geacht.
Gelet op bovenstaande werd via deze ruimtelijke onderbouwing alsnog het oorspronkelijk beoogde
plan uitgewerkt.
Per 1 januari 2015 hanteert de gemeente het principe van “veegplannen”. In de veegplannen worden
de plannen van (particuliere) initiatiefnemers gebundeld in één bestemmingsplan, worden de project
omgevingsvergunningen verwerkt en worden ambtelijke wijzigingen (omissies) hersteld.
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De voorliggende nieuwe ruimtelijke ontwikkeling wordt met deze ruimtelijke onderbouwing toegevoegd
aan het eerstvolgende veegplan.

1.4 Leeswijzer
In deze ruimtelijke onderbouwing wordt aangegeven waarom deze is opgesteld en welke afwegingen
hebben plaatsgevonden in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Hierna volgt een beschrijving van het gebieds- en besluitprofiel en het beleidskader. Daarna wordt ingegaan op de milieuhygienische aspecten en tenslotte volgt de belangenafweging.
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING
2.1 Gebiedsprofiel
Het plangebied ligt in de Peelrand. De Peelrand bestaat uit een ring van middeleeuwse dorpen op
enige afstand van het voormalige veengebied van De Peel. Deze oude dorpen worden gekenmerkt
door akkercomplexen, schaarse groenlanden en voormalige heidevelden. De heidevelden zijn in de
negentiende en twintigste eeuw ontgonnen en grotendeels omgezet in landbouwgrond, waardoor er
een waardevol mozaïek is ontstaan van oude en jonge ontginningen. Enkele kastelen, diverse kloosters en de Peel-Raamstelling verlenen het gebied extra cultuurhistorische betekenis.

Afbeelding 4: Uitsnede: Boven: uit provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW), Onder: historische
topografische data voor de periode t/m 1925.

Het hoofdlandschap is het ‘Zandlandschap’. Dit landschap bestaat uit de met oude bouwlanden en
stuifduinen bedekte dekzandeilanden van Asten, Deurne, Vlierden en Milheeze. De eilanden worden
van elkaar gescheiden door de beken de Astensche Aa, Oude Aa en Kaweische loop. In het noorden
wordt de grens gevormd door het beekdal van de Esperloop, in het zuiden door het beekdal van de
Aa. De genoemde beekdalen ontspringen op de oostelijker gelegen Peelhorst.
De onderhavige gronden waren vroeger reeds in gebruik als agrarische grond en onbebouwd. De
huidige bebouwing is er ontstaan vanaf circa 40 jaar geleden en betreft geen cultuurhistorische waardevolle gebouwen.
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Asten is gelegen ten zuidoosten van het stedelijk netwerk Eindhoven-Helmond. Dwars door het gemeentelijk grondgebied loopt de Rijksweg A67 (oost-west). De Waardjesweg loopt van de zuidkant
van de kern Asten naar de zuidwestkant van Heusden waar het aansluit op de Antoniusstraat.
Aan het bebouwingslint van Waardjesweg zijn hoofdzakelijk glastuinbedrijven met kassencomplexen
gevestigd. De Waardjesweg wordt voor een groot gedeelte begeleid met een bomenlaan. Op sommige gedeeltes langs de weg zijn open akkergronden te zien. Waardjesweg heeft een gesloten karakter
door de vele beplanting, bomen en bebouwing.

2.2 Projectprofiel, stedenbouwkundige en ruimtelijke effecten
De percelen kadastraal bekend gemeente Asten, sectie K, nummers 551 en 616, met een oppervlakte
van respectievelijk 31 are en 10 ca en 1 ha 95 a en 10 ca, terplaatse bekend als Waardjesweg nummer 15, zijn ten behoeve van het roofvogeldemonstratiecentrum in gebruik. Op het perceel K551
staan nu een bedrijfsgebouw en vogelverblijven. Het perceel 616 is uitsluitend een demonstratieterrein. De nieuwe ontwikkeling zoals afgebeeld en beschreven bij afbeelding 1, vindt plaats op het demonstratieterrein, dat overigens dezelfde functie behoudt. De afstand tot de perceelgrens is langs de
tuinbouwkas 3 meter tot de perceelsgrens en aan de oostzijde 6 meter, welke ruimte tevens wordt
gebruikt voor de aanleg van een groensingel en eventueel een infiltratiegreppel voor het hemelwater.
Aan de zijde van de Waardjesweg zal een afstand van 5 meter van de perceelgrens in acht worden
genomen. Het bedrijfsgebouw zal op gelijke hoogte (rooilijn) staan als het bestaande gebouw.
De bebouwing aan de oostzijde loopt parallel aan de bebouwing van het aangrenzende perceel waarop een glastuinbouwbedrijf is gevestigd. Aan de zuidzijde van het perceel grenst de bebouwing aan
een perceel dat als weide in gebruik is en waarop een schuur staat, parallel aan de perceelgrens.
Het in het plan opgenomen bedrijfsgebouw staat aan de westelijke kadastrale perceelgrens, minimaal
3 meter van de Waardjesweg en nabij de toegangspoort tot het perceel. Daarmee is sprake van een
goede ontsluiting. Er komen niet méér bezoekers omdat het aantal demonstraties niet wordt uitgebreid. Het uitbreiden van het aantal voliéres en het houden en kweken van vogels houdt geen uitbreiding van dusdanige activiteiten in dat er meer verkeersbewegingen ontstaan. Het aantal vogels gaat
van 40 stuks naar 80 stuks, waarbij de grotere roofvogels uit welzijnsoogpunt naar de nieuwe, grotere
verblijven gaan. De parkeerbehoefte en -capaciteit blijven gelijk. Zie ook hoofdstuk 4.8.
Het ruimtelijk effect is daarmee heel beperkt en gelet op de niet gewijzigde functie zal er geen belangrijke aantasting van het woon- of leefklimaat aan de orde zijn, noch hinder ontstaan voor andere bedrijven. In de volgende hoofdstukken komen deze aspecten gedetailleerder aan bod.
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3 BELEID
3.1 Inleiding
Hierna wordt ingegaan op het vigerend ruimtelijk beleid voorzover dat voor dit project van belang is.

3.2 Rijksbeleid
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. In de SVIR worden drie hoofddoelen genoemd om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden
voor de middellange termijn (2028). Deze hoofddoelen zijn:
• het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur van Nederland;
• het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;
• het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische
waarden behouden zijn.
Voor de drie rijksdoelen zijn onderwerpen van nationaal belang genoemd, waarmee het Rijk aangeeft
waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken.
Relevant voor het voorliggend plan is het verbeteren van de milieukwaliteit, de natuur en gebiedsgerichte belangen en opgaven. Met de beoogde ontwikkeling worden de stedenbouwkundige randvoorwaarden niet aangetast. Voor zover van belang voor dit relatief kleinschalig plan worden de specifieke
onderwerpen in de voorliggende ruimtelijke onderbouwing aan de orde gesteld. Er zijn geen strijdigheden met nationale belangen aan de orde. Voor de gemeente Asten zijn geen directe rijksdoelen
benoemd.
In de AMvB Ruimte zijn de nationale belangen opgenomen die juridische borging vereisen en daarom
doorwerken in bestemmingsplannen. Gezien de kleinschaligheid van het plan heeft deze AMvB geen
gevolgen voor het voorliggend plan.

3.3 Provinciaal beleid
Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing:

Afbeelding 5: Van toepassing zijnde provinciale regelingen
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1) Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (partiële herziening 2014)
De Structuurvisie RO 2010 - partiële herziening 2014 is met ingang van 19 maart 2014 in werking
getreden. De structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met een
doorkijk naar 2040) en is een uitvloeisel van de Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in werking
trad. De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie en geeft een ruimtelijke vertaling van de opgaven en doelen uit de Agenda van Brabant. In de Agenda van Brabant is aangegeven
dat Brabant tot de top van de Europese kennis- en innovatieregio's wil blijven behoren. Met een daarop gebaseerde Investeringsstrategie wil de provincie de structuur van Noord-Brabant op een aantal
onderscheidende kwaliteiten concreet versterken. Eind 2010 hebben Provinciale Staten de eerste
tranche investeringsvoorstellen vastgesteld, gericht op: weginfrastructuur, Energietransitie, Brabant
Stad Culturele Hoofdstad, Olympisch plan Brabant, Cultuurhistorische Complexen en Landschappen
van Allure.
Ook de instrumenten die de provincie inzet om deze opgaven te bereiken, staan in de structuurvisie
beschreven. De opgaven leiden tot ruimtelijke keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van NoordBrabant. Deze ruimtelijke keuzes zijn vertaald in 14 provinciale ruimtelijke belangen. Bij deze ruimtelijke keuzes hanteert de provincie twee leidende principes: 1. Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid en
2. Vestigings- en leefklimaat en gezondheid. Dit betekent dat deze richting geven aan het maken van
keuzes en een belangrijke rol spelen in de uitwerking van de provinciale belangen.
De structuurvisie is opgebouwd uit twee delen en een uitwerking. In het eerste deel, Deel A, leest u de
kern van de visie van de provincie op de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Brabant. De ruimtelijke
opgaven staan in Hoofdstuk 2 . Ruimtelijke opgaven voor Noord-Brabant. De opgaven komen voort uit
trends, ontwikkelingen én uit de intrinsieke ruimtelijke kwaliteiten van Noord-Brabant. Hoofdstuk 3 .
Provinciale belangen en ruimtelijke keuzes beschrijft de feitelijke ruimtelijke visie van de provincie.
Welke ruimtelijke keuzes maakt de provincie en wat zijn de ruimtelijke belangen die de provincie behartigt? Tenslotte staat in Hoofdstuk 4. Provinciale Sturingsfilosofie, de wijze waarop de provincie haar
visie wil realiseren. Wanneer kiest de provincie voor een ontwikkelende, een beschermende of juist
een stimulerende manier van sturen.
Deel B van de structuurvisie 'Ruimtelijke structuren' beschrijft de wijze waarop de provincie de visie uit
werkt in vier robuuste ruimtelijke structuren: Groenblauwe structuur, Landelijk gebied, Stedelijke structuur en Infrastructuur. In de structuren staat hoe de provincie aankijkt tegen de ontwikkeling van functies. Al deze hoofdstukken bevatten een Uitvoeringsparagraaf. Hierin staat welke instrumenten de
provincie in zet om de doelen uit de structuurvisie te realiseren. Dit is een dynamisch onderdeel van
de structuurvisie. Het kan periodiek worden herzien. Bij de partiële herziening van de Svro in 2014
heeft een eerste periodieke aanpassing van de uitvoeringsparagrafen agenda plaatsgehad.
Een specifiek onderdeel van de structuurvisie zijn de Gebiedspaspoorten. Dit is een uitwerking van de
structuurvisie die als een apart document is vastgesteld. De gebiedspaspoorten bevatten de landschapskenmerken die bepalend zijn voor de kwaliteit van een gebied of een landschapstype en hoe
ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het behoud en versterking daarvan.
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De onderhavige locatie is op de visiekaart gelegen in een mozaïeklandschap, dat bestaat uit landbouwkavels rondom de bebouwing van dorpen en buurtschappen. Waardevolle elementen in dit landschapstype zijn de historische bomen, de kavelrandbeplanting, de kavelgrootte en de verspreid
staande bebouwing.

Afbeelding 6: Uitsnede visiekaart (Mozaieklandschap) en structurenkaart (Accentgebied agrarische ontwikkeling)

Op de structurenkaart behorende bij de Structuurvisie ruimtelijke ordening is de onderhavige locatie
gelegen binnen de zone ‘accentgebied agrarische ontwikkeling’, waar het beleid gemengd landelijk
gebied van toepassing is. In aanvulling daarop wil de provincie optimale ontwikkelingsmogelijkheden
bieden voor het verbeteren van de agrarische productiestructuur. In de gemengde plattelandseconomie is naast ruimte voor de land- en tuinbouw ook ruimte voor de ontwikkeling van niet-agrarische
functies, zoals toerisme, recreatie, kleinschalige bedrijvigheid, zorgfuncties, etc. Dit kan door verbreding van agrarische activiteiten maar ook als zelfstandige functie, met name op vrijkomende locaties.
Op onderhavige locatie is sprake van een zelfstandige functie die niet strijdig is met c.q. past in dit
beleid.
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2) Verordening Ruimte 2014
Afbeelding 7: Uitsnede Verordening Ruimte

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Deze wet bepaalt dat als het vanuit provinciale belangen noodzakelijk is, Provinciale Staten een verordening kunnen vaststellen die regels bevat omtrent op te
stellen bestemmingsplannen, afwijkingsbesluiten en beheersverordeningen. Deze verordening is daarmee een
belangrijk instrument voor provincies, om invloed te hebben
op de inrichting van haar grondbeleid. Gemeenten en planopstellers moeten bij het opstellen van dergelijke besluiten de regels van de Verordening ruimte 2014 toepassen, waarmee de gemeentelijke
bevoegdheden worden ingeperkt.
Belangrijke onderwerpen in de Verordening ruimte zijn:
- ruimtelijke kwaliteit;
- stedelijke ontwikkelingen;
- natuurgebieden en andere gebieden met waarden;
- agrarische ontwikkelingen, waaronder de zorgvuldige veehouderij;
- overige ontwikkelingen in het buitengebied.
De onderhavige locatie is aangeduid als doorgroeigebied voor de glastuinbouw.
Het plan heeft betrekking op een bestaande niet-agrarische functie in gemengd landelijk gebied. Een
bestemmingsplan kan voorzien in een uitbreiding of wijziging.
Daarvoor worden in de Verordening ruimte 2014 de volgende voorwaarden als uitgangspunt gehanteerd:
2

1. de totale omvang van het bouwperceel van de beoogde ontwikkeling bedraagt hooguit 5.000 m ;
2. het draagt bij en past binnen de beoogde ontwikkeling van gemengd landelijk gebied
3. overtollige bebouwing wordt gesloopt;
4. de beoogde ontwikkeling leidt niet tot een bedrijf, behorend tot de milieucategorie 3 of hoger;
5. de beoogde ontwikkeling leidt niet tot twee of meer zelfstandige bedrijven;
6. de beoogde ontwikkeling leidt niet tot een kantoorvoorziening met een baliefunctie;
7. de beoogde ontwikkeling leidt niet tot een detailhandelsvoorziening met een verkoopvloeroppervlakte van meer dan 200 m

2;

8. aangetoond is dat de ruimtelijke ontwikkeling ook op langere termijn past binnen de op grond van
deze verordening toegestane omvang;
9. de beoogde activiteit leidt niet tot een grootschalige ontwikkeling.
Van de voorwaarden 1, 4 en 9 kan worden afgeweken mits uit een verantwoording blijkt dat de ontwikkeling in redelijke verhouding staat tot de bestaande omvang en/of bestaande aantallen bezoekers/overnachtingen, overeenkomstige toepassing is gegeven aan de voorwaarden voor uitbreiding
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van bedrijven in de kern landelijk gebied indien vestiging van het bedrijf vanwege de aard van de activiteiten op een bedrijventerrein in de rede ligt en de ontwikkeling in redelijke verhouding staat tot
de vereiste zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit.
Een bedrijf als het onderhavige roofvogelcentrum moet in een relatief rustige omgeving liggen, zoals
in dit geval in het buitengebied bij het rustige bedrijf van de zuiveringsinstallatie en de glastuinbouwbedrijven. Op een bedrijventerrein is er in het algemeen sprake van relatief veel en zwaar vrachtverkeer en allerlei geluiden door bedrijfswerkzaamheden. Dit heeft een negatieve impact op (c.q. de
kweek van) de veelal zeldzame vogelsoorten die worden gehouden.
Overigens wordt in glastuinbouwgebied in het algemeen een perceel voor bijna 100% bebouwd. Het
plan betreft de uitbreiding van een bestaande functie (houden van dieren) in het gemengd landelijk
gebied en mag derhalve als zijnde passend binnen het gemengd landelijke gebied worden geacht.
De totale omvang van het bouwperceel van de beoogde ontwikkeling bedraagt 6000 m2 en is dus
groter dan de genoemde 5000 m2. Hiervan kan worden afgeweken indien dit in redelijke verhouding
staat tot de bestaande omvang.
De bestaande omvang is 692 m2. De nieuwe voliéres bestaan echter hoofdzakelijk uit transparant/open gaas in tegenstelling tot de bestaande bebouwing. Ten opzichte van de ‘gesloten’ bebouwing wordt aan de bestaande bebouwing van 692 m2 dus 1325 m2 ‘gesloten’ bebouwing toegevoegd,
hetgeen in redelijke verhouding staat tot de bestaande omvang, gelet op de aard van het bedrijf en
haar activiteiten. Het dierenwelzijn wordt hierdoor verbeterd.
In de bestaande collectie van het bedrijf bevinden zich grote roofvogelsoorten. Het bedrijf heeft al
meer dan 40 jaar ervaring met roofvogels en is succesvol in de kweek van bijvoorbeeld de zeldzame
Arenden. Het uitsterven van de soort kan met een succesvolle kweek en de deelname aan specifieke
kweekprogramma’s gericht op het terugplaatsen van de vogels in de natuur worden voorkomen.
De vogels worden in verband met het welzijn van de dieren in grote volières geplaatst om zo goed
mogelijk een natuurlijke omgeving te benaderen. Dat komt ook de kweekresultaten ten goede.
Daarnaast zijn extra volières noodzakelijk. De vogels worden in de broedtijd weliswaar in één volière
ondergebracht,

maar

buiten

die tijd moeten deze vogels
solitair en dus gescheiden van
elkaar worden gehouden.
Afbeelding 8: Voorbeeld van volière zoals beoogd in het plan.
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Het nieuwe bedrijfsgebouw maakt de kweek van Valken mogelijk, hetgeen in het bestaande gebouw
niet het geval is. Deze vogelsoort heeft een gesloten omgeving nodig, hetgeen in het nieuwe bedrijfsgebouw ook mogelijk zal zijn. Naast de kweekruimte is er ook ruimte nodig voor het in quarantaine
houden van vogels en het plaatsen van broedmachines.
Er is géén sloop van bouwwerken aan de orde. De bestaande bebouwing wordt gehandhaafd, terwijl
de nieuwe bebouwing op open terrein (weide) wordt gerealiseerd. De omvang zal in de toekomst niet
toenemen daar het resterende open terrein is bedoeld als demonstratieterrein en het terrein daarvoor
geschikt moet blijven. Meer bebouwing zou deze belangrijke activiteit dus te zeer beperken of onmogelijk maken. De ontwikkeling zal daarom ook niet leiden tot een grootschalige(r) ontwikkeling. Ook de
voorwaarden onder 4 t/m 7 zijn niet van toepassing op de beoogde situatie.
Het aantal roofvogels gaat van 40 stuks naar 80 stuks. Met dat aantal is er een duurzame basis om
voldoende en optimaal aan de kweekprogramma’s deel te kunnen nemen. Vanuit welzijnsoogpunt
zullen de grotere roofvogelsoorten naar de nieuwe, grotere verblijven gaan. Het aantal demonstraties
en het aantal bezoekers neemt niet toe. Ook ten aanzien van verkeer en parkeren is er geen wijziging
aan de orde. De nieuwe uit welzijnsoogpunt ruimere vogelverblijven bestaan voornamelijk uit gaas en
zijn gesitueerd op het demonstratieterrein, zoals dat in het bestemmingsplan is vastgelegd. Er wordt
dus alleen gebruik gemaakt van de bestaande ruimte/percelen. Het geheel wordt ruim landschappelijk
ingepast. De gewenste ontwikkeling staat daarom in redelijke verhouding tot de vereiste zorgplicht
voor ruimtelijke kwaliteit.
3) Ruimtelijke kwaliteit
In de Verordening ruimte zijn in de vorm van een zorgplicht regels opgenomen ter bevordering en
versterking van de ruimtelijke kwaliteit en een zorgvuldig ruimtegebruik. In ieder geval hoort daarbij
een goede landschappelijke inpasbaarheid. Hierbij dient ook verwezen te worden naar de gemeentelijke structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap.
De beoogde ontwikkeling vindt plaats op percelen die volgens het bestemmingsplan in beginsel bedoeld zijn voor de vestiging van glastuinbouwbedrijven met de daarbij behorende bebouwing. In voorliggende situatie is er een roofvogelcentrum gevestigd met de daarbij passende bebouwing. Het plan
voorziet in een uitbreiding van deze bebouwing die van gelijke aard is als de bestaande bebouwing.
Het bestaande landschap wordt hierdoor enigszins negatief beïnvloed, maar vanwege een goede
landschappelijke inpassing gecompenseerd (zie bijlage). De ruimtelijke kwaliteit wordt hierdoor behouden en bevorderd. De ruimte voor ontwikkeling is beschikbaar op het reeds in gebruik zijnde demonstratieterrein, dat deze functie eveneens behoudt. Er is géén uitbreiding van het bestemmingsvlak
aan de orde. Verder wordt verwezen naar hoofdstuk 3.4 onder 3 (Structuurvisie kwaliteitsverbetering
van het landschap) in deze onderbouwing.
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Plantlijst
Groensingel
Drents krenteboompje (Amelanchier lamarcki tot 7 meter hoog) 30 st.
Rode Kornoelje (Comus sanguinea tot 3 meter hoog) 50 st.
Hazelaar (Corylus avelana tot 6 meter hoog) 40 st.
Boswilg (Salix caprea tot 9 meter hoog) 35 st.
(Gegevens ontleend aan soortenbank.nl)

Gewone beuk
(Carpinus betulus) 50 st.

Afbeelding 9: Een uitsnede van de bijlage – inpassings- en waterplan

De plantgegevens zijn ontleend aan de Soortenbank.nl
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3.4 Gemeentelijk beleid
1) Bestemmingsplan
Voor het vigerende bestemmingsplan zie hoofdstuk 1.3 in deze ruimtelijke onderbouwing.
Op 19 oktober 2016 heeft de gemeente Asten een ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied Asten
2016” vastgesteld en gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl. De gronden hebben daarin de bestemming ‘Bedrijf’ en bevatten de functieaanduiding specifieke vorm van bedrijf ‘roofvogeldemonstratiecentrum’, de aanduiding ‘beperkingen veehouderij, ‘concentratiegebied glastuinbouw’ en ‘geurzone’.
De regels in dit ontwerp zijn voor wat betreft de voorgenomen ontwikkeling identiek aan het vigerende
plan, met uitzondering van de mogelijkheid om onder voorwaarden met een omgevingsvergunning af
te wijken van de minimum afstand van bebouwing tot de weg of tot een perceelsgrens.
De voorwaarden hebben betrekking op een doelmatige perceel inrichting en/of de uitbreiding van of
aansluiting op aanwezige bebouwing.
In voorliggend plan zal de afstand van de vogelverblijven tot aan de perceelsgrens aan de oostzijde
(zijde tuinderskas) 3 meter zijn en aan de zuidzijde 6 meter, welke strook voor de landschappelijke
inpassing zal dienen. Aan de westzijde zullen de vogelverblijven op 5 meter afstand staan en zal het
bedrijfsgebouw op gelijke hoogte worden gesitueerd als het bestaande gebouw.
2) Bestemmingsplan “Buitengebied Asten
Op 19 oktober 2016 is het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied Asten” gepubliceerd. Onderhavige gronden hebben daarin de bestemming “Bedrijf” en op de verbeelding de aanduiding “roofvogeldemonstratiecentrum”, “concentratiegebied glastuinbouw” en “geurzone”. Ingevolge dit plan zijn dezelfde regels op de gronden van toepassing. Dit plan is op 18 april 2017 door de raad van Asten
vastgesteld.
3) Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap
De Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap is een nadere uitwerking van de Verordening ruimte 2014 en is gericht op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. De
structuurvisie is vastgesteld op 13 maart 2015 en geldt voor alle ontwikkelingen in het buitengebied
die niet rechtstreeks passen binnen de regels van het bestemmingsplan (wijzigingsplan, uitwerkingsplan, bestemmingsplan, omgevingsvergunning op basis van art. 2.12, 1e lid, onderdeel a, onder 3 van
de Wabo). Het uitgangspunt voor medewerking aan ruimtelijke ontwikkelingen is of het past binnen
bestaand beleid (voor het buitengebied) of toekomstige beleid van de gemeente Asten. Bestaand
beleid is onder andere de structuurvisie De Avance en de specifiek voor de bebouwingsconcentraties

Apeladvies/Ruimtelijke onderbouwing/Waardjesweg 15 Asten/

04-05-17

Pagina 18 van 33

Advies- en Projectbureau Engelen Limburg www.apeladvies.nl

in het buitengebied de structuurvisie bebouwingsconcentraties 2010. Daarnaast is in het landschapsontwikkelingsplan de Peel het beleid voor het landschap opgenomen. Tevens is er een regeling sloop
ongewenste bebouwing buitengebied. De structuurvisie vormt een aanvulling op het bestaande beleid
op het gebied van kwaliteitsverbetering van het buitengebied. Het kan gezien worden als een koppeling tussen de verschillende beleidsdocumenten.
De gemeente vraagt een bijdrage in de ruimtelijke kwaliteitsverbetering. De structuurvisie vormt de
wettelijke grondslag en heeft tot doel de bijdrage juridisch veilig te stellen en afdwingbaar te maken. In
de uitvoeringsparagraaf van deze structuurvisie wordt de bijdrage van een ruimtelijke ontwikkeling
gekoppeld aan de uitvoering van diverse projecten voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied.
In onderhavig plan is een uitbreiding van de oppervlakte bebouwing aan de orde buiten bestaand stedelijk gebied, waarbij het bestemmingsvlak niet wordt gewijzigd. Aan de hand van verschillende aspecten wordt de impact van het initiatief bepaald. Is er sprake van geen/verwaarloosbare, een kleine
of een grote impact? Op basis van de grootte van de impact en het type ontwikkeling wordt de tegenprestatie bepaald.
In de structuurvisie is aangegeven hoe bepaald kan worden of er sprake is van een kleine of grote
ontwikkeling. Dit is afhankelijk van de vergroting van het bouwvlak, of gebruik wordt gemaakt van bestaand of nieuw terrein, nadelige effecten voor de omgeving (geluid, verkeer, aantasting natuur en
landschap en geur).
Er is sprake van een ontwikkeling waarbij het bouwvolume wordt vergroot op bestaand terrein maar
met enig verlies aan open ruimte. Het effect op de omgeving ten aanzien geluid, geur, verkeer is redelijkerwijs als neutraal aan te merken.
Er is sprake van een ontwikkeling die is aan te merken als een ontwikkeling met een grote impact. Er
is immers sprake van een terrein dat in het kader van de glastuinbouw geheel zou kunnen worden
bebouwd. In dit geval zal een groot deel van het terrein open blijven en gaat het gepaard met een
groene inpassing. Het is open bestaand terrein met nauwelijks of geen verschil in effect voor de omgeving, gelet op geur, geluid, verkeer. Wel zal het landschap worden aangetast. De conclusie is dat er
sprake is van een ontwikkeling met grote impact.
Bij een grote impact is de voorwaarde dat er een goede landschappelijke inpassing plaats vindt van
minimaal 10% van het totale bestemmingsvlak. Het totale bestemmingsvlak is circa 2.2 ha, zodat de
inpassing circa 2.200 m2 dient te betreffen (zie afbeelding 9 en bijlage inpassingsplan). Tevens is een
bijdrage van € 2,- per m2 over de uitbreiding van het bouwvlak exclusief de m2 voor inpassing. De
uitbreiding van het bouwvlak is 6000 m2. In de uitvoeringsparagraaf van deze structuurvisie wordt de
bijdrage van een ruimtelijke ontwikkeling gekoppeld aan de uitvoering van diverse projecten voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied. Voor het plan is een landschappelijk inpassingsplan met beplantingsplan opgesteld. Zie de bijlage. De uitvoering van de landschappelijke inpassing is tevens een
kwaliteitsverbetering van het landschap. Daarnaast is in een extra investering van €12.000 voorzien.
Omdat de locatie slechts beperkte mogelijkheden kent voor een goede invulling, zal de bijdrage in het
gemeentelijke fonds ruimtelijke kwaliteit worden gestort.

Apeladvies/Ruimtelijke onderbouwing/Waardjesweg 15 Asten/

04-05-17

Pagina 19 van 33

Advies- en Projectbureau Engelen Limburg www.apeladvies.nl

4 SECTORALE ASPECTEN
4.1 Inleiding
Hierna wordt ingegaan op een aantal milieuaspecten voor zover relevant voor het project.
4.2 Milieuaspecten
4.2.1 Bodem- en grondwaterkwaliteit
Uitgangspunt van een goede ruimtelijke ordening is dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde bestemming en de daarin toegestane gebruiksvormen. Daarmee is het aspect bodemkwaliteit ook
van invloed op de uitvoerbaarheid van het plan. Dit betekent dat het aspect bodemkwaliteit voor vrijwel alle nieuwe ontwikkelingen die met ruimtelijke plannen mogelijk worden gemaakt relevant is en
daarom onderzocht, beoordeeld en beschreven moet worden. De mate waarin beoordeling van de
bodemkwaliteit aan de orde is, is met name afhankelijk van aard en omvang van de functiewijziging.
In voorliggend plan is geen sprake van een dusdanige wijziging dat andere maatstaven gelden voor
de bodemkwaliteit, zodat er géén onderzoek noodzakelijk is.
Indien bij de bouw de grond wordt geroerd, verplaatst en/of van de locatie wordt afgevoerd, zal rekening worden gehouden met de Wet bodembescherming en/of het Besluit bodemkwaliteit.

4.2.2 Geluid
Per 1 januari 2007 is de Wijzigingswet Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid,
eerste fase) in werking getreden. In deze wet wordt aangegeven hoe voor een gebied waar een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt, dient te worden omgegaan met geluidhinder als gevolg van wegverkeer en railverkeer, maar ook als gevolg van industrielawaai.
Op basis van artikel 75 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij de vaststelling of herziening van een
bestemmingsplan een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd, indien dat plan mogelijkheden
biedt voor:
- de nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies);
- de aanleg van een nieuwe weg en/of een reconstructie van een bestaande weg;
- functiewijzigingen van een niet-geluidsgevoelige functie in een geluidsgevoelige functie
Deze onderzoeksplicht geldt voor de bovengenoemde ontwikkelingen wanneer deze zijn gelegen in
een wettelijke onderzoekszone van een weg. In principe kennen alle straten en wegen in Nederland
een wettelijke onderzoekszone, met uitzondering van:
- wegen die in een als ‘woonerf’ aangeduid gebied liggen;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.
Uit het akoestische onderzoek moet blijken of de ontwikkeling binnen de grenswaarden valt zoals
deze voor diverse ontwikkelingen is vastgelegd in de Wet geluidhinder. De grenswaarde voor de toe-
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laatbare etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting van wegen binnen zones langs wegen is
voor woningen 48 dB. In bijzondere gevallen is een hogere waarde mogelijk. Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente en onder voorwaarden bevoegd tot het vaststellen
van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting.
In voorliggend plan doet zich geen situatie voor als hierboven genoemd, zodat geen akoestisch onderzoek noodzakelijk is en het geluidaspect geen belemmering voor de ontwikkeling vormt.

4.2.3 Luchtkwaliteit
Sinds 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en staan de hoofdlijnen voor
regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). De
luchtkwaliteit wordt bepaald door de aanwezige stoffen in de achtergrondconcentratie, de bijdrage
vanwege industriële en agrarische activiteiten en de bijdrage vanwege emissies van het verkeer.
In het kader van een planologische procedure moet worden aangetoond dat voldaan wordt aan wettelijke normen voor wat betreft luchtkwaliteit. Hierbij moet het effect op de luchtkwaliteit in de omgeving
als gevolg van een nieuwe ontwikkeling als ook de toetsing aan de Wet luchtkwaliteit in beeld worden
gebracht. De luchtkwaliteitseisen vormen géén belemmering voor een ruimtelijke ontwikkeling als:
- Er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde;
- Een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;
- Een project ‘niet in betekende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging;
- Een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL
(Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit).
Als een project ‘niet in betekenende mate’ (NIBM – ministeriële regeling) bijdraagt aan de luchtverontreiniging vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitvoeren van een project. De wettelijk ondergrens voor onderzoek bedraagt de bouw van 1500 woningen.
Als een project ervoor zorgt dat de concentratie fijn stof of CO2 met meer dan 3% van de grenswaarde verhoogd, draagt het project in betekenende mate bij aan luchtvervuiling en dient er een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd te worden.
Er is in het voorliggend plan géén sprake van de toevoeging van een gevoelige bestemming
Voor roofvogels zijn geen normen vastgesteld waarvan bij de beoordeling van de uitstoot van fijnstof
uit een dierhouderij gebruik kan worden gemaakt.
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4.2.4 Milieuzonering
Bij een bestemmingsplanwijziging biedt de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) een
handreiking voor het uitvoeren van een goede ruimtelijke onderbouwing. De publicatie geeft voor verschillende bedrijfsmatige activiteiten een richtafstand voor onder andere de thema’s geluid, bodem en
stof. Een specifieke categorie voor een roofvogelcentrum komt er niet in voor, doch uitgaande van
bijvoorbeeld het fokken en houden van ‘overige dieren’ (SBI-2008: 0149-6) bedraagt de grootste afstand 30 meter. De woningen staan op een afstand van meer dan 100 meter en bovendien wijzigt de
bestemming op het perceel niet, zodat de afstand géén belemmering is voor het plan. Ook voor wat
betreft de (invloed op de ) geurzone behorende bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie is geen wijziging
aan de orde.
* Geur:
In de Wet Geurhinder en Veehouderij zijn veehouderijen aangewezen waarop de regels van de wet
van toepassing zijn. De roofvogels worden op de voorliggende locatie weliswaar bedrijfsmatig gehouden, maar deze inrichting is niet aan te merken als een veehouderij en landbouwhuisdieren als in de
wet bedoeld. Deze regels zijn derhalve niet van toepassing.
De vogelverblijven staan in de bestaande situatie op een afstand van ongeveer 15 meter van de
dichtstbij gelegen woning, zijnde Hazeldonk 24. De uitbreiding zoals in het voorliggend plan aan de
orde is vindt plaats op een afstand van meer dan 50 meter afstand van die woning. Gelet op deze
afstand is geurhinder afkomstig van de uitbreiding genoegzaam uit te sluiten. Stankhinder zou veroorzaakt kunnen worden door mest van vogels en opslag van voer. Het aan de vogels verstrekte voedsel
wordt afgewogen, zodat er geen voedselresten zijn. Het voedsel wordt opgeslagen in diepvrieskisten
en koelkasten en eventuele resten in gesloten emmers die regelmatig worden afgevoerd. De bodembedekking bestaan uit matten die regelmatig worden gereinigd. Door deze werkwijze zal de inrichting
geen geurhinder veroorzaken (zie tevens de milieuvergunning 23042002 en –melding 08092010).
De inrichting ligt binnen de geurzone van de aan de overzijde van de Waardjesweg gelegen waterzuiveringsinstallatie. Tenslotte kan in het kader van de benodigde milieuvergunningaanvraag c.q. melding op grond van artikel 3.124 van het Activiteitenbesluit een maatwerkvoorschrift opgenomen worden die eventuele geurhinder tot een aanvaardbaar niveau zal beperken.
* Geluid:
De vogelverblijven staan in de bestaande situatie op een afstand van ongeveer 15 meter van de
dichtstbij gelegen woning, zijnde Hazeldonk 24. De uitbreiding zoals in het voorliggend plan aan de
orde is vindt plaats op een afstand van meer dan 50 meter afstand van die woning. Na de uitbreiding
zullen bovendien in de bestaande (dichtstbij de woning Hazeldonk 24) vogelverblijven de grotere vogelsoorten verplaatst worden naar de nieuwe vogelverblijven die op een afstand van meer dan 50
meter (tot een afstand van 225 meter) van de woning zijn gelegen. Deze grotere roofvogels krijgen in
het kader van de Welzijnswet voor dieren een groter verblijf. In de bestaande dichtstbij de woning
gelegen verblijven zullen dan uitsluitend kleinere vogelsoorten verblijven. Roofvogels zijn niet luidruchtig en demonstraties vinden alleen in de dagperiode plaats, zoals in bestaande situatie reeds het geval
is. Voor verkeer en parkeren wordt hier verwezen naar hoofdstuk 4.8, waaruit blijkt dat het geluid niet
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zal toenemen. Hierdoor is het aannemelijk dat er ten opzichte van de bestaande situatie geen toename zal zijn van geluid.
* Luchtkwaliteit:
Voor roofvogels zijn geen normen vastgesteld waarvan bij de beoordeling van de uitstoot van fijnstof
uit een dierhouderij gebruik kan worden gemaakt. Woningen liggen op een afstand van meer dan 50
meter van de uitbreidingslocatie. Er wordt voldaan aan de minimale afstand van 30 meter uit de VNGpublicatie Bedrijven en milieuzonering. Er is daarom geen hinder vanuit luchtkwaliteit te verwachten.
4.2.5 Externe veiligheid
Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico’s voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking hebben
op het gebruik, de opslag en de productie als op het transport van gevaarlijke stoffen.
Uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen
vloeit de verplichting voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico’s in het plangebied ten
gevolge van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico’s dienen te worden beoordeeld op twee
maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu komt te overlijden
door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in risicocontouren rondom de risicobron (bedrijf, weg, spoorlijn, etc.), waarbij de 10-6 contour (kans van 1 op 1 miljoen op overlijden) de maatgevende grenswaarde is. Het plaatsgebonden risico wordt aangeduid door
middel van een contour.
Groepsrisico
Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktijdig komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een
grafiek, waarin het overlijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt
afgezet tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als ijkpunt in de verantwoording. Dit is geen harde norm.
Indien sprake is van ligging binnen invloedsgebieden van inrichtingen die onder het Bevi vallen, dient
voor elke verandering van het groepsrisico in het invloedsgebied verantwoording te worden afgelegd,
over de wijze waarop de toelaatbaarheid van deze verandering in de besluitvorming is betrokken.
Samen met de hoogte van het groepsrisico moeten andere kwalitatieve aspecten worden meegewogen in de beoordeling van het groepsrisico. Onder deze aspecten vallen zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.
Indien sprake is van de ligging binnen het invloedsgebied vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen
over wegen, spoorwegen en vaarwegen, is het Besluit externe veiligheid transportinrichtingen (Bevt)
van toepassing.
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Conclusie
Elke bestemmingsplanwijziging dient getoetst te worden aan de normen voor plaatsgebonden risico's
en groepsrisico's. Er is in voorliggend plan geen sprake van de toevoeging van kwetsbare of beperkt
kwetsbare projecten, noch een wijziging van risicobronnen, zodat dit aspect géén belemmering vormt
voor de gewenste ontwikkeling.

4.2.6 Milieueffectrapportage
Er zijn in casu geen milieueffecten in het geding die noodzaakt tot een milieueffectrapportage.

4.3 Waterparagraaf
Het Nationaal Waterplan (Ministerie V&W, 2009) heeft de status van een structuurvisie en is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998. Het plan vervangt alle voorgaande Nota's Waterhuishouding. Omdat ook voor de volgende generaties Nederland als veilig en welvarend waterland
veiliggesteld moet worden, moet nu een antwoord worden gevonden op ontwikkelingen op het gebied
van klimaat, demografie, economie en een duurzaam waterbeheer.
Een goede bescherming tegen overstromingen, het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast en
droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit zijn basisvoorwaarden voor welvaart en welzijn.
Water levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en behoud van biodiversiteit.
Voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem is het dan ook van belang bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met waterhuishoudkundige eisen op korte en lange termijn.
Op grond van artikel 3.1.6, eerste lid, onder b van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de watertoets verplicht voor een bestemmingsplan. In dat kader dient te worden aangegeven op welke wijze
rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie.
Op regionaal niveau is de provincie verantwoordelijk voor het beleidsveld water. Vigerend is het Provinciale Milieu en Waterplan 2016-2021. Het PMWP is de structuurvisie voor het aspect water op
grond van de Wet ruimtelijke ordening en staat voor samenwerken aan Brabant waar iedereen prettig
woont, werkt en leeft in een veilige en gezonde leefomgeving. Doelen van het PMWP zijn voldoende
water voor mens, plant en dier, schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht), bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s en verduurzaming van onze grondstoffen-,
energie- en voedselvoorziening.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen hanteert het waterschap Aa en Maas een aantal uitgangspunten ten
aanzien van duurzaam omgaan met water:
- wateroverlastvrij bestemmen
- scheiding van vuil en schoon (hemel)water
- doorlopen van afwegingstappen
- hydrologisch neutraal ontwikkelen
- water als kans
- meervoudig ruimtegebruik
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- voorkomen van vervuiling
- waterschapsbelangen.
Bij een toename en afkoppelen van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat plannen zoveel
mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. Het doel van dit uitgangspunt is om te voorkomen
dat hemelwater als gevolg van uitbreiding van het verhard oppervlak versneld op het watersysteem
wordt geloosd. Voor lozingen op een oppervlaktewater eist het Waterschap daarom een vervangende
berging, die de extra afvoer van het nieuwe verharde oppervlak als het ware neutraliseert. Gemeenten
stellen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid voorwaarden aan de afvoer via een rioleringsstelsel. Bij
het invullen van de compensatieopgave wordt tevens gekeken naar de mogelijke realisering van andere waterdoelen. Het gaat hierbij dus om een optimale inpassing van een plan in zijn omgeving,
waarbij ook gekeken moet worden naar het huidig en toekomstig functioneren van het totale
(deel)stroomgebied waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt. Naast het behoud van voldoende
systeemrobuustheid, kan hiermee beter invulling worden gegeven aan de gewenste doelmatigheid.
Bovendien biedt dit mogelijkheden voor waterschappen en gemeenten om ook andere dan hydrologische aspecten mee te nemen in de afweging. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het oplossen van
waterkwaliteitsknelpunten of het tegengaan van verdroging.
De waterschappen maken bij het beoordelen van plannen met een toegenomen verhard oppervlak
onderscheid tussen grote en kleine plannen. Hoewel er relatief veel kleine plannen zijn veroorzaken
deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een toename van de maatgevende afvoer. Dit heeft er
toe geleid dat voor kleine plannen kan worden volstaan met het toepassen van een eenvoudige rekenregel voor het bepalen van de compensatie-opgave. Deze rekenregel is onderdeel van de algemene
regel en wordt in onderliggend document toegelicht. Voor grotere plannen volstaat de rekenregel niet
voor het bepalen van de compensatie-opgave, omdat de impact van dergelijke plannen op het watersysteem (veel) groter is. Voor grote plannen is daarom altijd een waterhuishoudkundig onderzoek
door de initiatiefnemer noodzakelijk en dient het waterschap vroegtijdig te worden betrokken. Dit document bevat de richtlijnen voor het waterhuishoudkundig onderzoek en kan zowel worden gebruikt
door initiatiefnemer of adviesbureau voor het uitvoeren van het waterhuishoudkundig onderzoek, als
door het waterschap voor het beoordelen ervan.
Wanneer er sprake is van een toename van verhard oppervlak tussen de 2.000 m2 en 10.000 m2
wordt de rekenregel toegepast en bij toename van meer dan 10.000 m2, of bij het niet voldoen aan de
rekenregel, wordt de beleidsregel toegepast. Verhard oppervlak is al het oppervlak dat er voor zorgt
dat hemelwater sneller tot afvoer komt dan in de huidige situatie zonder verharding.
Voor een toename van het verhard oppervlak tussen de 2.000 m2 en 10.000 m2 kan de vereiste compensatie berekend worden door de toename van het verhard oppervlak (m2) te vermenigvuldigen met
een waterschijf van 60 mm (0,06 m). Daaruit volgt de omvang van de vereiste compensatie in kubieke
meters (m3). De kaart Algemene regel afvoer regenwater door verhard oppervlak 2015 geeft vervolgens aan of voor een specifieke locatie met minder compensatie volstaan kan worden.
Benodigde compensatie(in m3) = Toename verhard oppervlak (in m2) * Gevoeligheidsfactor * 0,06 (m)
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Het voorliggend plan voorziet in een toename van het verhard oppervlak van ca. 275 x 3 (vogelverblijven) en 500 (bedrijfsgebouw) is circa 1325 m2.
Het hemelwater van de vogelverblijven, ca. 800 m2, zal zeer verspreid en gelijkmatig op het onverharde buitenterrein afvloeien. De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GGH) is terplaatse 41-60 cm.
De verwachting is dat het hemelwater in het algemeen ter plaatse zal infiltreren in de bodem, zoals dat
in de bestaand situatie ook het geval is. Achter de vogelverblijven loopt een waterafvoer naar de
Voordeldonksche Broekloop. De verwachting is dat slechts bij flinke regenbuien een deel van het water via bodempassage alsnog de afvoer zal bereiken. Aan de zijde van de Voordeldonksche Broekloop
is er sprake van een bredere strook bodem, maar ligt er ook andermans perceel tussen de verblijven
en de afvoer.
Indien het water terplaatse niet voldoende tijd krijgt om in de bodem te infiltreren, zal een voldoende
gedimensioneerde infiltratiegreppel worden aangelegd over een lengte van 100 meter en een diepte
van circa 60 cm. Dat is tevens ongeveer de diepte van de GHG (grondwaterstand). Daardoor zal er
geen sprake zijn van wateroverlast op andermans perceel.
De gronden in het plangebied behoren bodemkundig gezien tot het beekdallandschap. Het betreft
zandgebied. De waterdoorlatendheid van fijn tot grof zand varieert meestal tussen 0,5 tot 10 meter/dag (m/d). Volgens het cultuurtechnisch vademecum (Elsevier 2000) betekent dat een vrije goede
tot goede doorlatendheid.
Het nieuwe gebouw voegt een verhard oppervlakte toe van 500 m2. Langs de Waardjesweg loopt een
greppel op het kadastrale perceel van het plangebied. Het hemelwater zal vrijelijk op de bodem uitvloeien en zoveel mogelijk ter plaatse in de bodem infiltreren. Indien dat onvoldoende zal zijn bij flinke
buiten zal het water afvloeien naar de bedoelde greppel, die een lengte heeft van ongeveer 150 meter. Deze is voldoende gedimensioneerd voor deze oppervlakte.

Afbeelding 10: infiltratiegreppel langs Waardjesweg

De voorliggende locatie is vrij van wateroverlast en ligt voldoende hoog. Het schone hemelwater van
verhard oppervlakte wordt afgekoppeld en zal terplaatse in de bodem worden geïnfiltreerd al of niet
via een voldoende gedimensioneerde waterbergingsvoorziening, zodat er hydrologisch sprake is van
een neutrale situatie. Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning zal dit zo nodig worden uitgewerkt. De locatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Voor het plan is een landschappelijk
inpassings- en waterplan opgesteld (zie bijlage). Er is geen sprake van bodemrisicoverontreiniging. Er
is een waterschapsbelang aan de orde vanwege de 5 meter brede beschermingszone uit de Keur en
de aanwezige persleiding van het Waterschap. Er zal geen (water)overlast ontstaan op aangrenzende
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percelen. Het vuilwater wordt aangesloten op het aanwezige gemeenteriool. De aspecten rondom de
waterhuishouding vormen geen belemmering.

Afbeelding 11: Waterplan (onderdeel inpassingsplan bijlage)

4.4 Kabels en leidingen
Overeenkomstig de wettelijke regels zal indien noodzakelijk een KLIC-melding worden gedaan.
4.5 Natuurbeschermingswet
In de voorliggende ontwikkeling is sprake van de realisatie van een nieuw bedrijfsgebouw en vogelverblijven. De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als gras/weiland c.q. vogeldemonstratieterrein en is onbebouwd. Vanaf 1 januari 2017 geldt de Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt 3
wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Deze wet is gericht
op:
1) Het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarden.
2) Het doelmatig uitvoeren van het beheer.
3) Samenhang brengen in het beleid.
In de Wet natuurbescherming wordt wat flora en fauna betreft onderscheid gemaakt tussen vogels,
soorten die voorkomen op de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn en overige soorten,
laatstgenoemde groep is te vergelijken met de huidige zogenaamde “Tabel 2-soorten”.
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De provincies bepalen wat wel en niet mag in de natuur in hun gebied. Ook zorgen de provincies vanaf deze datum voor vergunningen en ontheffingen.
Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kan er sprake zijn van negatieve
gevolgen voor door de wetgever vanuit natuurwetgeving beschermde gebieden.
De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat
aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Nationaal Park (Natura 2000-gebied), De
Peel, bevindt zich op circa 5 kilometer afstand ten zuiden van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie is niet gelegen in of in de directe nabijheid van een gebied dat aangewezen is als beschermd
natuurmonument.

Afbeelding 12: Locatie ten opzichte van Natura 2000

Externe effecten als gevolg van de voorgenomen plannen zijn vanwege de aard van de plannen en de
afstand tot het Natura 2000-gebied niet te verwachten. Vervolgonderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt niet noodzakelijk geacht.
De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. De onderzoekslocatie
ligt in de nabijheid van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk Nederland. Het meest nabijgelegen gebied bevindt zich circa 200 meter ten zuidoosten van de onderzoekslocatie. Door de afstand en
de aard van de voorgenomen ontwikkeling worden de wezenlijke kenmerken en waarden van de huidige staat echter niet aangetast, waardoor mitigatie en compensatie van natuurwaarden niet van toepassing is. Vervolgonderzoek in het kader van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet noodzakelijk
geacht.

4.6 Flora en fauna
De Europese natuurwetgeving is in Nederland, op het gebied van de soortbescherming, uitgewerkt in
de Flora- en faunawet. Deze wet heeft tot doel alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en
diersoorten te beschermen en in stand te houden. Voor de Flora- en faunawet geldt dat vaste rust- en
verblijfplaatsen van bepaalde soorten zijn beschermd.
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Afbeelding 13: aan de randen komen vogelverblijven

Ingeschat is of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te verwachten zijn die
volgens de wet een beschermde status hebben en die mogelijk verstoring kunnen ondervinden door
de voorgenomen ingreep. Tijdens een veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie, alsmede de directe
omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.
De onderzoekslocatie is onbebouwd. Derhalve is de onderzoekslocatie ongeschikt voor jaarrond beschermde soorten als huismus en gierzwaluw. De aanwezige boomstronken en enkele wilgenbomen
op de onderzoekslocatie zijn gecontroleerd op nesten van jaarrond beschermde broedvogels als buizerd, sperwer en ransuil maar deze zijn niet aangetroffen. Wegens het ontbreken van bebouwing en
andere (loof)bomen met holtes zijn er op de onderzoekslocatie geen soorten uit beschermingscategorie 5 (grote nesten en holenbroeders) te verwachten. Door het ontbreken van struiken, heggen en
coniferen zijn op de onderzoekslocatie geen geschikte nestlocaties aanwezig voor algemene vogels
als merel, heggenmus, winterkoning, roodborst en houtduif. De weide vormt echter wel geschikt habitat voor weidevogels als kievit en veldleeuwerik. Echter wordt het terrein regelmatig gemaaid, zodat
vogels in de praktijk nauwelijks of geen kans krijgen voor het maken van nestgelegenheid. Verstoring
ten opzichte van algemene broedvogels, als gevolg van de voorgenomen plannen, is dan ook niet aan
de orde. De onderzoekslocatie is niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing in de omgeving niet aannemelijk dat er in de directe invloedssfeer
van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die negatieve invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als egel, haas, konijn, mol en
verschillende muizensoorten. Door de voorgenomen werkzaamheden bestaat de kans dat holen van
konijnen of muizen worden vergraven. Aangezien de locatie geheel bestaat uit belopen en bemaaide
wei alsmede het feit dat het waterschap eind 2016 nog op een deel van de grond grondwerkzaamhe-
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den uitvoerde wegens het aanleggen van nieuwe transportleidingen is het niet te verwachten dat er
beschermde of zeldzame plantensoorten op de locatie te vinden zijn. Tevens zijn er geen beschermde
planten waargenomen bij het veldbezoek.
Voor de te verwachten soorten, egel, haas, konijn, mol, muizensoorten, bruine kikker en gewone pad,
geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als gevolg van werkzaamheden
kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kunnen worden verwijderd. Voor de te
verwachten soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen echter een vrijstelling van de wet, waardoor
geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd.
Overtredingen van de huidige en nieuwe wet ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de
overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van de ingreep in dit geval niet aan de
orde. Uit bovenstaande volgt dat voorliggend project uitvoerbaar is en een aanvraag om een vergunning noch een vervolgonderzoek aan de orde is.

4.7 Archeologie
Monumentenwet
De wet- en regelgeving op rijksniveau rondom cultureel erfgoed is vastgelegd in de Monumentenwet
1988. Het is het belangrijkste sectorale instrument voor de bescherming van cultureel erfgoed. In de
Monumentenwet 1988 is geregeld hoe monumenten aangewezen kunnen worden als beschermd
monument. De wet heeft betrekking op gebouwen en objecten, stads- en dorpsgezichten, archeologische waarden en op het uitvoeren van archeologisch onderzoek. De Monumentenwet 1988 regelt de
bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of
waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door
de initiatiefnemer voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.
De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het archeologisch erfgoed in
de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een goede conservering.
Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de ‘verstoorder’ betaalt voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet tot de mogelijkheden behoort.
Afbeelding 14: Beleidskaart archeologie Asten
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Het plangebied valt ingevolge het archeologische beleid van de gemeente Asten bijna geheel in categorie 6. Dit zijn gebieden met een lage archeologische verwachting. Voor deze gebieden geldt alleen
een onderzoeksplicht indien er sprake is van een MER-plichtig project of een project vallend onder de
Tracéwet of de Wet Milieubeheer. Categorie 6 (verwachtingswaarde laag) is niet als dubbelbestemming in het bestemmingsplan opgenomen. Praktisch gezien zou dit voor categorie 6 betekenen dat
vrijwel het volledige gemeentelijke grondgebied daarmee
een dubbelbestemming waarde archeologie zou krijgen,
terwijl de kans op het aantreffen van archeologische
waarden gering is. Aan deze categorie is geen onderzoeksplicht verbonden.
Afbeelding 15: Zuidelijk deel van het plangebied categorie 5.

Het zuidelijk deel van het plangebied (rode kader afbeelding 15) valt in categorie 5. Dit zijn gebieden
met een middelhoge archeologische verwachting. Er geldt hier een onderzoeksplicht bij een verstoringsdiepte van meer dan 40 cm en een verstoringsoppervlak van meer dan 2500 m2. De vogelverblijven zullen de grond niet dieper roeren dan 40 cm. De oppervlakte van de bebouwing binnen de rode
contour zal tevens minder dan 2500 m2 bedragen, omdat de verblijven zuidelijk 6, oostelijk 3 en westelijk 5 meter van de perceelgrens af (moeten) liggen. Er geldt geen onderzoeksplicht.

4.8 Verkeer en parkeren
In het plangebied wordt beoogd de bedrijfsbebouwing uit te breiden. De bestaande vogelverblijven
worden dan nog uitsluitend benut voor de kleine soorten roofvogels, terwijl de nieuwe, grotere verblijven voor grotere roofvogelsoorten zijn
bestemd. Het aantal roofvogels zal hier-

P

door ongeveer verdubbelen, van 40 naar
80 stuks. De nieuwe vogelverblijven zijn
vanwege welzijnsaspecten groter waar-

P

door het aantal m2 ruimte per roofvogel
toeneemt. De activiteit demonstratie van
roofvogels ondergaat geen wijziging en zal
niet leiden tot meer aantrekking van verkeer.
Afbeelding 16: Parkeren (P) en twee inritten (pijlen)

Ook de parkeerbehoefte blijft gelijk waardoor de bestaande situatie ten aanzien van het parkeren op
eigen terrein geen wijziging ondergaat. Er zijn 60 parkeerplaatsen voor auto’s en 3 autobussen (zie
milieumelding 08092010). De parkeerplaatsen zijn via twee inritten vanaf de Waardjesweg bereikbaar
(zie afbeelding 16). Zie de afbeelding 17 voor de uitsneden van de tekening bij de milieumelding.
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Afbeelding 17: Parkeren (uitsneden tekening milieumelding 08092010)
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5 UITVOERBAARHEID
5.1 Economische uitvoerbaarheid
De realisatie van het project geschiedt voor rekening van de initiatiefnemer. Op de onderhavige situatie zijn geen grondexploitatieregels van toepassing. De ontsluiting van het perceel leiden evenmin tot
kosten of voorzieningen waarop afdeling 6.4 Wro van toepassing. De gemeentelijke financiën zijn
hierbij dus niet in het geding. Verder zijn de gronden eigendom van de initiatiefnemer.
Van gemeentewege zal een overeenkomst ten aanzien van een planschadeverhaalsbeding zoals
bedoeld in art. 6.4a Wro worden opgesteld. Hiermee wordt gewaarborgd dat eventueel te vergoeden
planschade niet voor rekening van de gemeente Asten komt maar voor rekening van de initiatiefnemer. Overigens heeft de planologische wijziging dusdanig weinig impact op de omgeving dat de kans
op vergoedbare planschade minimaal wordt geacht. Immers, de bestemming blijft ongewijzigd in
stand.

5.2 Handhaving
Handhavingsaspecten aanvullend op het vigerend bestemmingsplan zijn niet aan de orde.
5.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid en Procedure
De procedure zal gevolgd worden via en van het veegplan van de gemeente Asten, waaraan onderhavig initiatief wordt toegevoegd.

6 BELANGENAFWEGING
Het plan is strijdig met het vigerende bestemmingsplan. Door het doorlopen van een ruimtelijke procedure kan een planologisch-juridisch kader worden gegeven voor de gewenste ontwikkeling. Het
project is niet in strijd met het beleid op de verschillende bestuursniveaus, noch is er sprake van belemmerende milieuhygiënische en andere aspecten. Er bestaan geen bezwaren tegen het project op
grond van een goede ruimtelijke ordening en een goede motivering van het besluit op basis van een
goede ruimtelijke onderbouwing.

6.1 Planstukken
Dit plan bestaat uit een ruimtelijke onderbouwing (met bijlage: landschappelijk inpassings- en waterplan).
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LANDSCHAPPELIJKE INPASSING WAARDJESWEG 15 ASTEN
Dit ‘landschappelijk inpassingsplan’ maakt deel uit van het bestemmingsplan ‘Roofvogelcentrum Asten”.
Met de vaststelling van het bedoelde bestemmingsplan wordt een planologische regeling getroffen voor het demonstratieterrein van het
Roofvogelcentrum Asten, gevestigd aan de Waardjesweg 15 te Asten. De met het vigerend bestemmingsplan “Buitengebied Asten 2008” strijdige
ontwikkeling wordt daarmee planologisch geregeld.
Met de vaststelling van het voorliggend bestemmingsplan wordt op perceel kadastraal bekend gemeente Asten, sectie K, nummer 616 naast het
gebruik van het perceel als demonstratieterrein de mogelijkheid vastgelegd om het aantal m2 bebouwing uit te breiden ten dienste van de bestemming.
Een voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een goede landschappelijke inpassing. Het gebruiken van de gronden ten behoeve van de bestemming is
alleen toegestaan als de landschappelijke inpassing overeenkomstig dit plan is uitgevoerd en/of in stand wordt gehouden.

De ruimtelijke omgeving rondom het plangebied
1

Waterzuiveringsinstallatie

Opgaande
beplanting

Waterloop naar Voordeldonksche Broekloop

Opgaande
beplanting

Waardjesweg 15

Opgaande
beplanting

Oppervlaktewater
Voordeldonksche
Broekloop
Opgaande
beplanting

Plangebied in het glastuinbouwgebied, naast de Waterzuiveringsinstallatie
2

De kadastrale indeling van het plangebied

Rechts:
Het
plangebied ligt
ingesloten
tussen
de
Waterzuiveringsinstallatie en de percelen met tuinderskassen
aan alle overige zijden. Aan de randen van deze percelen
staat opgaande beplating. Door deze ingesloten ligging is er
geen sprake van visuele openheid in dit deel van het
buitengebied.

Links: Het plangebied bestaat uit twee kadastrale percelen, bekend
gemeente Asten, sectie K, nummers 551 en 616, met een oppervlakte
van respectievelijk 31 are en 10 ca en 1 ha 95 a en 10 ca, terplaatse
bekend als Waardjesweg nummer 15. De ontwikkeling betreft perceel
616.

3

De bestaande situatie in het plangebied

1

2

3

6

4

5

7

Er staat zeer weinig groen op het perceel. Eind vorig jaar werd door het zuiveringschap een nieuwe transportleiding aangelegd
langs de perceelsgrens aan de Waardjesweg. Het bestaande groen werd langs de hele grens van perceel 616 gekapt (foto7). De
wilgenbomen op de foto’s 1 en 4 blijven behouden.
4

De toekomstige situatie (bouwwerken) in het plangebied

1
Gaas

2

Met
het
vaststellen
van
het
bestemmingsplan wordt de gewenste
ontwikkeling mogelijk gemaakt. Het
voornemen
is
om
binnen
het
bestemmingsvlak buiten het huidige
bouwvlak bebouwing te realiseren.
De
bebouwing
zal
bestaan
uit
vogelverblijven langs twee perceelgrenzen
en
een
bedrijfsgebouw
langs
het
bestaande bedrijfsgebouw.
Langs de ongeveer 8 meter hoge
tuinderskas
worden
vogelverblijven
gerealiseerd
op
3
meter van
de
perceelsgrens (zie pijl 1). Aan de korte
zijde zal die afstand 6 meter zijn, mede in
verband met de aanplant van een
groensingel (zie pijl 2). De afstand vanaf
de perceelgrens aan de Waardjesweg tot
aan de vogelverblijven zal 5 meter zijn
(zie pijl 3). Het dak
van de
vogelverblijven is 3 meter diep. De
overige 17 meter is gaaswerk. De
vogelverblijven zijn 7 meter hoog.
Het bedrijfsgebouw is 25 x 20 meter en
eveneens 7 meter hoog.

3

5

De inpassing van het plangebied
Beschrijving:
De inpassing van perceel 616 bestaat uit een ca.
2,5 meter hoge haagbeuk aan de binnenzijde van
het 1 meter van de erfgrens aan de Waardjesweg
staande stalen hekwerk. Over de hele lengte van
circa 170 meter staat nu geen beplanting. Ter
hoogte van de pijl op de tekening is een poort. Op
die hoogte wordt de haagbeuk onderbroken over
een lengte van circa 10 meter. In de eindsituatie
zal de haag minimaal 1x per jaar worden gesnoeid.
Achter de vogelverblijven aan de zijde van de
tuinderskas loopt een beek; de verblijven komen
hier 2 meter van de perceelgrens te staan,
bovenaan het talud. Hier heeft beplanting geen
enkele zin tussen twee 7-8 meter hoge
bouwwerken en het risico van schaduwwerking in
de kas. Aan de andere zijde zal over een lengte
van circa 100 meter een nieuwe groensingel
komen die dezelfde hoogte zal bereiken als de
vogelverblijven.
De samenstelling van de singel staat in bijgaande
plantlijst.
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