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1 INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding en doel 

De Buuron Groep (hierna: de initiatiefnemer) is voornemens een nieuwe invulling te geven aan 

Villa Moors en omliggende gronden. Deze villa, gelegen aan de Westdam in Steenbergen, 

betreft een monument dat al meer dan tien jaar geen specifiek gebruik meer heeft en leeg staat. 

De plannen van de initiatiefnemer voorzien in een restauratie van de villa waarbij ruimte 

gecreëerd wordt voor commerciële ruimte (in de vorm van detailhandel met daaraan 

gerelateerde ondergeschikte nevenactiviteiten) en appartementen. Tevens worden de 

omliggende bijgebouwen/loodsen gesloopt en vervangen door nieuwbouw waarin eveneens 

appartementen en commerciële ruimte (in de vorm van kantoren en dienstverlening) voorzien 

zijn.  

 

De restauratie van de villa is inmiddels in gang gezet en de overtollige bebouwing is gesloopt. 

Voor het terrein als geheel zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld, aan de hand 

waarvan in april 2014 door gemeente Steenbergen een inloopavond is georganiseerd om de 

bewoners van de naaste omgeving kennis te laten nemen van de bouwplannen. Op basis van 

de opgestelde randvoorwaarden is vervolgens een schetsontwerp vervaardigd. Het definitieve 

ontwerp van de nieuwe situatie is nog niet gereed. In onderhavig bestemmingsplan wordt door 

middel van een flexibele regeling de mogelijkheid geboden om binnen de gestelde regels het 

bouwprogramma te realiseren. 

 

De betreffende herontwikkeling van het plangebied past niet binnen de geldende voorschriften 

uit het vigerende bestemmingsplan ‘Centrum Steenbergen’. Om de beoogde ontwikkeling 

mogelijk te maken is het derhalve noodzakelijk een nieuw bestemmingsplan op te stellen, 

voorliggend bestemmingsplan betreft het noodzakelijke bestemmingsplan. 

 

1.2 Leeswijzer 

De toelichting op dit bestemmingsplan omvat de volgende onderdelen: 

 beschrijving van het plangebied; 

 toetsing aan het relevant beleid; 

 beschrijving van het plan; 

 uitvoeringsaspecten; 

 juridische planbeschrijving; 

 verslag van overleg en zienswijzen; 

 economische uitvoerbaarheid. 
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2 BESCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED 

 

2.1 Villa Moors 

Het pand dat tegenwoordig bekend staat als Villa Moors bestaat uit de oorspronkelijke, in 1897 

aan de Westdam gebouwde statige villa, en de later in de tuin bij de villa gerealiseerde 

uitbreidingen. De bebouwing is voor het laatst in gebruik geweest als een keukencentrum (‘Villa 

Bakx’), maar staat inmiddels al weer ruim 10 jaar leeg. Hierdoor is de afgelopen jaren een 

rommelig beeld ontstaan en dreigt bovendien de monumentale status van de villa te worden 

aangetast.  

 

Teneinde verder verval te voorkomen en aan de locatie opnieuw een zowel in ruimtelijke als in 

functioneel opzicht kwalitatief hoogwaardige invulling te geven, is het onderhavige 

planvoornemen opgezet. De eigenlijke bebouwing van de villa (inclusief koetshuis) wordt 

momenteel reeds gerestaureerd en de later gerealiseerde bijgebouwen zijn gesloopt. Een 

nieuw bouwplan voor appartementen en commerciële ruimte is in voorbereiding. De uitvoer 

daarvan wordt mogelijk aan de hand van dit bestemmingsplan.  

 

In totaal gaat het om circa 250 m² bvo ruimte voor kantoren of dienstverlening en 5 

appartementen in de bestaande villa en om circa 1.060 m² aan ruimtes voor detailhandel met 

daaraan gerelateerde ondergeschikte nevenactiviteiten en 18 appartementen in de nieuwbouw. 

Bij aan de detailhandel gerelateerde ondergeschikte nevenactiviteiten dient te worden gedacht 

aan beperkte productie (van in de winkel te verkopen goederen), het verzorgen van workshops 

en het inrichten van een zithoek voor consumptie van gekochte waar (ondergeschikte 

lunchroom). 

 

De nieuwbouw wordt grotendeels uitgevoerd in 3 bouwlagen, met een accent in 4 bouwlagen. 

De villa zelf blijft de oorspronkelijke omvang behouden. De onbebouwde ruimte aan de 

voorzijde zal enerzijds worden benut ten behoeve van het parkeren en anderzijds groen worden 

ingericht, met behoud van de bestaande bomen aan de zuidzijde. 

 

2.2 Het plangebied 

Het plangebied is gelegen in het centrum van Steenbergen op de gronden die kadastraal 

bekend staan als gemeente Steenbergen, sectie W, nummers 3785, 4121, 4122, 4123, 4124 en 

4125. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door de Vestinghlaan, aan de 

westzijde door de Lindenburghlaan en aan de zuidzijde door de Westdam. De begrenzing aan 

de oostzijde wordt gevormd door de naastgelegen bebouwing, bestaande uit een 

appartementengebouw in 2 tot 3 bouwlagen met setback op de hoekpunten. Het plangebied is 

in totaal circa 4.150 m² groot. 

 



6 

Buuron Groep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 De omgeving 

De naaste omgeving van het plangebied wordt behalve door het genoemde 

appartementengebouw aan de oostzijde gevormd door een gemêleerde verzameling functies. 

Ten zuiden van de locatie is met name (historische) woonbebouwing aanwezig, afgewisseld 

met enkele voorzieningen zoals horeca, detailhandel en kantoren. Hiermee kan gesteld worden 

dat ter plaatse sprake is van een gemengd gebied. 

 

De omliggende bebouwing betreft overwegend kleinschalige bebouwing in 2 bouwlagen met of 

zonder kap. Naar het westen toe ligt enerzijds een parkeerterrein behorende bij een 

winkelvoorziening (onder andere een supermarkt) en anderzijds een woonzorgcomplex in 1 tot 

2 bouwlagen en afgedekt met een plat dak. In noordelijke richting is woningbouw gelegen, 

zowel in de vorm van grondgebonden woningen (2 tot 3 bouwlagen met kap) als appartementen 

(4 bouwlagen). De architectuur van de bebouwing in de omgeving is divers, er is geen 

eenduidigheid in kleur- en materiaalgebruik. 

 

De groenstructuur in de omgeving bestaat met name uit laanbeplanting aan de Vestinghlaan en 

de Lindenburghlaan. Aan de Westdam is sprake van verspreid staande bomen, welke samen 

me de binnen het plangebied aanwezige bomen als een groen cluster kunnen worden 

aangemerkt. Andere openbare groenvoorzieningen ontbreken in de directe omgeving. 

 

 

 

Huidige inrichting plangebied met 

bestaande bebouwing (wit), 

verharding (grijs) en onverharde 

delen/beplanting (beige/groen) 

 

Bron: Marquart Architecten 
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3 RELEVANT BELEID 

 

3.1 Rijksbeleid 

 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (2012) 

Toetsingskader 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. De 

aanleiding voor het opstellen van deze structuurvisie is gelegen in het feit dat er nieuwe 

politieke accenten zijn gelegd en doordat er veranderende omstandigheden zijn zoals de 

economische crisis, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen. Dit laatste onder 

andere omdat groei, stagnatie en krimp gelijktijdig plaatsvinden. Deze structuurvisie geeft een 

integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. In de visie worden 

ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur sterker dan voorheen met elkaar verbonden. De 

structuurvisie vervangt alle voorgaande rijksnota’s ten aanzien van ruimte en mobiliteit 

(waaronder de Nota Ruimte), behalve de Structuurvisie Nationaal Waterplan.  

 

Het Rijk zet twee zaken helder neer: een kader voor prioritering van investeringen om 

Nederland in beweging te krijgen en een selectief ruimtelijk beleid dat meer loslaat en overlaat 

aan provincies en gemeenten. In het SVIR staat centraal dat alleen nog een taak voor het Rijk 

is weggelegd wanneer sprake is van: 

1. een onderwerp dat nationale baten en / of lasten heeft en de doorzettingsmacht van 

gemeenten overstijgt (bv. mainports); 

2. een onderwerp waarvoor internationale verplichtingen zijn aangegaan (bv. 

werelderfgoederen); 

3. een onderwerp dat (provincie-) of landsgrens overschrijdend is, of een hoog 

afwentelingsrisico kent of reeds in beheer bij het rijk is (bv. infrastructuur). 

 

Het is de uitdaging om Nederland in de wereldeconomie van de toekomst concurrerend te 

houden. Dat betekent dat onze stedelijke regio's en netwerken versterkt moeten worden door 

de kwaliteit voor de leefomgeving te verbeteren, hoogwaardige en klimaatbestendige woon- en 

werkmilieus te realiseren, de bereikbaarheid te verbeteren en mobiliteit te verduurzamen, 

maatregelen te treffen ten behoeve van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimte te 

maken voor de noodzakelijke transitie naar duurzame energie.  

 

Het Rijk onderscheidt hiertoe 13 nationale belangen in de SVIR. Daarnaast kiest ze nadrukkelijk 

voor een vereenvoudiging van de regelgeving en brengt de ruimtelijke ordening zo dicht 

mogelijk bij degenen die het aangaat: burgers en bedrijven. Zo beëindigt het Rijk zijn rol bij 

nationale landschappen, rijksbufferzones, binnenstedelijk bouwen, landsbrede 

verstedelijkingsafspraken, sport- en recreatievoorzieningen. Nationaal belang 13 vraagt om een 

zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele 

besluiten. Dit moet met behulp van de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ worden 

onderbouwd (zie paragraaf 3.1.3). 
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Beoordeling 

Het voorliggende initiatief betreft het ontwikkelen van in totaal 23 appartementen, 1.060 m² bvo 

commerciële ruimte (detailhandel met daaraan gerelateerde ondergeschikte nevenactiviteiten) 

en 250 m² bvo ruimte voor kantoren of dienstverlening. Het initiatief is als relatief kleinschalig 

aan te merken; geen van de onderwerpen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is van 

directe invloed op de ontwikkeling. De SVIR stelt expliciet dat het Rijk geen rol voor zich ziet 

weggelegd in het kader van binnenstedelijk bouwen. De borging van nationaal belang 13, welke 

onder meer invloed heeft op de inhoud van bestemmingsplannen, komt elders in deze 

toelichting aan bod. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de onderhavige ontwikkeling niet in strijd is met het beleid van 

het Rijk. 

 

3.1.2 Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, Rarro) (2012) 

Toetsingskader 

Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR heeft het Rijk, op basis van de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro), twee besluiten waarmee dat mogelijk is. Deze twee besluiten 

zijn verschillend van aard (procesmatig versus beleidsmatig): 

 Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de rijksverantwoordelijkheid voor 

een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders aan de processen van 

ruimtelijke belangenafweging en besluitvorming bij de verschillende overheden (o.a. 

nationaal belang 13 uit de SVIR). De ‘ladder van duurzame verstedelijking’ is in 2012 

opgenomen in het Bro. Op de procesmatige vereisten waaraan dit bestemmingsplan moet 

voldoen wordt teruggekomen in hoofdstuk 5, in dit hoofdstuk komen de planologische en 

milieuhygiënische uitvoerbaarheid aan bod. 

 Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische kaders die 

nodig zijn om het vigerend ruimtelijk rijksbeleid te borgen. Het Barro is vastgesteld op 22 

augustus 2011 en in werking getreden op 30 december 2011. Op 1 oktober 2012 is een 

wijziging van het Barro vastgesteld. Het kabinet heeft in de genoemde SVIR vastgesteld 

dat voor een beperkt aantal onderwerpen, bv. voor defensie en waterveiligheid, de 

bevoegdheid om algemene regels te stellen moet worden ingezet. Het gaat daarbij om het 

beschermen van de nationale belangen. Deze algemene regels, vastgelegd in het Barro, 

werken zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale besluitvorming. Slechts 

daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, is gekozen voor indirecte doorwerking 

via provinciaal medebewind. Naar aanleiding van een advies van de Raad van State 

voorziet het Barro ook in een bij dit besluit behorende ministeriële regeling (Rarro). In deze 

regeling is de begrenzing opgenomen van de gebieden uit een aantal titels uit het Barro 

waarvoor een reservering of een vrijwaring geldt. De aanduiding van deze gebieden is 

opgenomen in het Barro.  

 

Beoordeling 

Ten aanzien van het onderhavige plangebied is, los van de ‘ladder duurzame verstedelijking’, 

nog een regel uit het Barro van toepassing. Dit betreft de regeling met betrekking tot het 

radarverstoringsgebied van de Vliegbasis Woensdrecht (zoals weergegeven in de wijziging van 

het Rarro per 1 oktober 2012, art. 2.4). Als gevolg van dit radarverstoringsgebied geldt een 

maximale hoogtemaat van 113 meter +NAP voor op te richten bebouwing. In het onderhavige 

plan wordt deze bouwhoogte niet mogelijk gemaakt.   
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Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de onderhavige ontwikkeling passend is binnen de regels zoals 

gesteld in het Barro en de Rarro. 

 

3.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Toetsingskader 

Nationaal belang 13, zoals geformuleerd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, vraagt 

om een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 

infrastructurele besluiten. Dit moet met behulp van de ladder van 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. De 

ladder van duurzame verstedelijking is eveneens vastgelegd in het beleid van de Provincie 

Noord-Brabant . Gemotiveerd dient te worden hoe een zorgvuldige afweging is gemaakt ten 

aanzien van het ruimtegebruik. De toetsing aan de ladder van duurzame verstedelijking werkt 

volgens drie  stappen: 

1. beoordeling door betrokken overheden of beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale 

en gemeentelijke behoefte voor bedrijventerreinen, kantoren, woningbouwlocaties, 

detailhandel en andere stedelijke voorzieningen; 

2. 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; 

3. 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. 

 

Beoordeling 

In onderhavig geval dient, gelet op de eerste trede, zowel de regionale behoefte aan de 

woningbouw als die aan de commerciële ruimte te worden aangetoond. Ten aanzien van de 

woningbouw wordt in de navolgende paragrafen op basis van het regionale en het 

gemeentelijke beleid aangetoond dat aan het te realiseren woningtype (appartementen) in 

zowel de gemeente als de kern Steenbergen voldoende behoefte bestaat. In eerdere plannen is 

de bouw van 52 woningen op deze locatie reeds verantwoord. Nu is sprake van 23 woningen. 

Ten aanzien van de tweede trede kan worden gesteld dat het onderhavige plan voorziet in 

inbreiding. Er wordt gebouwd binnen het bestaand stedelijk gebied. De locatie ligt centraal in de 

stad, waardoor de woningen goed zijn ontsloten. 

 

Toets op de ladder voor duurzame verstedelijking 

Ten behoeve van het aantonen van de regionale behoefte aan de ruimtes voor detailhandel met 

daaraan gerelateerde ondergeschikte nevenactiviteiten is nader onderzoek vereist. In dit 

verband is door Stec Groep een toets op de ladder voor duurzame verstedelijking uitgevoerd 

(projectnummer 15.330, versie 2, 22 oktober 2015). De conclusies en aanbevelingen van deze 

toets door Stec Groep luiden als volgt: 

 Formules die op zoek zijn naar een winkelpand in het centrum van Steenbergen met een 

omvang groter dan 500 m² wvo kunnen momenteel onvoldoende worden bediend (trede 2). 

 De toevoeging van winkelmeters in Villa Moors vindt plaats in bestaand stedelijk gebied 

(trede 2). Feitelijk wordt 1.400 m² (perifere) detailhandel vervangen door 1.100 m² 

detailhandel. Tegelijkertijd concluderen we dat vestiging in bestaand (Ieegstaand) aanbod, 
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geen geschikte mogelijkheden biedt en biedt het beleid van de gemeente ruimte voor 

'kruimelgevallen' voor detailhandelsontwikkelingen waar vraag naar is. Doel van dit beleid 

is om de leegstand in het kernwinkelgebied niet te doen toenemen. 

 Tegelijkertijd concluderen we dat uit het aflopen van de eerste twee treden van de ladder 

voor duurzame verstedelijking voor de toevoeging van detailhandel in Villa Moors blijkt dat 

er de komende tien jaar onvoldoende vraag is naar winkelmeters voor niet-dagelijkse 

producten in Steenbergen (trede 1). Kwalitatief is er enige nuance op deze conclusie 

mogelijk. Winkels in Steenbergen centrum zijn, zoals hierboven al genoemd, namelijk 

relatief klein en enkele formules ontbreken (wei aanwezig in andere, vergelijkbare centra). 

Ook worden winkels steeds groter en vraagt men andere typen locaties. 

 In het belang van een goede ruimtelijke ordening moet in een ruimtelijke onderbouwing van 

een nieuwe stedelijke ontwikkeling aangetoond zijn welke ruimtelijke effecten de 

toevoeging van winkelmeters in Villa Moors heeft. Daarom kijken we in onderstaande tabel 

welke ruimtelijke effecten we kunnen verwachten door de ontwikkeling van Villa Moors. We 

gaan hierbij uit van toevoeging van 1.060 m² met een minimale omvang van 500 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rapportage is in zijn geheel opgenomen in bijlage 1 bij deze toelichting. 
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Nadere onderbouwing 

Los van de zuiver marktgerichte insteek die is gehanteerd in het door Stec Groep uitgevoerde 

onderzoek, dient ten aanzien van het onderbouwen van de behoefte aan de ontwikkeling ook 

nog stil worden gestaan bij de volgende argumenten: 

 In de huidige planologische situatie is binnen het plangebied in totaal 1.440 m² aan bvo 

toegestaan ten behoeve van detailhandel in volumineuze goederen. In de nieuwe situatie 

wordt maximaal 1.060 m² aan detailhandel mogelijk gemaakt. Het planvoornemen betekent 

derhalve niet puur het inpassen van nieuwe vierkante meters aan detailhandel, maar 

eerder een vervanging en reductie van de bestaande detailhandelsmogelijkheden door 

nieuwe. Deze vervanging van detailhandel in volumineuze goederen door reguliere 

detailhandel in grote winkelruimtes van minimaal 500 m² is juist ingegeven door het feit dat 

aan laatstgenoemde behoefte bestaat. Er bestaat concrete belangstelling van formules die 

er nu nog niet zijn (dierbenodighedenwinkel, winkel met bak/kookclinics en 

hobbywinkel/workshops). Kwalitatief gezien is er nu onvoldoende aanbod van dergelijke 

winkelruimten van 500 m² of groter in het winkelconcentratiegebied.  

 Kenmerkend voor de huidige situatie zijn combinaties van kleine winkels met wonen op de 

verdieping in voormalige woonhuizen. Vanwege het ontbreken van grote winkelruimtes 

(grote detailhandelsvestigingen die niet concurrent zijn voor de kleine dagwinkels in het 

centrum) is juist het gemeentelijke kruimelgevallenbeleid vastgesteld. Het plan speelt 

specifiek in op die behoefte. Op het moment dat de onderhavige ontwikkeling gerealiseerd 

is, is er aanleiding om het kruimelgevallenbeleid op dit onderwerp in te trekken. Villa Moors 

is de laatste plek waar nog detailhandel wordt toegevoegd in een segment dat nu niet 

wordt aangeboden op de markt.  

 Het plan voor Villa Moors is daarnaast één van de stapstenen van het Plan StadHaven 

(verbinding tussen de haven en het centrum). De herontwikkeling van de huidige 

rommelige en vervallen situatie draagt bij aan de integrale kwaliteitsverbetering die met het 

Plan StadHaven wordt beoogd. In dat verband bestaat derhalve eveneens een 

aantoonbare behoefte aan de onderhavige ontwikkeling, inclusief de voorziene 

detailhandel.  

 Zoals in het rapport van Stec is aangegeven ontstaat mogelijk een verhuisbeweging vanuit 

de bestaande detailhandel naar Villa Moors. Dit zal altijd zal een uitbreiding betreffen van 

een bestaande winkel van maximaal 200 m² bvo op de huidige locatie naar minimaal 500 

m² in Villa Moors. Los van het feit dat daarmee meer bvo wordt ingevuld dan leeg komt te 

staan, kan deze leegstand ook aanvaardbaar worden geacht, gelet op de wenselijkheid 

van de nieuwe detailhandel. Daarbij dient het belang van een aanvaardbaar woon-, leef- 

en ondernemersklimaat in ogenschouw te worden genomen. Dit vergt hetzij dat nieuwe 

detailhandel niet leidt tot een toename van leegstand, hetzij (in het geval nieuwe 

detailhandel wel leidt tot een toename van leegstand) een motivering dat die toename 

aanvaardbaar is gelet op de wenselijkheid van de nieuwe detailhandel. In onderhavig geval 

wordt deze eventuele toename aan leegstand aanvaardbaar geacht, gelet op het hiervoor 

geschetste beeld ten aanzien van de ontwikkeling van Villa Moors als deel van een groter 

plan voor het winkelgebied. De nieuwe detailhandel biedt kansen die er nog niet zijn en 

draagt bij aan zowel de versterking van het kernwinkelgebied als aan die van het cluster 

van grotere winkelpanden in Villa Moors en omgeving.  

 Bij de voorgaande drie argumenten is met name stilgestaan bij de realisatie van de 

detailhandel in de nieuwbouw. Wanneer specifiek wordt gekeken naar de ontwikkeling in 

de bestaande villa (250 m² bvo ruimte voor kantoren of dienstverlening), kan daarbij nog 

worden verwezen naar een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State (ABRS) met nummer 201306183/1/R3. Hierin wordt gesteld dat de ontwikkeling 
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van een werklocatie van 400 m² bvo niet als een stedelijke ontwikkeling wordt gezien. 

Toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking is dan niet aan de orde. De behoefte 

aan de werklocatie in Villa Moors is daardoor primair te verantwoorden op basis van de 

onderbouwing van de ontwikkeling in het licht van het Plan StadHaven. 

 

Conclusie 

Ten aanzien van de woningbouw kan worden geconcludeerd dat deze passend is binnen de 

kaders van de ladder voor duurzame verstedelijking. Ten aanzien van de detailhandel luidt de 

conclusie dat effecten van het planvoornemen op het bestaande winkelaanbod en de mate van 

leegstand kunnen optreden. Er wordt echter een bewuste keuze gemaakt voor een sterk 

kwalitatief concept dat alleen op deze locatie mogelijk is. De effecten op andere locaties in de 

stad zijn daarbij minimaal en als er al effecten optreden zijn deze te verantwoorden op basis 

van de geschetste afwegingen. 

 

3.2 Provinciaal beleid 

 

3.2.1 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010   partiële herziening 2014 (2014) 

Toetsingskader 

De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) geeft de hoofdlijnen van het provinciaal 

ruimtelijk beleid tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). Belangrijke beleidslijnen in de SVRO zijn 

het principe van concentratie van verstedelijking, zorgvuldig ruimtegebruik, verantwoord 

omgaan met de natuurlijke basis, het streven naar robuuste en aaneengeschakelde 

natuurgebieden. 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 partiële herziening van de structuurvisie, zoals vastgesteld 

door Provinciale Staten op 7 februari 2014 en in werking getreden op 19 maart 2014. Op onder 

andere de volgende onderdelen vindt bijsturing van het beleid plaats: transitie van stad en 

platteland, intrekken reconstructie- en gebiedsplannen, groenbeleid, samenhangend beleid voor 

de ondergrond en de transitie naar een zorgvuldige veehouderij. De, ongewijzigde, provinciale 

sturingsfilosofie is gebaseerd op vijf rollen: ontwikkelen, ordenen, beschermen, regionaal 

samenwerken en stimuleren. Twee rollen zijn met name van belang voor onderhavig plan: de 

ordenende en de beschermende rol. 

 

De ordenende rol gaat uit van het behartigen van ruimtelijke belangen en keuzes. Deze zijn 

geordend in vier ruimtelijke structuren. 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 onderscheidende structuren zijn: de groenblauwe 

structuur, het landelijk gebied, de stedelijke structuur en de infrastructuur.  

 

Het uitgangspunt van de beschermende rol is zorgvuldig ruimtegebruik. Bij ruimtelijke 

afwegingen betekent dat eerst gekeken wordt naar mogelijkheden voor intensivering of 

hergebruik op of binnen bestaand bebouwd gebied. De provincie wil nieuw ruimtebeslag zoveel 

mogelijk voorkomen. Bij ontwikkelingen buiten bestaand bebouwd gebied wil de provincie dat 

de initiatiefnemer zorgt voor een investering in het landschap om daarmee het verlies aan 

omgevingskwaliteit te beperken. 
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Beoordeling 

Voor het plangebied binnen de kern Steenbergen geldt met name het accent dat de provincie in 

het ruimtelijk beleid legt op zorgvuldig ruimtegebruik; de provincie wil de groei en de spreiding 

van het stedelijk ruimtebeslag afremmen. Voor de ‘kernen in het landelijke gebied’ waar de kern 

Steenbergen onder valt en waartoe het plangebied behoort, betekent dat het voorkomen van 

verdere aantasting van het buitengebied centraal staat. Dit houdt in dat het accent op inbreiden 

en herstructureren ligt. Het aansnijden van nieuwe ruimte voor verstedelijking is pas aan de 

orde, als gebleken is dat de bouwopgave voor wonen en werken niet binnen bestaand bebouwd 

gebied kan worden gerealiseerd, ook niet in andere kernen of op andere bedrijventerreinen 

binnen de betreffende gemeente, wat betreft wonen, en binnen de betreffende landelijke regio, 

wat betreft werken. Als toch nieuw ruimtebeslag nodig is, kan dit alleen daar waar, gelet op de 

ruimtelijke kwaliteiten binnen dat gebied, verantwoorde uitbreidingsmogelijkheden liggen. 

Ruimtelijke karakteristieken en kwaliteiten worden dus meer bepalend voor de wijze waarop de 

(economische) dynamiek in de landelijke regio’s haar plek krijgt. Dit heeft tot gevolg dat de 

bouwmogelijkheden per kern verschillen en dat niet iedere gemeente of iedere kern een nieuwe 

locatie kan ontwikkelen.  

 

Met de realisatie van het bouwplan binnen het bestaand stedelijk gebied van Steenbergen 

wordt bijgedragen aan het leidende principe van ‘zorgvuldig ruimtegebruik’. Er is sprake van 

een bestaande villa en een bestaande bebouwde locatie. Het gebruik van de gronden wordt 

onder meer door herstructurering geïntensiveerd, waarbij sprake is van meervoudig 

ruimtegebruik. Hierdoor blijf het open buitengebied rondom Steenbergen gevrijwaard van 

verstening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

Het voorliggende initiatief is passend binnen het ruimtelijke beleid van de provincie Noord-

Brabant. 

 

Uitsnede uit de Structurenkaart van de Structuurvisie Ruimtelijke 

Ordening. Bron: provincie Noord-Brabant 
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3.2.2 Verordening ruimte 2014 (2014) 

Toetsingskader 

In de SVRO zijn de hoofdlijnen van het provinciale beleid voor de komende periode 

aangegeven. Daarin is voor de doelen en ambities die bereikt moeten worden per onderwerp 

aangegeven welke instrumenten de provincie wil inzetten. In een aantal gevallen is gekozen 

voor het instrument 'planologische verordening', bekend als Verordening ruimte. Op 7 februari 

2014 is de Verordening ruimte 2014 vastgesteld door Provinciale Staten. Deze stelt regels aan 

onder meer de bundeling van stedelijke ontwikkeling, natuurontwikkeling, de ontwikkeling van 

intensieve veehouderijen, waterberging, cultuurhistorie en het agrarisch gebied. De Verordening 

ruimte 2014 is in werking getreden op 19 maart 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling 

De Verordening ruimte 2014 is artikelsgewijs opgebouwd en bestaat uit regels ten aanzien van 

verschillende vormen van grondgebruik. Twee onderdelen van de Verordening ruimte 2014 zijn 

relevant ten aanzien van het voorliggende initiatief. Ten eerste betreft dit de regels ten aanzien 

van het bestaand stedelijk gebied, zoals opgenomen in artikel 4. Ten tweede betreft dit regels 

ten aanzien van de algemene zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit, zoals opgenomen in artikel 

3.1. Aan deze twee artikelen wordt onderstaand getoetst. 

 

Artikel 4: Bestaand stedelijk gebied 

Om duidelijk te kunnen bepalen waar de bundelingsregels voor stedelijke ontwikkeling en de 

daarvan afgeleide regels van het beleid gelden is in de Verordening ruimte het bestaand 

stedelijke gebied van alle Brabantse kernen vastgesteld. Het plangebied is, voortvloeiend uit het 

beleid van de Structuurvisie RO gelegen binnen het bestaand stedelijk gebied. Onder ‘bestaand 

stedelijk gebied’ wordt verstaan: een aangewezen gebied dat het bestaande ruimtebeslag van 

een kern bevat ten behoeve van een samenhangende ruimtelijke structuur van stedelijke 

functies. Binnen het als zodanig aangewezen stedelijk gebied is de gemeente in het algemeen 

vrij -binnen de grenzen van andere wetgeving- om te voorzien in stedelijke ontwikkeling.  

 

Stedelijke 

ruimte 2014 van de provincie Noord-

Brabant.  
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Ten aanzien van een aantal specifieke vormen van stedelijke ontwikkeling stelt de Verordening 

ruimte 2014 nadere regels. Met betrekking tot het voorliggende plan geldt dit voor de 

ontwikkeling van woningen. 

 

De Verordening ruimte bevat specifieke regels voor nieuwbouw van woningen (artikel 4.3 lid 1 

onder a). In artikel 4.3 lid 1 onder a worden algemene regels gegeven waaraan de toelichting bij 

een gemeentelijk planologisch besluit dat nieuwbouw van woningen mogelijk maakt, moet 

voldoen. Er dient gekeken te worden naar de bestaande harde plancapaciteit en tevens moet 

een relatie gelegd worden met de afspraken die in het regionaal planningsoverleg zijn gemaakt 

over de nieuwbouw van woningen.  

 

In het voorliggende plan wordt de realisatie van maximaal 23 extra woningen mogelijk gemaakt. 

Zoals voornoemd wordt hierbij het gebruik van de gronden geïntensiveerd, zodat sprake is van 

zorgvuldig ruimtegebruik. Het genoemde aantal te realiseren ligt in lijn met de bestaande 

plancapaciteit. 

 

In de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant (actualisering 2011) wordt de 

indicatie van de toename van de woningvoorraad in de gemeente Steenbergen tussen 2011 en 

2014 gesteld op 590 woningen. Een deel van deze woningen is inmiddels gebouwd dan wel in 

aanbouw. Gelet op het gegeven dat in deze cijfers eveneens de locatie van Villa Moors is 

meegenomen, mag worden aangenomen dat de voorgenomen woningbouw past binnen de 

provinciale taakstelling. 

 

In de Verordening ruimte wordt ook stilgestaan bij de ontwikkeling van nieuwe detailhandel. In 

artikel 4.8 lid 1 onder a is bepaald dat ontwikkeling of een uitbreiding van detailhandel mogelijk 

is, tenzij deze ontwikkeling of uitbreiding leidt tot een bovenregionale detailhandelslocatie (een 

detailhandelslocatie waarbij uit onderzoek blijkt dat ten minste 20% van de bezoekers afkomstig 

is buiten een straal van 35 kilometer vanaf de beoogde detailhandelslocatie, of het te 

verwachten aantal bezoekers ten minste 2.500.000 per jaar bedraagt). Verantwoord dient te 

worden op welke wijze de afspraken die over de betreffende ontwikkeling of uitbreiding van 

detailhandel zijn gemaakt in het regionale planningsoverleg worden nagekomen. 

 

In onderhavig geval wordt circa 1.060 m² aan nieuwe ruimtes voor detailhandel opgericht. Daar 

staat tegenover dat de op deze locatie voorheen aanwezige bebouwing, welke gebruikt werd 

ten behoeve van detailhandel in volumineuze goederen, is gesloopt (circa 1.010 m² feitelijk, 

circa 1.440 m² planologisch aanwezig). Netto is daarmee sprake van een geringe toename aan 

winkelvloeroppervlak. Met het genoemde oppervlak aan detailhandel is geen sprake van een 

bovenregionale detailhandelslocatie, waardoor de voorgenomen ontwikkeling in principe 

mogelijk is binnen de provinciale beleidskaders. Wel dient de concrete regionale behoefte aan 

de detailhandel te worden aangetoond. Hierop wordt verderop in deze toelichting ingegaan. 

 

Artikel 3.1: Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 

Binnen de provincie Noord-Brabant geldt de algemene regel dat een ruimtelijk plan dat een 

ruimtelijke ontwikkeling bevat dient te verantwoorden dat het plan bijdraagt aan de zorg voor het 

behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de 

naaste omgeving. Daarnaast dient sprake te zijn van zorgvuldig ruimtegebruik. In het 

voorliggende plan wordt de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse van het plangebied in grote mate 

verbeterd. De al meer dan 10 jaar leegstaande villa wordt gerestaureerd en de ernstig in verval 

geraakte bijgebouwen zijn inmiddels gesloopt. Hiervoor in de plaats wordt nieuwbouw 
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opgericht, die niet langer direct met de monumentale villa bouwkundig verbonden zal zijn. De 

nieuwbouw sluit wat betreft maatvoering aan bij de bestaande bebouwingsstructuur en het 

bebouwingsbeeld in de directe omgeving. Het onbebouwd gedeelte van het terrein wordt 

aansluitend heringericht. In algemene zin kan worden gesteld dat ter plaatse sprake is van een 

aanzienlijke ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Door de intensivering van het grondgebruik is 

daarbij tevens sprake van zorgvuldig ruimtegebruik. 

 

Conclusie  

Het onderhavige initiatief is passend binnen de regels van de Verordening ruimte 2014.  

 

3.3 Gemeentelijk beleid 

 

3.3.1 Structuurvisie 2012 

Toetsingskader 

De Structuurvisie 2012 is door de gemeenteraad vastgesteld op 31 mei 2012 en bevat, op 

hoofdlijnen, het ruimtelijk beleid van de gemeente Steenbergen voor de komende 10 tot 15 jaar. 

Zij heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente. Zij bundelt de verschillende 

beleidsdocumenten met ruimtelijke consequenties, die in de afgelopen jaren zijn verschenen, 

tot een uitvoeringsgericht beleidsinstrument. In het kader van onderhavig bestemmingsplan 

worden enkel de relevante onderwerpen aangehaald. 

 

Woningbouwbehoefte 

Voor het bepalen van de toekomstige woningbouw wordt rekening gehouden met de 

onderzoeksresultaten opgenomen in de visie wonen en leven in West-Brabant en Tholen 2025 

van de gezamenlijke woningbouwcorporaties en de bevolkings- en woningbehoefteprognoses 

Noord-Brabant 2011 van de provincie. Alles bij elkaar wordt voor de komende 10 jaar rekening 

gehouden met een toename van 876 woningen in de gemeente. Omdat er meer geschikte 

bouwlocaties zijn dan de verwachte vraag naar woningen, zal een aantal locaties dienen af te 

vallen. Omdat er naar verwachting ook sprake zal zijn van een aanzienlijke 

herstructureringsopgave samengaande met een verdunning van naar schatting 220 woningen 

in de bestaande woningvoorraad worden er echter geen concrete keuzes gemaakt betreffende 

de af te vallen woningbouwlocaties.  

 

Toekomstige nieuwbouw zal zich vooral dienen te richten op grondgebonden levensloop-

bestendige woningen in de bereikbare (sociale) huursector. Daarnaast is ook vraag naar 

meergezinswoningen (appartementen) in de huur en koop sector. 

 

Detailhandel  

Het zwaartepunt van de voorzieningen binnen de gemeente bevindt zich in de kern 

Steenbergen, dat als streekverzorgend centrum een redelijk uitgebreide winkelbranche heeft. 

Het verkoopvloeroppervlak van de winkels is de afgelopen jaren bovendien gestegen. 

Opvallend is dat er veel kleinschalige winkelvolumes zijn. De verzorgingsindex is mede hierdoor 

toch nog relatief laag en er ontbreken in de kern enkele middelgrote winkelvolumes en trekker. 

Het streven is dat Steenbergen haar centrumfunctie dient te behouden en verder te versterken. 

In feite is er potentie voor een groter verzorgingsgebied.  



18 

Buuron Groep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling 

Het planvoornemen is als een zogenaamd ‘zacht plan’ opgenomen in het overzicht met 

woningbouwplannen in de kern Steenbergen. Dit betreft locaties die in principe gunstig zijn 

gelegen binnen de bebouwingscontouren maar waar in het geval de gemeente geen eigenaar is 

nog geen anterieure overeenkomst is. Voor het plangebied (genoemd als Westdam en ook als 

zodanig aangeduid op de kernkaart bij de Structuurvisie) geldt daarbij dat deze locatie ook al 

stond opgenomen in de Woonvisie en daarom een voorrangspositie heeft boven de andere 

locaties. Behalve wonen worden hier ook overige functies mogelijk geacht. 

 

Voor de kern Steenbergen/Welberg wordt op inbreidingslocaties uitgegaan van een aantal van 

in totaal 140 woningen. Het planvoornemen gaat uit van de realisatie van in totaal 23 woningen. 

Het betreft appartementen, welke primair als meergezinswoning met een doorstroomfunctie 

worden gerealiseerd, maar welke deels ook als levensloopbestendige woning kunnen worden 

uitgevoerd. Aangezien nog voor lang niet alle zachte plannen concrete planvorming bestaat, 

mag worden aangenomen dat de inbreidingscapaciteit nog niet is overschreden. Gelet hierop 

en gezien het feit dat voor de locatie Westdam een voorrangsregeling is opgenomen, wordt de 

woningbouw op basis van de Structuurvisie wenselijk geacht. 

 

Ten aanzien van de te realiseren commerciële ruimte kan worden gesteld dat deze bij kan 

dragen aan het behouden en versterken van de centrumfunctie van Steenbergen. De nieuwe 

winkelruimten zullen minimaal 500 m² bedrijfsvloeroppervlak krijgen om zo het tekort aan grote 

winkelruimten mee te helpen tegengaan. 

 

Conclusie 

Het planvoornemen is in lijn met het beleid uit de gemeentelijke Structuurvisie 2012. 

 

Kernkaart Kern Steenbergen en 

Welberg, Structuurvisie 2012 
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3.3.2 Woonvisie (2015)  

Toetsingskader 

De woonvisie is vastgesteld op 19 maart 2015 en is de opvolger van de woonvisie uit 2006. In 

de woonvisie worden de hoofdlijnen van het gemeentelijk woonbeleid gegeven, waarbij 

rekening is gehouden met de ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan 

op de woningmarkt. Het gaat daarbij onder andere om een toegenomen aandacht voor kwaliteit 

van de woning en de leefomgeving, de vergrijzing, de toename van buitenlandse werknemers 

en om gewijzigde wetgeving. 

 

De Woonvisie vormt een belangrijk beleidskader voor de meerjarige woningbouwplanning, voor 

de programmatische invulling van locaties en voor het maken van prestatieafspraken met 

woningmarktpartijen.  

 

Met betrekking tot de aanwezige plancapaciteit binnen de gemeente wordt ten aanzien van de 

kern Steenbergen opgemerkt dat hier een harde plancapaciteit aanwezig is van 405 woningen 

en een zachte plancapaciteit van circa 240 woningen. Tot 2020 is behoefte aan in totaal 795 

nieuwe woningen binnen de gemeente, waarvan 190 in de vorm van appartementen (koop en 

huur). De nadruk van de nieuwbouw ligt op de kernen Steenbergen en Dinteloord. 

 

Beoordeling 

De 5 woningen die voorzien zijn in de bestaande villa maken deel uit van de harde 

plancapaciteit (Westdam 1), terwijl de 18 appartementen behoren tot de zachte plannen. In 

eerdere plannen is de bouw van 52 woningen op deze locatie reeds verantwoord. Nu is 

(inclusief de 5 woningen in de villa) sprake van 23 woningen in de vorm van appartementen. 

Deze aantallen passende binnen de gemeentelijke woningbouwbehoefte, waarmee het 

onderhavige plan aansluit bij de doelstellingen uit de woonvisie 

 

Conclusie 

Het planvoornemen sluit aan bij de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten uit de Woonvisie 

2015.  

 

3.3.3 Economisch beleidsplan 2009-2020 (2010) 

Toetsingskader 

Het beleidsplan is de basis voor acties in de komende jaren op een viertal beleidslijnen met als 

doel de versterking van de economische aantrekkelijkheid van Steenbergen: 

 Steenbergen zet in op (het behoud van) sterke werklocaties; 

 Steenbergen zet in op verbreding van de landbouw en ontwikkelt het AFCWB; 

 Steenbergen zet gericht in op een sterke zorgeconomie; 

 Steenbergen benut bestaande kwaliteiten voor versterken recreatie en toerisme. 

 

Ten aanzien van detailhandel wordt de volgende situatieschets gegeven: 

 Het centrum van Steenbergen, en in mindere mate Dinteloord, heeft een 

streekverzorgende functie. Er is een redelijk en divers aanbod aan winkels; 

 De verzorgingsindex (winkelruimte per 1.000 inwoners) is in vergelijking tot andere 

gemeenten van gelijk omvang wel laag; 

 Steenbergen mist een aantal middelgrote winkelvolumes en trekkers; 
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 Winkels hebben nog onvoldoende aantrekkende werking voor de horeca en het centrum 

van Steenbergen. Algemene trend is wel dat belang van toerisme en recreatie in 

combinatie met detailhandel groot is (funshoppen). 

 Detailhandel is belangrijke werkgever met 135 winkels (naar schatting goed voor ruim 900 

banen, circa 15% van de totale werkgelegenheid). 

 Opvallend is de ruime hoeveelheid kleinschalige winkelvolumes. Dit zorgt voor diversiteit, 

maar ook voor te weinig ruimte voor groeiende winkelformules en lastig ondernemerschap; 

 Het centrum van Steenbergen is verouderd. De centrumvisie heeft veel aandacht voor een 

impuls van het centrum; 

 Het voorzieningenniveau in de kleine kernen neemt steeds meer af. Dit heeft gevolgen 

voor de leefbaarheid. 

 

Beoordeling 

De beleidslijn die in onderhavige situatie met name van belang is, betreft de eerste (beleidslijn 

1b). Voor het behoud van het centrum van Steenbergen als een regionaal aantrekkelijk 

centrumgebied, is het onder andere noodzakelijk meer (middel)grote winkelvolumes in te 

passen. Hierop speelt het onderhavige planvoornemen in. De te realiseren ruimtes voor 

detailhandel met daaraan gerelateerde ondergeschikte nevenactiviteiten voorzien in 

winkelvolumes met een minimale bedrijfsvloeroppervlakte van 500 m². 

 

Conclusie 

Voor wat betreft de te realiseren commerciële ruimten sluit het planvoornemen aan bij de 

beleidsuitgangspunten van het Economische beleidsplan, dat op dit moment wordt herijkt. Het 

uitgangspunt van winkelconcentratie blijft daarbij gehandhaafd. 

 

3.3.4 Economische visie 2020 (2015) 

Toetsingskader 

De Economische visie 2020 dateert van 26 maart 2015 en betreft een herijking van de 

voorgaande economische visie. Volstaan wordt met de belangrijkste kerncijfers, aangezien een 

analyse van de economische structuur van Steenbergen al in het Economische beleidsplan 

gedaan. Naast een visie op hoofdlijnen op basis van vier hoofdthema’s zijn vijf sectorale visies 

opgesteld, waaronder één voor detailhandel. 

 

Met betrekking tot detailhandel zijn dit de uitgangspunten: 

 Steenbergen lokaal verzorgend in regionaal detailhandelsbeleid; 

 Een centrumplan leidt dat de stad Steenbergen functioneert als een prettig winkel- en 

verblijfsgebied; 

 StadHaven ontwikkelt tot recreatieve Waterpoort, die stad en haven verbindt; 

 Behoud detailhandel in overige kernen;  

 Investeren in kwaliteit en benutten toeristisch recreatieve potentie noodzakelijk voor 

toekomstbestendige detailhandelsstructuur. 

 

Beoordeling 

Binnen de kaders van de economische visie sluit het onderhavige plan aan bij het project 

StadHaven. De locatie vormt één van de bouwstenen voor dat project en het plan draagt er aan 

bij een fysieke verbinding tussen de haven en het centrum van Steenbergen tot stand te 

brengen. 
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Conclusie 

Het planvoornemen sluit aan bij het bepaalde in de economische visie 2020. 

 

3.3.5 Welstandsbeleidsplan ‘Aandacht waar het nodig is, en vrijheid waar het kan’ (juni 2011,  

wijzigingen vastgesteld in september 2011) 

Toetsingskader 

Aanleiding voor het welstandsbeleidsplan is de Woningwet (ingevoerd op 1 januari 2003), die 

de gemeenten nadrukkelijker oproept om welstandsbeleid te voeren. Doel van de 

welstandsnota is een duidelijk toetsingskader te scheppen op basis waarvan de 

welstandscommissie bouwplannen kan beoordelen. Voor de burger ontstaat hiermee meer 

inzicht in de welstandstoetsing en vooraf meer zekerheid over de haalbaarheid van plannen. 

 

Het gemeentelijk welstandsbeleid bevat dus de welstandsaspecten en de criteria waaraan 

bouwplannen in die gemeente worden getoetst. Er zijn drie hoofdgroepen: 

 algemene criteria; 

 gebiedscriteria; 

 objectcriteria. 

 

De algemene criteria en de objectcriteria behandelen aspecten die niet gebiedsgebonden zijn, 

de gebiedscriteria zullen van gemeente tot gemeente verschillen, en zullen gekoppeld zijn aan 

specifieke gebieden binnen de gemeente. 

 

De gebiedsgerichte criteria bestaan uit een beschrijving van de beeldkarakteristiek van de 

verschillende gebieden in de gemeente, een waardebepaling daarvan en, daaraan gekoppeld, 

een vaststelling van het welstandsniveau. De beeldkarakteristiek wordt per kenmerkend 

deelgebied beschreven. In de waardebepaling wordt aangegeven welke gebiedsgebonden 

kenmerken zodanig waardevol zijn dat ze dienen te worden gerespecteerd of beschermd. 

Afhankelijk van de waarde en gevoeligheid van het betreffende gebied, de betekenis voor het 

aanzien van de openbare ruimte en het ambitieniveau, kan voor dat gebied een hoog (niveau 

1), een normaal (niveau 2), een laag (niveau 3) welstandsniveau worden vastgesteld of kan het 

gebied als welstandsvrij worden aangemerkt (niveau 4). Hoe hoger het niveau hoe strenger de 

beoordelingsaspecten.  
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De bijgevoegde kaart geeft de welstandsniveaus in de kern Steenbergen weer. Op deze kaart is 

te zien dat het plangebied gelegen is in een gebied met welstandsniveau 1. Dit betreft gebieden 

die van cruciale betekenis zijn, in de vorm van gebieden met hoge cultuurhistorische-, 

architectonische-, landschappelijk- of stedenbouwkundige waarde. Onder niveau 1 zal de 

welstandscommissie op meer beoordelingsaspecten adviseren en de criteria nauwgezetter 

toepassen. Streng zal worden gekeken naar hoofdaspecten, streng naar deelaspecten en 

kritisch naar detailaspecten. 

 

Beoordeling 

Onderhavig plan wordt in het kader van de omgevingsvergunning voor het bouwen in zijn 

geheel getoetst aan de geldende welstandscriteria. Het renovatieplan voor de villa zelf is reeds 

positief bevonden door de leden van de welstands- en de monumentencommissie van de 

gemeente Steenbergen.  

 

Conclusie 

Nadat het bouwplan als geheel is getoetst, kan definitief een conclusie worden getrokken over 

de aansluiting van het plan bij het Welstandsbeleidsplan. 

 

3.3.6 Bestemmingsplan ‘Centrum Steenbergen’ 

Toetsingskader 

Het plangebied is gelegen binnen het bestemmingsplan ’Centrum Steenbergen’, vastgesteld 

door de gemeenteraad op 27 maart 2008 en op grote delen onherroepelijk verklaard door 

Gedeputeerde Staten op 27 november 2008.  

 

Welstandsniveaus in Steenbergen, Welstandsnota  
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Het plangebied heeft binnen het bestemmingsplan de bestemming ‘Detailhandelsdoeleinden’. 

Binnen deze bestemming zijn de aangewezen gronden bestemd voor detailhandel en 

dienstverlening, met dien verstande dat detailhandel uitsluitend is toegestaan in volumineuze 

goederen. Tevens zijn kantoren en bovenwoningen (geen dienstwoning) toegestaan. Een 

bouwvlak geeft de plaats aan waar bebouwing is toegestaan. Binnen het bouwvlak is ter plaatse 

van het de villa bebouwing met een bouwhoogte van 11 meter toegestaan en voor het overige 

tot 7 meter. Over een gedeelte van het plangebied lopen de kernzone, de beschermingszone 

en de buitenbeschermingszone van de regionale waterkering die nabij het plangebied gevormd 

wordt door de Lindenburghlaan. 

 

Beoordeling 

Op basis van het vigerende bestemmingsplan is uitvoering geven aan het planvoornemen niet 

mogelijk. De voorgenomen nieuwbouw overschrijdt zowel de bouwgrenzen als de maximaal 

mogelijke bouwhoogte. Daarnaast past ook het gewenste gebruik niet geheel binnen de 

vigerende gebruiksregels. 

 

Conclusie 

Teneinde het planvoornemen tot uitvoer te kunnen brengen dient het vigerende 

bestemmingsplan te worden herzien. Het onderhavige bestemmingsplan betreft deze 

herziening. 

 

3.3.7 Duurzaamheidsnota 2012 - 2020 (2012) 

Toetsingskader 

De gemeente Steenbergen maakt zich sterk voor duurzaamheid. Dit betekent dat structureel en 

op een integrale manier gewerkt wordt aan een leefbare samenleving waarin mensen in hun 

basisbehoeften kunnen voorzien, zonder dat de basisbehoeften van toekomstige generaties in 

het gedrang komen. 

 

Uitsnede plankaart vigerend bestemmingsplan  
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De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen heeft op 31 mei 2012 de duurzaamheidsnota 

vastgesteld. In de duurzaamheidsnota is naast de visie (Waarom wil de gemeente werken aan 

duurzaamheid?) en de strategie (Hoe gaat de gemeente Steenbergen de 

duurzaamheidsambities realiseren?), een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen (Wat gaan we 

doen?) opgenomen.  

 

Ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe (bouw)plannen wordt in de duurzaamheidsnota 

gesteld dat bij het voorbereiden en invullen van ruimtelijke plannen de gemeente een 

belangrijke rol speelt Zij bepaalt voor een belangrijk deel de kaders (bv. via de Structuurvisie en 

de sectorale beleidsplannen) en is daarnaast verantwoordelijk voor de inrichting van de 

openbare ruimte. In beide gevallen is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt.  

 

Bij het toetsen van bouwplannen hanteert de gemeente de normen uit het landelijke 

Bouwbesluit, die overigens ten aanzien van energieprestatie steeds verder worden 

aangescherpt. In onder andere bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwing die nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken dient een duurzaamheidsparagraaf opgenomen te 

worden. Tevens worden er werkafspraken gemaakt die zich richten op het meenemen van 

duurzaamheidsaspecten (‘people, planet, profit’) in het totale planvormingsproces.  

 

Beoordeling 

Ten tijde van de uitwerking van onderhavig plan in het kader van de omgevingsvergunning voor 

het bouwen worden de bovengenoemde uitgangspunten afgewogen en meegenomen. In het 

planvoornemen wordt de gewenste duurzaamheid bereikt door gebruik te maken van natuurlijke 

duurzame materialen en door een goede isolatie. De nieuwe woningen krijgen een Energie 

Prestatie Coëfficiënt (EPC) die 10% lager ligt dan de huidige norm die op het moment van 

vergunningsaanvraag geldt. 

 

Conclusie 

Met het planvoornemen zal worden voldaan aan de meeste recente duurzaamheidseisen en 

past daarmee binnen het beleidskader uit de Duurzaamheidsnota. 

 

3.3.8 Plan StadHaven (2009) 

Toetsingskader 

Door middel van het project StadHaven krijgt Steenbergen een nieuw hart. In de eerste helft 

van 2009 heeft een groep ambassadeurs (ondernemers en ambtenaren) nagedacht over de 

punten om het centrum van Steenbergen te verbeteren. Die punten staan in het 

inspiratiedocument ‘bouwstenen voor StadHaven’, evenals ideeën over de Markt, de historie 

van Steenbergen en de rol van water in Steenbergen. De bouwstenen leiden tot een centrum 

waar het aangenamer wonen, ondernemen, winkelen en verblijven wordt. Die bouwstenen zijn 

slechts ideeën, geen vastomlijnde of vastgestelde plannen. 

 

De gemeenteraad heeft eind 2009 ingestemd met de bouwstenen. Daarbij gaf zij opdracht de 

bouwstenen verder uit te werken tot concrete projecten. Ondernemers en gemeente hebben 

samen de bouwstenen opgedeeld in een groot aantal projecten. Een enquête onder winkelend 

publiek heeft de gewenste verbeteringen in het centrum opgeleverd. De combinatie van de 

bouwstenen met de uitkomst van de enquête heeft een uitvoeringsprogramma opgeleverd. De 

uitvoering van dat programma is inmiddels begonnen. De eerste resultaten zijn behaald. De 

herinrichting van het winkelgebied is voltooid. 
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Beoordeling  

De locatie van Villa Moors is (als Villa Bax) specifiek genoemd als één van de bouwstenen voor 

het project StadHaven. Daarbij worden diverse optie aangegeven voor de ontwikkeling van de 

locatie. De villa komt door de uitbreiding van de haven aan het water te liggen. Dit biedt kansen 

voor een evenemententerrein, horeca of woningbouw. Speciale aandacht dient uit te gaan naar 

de bomen op het terrein (groene monumenten), welke zijn opgenomen in de gemeentelijke 

bomenverordening. Het slopen van de bijgebouwen van de villa heeft de hoogste prioriteit, 

terwijl de villa zelf behouden moet blijven. 

 

Conclusie 

Het onderhavige plan sluit grotendeels aan bij de uitgangspunten uit het Plan StadHaven. Het 

slopen van de bijgebouwen heeft inmiddels plaatsgevonden, waarmee al een grote ruimtelijke 

kwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden. Door middel van het planvoornemen krijgt de 

locatie een nieuwe invulling met woningbouw en commerciële ruimtes. De waardevolle bomen 

blijven behouden. 
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4 BESCHRIJVING VAN HET PLAN 

 

4.1 Algemeen 

Het planvoornemen gaat uit van het restaureren van de monumentale Villa Moors, het slopen 

van de overbodige en vervallen bijgebouwen en vervolgens het realiseren van nieuwbouw op 

de vrijgekomen ruimte, vrijstaand van de villa. De restauratie van de villa is in gang gezet en de 

sloop van de overtollige bebouwing is afgerond. Dit maakt de ruimte vrij voor de nieuwbouw, 

waarin net als in de villa appartementen en commerciële ruimten (in de vorm van detailhandel 

met daaraan gerelateerde ondergeschikte nevenactiviteiten) worden gerealiseerd. De 

resterende ruimte binnen het plangebied wordt onder andere benut ten behoeve van parkeer- 

en groenvoorzieningen.  

 

Met het planvoornemen wordt ter plaatse een aanzienlijke ruimtelijke kwaliteitsverbetering 

toegepast en ingespeeld op de vraag naar grotere winkelruimten en appartementen. De 

randvoorwaarden die ten grondslag liggen aan het plan zijn: 

 Vrijstaande Villa Moors; 

 Nieuwe bebouwing in maximaal 3 bouwlagen (11 meter hoog), met in het middendeel aan 

de Lindenburghlaan ter accentuering een gedeelte in 4 bouwlagen (14 meter hoog); 

 Nieuwe bebouwing staat in de rooilijnen van de Lindenburghlaan en Vestinghlaan; 

 Detailhandel uitsluitend op de begane grond, met winkelruimten van minimaal 500 m² bvo; 

 Minimale afstand 20 meter tussen de gevels van de bestaande woningen aan de 

Vestinghlaan en de nieuwbouw op het Villaterrein; 

 Minimale afstand 10 meter tussen de gevels van de bestaande woningen aan de aan de 

Westdam en de nieuwbouw op het Villaterrein; 

 Parkeerbalans op basis van de normen van het CROW en uitgaand van dubbel 

ruimtegebruik; 

 Behoud van de monumentale bomen aan de voorzijde van de villa; 

 Er dient aan de straatzijden een volwaardig trottoir te lopen van minimaal 1,5 meter 

breedte. 

 

4.2 Beoogde beeldkwaliteit van de architectuur  

 

Stedenbouw  

In stedenbouwkundig opzicht sluit de nieuwbouw wat betreft maatvoering en positionering aan 

bij de omliggende bebouwing. Door de nieuwe bebouwing in de zij- en achtergevel te plannen 

komt de Villa in een ‘vrije ruimte’ te staan en het best tot zijn recht in het geheel. De aan te 

houden afstand tussen de  bestaande bebouwing in de omgeving en de nieuwe bebouwing 

garandeert samen met de keuze om de balkons van de nieuwe appartementen aan de 

binnenzijde te projecteren dat de privacy van zowel de bestaande als de nieuwe woningbouw 

wordt gegarandeerd. 
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Architectuur  

De villa wordt aan de buitenzijde tot op detailniveau in oude luister hersteld, inclusief het 

koetshuis aan de oostzijde. De architectuur van de nieuwbouw staat nog niet vast, maar zal een 

eigentijdse vormgeving krijgen om enerzijds de bestaande villa te accentueren en anderzijds bij 

de bebouwing in de omgeving aan te sluiten. Dit betekent een consequente toepassing van 

materialen en kleurgebruik.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schetsontwerp nieuwe ontwikkeling  (geen eindbeeld) (Bron: Marquart Architecten) 
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4.3 Bouwprogramma 

Uitgegaan wordt van circa 1.060 m² aan ruimtes voor detailhandel en 18 appartementen in de 

nieuwbouw en circa 250 m² aan kantoren of dienstverlening en 5 appartementen in de 

gerestaureerde villa. 

 

4.4 Verkeer en parkeren 

Er dient voldaan te worden aan de geldende parkeernormen, waarbij dubbel ruimtegebruik als 

uitgangspunt geldt. Doordat er binnen het plangebied diverse functies aanwezig zijn waarbij het 

gebruik niet (de gehele week en dagperiodes) tegelijkertijd plaats vindt, kunnen parkeerplaatsen 

ten behoeve van deze functies dubbel gebruikt worden. Dit heeft als grote voordeel dat er 

minder parkeerplaatsen gerealiseerd hoeven te worden. 

 

Parkeerbalans      

    parkeernorm parkeerbehoefte 

Villa Moors      

commerciële ruimte 245 m² bvo 1,5 pp/100 m² bvo 3,7 pp 

appartementen 5 app. 1,5 pp/woning 7,5 pp 

subtotaal     11,2 pp 

      

Nieuwbouw      

commerciële ruimte 1.060 m² bvo 3 pp/100 m² bvo 31,8 pp 

appartementen 18 app. 1,5 pp/woning 27 pp 

subtotaal     60,7 pp 

      

Totale parkeerbehoefte     70  pp 

 

De bovenstaande parkeerbalans is op basis van de normen van het CROW opgesteld. Daaruit 

volgt dat de exacte parkeerbehoefte 70 parkeerplaatsen is. Er worden in totaal 56 

parkeerplaatsen bij het Villaterrein aangelegd. 

 

Dit aantal van 56 wordt niet voldoende geacht om in de parkeerbehoefte te voorzien. Weliswaar 

is dubbel ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt bij het berekenen van de parkeerbalans. 

Doordat er binnen het plangebied diverse functies aanwezig zijn waarbij het gebruik niet (de 

gehele week en dagperiodes) tegelijkertijd plaats vindt, kunnen parkeerplaatsen ten behoeve 

van deze functies dubbel gebruikt worden. Dit heeft als grote voordeel dat er minder 

parkeerplaatsen gerealiseerd hoeven te worden. De behoefte aan parkeerplaatsen voor 

commerciële functies overdag is 38. De behoefte aan parkeerplaatsen voor appartementen 

(deels buiten winkeltijden) bedraagt 36. Daarnaast zijn er in de nabije omgeving diverse 

parkeerterreinen aanwezig. Het feitelijke tekort van 14 parkeerplaatsen (70-56) wordt 

gecompenseerd door een bijdrage van 16 parkeerplaatsen in het parkeerfonds. Uit dit fonds 

wordt de aanleg van extra parkeerplaatsen in en bij het centrumgebied gefinancierd. 

 

De ontsluiting van het parkeerterrein vindt primair plaats via de Westdam en de Lindeburghlaan. 

Daarnaast is een uitrit (geen inrit) aanwezig op de Vestinghlaan. De bevoorrading van de 

commerciële ruimten moet langs de Lindenburghlaan en de Westdam plaatsvinden. 
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 Gevelaanzichten (Bron: Marquart Architecten) 
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5 UITVOERINGSASPECTEN 

 

5.1 Toetsing besluit m.e.r. 

 

5.1.1 Toetsingskader 

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. (HvJ EG 15 oktober 2009, zaak C-255/08 – Commissie vs. Nederland) Uit deze 

uitspraak volgt dat de omvang van een project niet het enige criterium mag zijn om wel of geen 

me.r.- (beoordeling) uit te voeren. Ook als een project onder de drempelwaarde uit lijst C en D 

zit, kan een project belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een 

kwetsbaar natuurgebied ligt. Gemeenten en provincies moeten daarom per 1 april van 2011 ook 

bij kleine bouwprojecten beoordelen of een m.e.r.-beoordeling nodig is. Een m.e.r.-beoordeling 

is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een project belangrijke nadelige 

milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat er belangrijke nadelige 

milieugevolgen kunnen optreden, moet er een m.e.r.-procedure worden doorlopen. Met andere 

woorden dan is het opstellen van een MER nodig. 

 

5.1.2 Beoordeling 

Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is dient bepaald te worden of de 

ontwikkeling de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, of de ontwikkeling 

in een kwetsbaar gebied ligt en of er belangrijke milieugevolgen zijn.  

 

Doormiddel van dit bestemmingsplan worden nieuwe stedelijke functies mogelijk gemaakt 

bestaande uit detailhandel en wonen. De ontwikkeling dient getoetst te worden aan activiteit D 

11.2 uit de Bijlage bij het Besluit m.e.r. Deze activiteit betreft een stedelijk ontwikkelingsproject. 

In het geval van een stedelijk ontwikkelingsproject is direct een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk 

als de activiteit een omvang heeft van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en de 

bouw van 2.000 woningen of meer omvat of als de activiteit een bedrijfsvloeroppervlakte van 

200.000 m² of meer betreft. Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling ver beneden de 

drempelwaarde ligt zoals opgenomen in het Besluit m.e.r. 

 

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 

waterwingebieden. Uit het onderhavige hoofdstuk, waaraan de resultaten van de toetsing juncto 

art. 3.1.6 Bro worden weergegeven, blijkt dat het plangebied niet gelegen is in of nabij een 

gebied dat beschermd wordt ten gevolge van de natuurwaarden. Het plangebied ligt daarnaast 

zodanig ver verwijderd van de Ecologische Hoofdstructuur, een Vogel- of Habitatrichtlijngebied 

of overig beschermd natuurgebied dat van externe werking geen sprake kan zijn.  

 

Het plangebied behoort niet tot een waterwinlocatie, een waterwingebied of een 

Bèlvéderegebied. Er is in onderhavig geval geen sprake van overige landschappelijke 

waardevolle gebieden. Tot slot omvat het plangebied geen rijksmonument.  
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In dit hoofdstuk zijn tevens de verschillende milieueffecten beschouwd, zoals geluid en 

luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat er door de ontwikkeling inderdaad geen sprake zal zijn van 

nadelige milieugevolgen.  

 

5.1.3 Conclusie 

Zoals beschreven in de voorafgaande alinea’s zijn er geen 'belangrijke nadelige milieugevolgen’ 

te verwachten en is het niet noodzakelijk een m.e.r.-beoordeling uit te voeren. 

 

5.2 Archeologie 

 

5.2.1 Toetsingskader  

In Europees verband is het zogenaamde ‘Verdrag van Malta’ 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.  

 

5.2.2 Beoordeling 

In 2006 is door bureau Oranjewoud ter plaatse een archeologisch onderzoek uitgevoerd, ten 

behoeve van een destijds bestaand plan voor verplaatsing van de villa. Dit onderzoek bestond 

uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek. Uit het onderzoek is gebleken 

dat verder archeologisch onderzoek van het plangebied niet nodig is. Ten aanzien van de 

planprocedure zijn er op archeologisch gebied dan ook geen verdere belemmeringen. Wel 

kunnen onverhoopte vondsten van vooral losse vondsten altijd zich altijd nog voordoen. In dat 

geval dient onverwijld melding te worden gedaan bij de provinciaal archeoloog van de provincie 

Noord-Brabant. 

 

Voor de complete onderzoeksresultaten van het onderzoek uit 2006 wordt verwezen naar het 

onderzoeksrapport (Oranjewoud, projectnr. 1743-163829, 11 oktober 2006). 

 

5.2.3 Conclusie 

Als gevolg van het planvoornemen komen geen archeologische waarden in het geding. 
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5.3 Cultuurhistorie 

 

5.3.1 Toetsingskader  

Op 5 juli 2011 is een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gepubliceerd. Vanaf 1 

januari 2012 moet ieder nieuw bestemmingplan een analyse van cultuurhistorische waarden 

bevatten. In aansluiting op de vaststelling van de Wet tot wijziging van de Monumentenwet 

1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in mei 2011 zijn op 17 juni 2011 het Bro, 

het Besluit omgevingsrecht (Bor) en het Besluit archeologische monumentenzorg aangepast.  

 

Door een wijziging van het Bro moeten cultuurhistorische waarden voortaan vooraf in het 

proces van ruimtelijke ordening worden meegenomen, met name bij de voorbereiding en 

vaststelling van bestemmingsplannen. Het Bro bevat eisen waaraan de voorbereiding van een 

bestemmingsplan (of ruimtelijke onderbouwing) moet voldoen. Zo wordt er onder meer een 

beschrijving verlangd van de manier waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische 

waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten wordt omgegaan. De 

wetgever wil hiermee bereiken dat aandacht voor cultuurhistorische waarden voortaan in het 

planproces naar voren wordt gehaald. 

 

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. 

 

De ruimtelijke ordening is een zeer belangrijk integrerend beleidsterrein als het gaat om de 

zorgvuldige omgang met cultuurhistorisch waardevolle structuren. De provincie beoordeelt 

plannen en besluiten die ter toetsing bij of ter goedkeuring aan de provincie worden voorgelegd 

op de wijze waarop de aanwezige cultuurhistorische waarden opgenomen zijn. De 

cultuurhistorische waarden worden in een vroegtijdig stadium van de planvorming 

geïnventariseerd, bij het ontwerp gebruikt en bij het besluit meegenomen. Een aantal 

cultuurhistorische objecten en structuren is beschermd middels de Monumentenwet dan wel 

middels een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.  

 

Bij aantasting en bij wijziging van deze objecten en structuren is een omgevingsvergunning 

vereist.  

 

5.3.2 Beoordeling 

Nadat de villa er enkele decennia verwaarloosd heeft bijgestaan, gaat met de restauratie van de 

villa gaat een langgekoesterde wens van de gemeente en gemeenschap in vervulling. In januari 

2015 was de restauratie van de villa zover gereed dat de villa als gemeentelijk monument is 

aangewezen en is het behoud via de gemeentelijke monumentenverordening gewaarborgd. 
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Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant is de oude stadskern 

aangeduid als ‘AMK: Steenbergen’. Op deze kaart is tevens te zien dat de aanwezige groep 

beuken als monumentale bomen zijn aangeduid. Deze bomen zijn aangeplant in de periode 

1860-1870 en maakten samen met tuin Vissenbergdreef 6 deel uit van de voormalige 

burgemeesterstuin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het planvoornemen levert een positieve bijdrage aan de oude stadskern van Steenbergen, 

aangezien een daarin gelegen beeldbepalend pand (de villa) wordt hersteld, naar ruim 10 jaar 

te hebben leeggestaan. Het pand wordt nu voor verder verval behoedt en samen met de 

nieuwbouw opnieuw ingepast in de omgeving. De monumentale bomen aan de voorzijde van 

de villa blijven behouden en genieten bescherming op basis van de gemeentelijke 

bomenverordening. 

 

5.3.3 Conclusie 

Aanwezige cultuurhistorische waarden komen niet in het geding en worden zelfs versterkt dan 

wel hersteld. 

 

5.4 Bodem 

 

5.4.1 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. 

 

Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart van 

de provincie Noord-Brabant 
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5.4.2 Beoordeling 

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is door Wematech Milieu Adviseurs B.V. een 

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (projectnummer VBB-50140425, 12 november 2014). 

Uit de resultaten daarvan is gebleken dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met 

kwik, lood, zink en PAK. De ondergrond is licht verontreinigd met PAK. Het grondwater is licht 

verontreinigd met barium, som-xylenen en naftaleen. Deze resultaten vormen echter geen 

belemmering de voorgenomen bouwplannen ter plaatse te realiseren. 

 

Het volledige onderzoeksrapport is als bijlage 2 bij deze toelichting opgenomen. 

 

5.4.3 Conclusie 

Het aspect bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor het planvoornemen. 

 

5.5 Waterhuishouding 

 

5.5.1 Toetsingskader  

Beleid algemeen 

Het laatste decennium dient in ruimtelijke plannen steeds meer aandacht besteed te worden 

aan waterhuishoudkundige aspecten. Daarbij staan naast een duurzaam waterbeheer de 

integrale afweging en het creëren van maatwerk voorop. Water moet altijd bekeken worden in 

het licht van het watersysteem of stroomgebied waarin een stad of een dorp ligt. Een goede 

afstemming van waterbeleid en ruimtelijke ordening, ook in het direct aangrenzende gebied, is 

daarom noodzakelijk. De integratie van water in ruimtelijke plannen wordt landelijk ondersteund. 

Tussen rijk, provincies, waterschappen en gemeenten is overeengekomen dat op alle voor de 

waterhuishouding relevante nieuwe ruimtelijke plannen een zogenaamde watertoets uitgevoerd 

dient te worden. 

 

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op 

evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is 

niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de 

waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. 

De watertoets bestaat uit twee onderdelen: 

1. de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om de waterbeheerder 

vroegtijdig in de planvorming te betrekken en  

2. de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om in hun plan verantwoording 

af te leggen over de manier waarop omgegaan is met de inbreng van de waterbeheerder. 

Dit laatste gebeurt doorgaans in de waterparagraaf bij het betreffende plan.  

 

Beleid provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta 

Op regionaal niveau is de provincie verantwoordelijk voor het beleidsveld water. Vigerend is het 

Provinciale Waterplan 2010-2015 (PWP). Het PWP is de structuurvisie voor het aspect water op 

grond van de Wet ruimtelijke ordening. Het plan bevat de verplichte onderdelen vanuit de 

Europese Kaderrichtlijn Water. Behalve dat het PWP de uitgangspunten aangeeft voor het 

waterbeleid van waterschappen en gemeenten, toetst de provincie aan de hand van dit plan 

ook of de plannen van de waterschappen passen in het provinciale beleid. Als algemene 

uitgangspunten zijn onder andere te noemen de scheiding van relatief schone en vuile 
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waterstromen en het benutten van mogelijkheden voor infiltratie en/of conservering van 

hemelwater. 

 

Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente 

Steenbergen. Het gaat dan om het waterkwantiteits en - kwaliteitsbeheer, de waterkeringzorg, 

waterzuivering, het grondwaterbeheer, het waterbodembeheer en vaak ook het 

scheepvaartbeheer.  

 

Het waterschap heeft de grondslag van haar beleid opgenomen in het waterbeheersplan 2010-

2015, respectievelijk het ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021, wat is afgestemd op Europees, 

nationaal en provinciaal beleid. Speerpunten uit het waterbeheerplan zijn veiligheid, droge 

voeten, voldoende water, gezonde natuur, schoon water, genieten van water en het waterschap 

als calamiteitenorganisatie. 

 

Het waterschap heeft in een toetsingskader RO 'De ruimte blauw geordend' aangegeven wat de 

ruimtelijke consequenties zijn van het waterbeleid. Daarnaast heeft het waterschap waar nodig 

nog toegespitst beleid en beleidsregels op de verschillende thema’s/speerpunten uit het 

waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen verordening; De Keur en de legger. De 

Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die consequenties 

hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft aan waar de 

waterstaatswerken liggen, aan welke afmetingen en eisen die moeten voldoen en wie 

onderhoudsplichtig is. Veelal is voor deze ingrepen een watervergunning van het waterschap 

benodigd. De Keur is onder andere te raadplegen via de site van waterschap Brabantse Delta.  

 

Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, 

waarbij gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de ‘natuurlijke’ waterhuishoudkundige 

situatie. Vanwege dit principe wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met 

hemelwater uitgegaan van de voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren. De technische 

eisen en uitgangspunten voor het ontwerp van watersystemen zijn opgenomen in de 

‘beleidsregel voor waterkeringen, waterkwantiteit en grondwater. Onderdeel van deze 

beleidsregel zijn de hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoer van 

hemelwater. 

 

Voor nieuwbouw geldt dat het ‘schone’ regenwater van het ‘vuile’ huishoudelijke afvalwater 

gescheiden opgevangen en verwerkt dient te worden. Het huishoudelijke afvalwater kan direct 

aangesloten worden op een bestaand rioolstelsel in de omgeving, verder voert het Waterschap 

Brabantse Delta het beleid dat het verantwoord is om geen compensatie te eisen voor plannen 

waarbij de toename van verhard oppervlak minder dan 2.000 m
2
 

 

Het plangebied is gelegen is bestaand stedelijk gebied, zonder een oppervlaktewaterlichaam in 

de nabijheid.  

 

5.5.2 Beoordeling  

 
Toetsing afvoer afvalwater  

In zijn algemeenheid is voor de waterhuishouding in nieuwbouwprojecten de realisatie van een 

duurzaam gescheiden systeem uitgangspunt. Dit betekent dat schoon hemelwater, wat valt op 

daken en (niet vervuilde) terreinverhardingen, zoveel als mogelijk, apart dient te worden 
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ingezameld en dat alleen het vervuilde afvalwater via het riool wordt afgevoerd naar de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie. De hoeveelheid afvalwater die getransporteerd wordt naar de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie zal hiermee beperkt toenemen (alleen DWA van de woningen).  

 

In het kader van onderhavig plan is de realisatie van een duurzaam gescheiden systeem 

uitgangspunt. Dit betekent dat schoon hemelwater, wat valt op daken en (niet vervuilde) 

terreinverhardingen, zoveel als mogelijk, apart wordt ingezameld en dat alleen het vervuilde 

afvalwater via het riool wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De hoeveelheid 

afvalwater die getransporteerd wordt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie zal hiermee beperkt 

toenemen (alleen DWA van de woning).  

 

Toetsing afvoer hemelwater 

De waterbeheerder Waterschap Brabantse Delta heeft diverse uitgangspunten opgesteld voor 

het omgaan met de afvoer van hemelwater bij ruimtelijke ontwikkelingen. De algemene 

voorkeur van de waterbeheerder om met water om te gaan, is de voorkeursvolgorde 

‘vasthouden’, ‘bergen’ en ‘afvoeren’. Vasthouden wil zeggen, zoveel mogelijk water binnen het 

gebied houden door zoveel mogelijk onverhard oppervlak te hebben of door bijvoorbeeld platte 

daken te gebruiken. Bergen wil zeggen, water tijdelijk op het terrein houden, bijvoorbeeld door 

infiltratie in de bodem of oppervlakte water. Afvoeren is de laatste optie. Afvoeren kan naar 

oppervlaktewater of (hemelwater)riolering.  

 

Conform de hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoer van hemelwater is het 

verantwoord om geen compensatie te realiseren voor plannen waarbij de toename van verhard 

oppervlak minder dan 2.000 m
2
 onder andere omdat:  

1. Deze oppervlakten hydrologisch gezien tot dermate kleine afvoeren leiden dat deze geen 

probleem vormen voor de afvoercapaciteit van het afwateringsstelsel.  

2. Van het totaal aan plannen met uitbreidingen van verhard oppervlak voegen plannen met 

een toename verhard oppervlak kleiner dan 2.000 m
2
 maar weinig toe aan het totaal van 

toename verhard oppervlak.  

3. Wanneer 2.000 m
2
 als ondergrens wordt genomen, wordt voorkomen dat er zeer kleine, 

bedrijfsonzekere voorzieningen ontstaan die lastig te beheren en onderhouden zijn. 

 

In de Algemene Regel behorende bij de Keur Waterschap Brabantse Delta staat beschreven 

dat voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak, waarvan het oppervlak niet meer 

bedraagt dan 10.000 m
2
, geen compensatie hoeft te worden aangelegd. Deze grens van 10.000 

m
2
 af te koppelen verhard oppervlak komt, qua toename van de belasting op het 

oppervlaktewater, overeenkomt met 2.000 m
2
 toename verhard oppervlak 

 

In het kader van onderhavig plan wordt het grootste deel van de bestaande bebouwing 

verwijderd, evenals de bestaande verharding. Hiervoor in de plaats komt nieuwbouw en wordt 

eveneens nieuwe verharding aangelegd. Netto is als gevolg van het planvoornemen sprake van 

een toename aan verhard oppervlak van circa 1.070 m². Deze oppervlakte is ruimschoots lager 

dan de door het waterschap gestelde grenzen. 

 

Dit betekent dat het geoorloofd is om, zonder compensatie het af te voeren hemelwater af te 

koppelen op het bestaande hemelwaterrioolstelsel. Vanwege de ondoorlatende grondslag is 

infiltratie niet mogelijk zodat het hemelwater zal worden afgevoerd naar het ten westen van de 

Lindenburglaan gelegen verbeterd gescheiden rioolstelsel. Hierdoor wordt het gemengde 

stelsel ten oosten van het plangebied verder ontlast en wordt er minder afvalwater overgestort 
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op de Noordvest. Bij de aansluiting op het VGS ten westen van de Lindenburghlaan wordt een 

leiding (200-250 mm) met terugslagklep toegepast . 

 

Regionale waterkering 

Regionale waterkering Lindenburghlaan/Oosthavendijk 

Op basis van de legger van het waterschap is te zien dat de Lindenburghlaan ten westen van 

het plangebied deel uitmaakt van een regionale waterkering langs regionale rivieren. 

 

Het plangebied valt deels binnen de beschermingszone van deze waterkering. Dit betekent dat 

hier alleen mag worden gebouwd indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het 

doelmatig functioneren van de waterkering en vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de 

beheerder van de betreffende waterkering. Teneinde deze eisen te waarborgen, is in het 

bestemmingsplan een beschermende regeling opgenomen in de vorm van een 

dubbelbestemming. 

 

Beleid 

Waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het 

achterland. Het waterschap is belast met de zorg voor overstroming vanuit het primaire 

systeem, zoals aangegeven in de Waterwet. Het waterschap draagt ook zorg voor veiligheid 

tegen overstroming vanuit het regionale watersysteem zoals aangegeven in de Verordening 

water van de provincie Noord-Brabant. Hiervoor heeft het waterschap regionale waterkeringen 

in beheer, welke op grond van de Verordening water zijn aangewezen.  

 

Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam 

bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld 

bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het 

waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de 

waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer 

van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw 

gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden. Het waterschap is onder 

andere verantwoordelijk voor het beheer van de waterkeringen. Onder beheer wordt verstaan 

het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de waterkerende functie in 

stand blijft, kortom alles wat nodig is om de waterkering in orde te houden. Om te zorgen dat de 

waterkering blijft voldoen aan de vereiste normen, is het noodzakelijk te inspecteren en te 

monitoren.  

 

Door verschillende ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, bodemdaling en de periodieke 

toetsing van de waterkeringen, zijn toekomstige dijkversterkingen niet uitgesloten. Het is niet 

wenselijk, voor burgers én voor het waterschap, om in de toekomst bijvoorbeeld bebouwing, 

leidingen en andere werken te moeten verwijderen om een dijkversterking mogelijk te maken. 

Het is daarom van belang werken zo te situeren dat een dijkversterking zonder sloop en/of 

andere aanpassingen aan kapitaalintensieve investeringen toch goed mogelijk blijft. Dit wordt 

bereikt door deze ontwikkelingen op duurzaamheid te toetsen aan de hand van het profiel van 

vrije ruimte (p.v.v.r).  

 

Uitgangspunt voor waterkeringen is dat de waterkeringen veilig zijn en blijven. Hierbij geldt dat 

een waterkering veilig is als deze aan de wettelijk vastgestelde normen en de daarvan afgeleide 

eisen voldoet. 
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Beschrijving 

Ter plaatse van het plangebied is er sprake van een zogenaamde regionale kering langs 

regionale rivieren (dijkvak Fabrieksdijk, B069), in onderhavig geval langs de Steenbergsche 

Haven. Het plangebied is gelegen in stedelijk gebied met zowel binnendijks als buitendijks van 

de kering aanwezige bebouwing. Het plangebied zelf is binnendijks gelegen. Het maaiveld 

binnendijks is nagenoeg gelijk aan de hoogte van de kering en het voorland. De as van de 

kering komt ongeveer overeen met de as van de Lindenburghlaan.  

 

In de Legger Regionale Keringen Waterschap Brabantse Delta zijn de noodzakelijke afmetingen 

van de waterkering vastgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de waterkering worden verschillende zoneringen onderscheiden te weten, het 

waterstaatswerk zelf en de beschermingszones. Deze zones zijn weergegeven in bovenstaand 

dwarsprofiel voor de regionale waterkering. Het leggerprofiel heeft een hoogte van +0.65 m 

NAP, het aanwezige maaiveld ter plaatse van de waterkering is op ca. + 2.0 m NAP gelegen. 

Ten behoeve van deze ontwikkeling is in bovenstaand dwarsprofiel het profiel van vrije ruimte 

indicatief ingetekend met daarbij de as van de waterkeringen en een indicatie van de 

projecteerde bebouwing. De nieuwe bebouwing is op circa 1 meter verder richting de as van de 

waterkering gelegen ten opzichte van de al gesloopte bebouwing. Ter plaatse van het 

plangebied is fysiek geen dijkprofiel zichtbaar, doordat het maaiveld binnendijks nagenoeg 

gelijk is aan de hoogte van de kering en het voorland. 

 

De omgeving van het plangebied is nagenoeg volledig voorzien van bebouwing en 

bijbehorende bestrating voor wegdek, trottoir en parkeergelegenheid. 

 

Keur 

Op grond van de Keur waterschap Brabantse Delta, is het verboden zonder vergunning van het 

bestuur gebruik te maken van een waterkering of bijbehorende beschermingszones, door 

daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te 

behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Daarnaast is het 

verboden zonder vergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te 

behouden. 

 

Profiel waterkering 
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Het waterschap wil in principe geen nieuwe permanente bouwwerken of herbouw van 

bestaande bouwwerken toestaan binnen de waterkering. Het uitgangspunt is ‘onbebouwd blijft 

onbebouwd’. Dit om de huidige waterkerende functie te beschermen, maar ook om mogelijk 

toekomstige versterking mogelijk te maken. De vervanging van een bestaand bouwwerk door 

een (nagenoeg) geheel nieuwe constructie wordt gezien als nieuwbouw.  

 

Het profiel van vrije ruimte geeft de contouren aan van een eventuele toekomstige versterking. 

Binnen het profiel van vrije ruimte mag niet gebouwd worden. In het hierboven weergegeven 

dwarsprofiel is het profiel van vrije ruimte ingetekend. Dit profiel van vrije ruimte is gelegen ruim 

onder het bestaande maaiveld.  

 

Voor initiatieven wordt alleen een watervergunning verleend wanneer deze buiten het 

leggerprofiel en/of het profiel van vrije ruimte plaatsvinden. Uiteraard worden daarbij wel 

voorwaarden gesteld om de waterkering te beschermen. Ook moet het mogelijk blijven om in de 

toekomst de waterkering te versterken. Tussen het leggerprofiel, het profiel van vrije ruimte en 

het maaiveld is ruimte aanwezig. Daarnaast ligt het gezien de bestaande stedelijke omgeving 

niet voor de hand om bij een toekomstige dijkversterking een “waterkerend grondlichaam” toe te 

passen. 

 

Permanente bouwwerken, speciale constructies en andere kapitaalintensieve werken, inclusief 

funderingen mogen het profiel van vrije ruimte en de waterkering niet doorsnijden. Bovenop het 

profiel van vrije ruimte zijn zij wel toegestaan. Paalfundaties van bouwwerken mogen buiten het 

waterstaatwerk het profiel van vrije ruimte wel doorsnijden.  

 

Samenvattend 

Op nagenoeg dezelfde locatie als het gesloopte bouwwerk wordt het nieuwbouwproject 

gerealiseerd. Gezien het relatief hoge maaiveld ter plaatse van de waterkering, het binnendijks 

gesitueerde plangebied, de ruimte tussen het maaiveld en het leggerprofiel, de stedelijke 

omgeving en het bouwwerk inclusief fundering het profiel van vrije ruimte niet doorsnijden is het 

nieuwbouwproject in principe mogelijk nabij de waterkering. Uiteraard worden daarbij wel 

voorwaarden gesteld om de waterkering te beschermen. 

 

Voorwaarden 

Hieronder een opsomming van de belangrijkste voorwaarden: 

 Voor de paalfundaties moet een grondverdringend paalsysteem zonder verbrede voet 

worden toegepast. 

 Binnen de waterkering en beschermingszone A mogen geen holle ruimtes (kruipruimten of 

ringbalken) worden gemaakt of aanwezig zijn, ook niet boven het profiel van vrije ruimte. 

 Als bouwwerken binnen beschermingszone A en buiten het profiel van vrije ruimte worden 

gerealiseerd, moet dat boven het bestaande maaiveld plaatsvinden. Daarbij mag het 

maaiveld niet worden verlaagd. Wel kan de aanleg van fundatie-/randbalken en 

vorstranden die horen bij plaatvloeren toegestaan worden als deze niet dieper dan de 

gebruikelijke vorstvrije grens worden aangelegd en het profiel van vrije ruimte niet 

doorsnijden. 

 Het aanbrengen van werken beneden het maaiveld is mogelijk als aangetoond wordt dat 

hierdoor geen negatieve invloed op de stabiliteit en piping ontstaat in de huidige situatie, 

en op het profiel van vrije ruimte. 
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 De daadwerkelijke aanleg van het profiel van vrije ruimte nu of in de toekomst moet 

mogelijk zijn zonder dat hierdoor schade aan het aan te brengen werk ontstaat. Ook moet 

voor toekomstige versterking voldoende werkruimte aanwezig blijven. De aanvrager moet 

door middel van berekeningen aantonen dat de bebouwing en/of fundatie daarvan geen 

schade op zal lopen door de belasting van het grondlichaam conform het toekomstige 

profiel van vrije ruimte. 

 Ter bescherming van de waterkering is een gesloten seizoen bepaald waarin handelingen 

in en nabij waterkeringen niet of beperkt wordt toegestaan. Het gesloten seizoen geldt van 

1 oktober tot 1 april. Buiten deze periode geldt er ook een sluiting tijdens hoogwater. 

 

5.5.3 Conclusie  

Concluderend kan worden gesteld dat het aspect water geen belemmering vormt voor de 

onderhavige ontwikkeling. Voor de realisatie van het nieuwbouwproject is een watervergunning 

vereist. 

 

5.6 Natuur en ecologie 

 

5.6.1 Toetsingskader 

Gebiedsbescherming 

Gebieden kunnen beschermd zijn doordat ze zijn opgenomen in de Natuurbeschermingswet 

1998. Vanaf begin oktober 2005 zijn hierin ook alle Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijn-gebieden 

opgenomen als Natura 2000-gebieden. Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de 

instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied moeten door Gedeputeerde Staten 

beoordeeld worden alvorens een vergunning voor de activiteit kan worden verleend. Dit geldt 

dus ook voor activiteiten die plaatsvinden buiten de beschermde gebieden. Van deze 

activiteiten moet worden bepaald of er sprake is van externe werking of cumulatie. Bij een 

vergunningsaanvraag is een zogenaamde passende beoordeling of een verstorings- of 

verslechteringstoets gewenst. Daarnaast kunnen gebieden zijn opgenomen in de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). 

 

Soortenbescherming 

Een aantal zeldzame en/of kwetsbare plant- en diersoorten wordt door de Flora- en faunawet 

beschermd. De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat 

van instandhouding van de in het wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de 

wet is 'nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten 

in principe verboden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder 

voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen 

hiervan is de bevoegdheid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

(EL&I). 

 

5.6.2 Beoordeling 

Het plangebied is niet gelegen in of nabij een Natura 2000-gebied of de EHS. De activiteiten die 

zich binnen het plangebied gaan voltrekken zijn ook niet van die aard dat hierdoor een nadelig 

effect zal optreden op dergelijke gebieden in de wijdere omgeving. 
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Ten aanzien van de soortenbescherming kan worden gesteld dat de aanwezige bebouwing, 

met uitzondering van de villa, inmiddels volledig is gesloopt. Ook is alle beplanting, 

uitgezonderd de waardevolle bomen, verwijderd. De villa wordt momenteel gerestaureerd en is 

om die reden geen geschikte habitat voor (beschermde) dieren. De monumentale bomen 

worden niet aangetast. Om die reden wordt het uitvoeren van een onderzoek flora en fauna niet 

noodzakelijk geacht. Wel dient de algemene zorgplicht in acht te worden genomen. 

 

5.6.3 Conclusie 

Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering voor de onderhavige ontwikkeling. 

 

5.7 Luchtkwaliteit 

 

5.7.1 Toetsingskader 

Op 15 november 2007 is een nieuw wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen van kracht 

geworden. Eén van de elementen daarvan is dat projecten die 'niet in betekenende mate 

bijdragen' aan de concentraties, niet meer afzonderlijk getoetst hoeven te worden aan de 

grenswaarden voor de buitenlucht. De 'regeling niet in betekenende mate bijdragen' kan in 

sommige situaties worden toegepast. Voor projecten die de hoeveelheid fijn stof en 

stikstofdioxide in de lucht met maximaal 3% verhogen hoeven geen aanvullende maatregelen 

getroffen te worden. Het project draagt dan niet in betekende mate (NIBM) bij aan de 

luchtverontreiniging. Deze Ministeriële regeling, verder aan te duiden als de Regeling NIBM, 

geeft voor een aantal categorieën van projecten een (getalsmatige) invulling aan de NIBM-

grens. Het gaat om woningbouw- en kantoorprojecten en enkele soorten van inrichtingen (bijv. 

emplacementen, kassen en andere landbouwinrichtingen). 

 

5.7.2 Beoordeling 

In onderhavig geval is deels sprake van woningbouw en deels van de ontwikkeling van 

commerciële ruimte. Een criteria om nadere eisen te stellen aan bouwplannen is dat bij 1.500 

woningen en 1 ontsluitingsweg het jaarlijks percentage stofdeeltjes omhoog kan gaan. Ten 

aanzien van de woningbouw (23 appartementen) kan op basis hiervan worden gesteld dat deze 

niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Ten aanzien van de 

commerciële ruimte kan op basis van verkeersgeneratiegegevens van het CROW (ASVV 2012) 

en de NIBM rekentool (versie 1 mei 2014) worden vastgesteld of deze ontwikkeling al dan niet 

NIBM bijdraagt aan luchtverontreiniging. 

 

Het oude stadsdeel van Steenbergen kan op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS) aangemerkt worden als matig stedelijk. Voor een binnenstad van een plaats 

met 20.000 tot 30.000 inwoners kan worden uitgegaan van maximaal 35,2 verkeersbewegingen 

per 100 m² bvo (94% bezoekers, 6% bevoorrading en medewerkers). Uitgaande van circa 

1.400 m² bvo levert de ontwikkeling van de commerciële ruimte daardoor maximaal 493 

verkeersbewegingen op. Van de bevoorrading zal slechts een gedeelte met zwaar 

vrachtverkeer geschieden. Voor de berekening wordt uitgegaan van het worst-case scenario 

van 6% vrachtverkeer: 
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Op basis van de uitgevoerde berekening kan worden gesteld dat binnen het besluitgebied 

geen sprake is van een project dat in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging. 

Ook indien bij de berekening ook de realisatie van de appartementen wordt betrokken en 

daarbij bovendien wordt uitgegaan van dure woningen (maximaal 7,2 verkeersbewegingen per 

woning), wordt onder de grens van 1,2 µg/m³ gebleven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3 Conclusie 

Gezien de uitgevoerde berekeningen en gelet op het feit dat daarbij is uitgegaan van een worst-

case scenario, mag worden aangenomen dat het planvoornemen NIBM bijdraagt aan de 

luchtverontreiniging. Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit geen 

belemmering vormt voor de onderhavige ontwikkeling. 

 

Berekening met 493 verkeersbewegingen, uitsluitend commerciële ruimte 

 

Berekening met 659 verkeersbewegingen, commerciële ruimte én appartementen 
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5.8 Bedrijven en milieuzonering (Wet milieubeheer) 

 

5.8.1 Toetsingskader 

Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op milieuhygiënische 

aspecten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieuzonering wordt verstaan een 

voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven of inrichtingen en 

anderzijds milieugevoelige gebieden zoals woonwijken. Om het begrip hanteerbaar te maken is 

gebruik gemaakt van de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ uit 2009 van de VNG. Bedrijven 

zijn hierin opgenomen in een tabel, die is ingedeeld in milieucategorieën, waarbij per bedrijf is 

aangegeven wat de afstand tot een rustige woonwijk dient te zijn (de zogenaamde 

afstandentabel). Deze afstanden kunnen als basis worden gehanteerd, maar zijn indicatief. Er 

kan (enigszins) van afgeweken worden in situaties waarin geen sprake is van een rustige 

woonwijk of bij afwijkende bedrijven. In het algemeen wordt door middel van het aanbrengen 

van een zonering tussen bedrijvigheid en woonbebouwing de overlast ten gevolge van de 

bedrijfsactiviteiten zo laag mogelijk gehouden. 

 

5.8.2 Beoordeling 

Met het planvoornemen worden commerciële ruimtes mogelijk gemaakt. Op basis van de VNG-

publicatie geldt voor detailhandel een maximale richtafstand van 10 meter. Tussen het 

plangebied en de meest nabijgelegen bebouwing is een afstand van minimaal 10 meter 

aanwezig. Bedrijven en instellingen met een richtafstand die van invloed zou kunnen zijn op het 

plangebied zijn in de directe omgeving niet aanwezig. 

 

Wel is het zo dat niet kan worden uitgesloten dat de beoogde ontwikkeling een onevenredige 

geluidsemissie veroorzaakt op de omgeving, gelet op het laden en lossen ten behoeve van de 

commerciële ruimten en de aan- en afvoer van vrachtverkeer. Er dient sprake te zijn van een 

goede ruimtelijke ordening. Teneinde dit inzichtelijk te maken is door Wematech Milieu 

Adviseurs B.V.  een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd (projectnummer AIL-

60140349, 25 november 2014). 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat er op grond van de 

geluidemissie van de te realiseren commerciële ruimte op akoestische gronden geen 

problemen c.q. hinder te verwachten is en een acceptabel woon- en leefklimaat wordt 

gewaarborgd. Een wijziging van het vigerende bestemmingsplan wordt geluidtechnisch gezien 

mogelijk geacht. 

 

Naar aanleiding van een ingediende zienswijze ten aanzien van het uitgevoerde akoestisch 

onderzoek industrielawaai, is door Wematech Milieu Adviseurs B.V. een aanvullende memo 

opgesteld, ter nadere verduidelijking van de uitgangspunten en resultaten van het onderzoek 

(projectnummer RV60140349.M001-1, 28 september 2015). 

 

Het volledige onderzoeksrapport, met daarin de berekeningen, resultaten en uitgebreide 

conclusies, is als bijlage 3 bij deze toelichting gevoegd. De aanvullende memo is als bijlage 4 

bij de toelichting opgenomen. 
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5.8.3 Conclusie 

 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor het planvoornemen. 

 

5.9 Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai) 

 

5.9.1 Toetsingskader 

Op basis van artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh) dienen bij de vaststelling van een 

bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan als bedoeld in art. 3.6 lid 1 van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) de waarden als bedoeld in art. 82 t/m 85 van de Wgh in acht te 

worden genomen, indien dat plan gelegen is in een zone rondom een weg als bedoeld in art. 74 

lid 1 Wgh en (het betreffende onderdeel van) dat plan mogelijkheden biedt voor: 

 de realisatie van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en van geluidsgevoelige 

terreinen (functies zoals genoemd in art. 1 Wgh en art 1.2 Bgh – het Besluit geluidhinder 

zoals gewijzigd op 4 april 2012); 

 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). 

 

Artikel 74 lid 2 Wgh regelt dat indien de bovengenoemde ontwikkelingen zijn gelegen binnen 

een als ‘woonerf’ aangeduid gebied of in een zone nabij wegen waarvoor een maximum 

snelheidsregime van 30 km/u geldt, de betreffende waarden niet in acht hoeven te worden 

genomen.  

 

Uit een akoestisch onderzoek moet blijken of, indien sprake is van een van de bovengenoemde 

ontwikkelingen binnen een zone als bedoeld in art. 74 lid 1 Wgh, deze binnen de waarden valt 

zoals voor diverse typen ontwikkelingen is vastgelegd in de Wgh. 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 Wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente en onder voorwaarden 

bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare 

geluidsbelasting. 

 

5.9.2 Beoordeling 

Onderhavig plan betreft de ontwikkeling van geluidsgevoelige functies in de vorm van 

woningen. De locatie zelf is gelegen in een 30 km/h-zone. Het plangebied is tevens gelegen 

binnen de onderzoekszone van de Franseweg/Burgemeester van Loonstraat, hetgeen wegen 

zijn waarvoor een maximum snelheid van 50 km/h geldt. Hierdoor is het noodzakelijk een 

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uit te voeren, hetgeen is gedaan door Wematech 

Milieu Adviseurs B.V. (projectnummer AWV-60140348, 20 november 2014). 

 

Ten aanzien van de Wgh is geconcludeerd dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt 

overschreden ter plaatse van de appartementen als gevolg van het wegverkeer over de 

Burgemeester van Loonstraat/Kade. De geluidbelasting bedraagt hier maximaal 43 dB. Het 

aanvragen van hogere grenswaarden bij de gemeente Steenbergen is derhalve niet aan de 

orde. Het treffen van geluidreducerende maatregelen is hierdoor eveneens niet noodzakelijk. 
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In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) dient voorts 

voldaan te worden aan het Bouwbesluit, welke eisen stelt aan de geluidwering van uitwendige 

scheidingsconstructies (GA;k). Op grond van artikel 3.2 van het Bouwbesluit dient een gevel 

van een nieuwe woning een geluidwering van ten minste 20 dB te hebben. In onderhavige 

situatie is het vaststellen van hogere grenswaarden niet aan de orde, waardoor op grond van 

het Bouwbesluit formeel gezien geen eis wordt gesteld aan de geluidwering van de uitwendige 

scheidingsconstructie. 

 

In het kader van de ruimtelijke ordening dient, ongeacht het bovenstaande, inzichtelijk te 

worden gemaakt dat ter plaatse van de woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 

Uit de resultaten blijkt dat een deel van het plangebied een geluidbelasting heeft van < 55 dB en 

derhalve op grond van tabel 3.1 is te kwalificeren als een redelijk tot zeer goed woon- en 

leefklimaat. Echter bedraagt de geluidbelasting ter plaatse van de gevels aan de wegzijde van 

de Vestinghlaan, Lindenburghlaan en Westdam 55 dB - 60 dB, wat te kwalificeren is als een 

matig woon- en leefklimaat. Om een goed woon- en leefklimaat te garanderen wordt 

geadviseerd om ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) een 

aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie uit te 

voeren voor de geveldelen waarop de geluidbelasting > 53 dB bedraagt. Hiermee wordt 

aangesloten bij de eis voor het binnenniveau van 33 dB conform het Bouwbesluit 2012 en een 

minimale isolatie van de gevel van een nieuwe woning van 20 dB. 

 

Het volledige onderzoeksrapport is als bijlage 5 bij deze toelichting opgenomen. 

 

5.9.3 Conclusie 

Met inachtneming van het advies uit het akoestisch rapport wordt het aspect wegverkeerslawaai 

niet als een belemmering voor het planvoornemen beschouwd. 

 

5.10 Externe veiligheid 

 

5.10.1 Toetsingskader 

Externe veiligheid heeft betrekking op de veiligheid van degenen die niet bij de risicovolle 

activiteit zelf zijn betrokken, maar als gevolg van die activiteit wel risico's kunnen lopen, zoals 

bijvoorbeeld omwonenden. Bij ruimtelijke plannen dient aandacht te worden besteed aan de 

vraag of er risicovolle activiteiten in en/of nabij het plangebied aanwezig zijn c.q. komen en zo 

ja, of er sprake is van een toelaatbaar risico. 

 

Het veiligheidsbeleid in Nederland is gebaseerd op een tweetal begrippen, het plaatsgebonden 

risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat, één 

persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs een transportroute of nabij een 

inrichting verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het vervoer, de opslag 

en/of de handeling van gevaarlijke stoffen. Daarbij is de omvang van het risico een functie van 

de afstand waarbij geldt: hoe groter de afstand, des te kleiner het risico. De risico’s worden 

weergegeven in  PR risicocontouren. Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep van 10 

of meer personen in de omgeving van een transportroute of een inrichting voor handelingen met 

gevaarlijke stoffen in één keer het (dodelijk) slachtoffer wordt van een ongeval. In tegenstelling 

tot het plaatsgebonden risico geldt voor het groepsrisico geen grenswaarde maar een 
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oriëntatiewaarde. Deze oriëntatiewaarde kan gezien worden als een streefwaarde en heeft 

geen juridische status. Het overschrijden van de oriëntatiewaarde is mogelijk mits dit in de 

besluitvorming door het bevoegd gezag gemotiveerd wordt middels een 

verantwoordingsverplichting. 

 

Het beleid inzake externe veiligheid is gericht op de beheersing van risico’s voor de omgeving 

met betrekking tot: 

1. het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

2. het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, waterwegen, wegen en spoorwegen); 

3. het gebruik van luchthavens. 

 

Ad. 1 Inrichtingen 

In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) zijn milieukwaliteitseisen op het gebied van 

externe veiligheid geformuleerd. Dit besluit heeft tot doel de risico’s waaraan burgers in hun 

leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot 

een aanvaardbaar minimum te beperken. 

 

Ad. 2 Transport 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen leidt tot risico's voor de omgeving. Er is daarom beleid 

opgesteld om te komen tot een afweging van veiligheidsbelangen die een rol spelen bij het 

vervoer van gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving. Dit beleidskader wordt gevormd door 

de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRvgs van 22 december 2009) en de 

Nota vervoer gevaarlijke stoffen (Nvgs van 2006). De circulaire is een operationalisering en 

verduidelijking van het beleid uit de nota. 

 

Met de Nvgs is beleidsvernieuwing op het thema vervoer van gevaarlijke stoffen gepresenteerd 

als uitwerking van de Nota Mobiliteit. Het nieuwe beleid is onder andere gericht op het 

verminderen van de spanning tussen belangen op het gebied van veiligheid, ruimtelijke 

ontwikkeling en vervoer. Die vermindering moet plaatsvinden door het wettelijk vastleggen van 

een Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. Op het Basisnet wordt een gebruiksruimte voor het 

vervoer vastgesteld en langs het Basisnet worden veiligheidszones vastgelegd (ruimtelijke 

ordening). In het Basisnet worden de rijkswegen opgenomen.  

 

Per 1 januari 2011 vigeert tevens het ‘Besluit externe veiligheid buisleidingen’ (Bevb). Bij het 

vaststellen van de externe veiligheidscontouren rondom buisleidingen zijn twee waarden van 

belang, het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen stelt op basis van deze twee risico’s een basisveiligheidsniveau vast. 

 

Ad. 3 Luchthavens 

Vastgesteld dient te worden of bebouwing in het plangebied gelegen is binnen verstoringszones 

van vliegvelden. 

 

5.10.2 Beoordeling 

Om eventuele belemmeringen op het gebied van externe veiligheid in beeld te brengen is in 

eerste instantie de Brabantse risicokaart geraadpleegd. De kaart wordt door de provincie 

Noord-Brabant en al haar gemeenten gebruikt om informatie te verschaffen over risico's in 

Noord-Brabant. Op de risicokaart is te zien dat in de directe en wijdere omgeving van het 

plangebied geen risicovolle inrichtingen aanwezig zijn. 
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Los van de provinciale risicokaart dient ook te worden gekeken naar de gemeentelijke 

Beleidsvisie met transportassen waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Hierop is 

te zien dat de 200 meterzone van de transportas van de Franseweg/Burgemeester van 

Loonstraat (N257) over het plangebied is gelegen. Sinds 28 november 2014 is de A4 echter 

opengesteld en zal het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A4 gaan en niet meer door 

Steenbergen. De N257 veroorzaakt derhalve niet langer een extern veiligheidsrisico, zodat het 

voornemen voor deze locatie voldoet aan het externe veiligheidsbeleid en niet verder getoetst 

hoeft te worden door middel van onderzoek. De gemeentelijke Beleidsvisie externe veiligheid 

en de bijbehorende kaarten zullen nog worden geactualiseerd. 

 

Ongeacht het voorgaande dient nog wel te worden gekeken naar het Standaardadvies Externe 

Veiligheid regiobrandweer Midden- en West-Brabant 2015. Dit standaardadvies kan worden 

gebruikt in geval van: 

1. Ontwikkelingen buiten de 750 m van een niet-categoriale Bevi inrichting. 

2. Ontwikkelingen buiten de 200 m van een categoriale Bevi inrichting, spoorlijn, autoweg, 

waterweg of buisleiding. 

3. Ontwikkeling buiten de 30 m en tot een afstand van 200 m van een categoriale Bevi 

inrichting, spoorlijn, autoweg, waterweg of buisleiding waarin geen nieuwe bijzonder 

kwetsbare objecten worden toegestaan. 

4. Kleine bestemmingsplannen behoudens ruimtelijke plannen waarin bijzonder kwetsbare 

objecten worden mogelijk gemaakt. 

 

Onderhavig planvoornemen voldoet aan de bovengenoemde criteria, zodat het standaardadvies 

in dit geval kan worden gebruikt voor de verantwoording van het groepsrisico voor ruimtelijke 

ontwikkelingen. De Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant hoeft niet in de gelegenheid 

worden gesteld om een maatwerkadvies uit te brengen. 

 

Het standaardadvies 2015 van de brandweer regio Midden- en West-Brabant is als bijlage 6 bij 

deze toelichting gevoegd. 

 

5.10.3 Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het planvoornemen. 

 

Uitsnede risicokaart, met het plangebied 

blauw omcirkeld 
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5.11 Kabels en leidingen 

Binnen het onderhavige bestemmingsplan zijn geen planologisch relevante leidingen aanwezig. 

Kabels en leidingen leveren derhalve geen belemmeringen voor de planontwikkeling. 

 

5.12 Bezonning 

De mogelijkheid bestaat dat ten gevolge van een gewijzigde planologische situatie ook de 

bezonningssituatie van omliggende gronden en bouwwerken wijzigt. Er bestaan in de landelijke 

regelgeving evenwel geen normen of richtlijnen met betrekking tot de minimale bezonningsduur. 

Ten aanzien van de bezonning zijn er dus geen wettelijke eisen gesteld. Toch hecht de 

gemeente Steenbergen waarde aan het inzichtelijk maken van de eventuele wijzigingen in de 

bezonningssituatie op de percelen die het meest beïnvloed zullen worden. Hiertoe is een 

bezonningsstudie uitgevoerd, welke als bijlage 7 bij deze toelichting is opgenomen. 

 

De bezonningsstudie is uitgevoerd aan de hand van de maximale bouwmogelijkheden uit het 

ontwerp bestemmingsplan. Op basis van de uitkomsten van de studie is geconcludeerd dat 

sprake is van een aanvaardbare bezonningssituatie, uitgaande van de gehanteerde normen. In 

het vast te stellen bestemmingsplan zijn de maximale bouwmogelijkheden licht gewijzigd. De 

bezonningssituatie is hierdoor nog verbeterd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. 

Op de afbeelding op de volgende pagina is de bezonningssituatie weergegeven voor de kortste 

dag van het jaar (21 december, worst case scenario midden op de dag), voor zowel de 

maximale bouwmogelijkheden uit het vigerende bestemmingsplan, het ontwerp 

bestemmingsplan ‘Villa Moors’ als het vast te stellen bestemmingsplan ‘Villa Moors’. 

 

In samenhang met de bezonningsstudie biedt de afbeelding op de volgende pagina voldoende 

inzicht om te kunnen oordelen dat het aspect bezonning geen belemmering oplevert voor het 

planvoornemen. 
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6 JURIDISCHE PLANBESCHRIJVING 

 

6.1 Planstukken 

Het bestemmingsplan ‘Villa Moors’ bestaat uit (bestemmings)planregels en een verbeelding, 

vergezeld van een toelichting. De planregels en de verbeelding vormen het juridisch bindende 

deel van het bestemmingsplan. De planregels zijn zodanig opgesteld dat inhoudelijk wordt 

aangesloten bij overige recent vastgestelde bestemmingsplannen in het centrum van 

Steenbergen. 

 

De verbeelding heeft de rol van visualisering van de bestemmingen. De verbeelding omvat de 

gronden die voor de ontwikkeling van het plan van belang zijn. De keuze van de bestemmingen 

en de situering van de bestemmingsvlakken zijn gebaseerd op de huidige ruimtelijke situatie en 

de gewenste functies. Voorts sluit de opzet van de verbeelding aan op de uitbestedingsregels 

digitale plannen gemeente Steenbergen. 

 

De bestemmingsplanregels regelen hoe de betreffende gronden mogen worden gebruikt en 

bebouwd. De bestemmingen zijn zo opgenomen dat voldoende rechtszekerheid bestaat voor 

omwonenden en andere gebruikers van het gebied en de omliggende gebieden.  

 

In de toelichting wordt gemotiveerd waarom sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

Ondanks het feit dat de toelichting geen onderdeel uitmaakt van het juridisch plangedeelte, 

fungeert de toelichting wel als interpretatiekader voor de uitleg van de regels, indien hierover 

interpretatieverschillen blijken te bestaan. 

 

6.2 Toelichting op de bestemmingsplanregels 

De planregels zijn verdeeld in 4 hoofdstukken, te weten: 

 Hoofdstuk 1: Inleidende regels met daarin de begrippen en de wijze van meten; 

 Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels, waarmee de op de verbeelding opgenomen 

bestemmingen worden geregeld; 

 Hoofdstuk 3: Algemene regels, waaronder zijn opgenomen de anti-dubbeltelbepaling, 

algemene bouw- en gebruiksregels en algemene afwijkingsregels; 

 Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels, waarin het overgangsrecht en de slotregel zijn 

opgenomen. 

 

Het doel van de planregels is om de bouw- en gebruiksregels van de verschillende gronden aan 

te geven. 

 

6.2.1 Inleidende regels 

 

Begrippen (artikel 1) 

In dit artikel zijn begrippen opgenomen welke in het algemeen spraakgebruik onvoldoende 

vastliggen en waarbij verschillen in interpretatie bij toepassing van de planregels mogelijk zijn.  
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Wijze van meten (artikel 2) 

Hierin wordt aangegeven op welke manier hoogte, lengte, breedte, inhoud en oppervlakte van 

bouwwerken gemeten moeten worden. Bij de wijze van meten is aangesloten op de SVBP2012. 

 

6.2.2 Bestemmingsregels 

De regels van een bestemming zijn als volgt opgebouwd en benoemd: 

 Bestemmingsomschrijving; 

 Bouwregels; 

 Nadere eisen; 

 Afwijken van de bouwregels; 

 Specifieke gebruiksregels; 

 Afwijken van de gebruiksregels; 

 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden; 

 Wijzigingsbevoegdheid; 

 Bijzondere bepalingen. 

 

Duidelijk zal zijn dat een bestemmingsregel niet alle elementen hoeft te bevatten. Dit kan per 

bestemming verschillen. 

 

In de bestemmingsomschrijving wordt een omschrijving gegeven van de aan de gronden 

toegekende functies. Als eerste wordt de hoofdfunctie aangegeven. Indien nodig worden 

vervolgens de andere aan de grond toegekende functies genoemd. 

 

In de bouwregels wordt bepaald aan welke voorwaarden de bebouwing moet voldoen. Voor 

zover nodig wordt een onderscheid gemaakt in hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waardoor de toetsing van aanvragen voor een 

omgevingsvergunning aanmerkelijk vereenvoudigd en inzichtelijker is. In principe zijn de 

maximale goot- en bouwhoogtes opgenomen in de regels middels een standaardmaat, 

uitzonderingen zijn op de verbeelding weergegeven. 

 

Op de verbeelding worden bouwgrenzen opgenomen die samen een bouwvlak vormen. In het 

onderstaande worden de regels van de opgenomen bestemmingen nader toegelicht. 

 

Gemengd (artikel 3) 

Het gehele plangebied heeft deze bestemming. Op basis van de opgenomen regeling worden 

de commerciële ruimten en de appartementen mogelijk gemaakt. De locatie waar de ruimtes 

voor detailhandel met daaraan gerelateerde ondergeschikte nevenactiviteiten (zoals beperkte 

productie, workshops, lunchroom etc.) zijn toegestaan is specifiek aangeduid. Hetzelfde geldt 

voor de locatie waar de dienstverlening en kantoren zijn toegestaan. Het maximum aantal 

toegestane woningen is vastgelegd, alsmede de locatie en het maximale oppervlak aan 

detailhandel, dienstverlening en kantoren dat is toegestaan. Aan-huis-gebonden beroepen bij 

de woningen zijn onder voorwaarden mogelijk. 

 

Ten behoeve van de bestaande en op te richten bebouwing (zowel hoofd- als bijgebouwen) is 

een bouwvlak opgenomen. De maximaal toegestane hoogtematen zijn aangeduid. Voor de 

bestaande bebouwing van Villa Moors gelden de bestaande maten als maximum. Ter hoogte 

van de Vestinghlaan en de Lindenburghlaan is een gevellijn opgenomen om te waarborgen dat 
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de gevels van de nieuwe bebouwing op gelijke hoogte met de gevels van de bestaande 

omliggende bebouwing komt te liggen. 

 

Waterstaat - Waterkering (artikel 4) 

Gelet op de gedeeltelijke ligging van het plangebied binnen de beschermingszone van de 

aanwezige waterkering, is deze dubbelbestemming opgenomen. In het artikel zijn regels 

opgenomen die bepalen dat alleen mag worden gebouwd indien geen onevenredige aantasting 

plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de waterkering en vooraf schriftelijk advies wordt 

ingewonnen bij de beheerder van de betreffende waterkering. 

 

6.2.3 Algemene regels 

In de Anti-dubbeltelregel (artikel 5) wordt bepaald dat grond die eenmaal in aanmerking is 

genomen bij het verlenen van een omgevingsvergunning waarin uitvoering is gegeven of alsnog 

kan worden gegeven, bij de beoordeling van latere plannen buiten beschouwing blijft. Het nog 

overgebleven terrein mag dus niet nog eens meegenomen worden bij het toestaan van een 

ander bouwwerk. 

 

In de Algemene bouwregels (artikel 6) is een bepaling opgenomen ten aanzien van het 

overschrijden van de bouwgrenzen. Daarnaast is een bouwbepaling opgenomen om andere 

bouwwerken te beschermen tegen (onbedoelde) effecten van dit bestemmingsplan. 

 

De Algemene afwijkingsregels (artikel 7) verschaffen het bevoegd gezag de gewenste 

beleidsruimte om bij de uitvoering van het plan te kunnen inspelen op gegevens of situaties die 

vooraf niet bekend kunnen zijn.  

 

6.2.4 Overgangs- en slotregels 

In de regel Overgangsrecht (artikel 8) is geregeld in hoeverre en onder welke voorwaarden 

bestaande gebouwen en het bestaand gebruik van gronden en bouwwerken mogen afwijken 

van het plan. 

 

In de Slotregel (artikel 9) is aangegeven op welke wijze de regels van het bestemmingsplan 

kunnen worden aangehaald. 
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7 OVERLEG EN ZIENSWIJZEN 

 

7.1 Inleiding 

De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. 

Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties overleg over het plan moet 

worden gevoerd alvorens een ontwerpplan ter visie gelegd kan worden. Bovendien is het 

noodzakelijk dat belanghebbenden de gelegenheid hebben om hun visie omtrent het plan te 

kunnen geven. Pas daarna kan de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van het 

bestemmingsplan van start gaan. 

 

7.2 Vooroverleg 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.1.1 Bro wordt bij de voorbereiding van het 

bestemmingsplan overleg gepleegd met besturen van omliggende gemeenten (indien 

noodzakelijk), Rijksdiensten, provinciale diensten, het waterschap en de welstandscommissie. 

 

De provincie Noord-Brabant heeft in een reactie d.d. 9 februari 2015 laten weten geen 

opmerkingen te hebben bij het bestemmingsplan. De reactie van de provincie is als bijlage 8 bij 

deze toelichting gevoegd. 

 

Het waterschap Brabantse Delta heeft d.d. 11 mei 2015 aangegeven dat het op de verbeelding 

opgenomen profiel van de vrije ruimte feitelijk enkele meters breder is. De dubbelbestemming 

‘Waterstaat - Waterkering’ is aangepast op basis van de gegevens van het waterschap. De 

reactie van het waterschap is als bijlage 9 bij deze toelichting gevoegd. 

 

De welstandscommissie van de gemeente Steenbergen heeft in de vergadering van 23 januari 

2015 het plan voor de herontwikkeling van Villa Moors beoordeeld en getoetst aan de hierbij 

behorende welstandscriteria uit de welstandsnota getoetst (welstandsniveau 1). Tijdens de 

vergadering is het plan met de architect nader besproken en toegelicht. De conclusie luidt dat 

het plan in de hoofdopzet voorstelbaar wordt geacht. Het welstandsadvies is als bijlage 10 bij 

deze toelichting opgenomen. 

 

7.3 Inspraak 

 

Op 9 april 2014 is het ontwerp tijdens een inloopavond gepresenteerd aan de directe 

omwonenden. Op basis van hun vragen en reacties is een rapport opgesteld en vastgesteld 

door het college van burgemeester en wethouders. Op 17 september 2014 zijn de 

omwonenden geïnformeerd over het gewijzigde plan, de te volgen procedure en de toen 

aanstaande restauratie van de Villa.  Het rapport is in bijlage 11 bij deze toelichting toegevoegd.  

 

7.4 Zienswijzen procedure 

 

Het ontwerpbestemmingsplan “Villa Moors” heeft ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening na voorafgaande openbare bekendmaking vanaf 9 juli 2015 

gedurende zes weken, tot en met 20 augustus 2015, voor een ieder ter inzage gelegen. Het 

bestemmingsplan is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl met het identificatienummer 
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NL.IMRO.0851.sbgBPvillamoors-o001. Tijdens de periode van terinzagelegging zijn in totaal 

zes zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Deze zienswijzen zijn 

samengevat en van een reactie voorzien in de Nota van zienswijzen, die als bijlage 12 bij deze 

toelichting is gevoegd. In de Nota van zienswijzen zijn tevens de ambtshalve wijzigingen 

aangegeven. 
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8 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de economische uitvoerbaarheid beschreven. Indien het 

bestemmingsplan voorziet in de uitvoering van werken door de gemeente moet de financieel-

economische uitvoerbaarheid hiervan worden aangetoond. Er wordt nader ingegaan op de 

grondexploitatie en de koppeling met het exploitatieplan.  

 

8.2 Toepassing Grondexploitatiewet 

Toetsingskader 

De Wet ruimtelijke ordening maakt het vaststellen van een exploitatieplan verplicht voor een 

aantal bouwactiviteiten wanneer de bouw planologisch mogelijk wordt gemaakt in een 

bestemmingsplan of een projectafwijkingsbesluit.  

 

Beoordeling  

Het voorliggende initiatief betreft de realisatie van in totaal 23 appartementen en circa 1.060 m² 

detailhandel, derhalve is het plan exploitatieplanplichtig. In het onderhavige geval wordt het 

kostenverhaal anderszins verzekerd. De gemeente Steenbergen sluit met de initiatiefnemer een 

anterieure overeenkomst af, waarin de verantwoordelijkheid voor gemaakte kosten wordt 

vastgelegd. De exploitatie is op deze manier anderszins verzekerd. Voor de realisatie van het 

plan hoeft door de gemeente geen investering gedaan te worden. De ontwikkelingskosten, 

inclusief eventuele planschadekosten, worden geheel door de initiatiefnemer gedragen.  

 

Conclusie 

Door het sluiten van een anterieure overeenkomst is de economische uitvoerbaarheid 

verzekerd. 

 

8.3 Economische uitvoerbaarheid 

Voor de realisatie van het plan hoeft door de gemeente geen investering gedaan te worden. De 

ontwikkelingskosten worden geheel door de initiatiefnemer gedragen. De gemeente 

Steenbergen sluit met de initiatiefnemer een overeenkomst af, waarin de verantwoordelijkheid 

voor gemaakte kosten wordt vastgelegd. Hierdoor zijn te maken kosten verzekerd en is er geen 

exploitatieplan noodzakelijk. 
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SAMENVATTING 

In opdracht van Taxi Buuron is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. in oktober 2014 een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel aan de Westendam 1 te Steenbergen. 
 
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren 
voor de voorgenomen bouwplannen ter plaatse.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in oktober 2014. Bij de uitgevoerde grondboringen zijn op basis van 
zintuiglijke beoordeling sporen tot matige bijmengingen met baksteen en plaatselijk sporen beton 
aangetroffen. 
 
Wet bodembescherming 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met kwik, lood, zink en 
PAK. 
 
De ondergrond is licht verontreinigd met PAK. 
 
Het grondwater is licht verontreinigd met barium, som-xylenen en naftaleen. 
 
Besluit bodemkwaliteit 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond plaatselijk voldoet aan de klasse wonen en plaatselijk 
voldoet de bovengrond aan de achtergrondwaarde. De ondergrond voldoet aan klasse wonen. 
 
De eventueel tijdens de bouwactiviteiten vrijkomende bovengrond is geschikt voor hergebruik ter plaatse. 
Mogelijk kan de bovengrond plaatselijk voldoen aan de eisen voor achtergrondwaarden grond en 
plaatselijk voldoen aan de eisen voor klasse wonen grond. Voor een formeel oordeel van de 
toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond (hergebruik) dient voldaan te worden aan hetgeen 
wat beschreven staat in de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit (aanwezigheid bodemfunctiekaart 
en/of AP04 onderzoek). Vooralsnog dienen voor de overtollige grond, afkomstig van de 
onderzoekslocatie, de eisen van het binnen de gemeente van toepassing zijnde beleid in acht genomen te 
worden. 
 
Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet verdachte locatie" 
formeel gezien verworpen te worden. Gezien de geringe overschrijdingen en het van nature voorkomen 
van verhoogde achtergrondgehaltes in het grondwater is het echter gerechtvaardigd de gestelde 
hypothese te accepteren. 
 
Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters 
en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat binnen de huidige 
functieklasse geen gebruiksbeperkingen hoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie. De 
verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.  
 
De resultaten van het onderzoek vormen geen belemmering de voorgenomen bouwplannen ter plaatse te 
realiseren. Geadviseerd wordt de resultaten van het onderzoek bij de aanvraag om omgevingsvergunning 
te voegen. 
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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding onderzoek 

In opdracht van Taxi Buuron is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. in oktober 2014 een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel aan de Westendam 1 te Steenbergen. 
 
In bijlage 1 is de globale ligging van het perceel aangegeven in een regionale situatieschets. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen nieuwbouw ter plaatse. 
In verband met deze bouwplannen wordt in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) door de overheid een inzicht gevraagd in de kwaliteit van grond en grondwater, alvorens een 
omgevingsvergunning (activiteit bouwen) verleend kan worden. 
 
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren 
voor de voorgenomen bouwplannen ter plaatse.  
 
Op basis van de verkregen informatie is, in overleg met de opdrachtgever, een onderzoeksprogramma 
opgesteld op basis van de Nederlandse Norm 5740. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen 
van de onderzoeksstrategie bij uitvoering van een verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid 
van bodemverontreiniging. 
 
Als referentiekader bij de beoordeling van de resultaten worden de interventiewaarden uit de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013 en de (maximale) waarden uit de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit 
gebruikt. 
 
Wematech Bodem Adviseurs B.V. werkt volgens een kwaliteitsborgingsysteem dat is gebaseerd op de 
NEN-EN-ISO 9001:2008 en de BRL SIKB 2000. De werkzaamheden voor onderhavig onderzoek worden 
onder certificaat uitgevoerd conform de beschreven kwaliteitseisen. De naleving wordt periodiek getoetst 
door externe auditors, onder toezicht van de Raad van Accreditatie. 
 
Verder is van belang te melden dat het/de te onderzoeken perce(e)l(en) geen eigendom is/zijn van 
Wematech Bodem Adviseurs B.V. dan wel gerelateerde (zuster)bedrijven. 

1.2. Opbouw rapportage 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden. Het vooronderzoek, op basis van 
de NEN 5725, is opgenomen in hoofdstuk 2. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de verrichte 
werkzaamheden beschreven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en in 
hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en het advies opgenomen. 
Tot slot worden in hoofdstuk 7 het restrisico en de betrouwbaarheid van het onderzoek besproken. 
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2. VOORONDERZOEK 

Op basis van de verzamelde basisinformatie, aanleiding, en verdenking is het type vooronderzoek 
bepaald. Onderhavig onderzoek betreft een standaard vooronderzoek.  

2.1. Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Westdam 1 te Steenbergen. Het perceel is kadastraal bekend als 
gemeente Steenbergen, sectie W, nummer 4125. Het perceel heeft een oppervlakte van circa 4000 m2, 
waarvan circa 841 m2 is bebouwd met een monument “villa Moors” en twee loodsen. 
 
De onderzoekslocatie is gelegen ten noorden van de Westdam, welke gelegen is ten noordwesten van het 
centrum van Steenbergen. 

2.2. Historie 

- gebruik 
Op de topografische kaart van 1811 is de huidige onderzoekslocatie bebouwd weergegeven. Tevens blijkt 
dat de huidige onderzoekslocatie deel uitmaakt van de historische kern van Steenbergen.  
 
Bij de opdrachtgever was geen informatie bekend dat ter plaatse van de onderzoekslocatie potentieel 
bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben, voor zover bekend, geen ondergrondse tanks, kabels, 
leidingen e.d. gelegen. 
 
- vergunningen 
Voor zover bekend hebben er ter plaatse van de onderzoekslocatie geen vergunde activiteiten 
plaatsgevonden die bij onderhavig onderzoek van belang zijn. 
 
- overig 
Voor zover bekend hebben zich ter plaatse van de onderzoekslocatie geen calamiteiten voorgedaan die tot 
gevolg hebben gehad dat verontreinigende stoffen op of in de bodem zijn geraakt.  
 
De locatie is niet opgenomen in het programma Bodemsanering/Waterbodemsanering c.q. 
inventarisatielijst van locaties waar mogelijk sprake is van bodemverontreiniging van de provincie Noord-
Brabant. 
 
Uit de archeologische beleidskaart van de gemeente blijkt dat de locatie is gelegen in een gebied met een 
lage/hoge archeologische verwachtingswaarde. 
 
Voor zover bekend is liggen er op de onderzoekslocatie geen conventionele explosieven. Aangezien er 
geen kaarten voorhanden zijn, is dit echter niet volledig uit te sluiten. 

2.3. Huidige situatie 

Ter plaatse van het perceel is monument ‘villa Moors’ en twee loodsen gesitueerd. 
 
Onderhavig onderzoek beperkt zich tot het bouwblok en de directe omgeving en heeft een oppervlakte 
van 4000 m2.  
 
Ten zuiden en ten noorden van de bebouwing is een met klinkers verhard pad aanwezig. Het overige 
gedeelte rondom de bebouwing is onverhard. 
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Ter plaatse van de onderzoekslocatie en de directe omgeving vinden voor zover bekend geen potentieel 
bodembedreigende activiteiten plaats. 
 
Uit informatie van het kadaster blijkt dat ten tijde van het uitvoeren van onderhavig onderzoek J.T.A. 
Buuron eigenaar is van de onderzoekslocatie. 

2.4. Belendende percelen 

Het bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt: 
- aan de noordzijde bevindt zich een openbare weg (Vestinghlaan); 
- aan de oostzijde bevindt zich een woning; 
- aan de zuidzijde bevindt zich een openbare weg (Westdam); 
- aan de westzijde bevindt zich een openbare weg (Lindeburghlaan). 

2.5. Bodemonderzoeken/saneringen 

- eerdere bodemonderzoeken locatie 
In 2001 is door Aquaterra Water en Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek verricht ter plaatse van 
de Westdam 1 te Steenbergen. Tijdens het onderzoek bleek de bovengrond aan de zuidzijde van de locatie 
licht verontreinigd te zijn met zink. De bovengrond aan de noordzijde van de was niet verontreinigd. De 
ondergrond was licht verontreinigd met zink en PAK (mogelijk oorzaak waren bijmengingen met puin en 
kolengruis). Het grondwater was licht verontreinigd met arseen en chroom. Voor een volledig overzicht 
van de resultaten wordt kortheidshalve verwezen naar de rapportage [Aquaterra Water en Milieu B.V., 
projectnummer AT10.2000.322 d.d. 2-1-2001]. 
 
In 2006 is door Oranjewoud B.V. een verkennend en aanvullend bodemonderzoek verricht ter plaatse 
van de Westdam 1 te Steenbergen en de Oosthavendijk te Steenbergen. Zowel de boven- als de ondergrond 
ter plaatse van de Westdam 1 bleek niet verontreinigd te zijn. Het grondwater was plaatselijk sterk 
verontreinigd met arseen. Na herbemonstering en heranalyse werd het sterk verhoogde gehalte bevestigd. 
Bij bemonstering en analyse van het grondwater van de bestaande peilbuis van het eerdere onderzoek (op 
afstand van 7 meter van de verontreinigde peilbuis) werd slechts een licht verhoogd arseengehalte 
aangetroffen. De oorzaak van het sterk verhoogde gehalte arseen in het grondwater was niet bekend. 
Vermoedelijk betrof het een regionaal verhoogd gehalte of was er onvoldoende doorspoeling in de laatst 
geplaatste peilbuis. In de bovengrond ter plaatse van de Oosthavendijk werden licht verhoogde gehaltes 
PAK aangetroffen. De ondergrond was niet verontreinigd. Het grondwater was licht verontreinigd met 
zink en arseen. Voor een volledig overzicht van de resultaten wordt kortheidshalve verwezen naar de 
rapportage [Oranjewoud B.V., projectnummer 163829, november 2006]. 
 
- eerdere bodemonderzoeken omgeving 
Voor zover bekend is ter plaatse van de directe omgeving van de onderzoekslocatie niet eerder een 
bodemonderzoek verricht. 
 
- eerdere saneringen locatie 
Voor zover bekend is ter plaatse van de onderzoekslocatie niet eerder een bodemsanering uitgevoerd. 
 
- eerdere saneringen omgeving 
Voor zover bekend is ter plaatse van de directe omgeving van de onderzoekslocatie niet eerder een 
bodemsanering uitgevoerd, welke in het kader van onderhavig onderzoek van belang is. 
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2.6. Informatie regionale achtergrondconcentraties 

Er is bij de gemeente en de provincie informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde 
achtergrondconcentraties in het grondwater op en nabij de locatie. Op basis van de bestudeerde 
onderzoeksgegevens blijkt dat regionaal verhoogde concentraties zware metalen in het grondwater 
worden gemeten zonder dat hiervoor een duidelijke bron van verontreiniging is aan te wijzen.  
 
De locatie is volgens de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart gelegen in de kwaliteitszone ‘niet gezoneerd 
gebied’ met als bodemfunctieklasse wonen. 

2.7. Geo(hydro)logie 

De ondergrond in Westelijk Noord-Brabant is opgebouwd uit afzettingen, die geo(hydro)logisch kunnen 
worden onderverdeeld in relatief goed en slecht waterdoorlatende lagen. In de ondergrond van ter plaatse 
van de onderzoekslocatie komen drie watervoerende pakketten voor, min of meer gescheiden door slecht 
doorlatende lagen.  
 
De deklaag is ter plaatse van de onderzoekslocatie circa 15 meter dik en bestaat uit de Westland formatie. 
 
Het eerste watervoerende pakket (voornamelijk formaties van Kreftenheye en Twente) is ter plaatse van 
de onderzoekslocatie aanwezig op een diepte van circa 15 m-mv tot 40 m-mv. 
 
De eerste scheidende laag bestaat voornamelijk uit de formaties van Kedichem en Tegelen en is circa 20 
meter dik. 
 
Het tweede watervoerende pakket bestaat voornamelijk uit de formaties van Maassluis en is ter plaatse 
aanwezig op een diepte van circa 60 m-mv tot 80 m-mv. 
 
De tweede scheidende laag bestaat voornamelijk uit de formatie van Oosterhout en aanwezig van circa 
80 m-mv tot 90 m-mv. 
 
Het derde watervoerende pakket bestaat voornamelijk uit de formatie van Oosterhout. Het is niet bekend 
op welke diepte, ter plaatse van de onderzoekslocatie, zich de doorlatende basis bevindt. 
 
De regionale stromingsrichting van het grondwater is, op basis van de grondwaterkaarten van de Dienst 
Grondwaterverkenning TNO, westelijk tot noordwestelijk.  
 
Hoewel, zover bekend, in de directe omgeving geen particuliere grondwateronttrekking plaats vindt, is 
gezien de landelijke omgeving een particuliere onttrekking van grondwater niet uit te sluiten. Gegevens 
hieromtrent zijn echter niet beschikbaar. 
 

2.8. Toekomstige situatie 

De opdrachtgever is voornemens de bestaande bebouwing te verbouwen. 

2.9. Conclusie vooronderzoek 

Op basis van de verkregen informatie is de hypothese gesteld dat ter plaatse van de onderzoekslocatie 
geen bodemverontreiniging is te verwachten. De onderzoekslocatie is aangemerkt als een onverdachte 
locatie.  
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2.10. Onderzoeksstrategie 

In tabel 2.1 wordt een overzicht gegeven van de geplande werkzaamheden gebaseerd op de NEN 5740 
(strategie onverdacht).  

Tabel 2.1. Uit te voeren werkzaamheden 
Locatie Protocol Verharding Aantal boringen Aantal analyses 

tot 0,5  
m-mv 

en tot 2 
m-mv 

en 
peilbuis 

Grond Grondwater 

Locatie ONV Onverhard 11 3 1 2 standaard bg 
1 standaard og 

1 standaard gw 

 
Het standaardpakket voor landbodem en grond bestaat uit de volgende parameters: 

• 9 metalen: barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen 
(Mo), nikkel (Ni), zink (Zn); 

• PAK (10 VROM); 

• PCB (7); 

• minerale olie; 

• lutum- en humusgehalte. 
 
Het standaardpakket voor grondwater bestaat uit de volgende parameters: 

• 9 metalen: barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen 
(Mo), nikkel (Ni), zink (Zn) 

• VAK (vluchtige aromatische koolwaterstoffen); benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen (som o, 
m, p), styreen en naftaleen; 

• VOCl (vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen): vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 
dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis -1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-
dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2 dichloorethaan, 
trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som 
dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform; 

• minerale olie (GC). 
 
De geleidbaarheid, zuurgraad en troebelheid zullen tijdens het bemonsteren van het grondwater worden 
bepaald. 
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3. VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 

3.1. Inleiding 

Voor het onderzoeksprogramma zijn de richtlijnen van de Nederlandse Norm 5740 als uitgangspunt 
gehanteerd. Het bodemonderzoek heeft betrekking op het terrein zoals dat in bijlage 2 is weergegeven. 
 
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de protocollen 2001 en 2002 behorende bij de BRL 
SIKB 2000.  

3.2. Veldwerkzaamheden 

Voordat met het veldwerk is begonnen, is, zoals te doen gebruikelijk, het maaiveld van het terrein visueel 
gecontroleerd op mogelijke verontreinigingen als gevolg van o.a. illegale lozingen en/of stortingen (bijv. 
afgewerkte olie, gevaarlijk afval, asbestverdachte materialen e.d.). Tijdens deze controle zijn geen 
bijzonderheden aangetroffen. Ten aanzien van de inspectie voor asbest dient opgemerkt te worden dat 
hier voldoende aandacht aan is besteed doch deze inspectie is niet overeenkomstig de voorschriften in de 
NEN5707 uitgevoerd. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in oktober 2014 zoals in paragraaf 2.10 is aangegeven. Op 1 oktober 2014 zijn 
de grondboringen verricht en is de peilbuis geplaatst. Op 9 oktober 2014 is het grondwater van de peilbuis 
bemonsterd. 
 
De profielen van de uitgevoerde grondboringen zijn beschreven en de opgeboorde grond is zintuiglijk 
beoordeeld. De grond is bemonsterd per traject van maximaal 50 cm.  
 
De situering van de boorplaatsen en de peilbuis is aangegeven in bijlage 2.  
 
Foto’s van de onderzoekslocatie zijn opgenomen in bijlage 7. 
 
Afwijkingen op BRL SIKB 2000 
Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de protocollen 2001 en 2002 
behorende bij de BRL SIKB 2000. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door: 

• erkende veldmedewerker plaatsen grondboringen en peilbuis: C.A.L. Mol; 

• erkende veldmedewerker bemonsteren peilbuis: R.J.N. van Hemelrijck. 
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3.3. Laboratoriumonderzoek 

De verzamelde grond- en grondwatermonsters zijn zo spoedig mogelijk na monsterneming aangeboden 
aan het laboratorium met RvA accreditatie Alcontrol Laboratories te Rotterdam, waar conservering en 
analyse volgens de AS3000 heeft plaatsgevonden.  
 
- grond 
Het laboratorium is verzocht mengmonsters samen te stellen en te analyseren volgens tabel 3.1. Het 
analysecertificaat van de grondmengmonsters is opgenomen in bijlage 4.  

Tabel 3.1. Mengmonsters grond 
Deellocatie Locatie 
Mengmonster MM1 MM2 MM3 
Boringnummers 
met traject (cm-mv) 

05 (0-40) 06 (0-50)         
15 (0-50) 14 (0-50)        
08 (0-50) 09 (0-50)          
03 (0-50) 02 (0-50)           

01 (0-50) 

12 (0-50) 07 (0-40)        
10 (0-50) 

12 (100-150)                  
12 (150-200)                 
07 (80-130)                        
07 (130-180)                  
07 (180-200) 

Motivatie Algemene kwaliteit 
bovengrond 

Kwaliteit 
baksteenhoudende 

bovengrond 

Algemene kwaliteit 
ondergrond 

Analysepakket Standaardpakket  Standaardpakket  Standaardpakket  

 
- grondwater 
Het laboratorium is verzocht het aangeboden grondwatermonster te analyseren volgens tabel 3.2. Het 
analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5. 

Tabel 3.2. Grondwatermonster 
Deellocatie Locatie 
Peilbuisnummer 
met filterstelling (cm-mv) 

12 (330-430) 

Motivatie Algemene kwaliteit grondwater 
Analysepakket Standaardpakket  

 
De geleidbaarheid, zuurgraad en troebelheid zijn tijdens het bemonsteren van het grondwater bepaald. 
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4. RESULTATEN 

4.1. Bodemopbouw 

De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. Aan de hand van de uitgevoerde 
grondboringen kan een globale beschrijving van de bodemopbouw worden gegeven. Deze globale 
beschrijving wordt weergegeven in de volgende tabel.  

Tabel 4.1. Globale beschrijving bodemopbouw 
Traject (cm-mv) Grondsoort 
0-50 Zwak tot matig humeus zwak siltig matig fijn zand 
0-430 Zwak tot sterk siltig en zwak tot sterk leemhoudend matig fijn zand 

4.2. Zintuiglijke waarnemingen 

Bij de uitgevoerde grondboringen en het bemonsteren van het grondwater zijn op basis van zintuiglijke 
beoordeling onderstaande relevante bijzonderheden en/of afwijkingen aangetroffen. 

Tabel 4.2. Overzicht bijzonderheden/afwijkingen 
Boring-/peilbuisnummer Traject (cm-mv) Bijzonderheden/afwijkingen 
01 0-50 Sporen baksteen en beton 
02 0-50 Sporen baksteen en beton 
03 0-50 Sporen baksteen en beton 
05 0-40 Sporen baksteen 
06 0-50 Sporen baksteen 
07 0-80 

80-130 
Zwak baksteenhoudend 
Sporen baksteen 

08 0-50 Sporen baksteen 
09 0-50 Sporen baksteen 
10 0-70 

70-120 
Matig baksteenhoudend 
Zwak baksteenhoudend 

11 0-10 Sporen baksteen 
12 0-100 Zwak baksteenhoudend 
14 0-50 Sporen baksteen 
15 0-50 Sporen baksteen 

4.3. Toetsing  

4.3.1. Wet bodembescherming 

De analyseresultaten van de grond worden beoordeeld aan de hand van de achtergrondwaarden uit 
bijlage B van de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit en de interventiewaarden uit de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013. De analyseresultaten van het grondwater worden beoordeeld aan de hand 
van de streef- en interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013.  
 
De betekenis van de normwaarden is als volgt: 
Achtergrondwaarden:  geven het niveau aan voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er 

geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Streefwaarden:  geven het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. De 

streefwaarden (S) geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau van het 
grondwater aan.  
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Interventiewaarden: geven het niveau aan wanneer de functionele eigenschappen, die de bodem 
heeft voor mens, dier en plant ernstig bedreigd/aangetast zijn, of dreigen te 
worden verminderd.  

 
Bij gevallen van bodemverontreiniging, waarbij de interventiewaarden niet worden overschreden, wordt 
door het bepalen van de index van de gemeten concentratie van de betreffende parameter(s) ten opzichte 
van de achtergrond- en interventiewaarde van deze component(en) nagegaan of nader onderzoek naar de 
ernst en omvang van de verontreiniging nodig kan zijn (bij index > 0,5). 
 
De berekening van de index vindt als volgt plaats: 

Index =  (GW - AW) / (I - AW) 
 
Waarin:  GW  = gestandaardiseerde waarde 

AW  = achtergrondwaarde 
 I  = interventiewaarde 

 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten middels een bodem-
typecorrectie omgerekend naar standaardbodem. De wijze van omrekening is beschreven in bijlage G 
onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit.  
 
De achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de grond en het grondwater zijn opgenomen in de 
toetsingstabellen bijgevoegd als bijlage 6. Opgemerkt dient te worden dat de interventiewaarde voor 
barium alleen geldt voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. 

4.3.2. Besluit bodemkwaliteit 

Bij hergebruik van grond dient, naast de kwaliteit van de toe te passen grond, rekening gehouden te 
worden met zowel de kwaliteit als de functie van de ontvangende bodem.  
 
De analyseresultaten van een onderzoek worden, voor de beoordeling van de ontvangende bodem alsook 
voor de toepassing, beoordeeld aan de hand van de maximale waarden (aangeduid met M) uit bijlage B 
van de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit. 
 
Grond die als achtergrondwaarden grond (AW) is geclassificeerd, is vrij toepasbaar. 
 
Volgens het Besluit bodemkwaliteit mag er een keuze gemaakt worden, afhankelijk per gemeente, 
betreffende het toetsingskader voor gebiedsgeneriek en/of gebiedspecifiek beleid zoals beschreven in 
onderstaande tabel.  

Tabel 4.3. Overzicht generiek- en gebiedsspecifiek beleid 
Bodemfunctieklassen 
(Generiek beleid) 

Bodemfuncties  
(Gebiedsspecifiek beleid) 

 
Wonen 

Wonen met tuin 
Plaatsen waar kinderen spelen 
Groen en natuurwaarden 

Industrie Ander groen, bebouwing, industrie en infra 
 
Achtergrondwaarden 

Moestuinen en volkstuinen 
Natuur 
Landbouw 

 
Voor de indeling van de bodemklasse van de grond (ontvangende bodem en toe te passen grond) wordt 
de volgende terminologie gebruikt:  
- Achtergrondwaarden (AW): 
Grond met concentraties tot de achtergrondwaarden. 
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- Wonen (W): 
Grond met een samenstelling tot de maximale waarden van de klasse wonen en groter dan de 
achtergrondwaarden. 
 
- Industrie (In): 
Grond met een samenstelling tot de maximale waarden van de klasse industrie en groter dan de maximale 
waarden voor de klasse wonen. 
 
- Grond waarvan nuttige toepassing niet is toegestaan: 
Grond met een samenstelling boven de maximale waarden van de klasse industrie. Afhankelijk van de 
stof is de maximale waarde van klasse industrie over het algemeen gelijk aan de interventiewaarde voor 
die stof. 
 
Bij de beoordeling van de gemeten gehaltes worden de rekenregels zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van 
de Regeling bodemkwaliteit gebruikt. De toetsing van de grond is opgenomen in bijlage 8.  

4.4. Grond Wet bodembescherming 

In de onderstaande tabel zijn de analyseresultaten van de grond opgenomen in mg/kg d.s., tenzij anders 
aangegeven. In deze tabel worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de achtergrondwaarde 
(AW) zijn aangetroffen. 

Tabel 4.4. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.) 
Parameters Locatie 

MM1 MM2 MM3 
05 (0-40) 06 (0-50)                

15 (0-50) 14 (0-50) 08 (0-50) 
09 (0-50) 03 (0-50)                  
02 (0-50) 01 (0-50) 

12 (0-50) 07 (0-40) 10 (0-50) 12 (100-150) 12 (150-200)                     
07 (80-130) 07 (130-180)                  

07 (180-200) 

L: 6,7 (%) en H: 1,6 (%) L: 6,7 (%) en H: 5,2 (%) L: 13 (%) en H: 1,1 (%) 
conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing 

Metalen 
barium 
cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

0,17 
38 

 
 

110 

 
- 
- 
- 
- 
+ 
+ 
- 
- 
+ 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

PAK's 10 VROM  - 2,077 + 4,227 + 
PCB (7)  -  -  - 
Minerale olie  -  -  - 

 
Toelichting op de tabel: 
o  geen achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten 
-  gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens 
+  groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan index 0,5 
++  groter dan of gelijk aan index 0,5 en kleiner dan de interventiewaarde (I) 
+++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
n.g. niet geanalyseerd 
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4.5. Grondwater Wet bodembescherming 

In de onderstaande tabel zijn de analyseresultaten van het grondwater opgenomen in µg/l, tenzij anders 
aangegeven. In deze tabel worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de streefwaarde (S) 
zijn aangetroffen. 

Tabel 4.5. Overzicht aangetroffen gehaltes in het grondwater (µg/l) 
Parameters Locatie 

12 (330-430) 
Grondwaterstand 141cm-mv 

pH: 6,6 en Ec: 985 µS/cm 
troebelheid: 943 FNU 

conc. >S toetsing 
Metalen 
barium 
cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

 
60 

 
 
 
 
 

 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

VAK 
benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
xylenen (som) 
naftaleen 
styreen 

 
 
 
 

0,34 
0,02 

 
- 
- 
- 
+ 
+ 
- 

VOCl 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
∑(cis,trans) 1,2- dichloorethenen 
dichloormethaan 
∑ dichloorpropanen 
tetrachlooretheen 
tetrachloormethaan 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen 
chloroform 
vinylchloride 
tribroommethaan 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Minerale olie  - 

 
Toelichting op de tabel: 
o  geen streef- (S) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten 
-  gehaltes kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) of detectiegrens 
+  groter dan de streefwaarde (S) en kleiner dan index 0,5  
++  groter dan of gelijk aan index 0,5 en kleiner dan de interventiewaarde (I) 
+++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
n.g. niet geanalyseerd 
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4.6. Grond Besluit bodemkwaliteit 

In de onderstaande tabel zijn de analyseresultaten van de grond opgenomen in mg/kg d.s., tenzij anders 
aangegeven. In deze tabel worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de 
achtergrondwaarden (AW) zijn aangetroffen. 

Tabel 4.6. Overzicht aangetroffen gehaltes in de boven- en ondergrond (mg/kg d.s.) 
Parameters Locatie 

MM1 MM2 MM3 
05 (0-40) 06 (0-50)                
15 (0-50) 14 (0-50)                 
08 (0-50) 09 (0-50)              
03 (0-50) 02 (0-50)             

01 (0-50) 

12 (0-50) 07 (0-40)             
10 (0-50) 

12 (100-150) 12 (150-200)                     
07 (80-130) 07 (130-180)                  

07 (180-200) 

L: 6,7 (%) en H: 1,6 (%) L: 6,7 (%) en H: 5,2 (%) L: 13 (%) en H: 1,1 (%) 
conc. >AW toetsing conc. > AW toetsing conc. > AW toetsing 

Metalen 
barium 
cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

0,17 
38 

 
 

110 

 
- 
- 
- 
- 

W 
W 
- 
- 

W 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

PAK's 10 VROM  - 2,077 W 4,227 W 
PCB (7)  -  -  - 
Minerale olie  -  -  - 
Oordeel monster bij 
ontvangende bodem 

Achtergrondwaarde  Klasse wonen Klasse wonen 

Indicatief oordeel 
monster bij toe te 
passen bodem* 

Achtergrondwaarde Klasse wonen Klasse wonen 

* Voor een formeel oordeel van de grond voor toe te passen bodem dient voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de 
Regeling en het Besluit bodemkwaliteit. 

 
Toelichting op de tabel: 
o  geen achtergrondwaarde (AW) bekend, maar wel verhoogd gemeten 
-  gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens 
W  groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan de max. waarde klasse wonen (W) 
In  groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse wonen (W) en kleiner dan de max. waarde klasse industrie (In) 
> In groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse industrie (In) en kleiner dan de interventiewaarde (I) 
>I  groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
n.g. niet geanalyseerd 
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5. BESPREKING RESULTATEN 

5.1. Grond 

Bij de uitgevoerde grondboringen zijn op basis van zintuiglijke beoordeling sporen tot matige 
bijmengingen met baksteen en plaatselijk sporen beton aangetroffen. 
 
Wet bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit 
In het bovengrondmengmonster MM1 zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters 
aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. Bij het laboratoriumonderzoek zijn in het 
bovengrondmengmonster MM2 licht verhoogde gehaltes kwik, lood, zink en PAK aangetroffen ten 
opzichte van de achtergrondwaarde. In het ondergrondmengmonster MM3 is een licht verhoogd gehalte 
PAK aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet 
verhoogd aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. 

5.2. Grondwater 

In het grondwatermonster van peilbuis 12 zijn licht verhoogde gehaltes barium, som-xylenen en naftaleen 
aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd 
aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. 
 
Aangenomen mag worden dat de aangetroffen licht verhoogde gehaltes in het grondwater geen risico’s 
opleveren voor de volksgezondheid en/of het milieu. Het aangetroffen gehalte barium is naar verwachting 
te beschouwen als een verhoogd achtergrondgehalte. 
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6. CONCLUSIES EN ADVIES 

6.1. Conclusies 

Wet bodembescherming 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met kwik, lood, zink en 
PAK. 
 
De ondergrond is licht verontreinigd met PAK. 
 
Het grondwater is licht verontreinigd met barium, som-xylenen en naftaleen. 
 
Besluit bodemkwaliteit 
Geconcludeerd kan worden dat de baksteenhoudende bovengrond voldoet aan de klasse wonen en de 
overige bovengrond voldoet aan de achtergrondwaarde. 
 
De ondergrond voldoet aan klasse wonen. 
 
De eventueel tijdens de bouwactiviteiten vrijkomende bovengrond is geschikt voor hergebruik ter plaatse. 
Mogelijk kan de bovengrond plaatselijk voldoen aan de eisen voor achtergrondwaarden grond en 
plaatselijk voldoen aan de eisen voor klasse wonen grond. Voor een formeel oordeel van de 
toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond (hergebruik) dient voldaan te worden aan hetgeen 
wat beschreven staat in de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit (aanwezigheid bodemfunctiekaart 
en/of AP04 onderzoek). Vooralsnog dienen voor de overtollige grond, afkomstig van de 
onderzoekslocatie, de eisen van het binnen de gemeente van toepassing zijnde beleid in acht genomen te 
worden. 
 
Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet verdachte locatie" 
formeel gezien verworpen te worden. Gezien de geringe overschrijdingen en het van nature voorkomen 
van verhoogde achtergrondgehaltes in het grondwater is het echter gerechtvaardigd de gestelde 
hypothese te accepteren. 
 
Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters 
en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat binnen de huidige 
functieklasse geen gebruiksbeperkingen hoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie. De 
verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.  

6.2. Advies 

De resultaten van het onderzoek vormen geen belemmering de voorgenomen bouwplannen ter plaatse te 
realiseren. Geadviseerd wordt de resultaten van het onderzoek bij de aanvraag om omgevingsvergunning 
te voegen. 
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7. RESTRISICO EN BETROUWBAARHEID 

7.1. Restrisico 

Onder restrisico wordt verstaan de kans, dat ondanks een verkennend bodemonderzoek achteraf 
aanvullende bodemverontreiniging wordt geconstateerd. 
 
Het restrisico in deze situatie wordt bepaald door de (relatief kleine) kans, dat plaatselijk een beperkte 
spot met verontreiniging aanwezig is.  
 
Daarom dient bij de (sloop- en) bouwactiviteiten en bij het omzetten van grond steeds aandacht gegeven 
te worden aan bijzondere kenmerken m.b.t. eventuele bodemverontreiniging. Bodemverontreiniging is 
in het veld te herkennen aan een afwijkende kleur, geur en dergelijke van de grond. 
 
Ook dient opgemerkt te worden dat de bodem niet is onderzocht op de aanwezigheid van asbest, waardoor 
geen uitspraak gedaan kan worden over de bodemkwaliteit ter plaatse met betrekking tot de aanwezigheid 
van asbest houdende materialen. Er was geen aanleiding om de locatie aanvullend te onderzoeken op de 
aanwezigheid van asbest. 
 
Uiteraard kunnen, op dit moment, nog niet bekende obstakels zoals voormalige leidingwerken, putten, 
puinpakketten en dergelijke eveneens een aanwijzing zijn. Eventueel aangetroffen bijzonderheden dienen 
te allen tijde nader bekeken te worden.  
 
Teneinde de aanvoer van verontreinigde grond te voorkomen, dient, ingeval van aanvoer van grond en/of 
ophoogzand, de leverancier van de grond en/of het ophoogzand een certificaat te overleggen van de 
herkomst en van de chemische kwaliteit van het aangevoerde materiaal. 

7.2. Betrouwbaarheid 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methode. 
 
Wematech Bodem Adviseurs B.V. streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale 
representativiteit. Echter een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal 
boringen en het nemen van een beperkt aantal monsters. 
 
Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater 
aanwezig zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen.    
 
Wematech Bodem Adviseurs B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van 
welke aard ook. Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname 
is. De grond en of het grondwater kan na het onderzoek van kwaliteit veranderen door bijvoorbeeld een 
calamiteit, aanvoer van grond, enz. 
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Projectcode: VBB-140425

Locatie: Steenbergen

Boormeester: J.R. Flanagan

Boring: 01

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 02

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 03

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 04

0

50

1

klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-60



Projectcode: VBB-140425

Locatie: Steenbergen

Boormeester: J.R. Flanagan

Boring: 05

0

50

100

150

200

1

2

4

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, sporen 
wortels, donker grijsbruin, 
Edelmanboor-40

Leem, sterk zandig, sporen roest, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

-100

Leem, sterk zandig, sporen puin, 
donkergrijs, Edelmanboor

-150

Leem, zwak zandig, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 06

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, zwak 
wortelhoudend, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 07

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak wortelhoudend, donker 
zwartbruin, Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, zwak 
baksteenhoudend, neutraal 
geelbruin, Edelmanboor-80

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
leemhoudend, sporen baksteen, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-130

Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk 
leemhoudend, zwak roesthoudend, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 08

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, zwak 
wortelhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50



Projectcode: VBB-140425

Locatie: Steenbergen

Boormeester: J.R. Flanagan

Boring: 09

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
wortels, neutraal geelbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 10

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig baksteenhoudend, 
zwak wortelhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
leemhoudend, zwak 
baksteenhoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken leem, sporen 
roest, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-190

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
leemhoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 11

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
sporen baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-10

Zand, matig fijn, matig siltig, 
brokken leem, sporen roest, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 12

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen roest, zwak 
baksteenhoudend, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
brokken leem, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
leemhoudend, zwak roesthoudend, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-250

Zand, matig fijn, uiterst siltig, 
matig leemhoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-430



Projectcode: VBB-140425

Locatie: Steenbergen

Boormeester: J.R. Flanagan

Boring: 13

0

50

2

klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-60

Boring: 14

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig leemhoudend, 
sporen wortels, sporen baksteen, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 15

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig leemhoudend, 
sporen wortels, sporen baksteen, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-140425. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 05 (0-40) 06 (0-50) 15 (0-50) 14 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 03 (0-50) 02 (0-50) 01 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 12 (0-50) 07 (0-40) 10 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM3 MM3 12 (100-150) 12 (150-200) 07 (80-130) 07 (130-180) 07 (180-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 83.0  82.1  76.8      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten g S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.6  5.2  1.1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.7  6.7  13      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20  30  <20      

cadmium mg/kgds S <0.2  0.26  <0.2      

kobalt mg/kgds S 1.7  3.3  5.3      

koper mg/kgds S 7.8  12  5.9      

kwik mg/kgds S 0.09  0.17  <0.05      

lood mg/kgds S 23  38  11      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 4.1  8.5  12      

zink mg/kgds S 41  110  34      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.10  0.30  1.1      

antraceen mg/kgds S 0.02  0.08  0.36      

fluoranteen mg/kgds S 0.12  0.55  1.1      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.04  0.24  0.48      

chryseen mg/kgds S 0.05  0.19  0.38      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.14  0.18      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04  0.25  0.31      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03  0.16  0.15      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04  0.16  0.16      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.48 1) 2.077 1) 4.227 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



WEMATECH BODEM ADV. B.V.

Steenbergen
VBB-140425
12058022

01-10-2014

M.E. Haan

01-10-2014

09-10-2014

Blad 3 van 7

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 05 (0-40) 06 (0-50) 15 (0-50) 14 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 03 (0-50) 02 (0-50) 01 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 12 (0-50) 07 (0-40) 10 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM3 MM3 12 (100-150) 12 (150-200) 07 (80-130) 07 (130-180) 07 (180-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  6  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9344489 01-10-2014 01-10-2014 ALC201  
001 A9344356 01-10-2014 01-10-2014 ALC201  
001 A9325819 01-10-2014 01-10-2014 ALC201  
001 A9325811 01-10-2014 01-10-2014 ALC201  
001 A9325760 01-10-2014 01-10-2014 ALC201  
001 A9344341 01-10-2014 01-10-2014 ALC201  
001 A9325807 01-10-2014 01-10-2014 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9344429 01-10-2014 01-10-2014 ALC201  
001 A9325820 01-10-2014 01-10-2014 ALC201  
002 A9344434 01-10-2014 01-10-2014 ALC201  
002 A9325824 01-10-2014 01-10-2014 ALC201  
002 A9325816 01-10-2014 01-10-2014 ALC201  
003 A9344440 01-10-2014 01-10-2014 ALC201  
003 A9344439 01-10-2014 01-10-2014 ALC201  
003 A9344342 01-10-2014 01-10-2014 ALC201  
003 A9325808 01-10-2014 01-10-2014 ALC201  
003 A9325829 01-10-2014 01-10-2014 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM2MM2 12 (0-50) 07 (0-40) 10 (0-50)
002
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

WEMATECH BODEM ADV. B.V.
M.E. Haan
Postbus 1817
4700 BV  ROOSENDAAL

Uw projectnaam : Steenbergen
Uw projectnummer : VBB-140425
ALcontrol rapportnummer : 12061014, versienummer: 1

Rotterdam, 16-10-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-140425. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

12-1-1 12-1-1 12 (330-430)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 60          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 3.6          

zink µg/l S <10          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S 0.31          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S 0.11          

p- en m-xyleen µg/l S 0.23          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.34 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

12-1-1 12-1-1 12 (330-430)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25          

fractie C12 - C22 µg/l  <25          

fractie C22 - C30 µg/l  <25          

fractie C30 - C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1316144 09-10-2014 09-10-2014 ALC204  
001 G8751653 09-10-2014 09-10-2014 ALC236  
001 G8751680 09-10-2014 09-10-2014 ALC236  
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Toetsingskader grond en grondwater Wbb 
(aantal pagina’s: 8) 

  



 

 

 
Projectnaam Steenbergen 
Projectcode VBB-140425 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

    
Monstercode MM11 MM22 MM33 
Bodemtype1) 1 2 3 

    
    
 
droge stof(gew.-%) 83,0 -- 82,1 -- 76,8 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- 
    
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

1,6 -- 5,2 -- 1,1 -- 

    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 6,7 -- 6,7 -- 13 -- 
    
METALEN 
barium+ <20  30  <20  
cadmium <0,2  0,26  <0,2  
kobalt 1,7  3,3  5,3  
koper 7,8  12  5,9  
kwik 0,09  0,17 * <0,05  
lood 23  38 * 11  
molybdeen <0,5  <0,5  <0,5  
nikkel 4,1  8,5  12  
zink 41  110 * 34  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- 
fenantreen 0,10 -- 0,30 -- 1,1 -- 
antraceen 0,02 -- 0,08 -- 0,36 -- 
fluoranteen 0,12 -- 0,55 -- 1,1 -- 
benzo(a)antraceen 0,04 -- 0,24 -- 0,48 -- 
chryseen 0,05 -- 0,19 -- 0,38 -- 
benzo(k)fluoranteen 0,03 -- 0,14 -- 0,18 -- 
benzo(a)pyreen 0,04 -- 0,25 -- 0,31 -- 
benzo(ghi)peryleen 0,03 -- 0,16 -- 0,15 -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,04 -- 0,16 -- 0,16 -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

0,48  2,077 * 4,227 * 

    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 52(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 101(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 118(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 138(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 153(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 180(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4,9 a 4,9  4,9 a 

    
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C22 - C30 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C30 - C40 <5 -- 6 -- <5 -- 
totaal olie C10 - C40 <20  <20  <20  

    
 
Monstercode en monstertraject 
1  12058022-001     MM1 MM1 05 (0-40) 06 (0-50) 15 (0-50) 14 (0-50) 08 

(0-50) 09 (0-50) 03 (0-50) 02 (0-50) 01 (0-50) 



 

 

2  12058022-002     MM2 MM2 12 (0-50) 07 (0-40) 10 (0-50) 
3  12058022-003     MM3 MM3 12 (100-150) 12 (150-200) 07 (80-130) 07 

(130-180) 07 (180-200) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk 

aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 

(of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 
AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan 
de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is 
van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de 

volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een 
default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 

  1: lutum 6.7% ; humus 1.6% 
  2: lutum 6.7% ; humus 5.2% 
  3: lutum 13% ; humus 1.1% 

 
  



 

 

Projectnaam Steenbergen 
Projectcode VBB-140425 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

    
Monstercode 12-1-11   

    
    
METALEN 
barium 60 *     
cadmium <0,20      
kobalt <2      
koper <2,0      
kwik <0,05      
lood <2,0      
molybdeen <2      
nikkel 3,6      
zink <10      
    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2      
tolueen 0,31      
ethylbenzeen <0,2      
o-xyleen 0,11 --     
p- en m-xyleen 0,23 --     
xylenen (0.7 factor) 0,34 *     
styreen <0,2      
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,02 *     
Interventie factor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 

0,00029      

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,2      
1,2-dichloorethaan <0,2      
1,1-dichlooretheen <0,1 a     
cis-1,2-dichlooretheen <0,1 --     
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 --     
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,14 a     

dichloormethaan <0,2 a     
1,1-dichloorpropaan <0,2 --     
1,2-dichloorpropaan <0,2 --     
1,3-dichloorpropaan <0,2 --     
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,42      

tetrachlooretheen <0,1 a     
tetrachloormethaan <0,1 a     
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a     
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a     
trichlooretheen <0,2      
chloroform <0,2      
vinylchloride <0,2 a     
tribroommethaan <0,2      
    
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 --     
fractie C12 - C22 <25 --     
fractie C22 - C30 <25 --     
fractie C30 - C40 <25 --     
totaal olie C10 - C40 <50      

    
 
Monstercode en monstertraject 
1  12061014-001     12-1-1 12-1-1 12 (330-430) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 
2012. 



 

 

De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het 

gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen 

streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen 
streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

  



 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     
     
METALEN 
barium   377 190 

cadmium 0,37 4,2 8,1 0,60 
kobalt 6,5 44 82 15 
koper 22 65 107 40 
kwik 0,11 14 27 0,15 
lood 35 200 366 50 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 17 32 48 35 
zink 73 225 376 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,5 21 40 1,0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4,0 102 200 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 190 

     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 1: lutum 6.7%; humus 1.6% 

  



 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     
     
METALEN 
barium   377 190 

cadmium 0,43 4,8 9,2 0,60 
kobalt 6,5 44 82 15 
koper 25 71 117 40 
kwik 0,12 14 28 0,15 
lood 36 211 386 50 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 17 32 48 35 
zink 78 239 401 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,5 21 40 1,0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

10 265 520 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 99 1349 2600 190 

     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 2: lutum 6.7%; humus 5.2% 

  



 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     
     
METALEN 
barium   564 190 

cadmium 0,41 4,6 8,8 0,60 
kobalt 9,4 64 119 15 
koper 27 77 127 40 
kwik 0,12 15 30 0,15 
lood 38 222 405 50 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 23 44 66 35 
zink 92 283 473 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,5 21 40 1,0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4,0 102 200 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 190 

     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 3: lutum 13%; humus 1.1% 

  



 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  

     
1) S 1/2(S+I) I AS3000 

     
     
METALEN 
barium 50 338 625 50 
cadmium 0,40 3,2 6,0 0,80 
kobalt 20 60 100 20 
koper 15 45 75 15 
kwik 0,050 0,18 0,30 0,050 
lood 15 45 75 15 
molybdeen 5,0 152 300 5,0 
nikkel 15 45 75 15 
zink 65 432 800 65 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0,20 15 30 0,20 
tolueen 7,0 504 1000 7,0 
ethylbenzeen 4,0 77 150 4,0 
xylenen (0.7 factor) 0,20 35 70 0,21 
styreen 6,0 153 300 6,0 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,01 35 70 0,050 
Interventie factor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 

  1 

     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7,0 454 900 7,0 
1,2-dichloorethaan 7,0 204 400 7,0 
1,1-dichlooretheen 0,01 5,0 10 0,10 
dichloormethaan 0,01 500 1000 0,20 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,01 10 20 0,20 

som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,80 40 80 0,52 

tetrachlooretheen 0,01 20 40 0,10 
tetrachloormethaan 0,01 5,0 10 0,10 
1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300 0,10 
1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130 0,10 
trichlooretheen 24 262 500 24 
chloroform 6,0 203 400 6,0 
vinylchloride 0,01 2,5 5,0 0,20 
tribroommethaan   630 2,0 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 100 

     
 
1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 
versie 3,25 juni 2008. 
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Toetsingskader grond Bbk en Rbk 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader BBK, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 12-11-2014 - 09:56) 

 
Projectnaam Steenbergen Steenbergen Steenbergen 
Projectcode VBB-140425 VBB-140425 VBB-140425 
Monsteromschrijving MM1 MM2 MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar Klasse wonen Klasse wonen 
    
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  AR  BT  BC  AR  BT  BC 
           

droge stof % 83,0 83  82,1 82,1  76,8 76,8  
gewicht artefacten g <1   <1   <1   
aard van de artefacten g Geen   Geen   Geen   
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 1,6 1,6  5,2 5,2  1,1 1,1  

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6,7 6,7  6,7 6,7  13 13  
           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 34,2 -- 30 73,2 -- <20 22,8 -- 
cadmium mg/kg <0,2 0,225 <=AW 0,26 0,367 <=AW <0,2 0,206 <=AW 
kobalt mg/kg 1,7 3,95 <=AW 3,3 7,66 <=AW 5,3 8,46 <=AW 
koper mg/kg 7,8 13,9 <=AW 12 19,5 <=AW 5,9 8,85 <=AW 
kwik mg/kg 0,09 0,12 <=AW 0,17 0,222 WO <0,05 0,0427 <=AW 
lood mg/kg 23 33,3 <=AW 38 52,2 WO 11 14,4 <=AW 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW 
nikkel mg/kg 4,1 8,59 <=AW 8,5 17,8 <=AW 12 18,3 <=AW 
zink mg/kg 41 78,5 <=AW 110 198 WO 34 51,7 <=AW 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,01 0,01 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
fenantreen mg/kg 0,10 0,1 - 0,30 0,3 - 1,1 1,1 - 
antraceen mg/kg 0,02 0,02 - 0,08 0,08 - 0,36 0,36 - 
fluoranteen mg/kg 0,12 0,12 - 0,55 0,55 - 1,1 1,1 - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0,04 0,04 - 0,24 0,24 - 0,48 0,48 - 
chryseen mg/kg 0,05 0,05 - 0,19 0,19 - 0,38 0,38 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,03 0,03 - 0,14 0,14 - 0,18 0,18 - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0,04 0,04 - 0,25 0,25 - 0,31 0,31 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,03 0,03 - 0,16 0,16 - 0,15 0,15 - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,04 0,04 - 0,16 0,16 - 0,16 0,16 - 
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg 0,48 0,48 <=AW 2,077 2,08 WO 4,227 4,23 WO 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5 - <1 1,35 - <1 3,5 - 
PCB 52 ug/kg <1 3,5 - <1 1,35 - <1 3,5 - 
PCB 101 ug/kg <1 3,5 - <1 1,35 - <1 3,5 - 
PCB 118 ug/kg <1 3,5 - <1 1,35 - <1 3,5 - 
PCB 138 ug/kg <1 3,5 - <1 1,35 - <1 3,5 - 
PCB 153 ug/kg <1 3,5 - <1 1,35 - <1 3,5 - 
PCB 180 ug/kg <1 3,5 - <1 1,35 - <1 3,5 - 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 <=AW 4,9 9,42 <=AW 4,9 24,5 <=AW 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 17,5 -- <5 6,73 -- <5 17,5 -- 
fractie C12 - C22 mg/kg <5 17,5 -- <5 6,73 -- <5 17,5 -- 
fractie C22 - C30 mg/kg <5 17,5 -- <5 6,73 -- <5 17,5 -- 
fractie C30 - C40 mg/kg <5 17,5 -- 6 11,5 -- <5 17,5 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW <20 26,9 <=AW <20 70 <=AW 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12058022-001 MM1 MM1 05 (0-40) 06 (0-50) 15 (0-50) 14 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 03 (0-50) 02 (0-50) 01 (0-50) 
12058022-002 MM2 MM2 12 (0-50) 07 (0-40) 10 (0-50) 
12058022-003 MM3 MM3 12 (100-150) 12 (150-200) 07 (80-130) 07 (130-180) 07 (180-200) 
 

  



 

 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
som IW 
> 1 

 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 

^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   

 
  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader BBK, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 12-11-2014 - 09:57) 

 
Projectnaam Steenbergen Steenbergen Steenbergen 
Projectcode VBB-140425 VBB-140425 VBB-140425 
Monsteromschrijving MM1 MM2 MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar Klasse wonen Klasse wonen 
    
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  AR  BT  BC  AR  BT  BC 
           

droge stof % 83,0 83  82,1 82,1  76,8 76,8  
gewicht artefacten g <1   <1   <1   
aard van de artefacten g Geen   Geen   Geen   
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 1,6 1,6  5,2 5,2  1,1 1,1  

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6,7 6,7  6,7 6,7  13 13  
           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 34,2 -- 30 73,2 -- <20 22,8 -- 
cadmium mg/kg <0,2 0,225 <=AW 0,26 0,367 <=AW <0,2 0,206 <=AW 
kobalt mg/kg 1,7 3,95 <=AW 3,3 7,66 <=AW 5,3 8,46 <=AW 
koper mg/kg 7,8 13,9 <=AW 12 19,5 <=AW 5,9 8,85 <=AW 
kwik mg/kg 0,09 0,12 <=AW 0,17 0,222 WO <0,05 0,0427 <=AW 
lood mg/kg 23 33,3 <=AW 38 52,2 WO 11 14,4 <=AW 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW 
nikkel mg/kg 4,1 8,59 <=AW 8,5 17,8 <=AW 12 18,3 <=AW 
zink mg/kg 41 78,5 <=AW 110 198 WO 34 51,7 <=AW 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,01 0,01 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
fenantreen mg/kg 0,10 0,1 - 0,30 0,3 - 1,1 1,1 - 
antraceen mg/kg 0,02 0,02 - 0,08 0,08 - 0,36 0,36 - 
fluoranteen mg/kg 0,12 0,12 - 0,55 0,55 - 1,1 1,1 - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0,04 0,04 - 0,24 0,24 - 0,48 0,48 - 
chryseen mg/kg 0,05 0,05 - 0,19 0,19 - 0,38 0,38 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,03 0,03 - 0,14 0,14 - 0,18 0,18 - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0,04 0,04 - 0,25 0,25 - 0,31 0,31 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,03 0,03 - 0,16 0,16 - 0,15 0,15 - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,04 0,04 - 0,16 0,16 - 0,16 0,16 - 
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg 0,48 0,48 <=AW 2,077 2,08 WO 4,227 4,23 WO 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5 - <1 1,35 - <1 3,5 - 
PCB 52 ug/kg <1 3,5 - <1 1,35 - <1 3,5 - 
PCB 101 ug/kg <1 3,5 - <1 1,35 - <1 3,5 - 
PCB 118 ug/kg <1 3,5 - <1 1,35 - <1 3,5 - 
PCB 138 ug/kg <1 3,5 - <1 1,35 - <1 3,5 - 
PCB 153 ug/kg <1 3,5 - <1 1,35 - <1 3,5 - 
PCB 180 ug/kg <1 3,5 - <1 1,35 - <1 3,5 - 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 <=AW 4,9 9,42 <=AW 4,9 24,5 <=AW 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 17,5 -- <5 6,73 -- <5 17,5 -- 
fractie C12 - C22 mg/kg <5 17,5 -- <5 6,73 -- <5 17,5 -- 
fractie C22 - C30 mg/kg <5 17,5 -- <5 6,73 -- <5 17,5 -- 
fractie C30 - C40 mg/kg <5 17,5 -- 6 11,5 -- <5 17,5 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW <20 26,9 <=AW <20 70 <=AW 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12058022-001 MM1 MM1 05 (0-40) 06 (0-50) 15 (0-50) 14 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 03 (0-50) 02 (0-50) 01 (0-50) 
12058022-002 MM2 MM2 12 (0-50) 07 (0-40) 10 (0-50) 
12058022-003 MM3 MM3 12 (100-150) 12 (150-200) 07 (80-130) 07 (130-180) 07 (180-200) 
 

  



 

 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
som IW 
> 1 

 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 

^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 
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1. INLEIDING 

In opdracht van Taxi Buuron is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de 
nieuwe commerciële ruimten en de verkeersaantrekkende werking ter plaatse van de bestaande woningen 
en nieuw te bouwen appartementen ten behoeve van de herontwikkeling van Villa Moors. 
 
De geluiduitstraling van de commerciële ruimten is berekend op basis van de representatieve 
bedrijfssituatie en akoestische ervaringscijfers die opgedaan zijn bij een groot aantal vergelijkbare 
projecten. 
 
Het onderzoek dient derhalve ter beoordeling of een bestemmingsplanherziening mogelijk is. 
 
De volgende werkzaamheden zijn verricht: 

• inventarisatie van bedrijfsactiviteiten voor zover van belang voor de geluidsuitstraling naar de 
omgeving; 

• het bepalen en verzamelen van akoestische bronvermogens op basis van kengetallen van bestaande 
vergelijkbare geluidsbronnen, conform de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, HMRI 
1999; 

• het invoeren van objecten, bronnen en rekenpunten in een akoestische rekenmodel; 

• het bepalen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de 
indirecte hinder ter hoogte van de geluidgevoelige objecten (bestaande bouw / nieuwbouw); 

• toetsen van de berekende waarden aan de geldende richtwaarden uit het Activiteitenbesluit 
milieubeheer en de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering’, editie 2009. 
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2. SITUATIE EN BEDRIJFSBESCHRIJVING 

2.1. Situering 

Op de gronden van Villa Moors aan de Westdam te Steenbergen wordt een nieuwbouwplan gerealiseerd 
bestaande uit een commerciële ruimten met een bruto vloer oppervlak (BVO) van circa 1400 m². De 
invulling van de commerciële ruimten (detailhandel exclusief supermarkt) is nog niet bekend. Rondom 
de nieuwe commerciële ruimten liggen bestaande geluidgevoelige bestemmingen. Boven de commerciële 
ruimten worden nieuwe geluidgevoelige bestemmingen en/of gemengde doeleinden gerealiseerd. De te 
verwachten geluidbijdrage vanwege de nieuwe commerciële ruimten zal berekend en beoordeeld worden 
ter plaatse van de bestaande en de nieuwe geluidgevoelige objecten. 
 

 
            Bron: Marquart Architecten 

  

commerciële 
ruimte 

commerciële 
ruimte 

commerciële 
ruimte 
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2.2. Representatieve bedrijfssituatie 

Ten tijde van het onderzoek is de exacte functie van de nieuwe commerciële ruimten nog niet bekend. 
Voor het plan geldt dat de akoestisch relevante activiteiten bestaan uit voertuigbewegingen van bezoekers 
en werknemers van de commerciële ruimten, de aan- en afvoer van goederen door vrachtauto’s (klein) en 
bestelbussen en de installaties van de ruimten. Het rijden van de vrachtauto’s en bestelbussen ten 
behoeve van de bevoorrading van de nieuwe commerciële ruimten vindt plaats buiten de grenzen van 
deze inrichting. Zodoende zijn alleen de laad en losactiviteiten van de vrachtauto’s (klein) en bestelbussen 
tot de directe hinder gerekend, omdat deze activiteiten afzonderlijk herkenbaar zijn ten opzichte van het 
voorbij rijdende verkeer. Het arriveren en vertrekken van de vrachtauto’s (klein) en bestelbussen is 
gerekend tot de indirecte hinder. 
 
Bezoekers en medewerkers van de commerciële ruimten zullen gebruik maken van het ten zuiden gelegen 
parkeerterrein en de openbare parkeerstroken ten noorden, zuiden en westen. De voertuigbewegingen 
van en naar het parkeerterrein, evenals de voertuigbewegingen op het parkeerterrein worden tot indirecte 
hinder gerekend, omdat dit openbaar terrein betreft. In onderhavig onderzoek overzoek is uitgegaan van 
een worst case situatie, waarbij de commerciële ruimten wordt gezien als 1 inrichting in de zin van de Wet 
milieubeheer. 

2.2.1. Commerciële ruimte 

Hieronder worden de uitgangspunten ten behoeve van de akoestische berekening nader gespecificeerd. 
De representatieve bedrijfssituatie voor de commerciële ruimte bestaat uit: 
 
Openingstijden 
De commerciële ruimten kunnen geopend zijn van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 21.00 
uur (soms op zondag). De openingstijden zijn vastgesteld op basis van de CROW publicatie 272. 
 
Technische installaties (directe hinder) 
De commerciële ruimten hebben een oppervlak van circa 1.400 m². De exacte gegevens van de installaties 
zijn op dit moment nog niet bekend. Hiervoor zijn ervaringscijfers gebruikt. 
Dit betreft voor deze situatie de volgende installaties: 

• Een drietal luchtbehandelingskasten met een geluidvermogen van ieder maximaal 75 dB(A). 
 
De luchtbehandelingskasten zijn 11 uur in de dagperiode en 2 uur in de avondperiode in gebruik conform 
de openingstijden van de commerciële ruimte. 
 
Laden en lossen (directe hinder) 
Aan de noordoostzijde en de zuidwestzuide van de commerciële ruimten wordt een laad- en losplek 
gerealiseerd. Via de Vestinghlaan en Westdam zullen de vrachtauto’s (klein) en bestelbussen het 
parkeerterrein op- en rijden. Nadat ze gelost zijn, vertrekken de voertuigen via dezelfde wijze. 
 
Voertuigbewegingen/ parkeerbewegingen (indirecte hinder) 
De commerciële ruimten kunnen geopend zijn van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 21.00 
uur (soms op zondag) Volgens de CROW publicatie 272 komen op een werkdag met koopavond de meeste 
klanten bij de commerciële ruimten. Het grootste deel van de klanten zal de commerciële ruimten tijdens 
de dagperiode bezoeken. In onderhavig onderzoek zijn we ervan uitgegaan dat 80% van de 
verkeersgeneratie in de dagperiode ontstaat en 20% in de avondperiode. Klanten en personeel parkeren 
hun voertuig buiten de inrichting op het openbare parkeerterrein / parkeerstroken. 
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In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van het representatief aantal voertuigen per etmaal, gebaseerd op de 
publicatie CROW 317, 2012, waarbij voor de commerciële ruimten is uitgegaan van een verkeersgeneratie 
voor een stadsdeelcentrum. 
 
Tabel 2.1: verkeergeneratie stadsdeelcentrum 

Voertuigbewegingen 
Dagperiode 

(07.00-19.00 uur) 
Avondperiode 
(19.00-23.00 uur) 

Nachtperiode 
(23.00-07.00 uur) 

Personenauto’s 224 in, 224 uit 56 in, 56 uit -- 
Bestelauto’s 4 in, 4 uit -- -- 
Vrachtwagen (klein) 2 in, 2 uit -- -- 
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3. WETTELIJK KADER 

3.1. Activiteitenbesluit 

3.1.1 Directe hinder 

Voor de commerciële ruimten (detailhandel) zijn de standaard geluidvoorschriften uit het 
Activiteitenbesluit van toepassing. In tabel 3.1 zijn de toetsingscriteria uit het Activiteitenbesluit 
weergegeven. 

Tabel 3.1: Normstelling activiteitenbesluit 
Beoordelingspunt Norm Activiteitenbesluit [dB(A)] 

Dagperiode 
(07.00-19.00 uur) 

Avondperiode 
(19.00-23.00 uur) 

Nachtperiode 
(23.00-07.00 uur) 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
Ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen 50 45 40 
LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 30 25 
Maximaal geluidniveau (LAmax) 
Ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen 70* 65 60 
LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 50 45 
Indirecte hinder (zorgplicht o.b.v. circulaire) 
Ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen 50 (65) 45 (60) 40 (55) 
LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 30 25 

 

* Exclusief de bijdrage door laad- en losactiviteiten. 
 
Piekgeluiden door laad- en losactiviteiten hoeven tijdens de dagperiode niet getoetst te worden aan de 
grenswaarden van het Activiteitenbesluit. Ook de piekgeluiden ten gevolge van aanverwante activiteiten 
worden niet beschouwd als ze worden uitgevoerd ten behoeve van laad- en losactiviteiten. 
 
Gelet op het karakter van de omgeving ‘gemengd gebied’ sluit het referentieniveau van het 
omgevingsgeluid aan bij de richtwaarde van een 'woonwijk in stad’, waardoor in onderhavige situatie een 
richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 50 dB(A) etmaalwaarde op basis van 
bovenstaande tabel acceptabel geacht. 

3.2. VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering 

De VNG-publicatie ‘Handreiking bedrijven en milieuzonering’ is een algemeen geaccepteerd instrument 
om na te gaan of er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’ in situaties waar bedrijfsactiviteiten 
dichtbij geluidgevoelige bestemmingen worden voorzien. Voor een ‘goede ruimtelijke ordening’ dient 
vastgesteld te worden dat: 

• ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen geen ontoelaatbare geluidhinder ontstaat door de 
bedrijfsactiviteiten; 

• de beoogde bedrijfsactiviteiten niet gehinderd worden door de aanwezigheid van de geluidgevoelige 
bestemmingen. 

 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de versie uit 2009. De VNG-publicatie geeft richtafstanden per 
bedrijfscategorie of activiteit. De afstanden worden gegeven voor milieuaspecten geur, stof, geluid en 
gevaar. De richtwaarde voor de aan te houden afstand zijn van toepassing tussen de perceelgrenzen van 
de inrichting en de gevels van de geluidgevoelige bestemming. Er is sprake van een ‘goede ruimtelijke 
ordening’ indien aan de richtwaarde voldaan wordt. Indien niet aan de richtafstanden voldaan wordt, dan 
is nader onderzoek nodig om vast te stellen of er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’. 
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De VNG-richtafstanden zijn afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en de gebiedstypering. Voor de nieuwe 
commerciële ruimten is in tabel 3.2 de milieucategorie met bijbehorende richtafstand van het 
aandachtsgebied opgenomen. De genoemde richtafstand is van toepassing op het milieuaspect ‘geluid’ en 
behorend bij de gebiedstypering ‘gemengd gebied’. 
 
Tabel 3.2: Milieucategorie commerciële ruimte 

Omschrijving Milieucategorie 
Richtafstand gemengd gebied 

(m) 
Detailhandel (exclusief horeca en supermarkt) 1 of 2 10 

 
Binnen de richtafstand voor het milieuaspect geluid zijn woningen / appartementen van derden en de 
nieuwe appartementen gelegen. Nader akoestisch onderzoek is derhalve noodzakelijk. 

3.3. Richtwaarde geluid VNG-publicatie 

In de VNG-publicatie is aangegeven op welke wijze de toetsing op het milieuaspect geluid dient plaats te 
vinden, indien niet aan de richtafstand voldaan wordt: 
1. Het realiseren van appartementen op kortere afstand dan de richtafstanden is mogelijk indien de 

geluidbelasting ter plaatse van de appartementen voldoet aan de richtwaarde uit de VNG-publicatie 
(blz. 195) / Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (verder te noemen Handreiking). 

2. Wanneer bij stap 1 niet aan de richtwaarden voldaan kan worden, dan kan het bevoegd gezag ter 
plaatse van de woningen een hogere geluidbelasting toestaan tot de grenswaarden uit de VNG-
publicatie (blz. 195). Indien maatregelen om de geluidbelasting te verlagen niet wenselijk, of 
haalbaar zijn. 

Tabel 3.3: Richt- en grenswaarden ‘gemengd’ gebied in dB(A) 
Beoordelingspunt Richt-/ grenswaarde VNG [dB(A)] 

Dagperiode 
(07.00-19.00 uur) 

Avondperiode 
(19.00-23.00 uur) 

Nachtperiode 
(23.00-07.00 uur) 

Directe hinder ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 50 / 55 45 / 50 40 / 45 
Maximaal geluidniveau (LAmax) 70 / 70 65 / 65 60 / 60 
Indirecte hinder ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen  
Ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen 50 / 65 45 / 60 40 /55 

 
De VNG-richtwaarden voor een ‘gemengd gebied’ komen grotendeels overeen met de standaard 
geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Het belangrijkste verschil tussen de geluidvoorschriften 
is dat bij de normstelling volgens het Activiteitenbesluit de piekgeluiden die tijdens het laden en lossen 
in de dagperiode kunnen ontstaan, uitgesloten zijn voor de beoordeling. 
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4. MODELLERING 

4.1. Modelgegevens 

Alle relevante bronnen, objecten en immissiepunten zijn ingevoerd in een akoestische ondergrond van de 
onderzoekslocatie conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (VROM, 1999). In  
figuur 2 wordt een overzicht gegeven van het rekenmodel met de ingevoerde parameters. 

4.2. Gehanteerd rekenmodel 

Bij het opstellen van het model is gebruik gemaakt van het door DGMR ontworpen rekenmodel 
Industrielawaai, versie Geomilieu V2.60. 

4.3. Bodemfactor 

Bij de berekeningen is uitgegaan van een bodemfactor van 0. De overige bodemgebieden zijn separaat 
ingevoerd. 

4.4. Keuze rekenpunten 

De geluidbelastingen vanwege de commerciële ruimten en de indirecte hinder dienen ter plaatse van de 
geluidgevoelige bestemmingen bepaald te worden. Rondom en boven de nieuwe commerciële ruimten 
liggen geluidgevoelige objecten in de vorm van bestaande en nieuwe woningen / appartementen. Bij de 
bestaande woningen / appartementen wordt de geluidbelasting berekend op 1,5 m, 5,0 m en 7,5 m hoogte. 
 
Voor de nieuwe appartementen boven de commerciële ruimten wordt de geluidbelasting tijdens de dag-, 
avond- en nachtperiode berekend op 4,5 meter, 7,5 meter en 10,5 meter hoogte boven maaiveld. De 
geluidbijdrage in de rekenpunten is bepaald zonder gevelreflecties (invallende geluidniveaus). 
 
Deze hoogten zijn aangehouden conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.  
Figuur 2 en bijlage 1-4 geven informatie over de invoergegevens. 
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5. REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

De akoestisch relevante geluidbronnen betreffen de installaties op het dak van de nieuwe commerciële 
ruimte en de laad- en losactiviteiten. De exacte gegevens van de installaties zijn op dit moment nog niet 
bekend. Hiervoor zijn ervaringscijfers (kengetallen op basis van geluidmetingen aan soort gelijke 
installaties, activiteiten en voertuigen) gebruikt. 

5.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau directe hinder (puntbronnen) 

In onderstaande tabel zijn de puntbronnen (stationaire bronnen) weergeven, welke de representatieve 
bedrijfssituatie voor de commerciële ruimten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
representeren. Tevens is de bronvermogen bepaling aangegeven. 

Tabel 5.1: Overzicht puntbronnen 
Id. Omschrijving Lwr 

dB(A) 
Hoogte 
(m) 

Bedrijfsduur (uren) 
Dag 

(07-19) 
Avond 
(19-23) 

Nacht 
(23-07) 

Puntbronnen 
01 Luchtbehandelingskast commerciële ruimte 75 11,0 11,0 2,0 -- 
02 Luchtbehandelingskast commerciële ruimte 75 11,0 11,0 2,0 -- 
03 Luchtbehandelingskast commerciële ruimte 75 12,0 11,0 2,0 -- 
04 Lossen vrachtwagen (rijden rolcontainer) 89 1,0 0,17 -- -- 
05 Lossen vrachtwagen (rijden rolcontainer) 89 1,0 0,17 -- -- 
06 Lossen bestelbus (rijden rolcontainer) 89 1,0 0,17 -- -- 
07 Lossen bestelbus (rijden rolcontainer) 89 1,0 0,17 -- -- 

 
De bedrijfsduren van de bedrijfsactiviteiten zijn gebaseerd op basis van informatie van de opdrachtgever 
en de volgende uitgangspunten: 

• Het lossen van een bestelbus duurt ca. 5 minuten (rolcontainers / dozen). 

• Het lossen van een kleine vrachtwagen duurt ca. 10 minuten (rolcontainers / dozen). 

5.2. Maximale geluidniveaus directe hinder (puntbronnen) 

In onderstaande tabel staan de maatgevende optredende maximale geluidniveaus voor de representatieve 
bedrijfssituatie weergegeven. 

Tabel 5.2: Overzicht puntbronnen 
Id. Omschrijving LAmax 

dB(A) 
Bronvermogen 
Bepaling 

hoogte 
(m) 

Bedrijfsduur (uren) 
Dag 

(07-19) 
Avond 
(19-23) 

Nacht 
(23-07) 

P01-
Po2 

Lossen kleine vrachtwagen 
(piek rolcontainer) 

100 kengetal 0,5 X -- -- 

 
X geeft aan dat de pieken optreden in de betreffende periode 
 

Bijlagen 1-4 geven een overzicht van de opgenomen geluidsbronnen met bronnaam, coördinaten, 
hoogten, octaafbandspectra en bedrijfsduurcorrecties Cb in dB, alsmede alle overige relevante 
invoergegevens. 
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5.3. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau indirecte hinder (mobiele bronnen) 

In onderstaande tabel zijn de mobiele bronnen weergeven, welke de representatieve bedrijfssituatie voor 
de commerciële ruimte voor de indirecte hinder (verkeersaantrekkende werking) representeren. Tevens 
is de bronvermogen bepaling aangegeven. 
 
Tabel 5.3: Overzicht mobiele bronnen 
Id. Omschrijving Lwr 

dB(A) 
Bron- 
hoogte 
(m) 

Aantal 
voertuigbewegingen 
Dag 

(07-19) 
Avond 
(19-23) 

Nacht 
(23-07) 

Mobiele bronnen 
IN1 Personenwagens (personeel/bezoekers) 90 0,75 59 15 -- 
IN2 Personenwagens (personeel/bezoekers) 90 0,75 50 13 -- 
IN3 Personenwagens (personeel/bezoekers) 90 0,75 84 21 -- 
IN4 Personenwagens (personeel/bezoekers) 90 0,75 251 63 -- 
IN5 Bestelauto’s 95 1,0 4 -- -- 
IN6 Bestelauto’s 95 1,0 4 -- -- 
IN7 Vrachtwagen (klein) 102 1,0 2 -- -- 
IN8 Vrachtwagen (klein) 102 1,0 2 -- -- 
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6. BEREKENINGSRESULTATEN 

6.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

In onderstaande tabel staan voor zowel de nieuwe appartementen als de bestaande geluidgevoelige 
objecten de vijf toetspunten weergegeven waarop de hoogste geluidbelasting berekend is als gevolg van 
het realiseren van de commerciële ruimte(n). De volledige lijst met rekenresultaten is terug te vinden in 
bijlage 5. 

Tabel 6.1: Berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) 

Id. Omschrijving 

LAr,LT in dB(A) 
Dagperiode 
(07-19 uur) 

Avondperiode 
(19-23 uur) 

Nachtperiode 
(23-07 uur) 

1 2 3 1 2 3 
Nieuwe appartementen 

W11_A Oostgevel appartementen (4) 49 50 50 27 45 45 -- 
W16_A Westgevel appartementen (4) 48 50 50 21 45 45 -- 
W09_A Oostgevel appartementen (3) 43 50 50 40 45 45 -- 
W17_A Zuidgevel appartementen (6) 45 50 50 21 45 45 -- 
W08_A Zuidgevel appartementen (2) 42 50 50 39 45 45 -- 

Bestaande appartementen /woningen 
W103_A Appartementen 43 50 50 28 45 45 -- 
W104_B Appartementen 40 50 50 32 45 45 -- 
W101_C Vestinghlaan 7 t/m 11 39 50 50 32 45 45 -- 
W102_D Vestinghlaan 13 38 50 50 33 45 45 -- 
W105_B Appartementen 38 50 50 32 45 45 -- 

 
1. Berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
2. Richtwaarde Activiteitenbesluit 
3. Richtwaarde VNG-publicatie 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat ten hoogste 49 dB(A) etmaalwaarde wordt berekend ter hoogte van de 
nieuwe appartementen en de bestaande appartementen en woningen. Hiermee wordt voldaan aan de 
voorgestelde richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde die wordt afgeleid uit het Activiteitenbesluit en de 
VNG-publicatie. 
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6.2. Maximale geluidniveaus 

De maximale geluidsniveaus als gevolg van het realiseren van de commerciële ruimten treden enkel op 
als gevolg van het lossen van de vrachtwagens en bestelbussen (P1-P2). De optredende piekniveaus 
betreffen in onderhavige situatie enkel laad- en losactiviteiten. Een overzicht van de berekende maximale 
geluidsniveaus ter plaatse van de gevoelige objecten is weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 6.2: Berekende maximale geluidsniveaus in dB(A) 

Id. Omschrijving 

LAmax in dB(A) 
Dagperiode 
(07-19 uur) 

Avondperiode 
(19-23 uur) 

Nachtperiode 
(23-07 uur) 

1 2 3 
Nieuwe appartementen 

W11_A Oostgevel appartementen (4) 74 -- 70 -- -- 
W16_A Westgevel appartementen (4) 74 -- 70 -- -- 
W11_B Oostgevel appartementen (4) 72 -- 70 -- -- 
W17_A Zuidgevel appartementen (6) 71 -- 70 -- -- 
W15_A Oostgevel appartementen (6) 63 -- 70 -- -- 

Bestaande appartementen /woningen 
W103_A Appartementen 70 -- 70 -- -- 
W103_B Appartementen 69 -- 70 -- -- 
W104_B Appartementen 65 -- 70 -- -- 
W104_A Appartementen 64 -- 70 -- -- 
W101_B Vestinghlaan 7 t/m 11 64 -- 70 -- -- 

 
1. Berekende maximale geluidniveaus 
2. Richtwaarde Activiteitenbesluit 
3. Richtwaarde VNG-publicatie 

 
Activiteitenbesluit 
De optredende piekniveaus betreffen in onderhavige situatie enkel laad- en losactiviteiten. Piekgeluiden 
door laad- en losactiviteiten hoeven tijdens de dagperiode niet getoetst te worden aan de grenswaarden 
van het Activiteitenbesluit. Ook de piekgeluiden ten gevolge van aanverwante activiteiten worden niet 
beschouwd als ze worden uitgevoerd ten behoeve van laad- en losactiviteiten. 
 
VNG-publicatie 
Nieuwe appartementen 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat ten hoogste 74 dB(A) in de dagperiode wordt berekend ter hoogte van de 
nieuw te realiseren appartementen. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtwaarde van 70 dB(A) 
gedurende de dagperiode uit de VNG-publicatie. De maximale geluidniveaus (losactiviteiten) welke de 
overschrijding tot gevolg hebben, vinden op de betreffende locatie slechts 2 á 3 keer in de dagperiode 
gedurende een korte periode plaats (maximaal 10 minuten) plaats.  
In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) dient voor de realisatie van 
de nieuwe appartementen voldaan te worden aan het Bouwbesluit 2012, welke eisen stelt aan de 
geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies (GA;k). Op grond van artikel 3.2 van het Bouwbesluit 
dient een gevel van nieuwe woningen / appartementen een geluidwering van ten minste 20 dB te hebben. 
Voor de geveldelen van de nieuwe appartementen waar de richtwaarde van 70 dB wordt overschreden, 
kan worden gesteld dat met een geluidwering van ten minste 20 dB, wordt voldaan aan het maximaal 
toegestane binnenniveau van 55 dB(A) [conform tabel 3.1] voor de dagperiode. Gezien de lage frequentie 
dat de losactiviteiten plaatsvinden en een maximaal optredend binnenniveau van < 55 dB(A) in de nieuwe 
appartementen kan worden gesteld dat een acceptabel woon-/ leefklimaat wordt gewaarborgd. 
 
Bestaande appartementen / woningen 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat ten hoogste 70 dB(A) in de dagperiode wordt berekend ter hoogte van de 
bestaande appartementen / woningen. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 70 dB(A) 
gedurende de dagperiode uit de VNG-publicatie. 
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6.3. Indirecte hinder 

De verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) van de commerciële ruimten (inrichting) kan 
worden beoordeeld aan de hand van de door het Ministerie van VROM uitgegeven circulaire van  
29 februari 1996 ‘Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting”. 
 
De in de circulaire voorgestelde beoordelingswijze houdt in dat aan de geluidimmissie veroorzaakt door 
aan de inrichting toe te rekenen verkeerbewegingen buiten het terrein van de inrichting , uitsluitend een 
maximum wordt gesteld in de vorm van equivalente geluidimmissieniveaus. De voorkeursgrenswaarde 
bedraagt 50 dB(A) etmaalwaarde. De maximaal toelaatbare grenswaarde bedraagt 65 dB(A) 
etmaalwaarde. Conform de Circulaire is een dergelijke geluidbelasting aanvaardbaar mits een 
binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde wordt gewaarborgd. 
 
Een overzicht van de berekende indirecte hinder ter plaatse van de gevoelige objecten is weergegeven in 
onderstaande tabel. 

Tabel 6.3: Berekende indirecte hinder in dB(A) ter plaatse van de gevoelige objecten 

Id. Omschrijving 

LAr,LT in dB(A) 
Dagperiode 
(07-19 uur) 

Avondperiode 
(19-23 uur) 

Nachtperiode 
(23-07 uur) 

1 2 3 1 2 3 
Nieuwe appartementen 

W13_A Zuidgevel appartementen (4) 47 50 50 45 45 45 -- 
W17_A Zuidgevel appartementen (6) 46 50 50 45 45 45 -- 
W13_B Zuidgevel appartementen (4) 46 50 50 45 45 45 -- 
W06_A Oostgevel appartementen (1) 44 50 50 43 45 45 -- 
W15_A Oostgevel appartementen (6) 44 50 50 43 45 45 -- 

Bestaande appartementen /woningen 
W105_B Appartementen 43 50 50 42 45 45 -- 
W106_B Appartementen 43 50 50 42 45 45 -- 
W105_A Appartementen 43 50 50 41 45 45 -- 
W106_A Appartementen 42 50 50 41 45 45 -- 
W104_B Appartementen 42 50 50 41 45 45 -- 

 
1. Berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
2. Richtwaarde Circulaire 
3. Richtwaarde VNG-publicatie 

 
Uit bovenstaande tabel kan worden opgemaakt dat ten hoogste 50 dB(A) etmaalwaarde wordt berekend 
ter hoogte van de nieuwe appartementen en de bestaande appartementen en woningen. Hiermee wordt 
voldaan aan de voorgestelde richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde die wordt afgeleid uit het 
Activiteitenbesluit en de VNG-publicatie. 
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7. CONCLUSIE 

In opdracht van Taxi Buuron is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de 
nieuwe commerciële ruimte en de indirecte hinder (verkeersaantrekkende werking) ter plaatse van de 
bestaande woningen en nieuw te bouwen appartementen rondom Villa Moors te Steenbergen. 
 
De geluiduitstraling van de commerciële ruimte is berekend op basis van de representatieve 
bedrijfssituatie en akoestische ervaringscijfers die opgedaan zijn bij een groot aantal vergelijkbare 
projecten. Voor de beoogde situatie is de directe- en indirecte hinder bij de bestaande woningen / 
appartementen en de nieuw te bouwen appartementen bepaald. 
 
De berekende geluidbijdrage (LAr,LT en LAmax) voor de beoogde geluidsituatie is beoordeeld aan de 
richtwaarden van het Activiteitenbesluit en de VNG-publicatie. Daarnaast heeft het onderzoek betrekking 
op de indirecte hinder (verkeersaantrekkende werking) die onderdeel uitmaakt van het plan. De 
(verkeersaantrekkende werking) is getoetst volgens de systematiek van de ‘Circulaire’. 
 
Uit de rekenresultaten kan worden opgemaakt dat: 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
Activiteitenbesluit milieubeheer / VNG-publicatie 
Uit de rekenresultaten (tabel 6.1) kan worden opgemaakt dat ten hoogste 49 dB(A) etmaalwaarde wordt 
berekend ter hoogte van de nieuwe appartementen en de bestaande appartementen en woningen. Hiermee 
wordt voldaan aan de voorgestelde richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde die wordt afgeleid uit het 
Activiteitenbesluit en de VNG-publicatie. 
 
Tevens kan uit de berekende geluidniveaus worden opgemaakt dat ter plaatse van de bestaande woningen 
van derden als gevolg van het te realiseren commerciële ruimten het woon- en leefklimaat niet significant 
wordt aangetast. 
 
Maximale geluidniveaus 
Activiteitenbesluit 
De optredende piekniveaus betreffen in onderhavige situatie enkel laad- en losactiviteiten. Piekgeluiden 
door laad- en losactiviteiten hoeven tijdens de dagperiode niet getoetst te worden aan de grenswaarden 
van het Activiteitenbesluit. Ook de piekgeluiden ten gevolge van aanverwante activiteiten worden niet 
beschouwd als ze worden uitgevoerd ten behoeve van laad- en losactiviteiten. 
 
VNG-publicatie 
Nieuwe appartementen 
Uit de rekenresultaten kan worden opgemaakt dat ten hoogste 74 dB(A) in de dagperiode wordt berekend 
ter hoogte van de nieuw te realiseren appartementen. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtwaarde van 
70 dB(A) gedurende de dagperiode uit de VNG-publicatie. De maximale geluidniveaus (losactiviteiten) 
welke de overschrijding tot gevolg hebben, vinden op de betreffende locatie slechts 2 á 3 keer in de 
dagperiode gedurende een korte periode plaats (maximaal 10 minuten) plaats.  
 
In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) dient voor de realisatie van 
de nieuwe appartementen voldaan te worden aan het Bouwbesluit 2012, welke eisen stelt aan de 
geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies (GA;k). Op grond van artikel 3.2 van het Bouwbesluit 
dient een gevel van nieuwe woningen / appartementen een geluidwering van ten minste 20 dB te hebben. 
Voor de geveldelen van de nieuwe appartementen waar de richtwaarde van 70 dB wordt overschreden, 
kan worden gesteld dat met een geluidwering van ten minste 20 dB, wordt voldaan aan het maximaal 
toegestane binnenniveau van 55 dB(A) [conform tabel 3.1] voor de dagperiode. Gezien de lage frequentie 
dat de losactiviteiten plaatsvinden en een maximaal optredend binnenniveau van < 55dB(A) in de nieuwe 
appartementen kan worden gesteld dat een acceptabel woon-/ leefklimaat wordt gewaarborgd. 
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Bestaande appartementen / woningen 
Uit de rekenresultaten blijkt dat ten hoogste 70 dB(A) in de dagperiode wordt berekend ter hoogte van de 
bestaande appartementen / woningen. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 70 dB(A) 
gedurende de dagperiode uit de VNG-publicatie. 
 
 
Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) 
Uit de rekenresultaten (tabel 6.3) kan worden opgemaakt dat ten hoogste 50 dB(A) etmaalwaarde wordt 
berekend ter hoogte van de nieuwe appartementen en de bestaande appartementen en woningen. Hiermee 
wordt voldaan aan de voorgestelde richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde die wordt afgeleid uit het 
Activiteitenbesluit en de VNG-publicatie. 
 
 
Resumé 
Geconcludeerd kan worden dat er op grond van de geluidemissie van de te realiseren commerciële ruimte 
op akoestische gronden geen problemen c.q. hinder te verwachten is en een acceptabel woon- en 
leefklimaat wordt gewaarborgd. Een wijziging op grond van het vigerende bestemmingsplan wordt 
geluidtechnisch gezien mogelijk geacht. 
 
 
  
 



 

 

Figuur 1 

Situatieschets 





 

 

Figuur 2 

Invoergegevens rekenmodel 
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Bijlage 1 

Invoergegevens gebouwen 



Model: Representatief

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

1 1     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2 2    12,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3 3     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4 4     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5 5     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 6     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 7     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

8 8     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9 9     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 10     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 11     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 12     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 13     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 14     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 15     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 16     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 17     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 18     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 19     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 20    15,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 21    10,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 22     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 23     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 24     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 25     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 26     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 27     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28 28     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29 29     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 31     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 32    10,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33 33    14,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

34 34    10,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

35 35    11,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

36 36     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

37 37     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

38 38     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

39 39     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

40 40     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

41 41     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

42 42     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

43 43     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: Representatief

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

1 0,80 0,80 0,80

2 0,80 0,80 0,80

3 0,80 0,80 0,80

4 0,80 0,80 0,80

5 0,80 0,80 0,80

6 0,80 0,80 0,80

7 0,80 0,80 0,80

8 0,80 0,80 0,80

9 0,80 0,80 0,80

10 0,80 0,80 0,80

11 0,80 0,80 0,80

12 0,80 0,80 0,80

13 0,80 0,80 0,80

14 0,80 0,80 0,80

15 0,80 0,80 0,80

16 0,80 0,80 0,80

17 0,80 0,80 0,80

18 0,80 0,80 0,80

19 0,80 0,80 0,80

20 0,80 0,80 0,80

21 0,80 0,80 0,80

22 0,80 0,80 0,80

23 0,80 0,80 0,80

24 0,80 0,80 0,80

25 0,80 0,80 0,80

26 0,80 0,80 0,80

27 0,80 0,80 0,80

28 0,80 0,80 0,80

29 0,80 0,80 0,80

31 0,80 0,80 0,80

32 0,80 0,80 0,80

33 0,80 0,80 0,80

34 0,80 0,80 0,80

35 0,80 0,80 0,80

36 0,80 0,80 0,80

37 0,80 0,80 0,80

38 0,80 0,80 0,80

39 0,80 0,80 0,80

40 0,80 0,80 0,80

41 0,80 0,80 0,80

42 0,80 0,80 0,80

43 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 2a 

Invoergegevens puntbronnen  
(directe hinder) 



Model: Representatief

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte X Y Maaiveld

01 Luchbehandelingskast cr     1,00      80719,66     400460,66     10,00

02 Luchbehandelingskast cr     1,00      80706,97     400424,90     10,00

03 Luchbehandelingskast cr     1,00      80731,19     400424,27     11,00

04 Lossen vrachtwagen     1,00      80725,63     400468,32      0,00

05 Lossen vrachtwagen     1,00      80707,36     400401,88      0,00

06 Lossen bestelbus     1,00      80726,78     400468,92      0,00

07 Lossen bestelbus     1,00      80708,38     400399,50      0,00

P01 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer)     0,50      80725,75     400469,74      0,00

P02 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer)     0,50      80707,88     400400,67      0,00
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Model: Representatief

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hdef. Type Richt. Hoek GeenRefl. Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N)

01 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 10,995  2,000 --

02 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 10,995  2,000 --

03 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 10,995  2,000 --

04 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee  0,166 -- --

05 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee  0,166 -- --

06 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee  0,166 -- --

07 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee  0,166 -- --

P01 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 12,000 -- --

P02 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 Nee 12,000 -- --
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Model: Representatief

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Lwr 31 Lwr 63

01 --   50,00   56,00   64,00   67,00   71,00   68,00   66,00   62,00   75,12 --   50,00

02 --   50,00   56,00   64,00   67,00   71,00   68,00   66,00   62,00   75,12 --   50,00

03 --   50,00   56,00   64,00   67,00   71,00   68,00   66,00   62,00   75,12 --   50,00

04   55,10   62,50   66,10   71,80   77,10   82,10   84,20   84,50   79,00   89,34   55,10   62,50

05   55,10   62,50   66,10   71,80   77,10   82,10   84,20   84,50   79,00   89,34   55,10   62,50

06   55,10   62,50   66,10   71,80   77,10   82,10   84,20   84,50   79,00   89,34   55,10   62,50

07   55,10   62,50   66,10   71,80   77,10   82,10   84,20   84,50   79,00   89,34   55,10   62,50

P01 --   80,00   86,00   90,00   92,00   96,00   94,00   88,00   80,00  100,13 --   80,00

P02 --   80,00   86,00   90,00   92,00   96,00   94,00   88,00   80,00  100,13 --   80,00
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Model: Representatief

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

01   56,00   64,00   67,00   71,00   68,00   66,00   62,00   75,12

02   56,00   64,00   67,00   71,00   68,00   66,00   62,00   75,12

03   56,00   64,00   67,00   71,00   68,00   66,00   62,00   75,12

04   66,10   71,80   77,10   82,10   84,20   84,50   79,00   89,34

05   66,10   71,80   77,10   82,10   84,20   84,50   79,00   89,34

06   66,10   71,80   77,10   82,10   84,20   84,50   79,00   89,34

07   66,10   71,80   77,10   82,10   84,20   84,50   79,00   89,34

P01   86,00   90,00   92,00   96,00   94,00   88,00   80,00  100,13

P02   86,00   90,00   92,00   96,00   94,00   88,00   80,00  100,13
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Bijlage 2b 

Invoergegevens mobiele bronnen  
(indirecte hinder) 



Model: Representatief

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H M-1 M-n Vormpunten Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)

IN1 Personenauto's      0,75      0,00      0,00           8            82,22    59    15 --

IN2 Personenauto's      0,75      0,00      0,00           6            83,18    50    13 --

IN3 Personenauto's      0,75      0,00      0,00           8           104,52    84    21 --

IN4 Personenauto's      0,75      0,00      0,00          12            88,42   251    63 --

24-11-2014 11:54:39Geomilieu V2.60



Model: Representatief

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k

IN1  20   5,00          17 --   67,00   76,00   79,00   82,50   84,70   84,00   80,00

IN2  20   5,00          17 --   67,00   76,00   79,00   82,50   84,70   84,00   80,00

IN3  20   5,00          21 --   67,00   76,00   79,00   82,50   84,70   84,00   80,00

IN4  20   5,00          18 --   67,00   76,00   79,00   82,50   84,70   84,00   80,00
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Model: Representatief

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

IN1   76,00   89,95    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

IN2   76,00   89,95    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

IN3   76,00   89,95    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

IN4   76,00   89,95    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Bijlage 3 

Invoergegevens rekenpunten 
 



Model: Representatief

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F

W01 Noordgevel appartementen (1)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W02 Noordgevel appartementen (2)      0,00 Relatief      4,50      7,50     10,50 -- -- --

W03 Westgevel appartementen (1)      0,00 Relatief      4,50      7,50     10,50 -- -- --

W04 Westgevel appartementen (2)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W05 Zuidgevel appartementen (1)      0,00 Relatief      7,50 -- -- -- -- --

W06 Oostgevel appartementen (1)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W07 Oostgevel appartementen (2)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W08 Zuidgevel appartementen (2)      0,00 Relatief     10,50 -- -- -- -- --

W09 Oostgevel appartementen (3)      0,00 Relatief     10,50 -- -- -- -- --

W10 Zuidgevel appartementen (3)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W11 Oostgevel appartementen (4)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W12 Westgevel appartementen (3)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W13 Zuidgevel appartementen (4)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W14 Zuidgevel appartementen (5)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W15 Oostgevel appartementen (6)      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- --

W16 Westgevel appartementen (4)      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- --

W17 Zuidgevel appartementen (6)      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- --

W100 Vestinghlaan 1 t/m 5      0,00 Relatief      1,50      5,00      7,50 -- -- --

W101 Vestinghlaan 7 t/m 11      0,00 Relatief      1,50      5,00      7,50 -- -- --

W102 Vestinghlaan 13      0,00 Relatief      1,50      5,00      7,50     10,00 -- --

W103 Appartementen      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --

W104 Appartementen      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --

W105 Appartementen      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --

W106 Appartementen      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --

W107 Westdam 2-4 (woningen)      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --

W108 Westdam 10-14 (woningen)      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
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Model: Representatief

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gevel

W01 Ja

W02 Ja

W03 Ja

W04 Ja

W05 Ja

W06 Ja

W07 Ja

W08 Ja

W09 Ja

W10 Ja

W11 Ja

W12 Ja

W13 Ja

W14 Ja

W15 Ja

W16 Ja

W17 Ja

W100 Ja

W101 Ja

W102 Ja

W103 Ja

W104 Ja

W105 Ja

W106 Ja

W107 Ja

W108 Ja
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Bijlage 4 

Invoergegevens rekenmodel 
 



Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: Representatief

Model eigenschap

Omschrijving Representatief

Verantwoordelijke rv

Rekenmethode IL

Aangemaakt door rv op 23-10-2014

Laatst ingezien door rv op 24-11-2014

Model aangemaakt met Geomilieu V2.60

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0

Standaard bodemfactor 0,0

Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Clusteren gebouwen Ja

Verwijderen binnenwanden Ja

Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40

Aandachtsgebied --

Dynamische foutmarge --
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Bijlage 5 

Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Lar,lt

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

W01_A Noordgevel appartementen (1) 4,50 32,16 28,11 -- 33,11 45,36

W01_B Noordgevel appartementen (1) 7,50 30,51 25,67 -- 30,67 45,20

W02_A Noordgevel appartementen (2) 4,50 28,83 26,00 -- 31,00 35,15

W02_B Noordgevel appartementen (2) 7,50 21,80 18,13 -- 23,13 33,93

W02_C Noordgevel appartementen (2) 10,50 22,11 18,44 -- 23,44 34,19

W03_A Westgevel appartementen (1) 4,50 23,57 17,63 -- 23,57 39,49

W03_B Westgevel appartementen (1) 7,50 23,78 18,16 -- 23,78 39,40

W03_C Westgevel appartementen (1) 10,50 24,12 18,60 -- 24,12 39,65

W04_A Westgevel appartementen (2) 4,50 31,82 24,46 -- 31,82 48,66

W04_B Westgevel appartementen (2) 7,50 32,45 26,22 -- 32,45 48,59

W05_A Zuidgevel appartementen (1) 7,50 29,91 24,01 -- 29,91 45,78

W06_A Oostgevel appartementen (1) 4,50 29,99 26,36 -- 31,36 41,96

W06_B Oostgevel appartementen (1) 7,50 33,44 30,34 -- 35,34 42,67

W07_A Oostgevel appartementen (2) 4,50 30,74 27,32 -- 32,32 41,87

W07_B Oostgevel appartementen (2) 7,50 36,91 33,74 -- 38,74 46,64

W08_A Zuidgevel appartementen (2) 10,50 41,60 38,96 -- 43,96 42,91

W09_A Oostgevel appartementen (3) 10,50 42,47 39,81 -- 44,81 44,30

W10_A Zuidgevel appartementen (3) 4,50 33,26 30,50 -- 35,50 38,15

W10_B Zuidgevel appartementen (3) 7,50 37,33 34,67 -- 39,67 39,68

W100_A Vestinghlaan 1 t/m 5 1,50 29,80 22,74 -- 29,80 47,76

W100_B Vestinghlaan 1 t/m 5 5,00 32,32 27,07 -- 32,32 47,66

W100_C Vestinghlaan 1 t/m 5 7,50 35,61 31,93 -- 36,93 47,77

W101_A Vestinghlaan 7 t/m 11 1,50 37,06 22,98 -- 37,06 55,34

W101_B Vestinghlaan 7 t/m 11 5,00 37,43 27,08 -- 37,43 55,23

W101_C Vestinghlaan 7 t/m 11 7,50 38,69 32,14 -- 38,69 55,07

W102_A Vestinghlaan 13 1,50 35,32 22,96 -- 35,32 54,44

W102_B Vestinghlaan 13 5,00 37,18 28,97 -- 37,18 54,39

W102_C Vestinghlaan 13 7,50 37,92 31,38 -- 37,92 54,29

W102_D Vestinghlaan 13 10,00 38,32 32,50 -- 38,32 54,14

W103_A Appartementen 1,50 43,42 27,62 -- 43,42 61,82

W103_B Appartementen 5,00 43,35 30,20 -- 43,35 61,54

W104_A Appartementen 1,50 39,14 26,68 -- 39,14 57,41

W104_B Appartementen 5,00 40,09 31,86 -- 40,09 57,31

W105_A Appartementen 1,50 34,35 27,43 -- 34,35 53,13

W105_B Appartementen 5,00 37,69 32,32 -- 37,69 53,05

W106_A Appartementen 1,50 32,84 25,58 -- 32,84 52,54

W106_B Appartementen 5,00 35,97 29,78 -- 35,97 52,28

W107_A Westdam 2-4 (woningen) 1,50 30,61 24,42 -- 30,61 49,42

W107_B Westdam 2-4 (woningen) 5,00 33,86 28,62 -- 33,86 49,29

W108_A Westdam 10-14 (woningen) 1,50 30,41 24,46 -- 30,41 49,80

W108_B Westdam 10-14 (woningen) 5,00 32,75 27,30 -- 32,75 49,43

W11_A Oostgevel appartementen (4) 4,50 48,63 27,20 -- 48,63 67,17

W11_B Oostgevel appartementen (4) 7,50 46,45 26,90 -- 46,45 64,96

W12_A Westgevel appartementen (3) 4,50 32,48 29,53 -- 34,53 40,32

W12_B Westgevel appartementen (3) 7,50 35,74 32,91 -- 37,91 42,01

W13_A Zuidgevel appartementen (4) 4,50 34,28 24,88 -- 34,28 51,86

W13_B Zuidgevel appartementen (4) 7,50 34,71 26,83 -- 34,71 51,78

W14_A Zuidgevel appartementen (5) 4,50 32,07 25,02 -- 32,07 48,75

W14_B Zuidgevel appartementen (5) 7,50 32,91 27,07 -- 32,91 48,74

W15_A Oostgevel appartementen (6) 4,50 37,38 26,57 -- 37,38 55,26

W16_A Westgevel appartementen (4) 4,50 47,65 21,15 -- 47,65 66,22

W17_A Zuidgevel appartementen (6) 4,50 44,78 21,01 -- 44,78 63,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: W11_A - Oostgevel appartementen (4)

Groep: Lar,lt

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

W11_A Oostgevel appartementen (4) 4,50 48,63 27,20 -- 48,63 67,17

04 Lossen vrachtwagen 1,00 45,91 -- -- 45,91 64,50

06 Lossen bestelbus 1,00 45,19 -- -- 45,19 63,78

01 Luchbehandelingskast cr 1,00 27,16 24,53 -- 29,53 27,54

02 Luchbehandelingskast cr 1,00 26,13 23,50 -- 28,50 26,51

03 Luchbehandelingskast cr 1,00 15,04 12,41 -- 17,41 15,42

07 Lossen bestelbus 1,00 2,43 -- -- 2,43 21,86

05 Lossen vrachtwagen 1,00 1,92 -- -- 1,92 21,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: W16_A - Westgevel appartementen (4)

Groep: Lar,lt

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

W16_A Westgevel appartementen (4) 4,50 47,65 21,15 -- 47,65 66,22

05 Lossen vrachtwagen 1,00 45,57 -- -- 45,57 64,16

07 Lossen bestelbus 1,00 43,41 -- -- 43,41 62,00

02 Luchbehandelingskast cr 1,00 22,39 19,76 -- 24,76 22,77

03 Luchbehandelingskast cr 1,00 17,23 14,60 -- 19,60 17,61

01 Luchbehandelingskast cr 1,00 11,01 8,38 -- 13,38 11,39

06 Lossen bestelbus 1,00 2,86 -- -- 2,86 22,13

04 Lossen vrachtwagen 1,00 0,92 -- -- 0,92 20,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: W11_B - Oostgevel appartementen (4)

Groep: Lar,lt

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

W11_B Oostgevel appartementen (4) 7,50 46,45 26,90 -- 46,45 64,96

04 Lossen vrachtwagen 1,00 43,61 -- -- 43,61 62,20

06 Lossen bestelbus 1,00 43,08 -- -- 43,08 61,67

01 Luchbehandelingskast cr 1,00 29,17 26,54 -- 31,54 29,55

03 Luchbehandelingskast cr 1,00 16,83 14,20 -- 19,20 17,21

02 Luchbehandelingskast cr 1,00 13,69 11,06 -- 16,06 14,07

05 Lossen vrachtwagen 1,00 2,83 -- -- 2,83 21,42

07 Lossen bestelbus 1,00 -8,29 -- -- -8,29 10,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:37:52Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: W09_A - Oostgevel appartementen (3)

Groep: Lar,lt

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

W09_A Oostgevel appartementen (3) 10,50 42,47 39,81 -- 44,81 44,30

01 Luchbehandelingskast cr 1,00 41,83 39,20 -- 44,20 42,21

03 Luchbehandelingskast cr 1,00 33,55 30,92 -- 35,92 33,93

02 Luchbehandelingskast cr 1,00 17,07 14,44 -- 19,44 17,45

06 Lossen bestelbus 1,00 18,63 -- -- 18,63 37,22

04 Lossen vrachtwagen 1,00 14,44 -- -- 14,44 33,03

07 Lossen bestelbus 1,00 7,95 -- -- 7,95 26,54

05 Lossen vrachtwagen 1,00 -7,42 -- -- -7,42 11,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:38:05Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: W103_A - Appartementen

Groep: Lar,lt

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

W103_A Appartementen 1,50 43,42 27,62 -- 43,42 61,82

06 Lossen bestelbus 1,00 40,33 -- -- 40,33 58,92

04 Lossen vrachtwagen 1,00 40,05 -- -- 40,05 58,64

01 Luchbehandelingskast cr 1,00 28,19 25,56 -- 30,56 28,57

03 Luchbehandelingskast cr 1,00 25,92 23,29 -- 28,29 28,74

07 Lossen bestelbus 1,00 13,62 -- -- 13,62 35,64

05 Lossen vrachtwagen 1,00 13,53 -- -- 13,53 35,51

02 Luchbehandelingskast cr 1,00 9,48 6,85 -- 11,85 12,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:38:16Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: W103_B - Appartementen

Groep: Lar,lt

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

W103_B Appartementen 5,00 43,35 30,20 -- 43,35 61,54

06 Lossen bestelbus 1,00 40,04 -- -- 40,04 58,63

04 Lossen vrachtwagen 1,00 39,79 -- -- 39,79 58,38

03 Luchbehandelingskast cr 1,00 30,39 27,76 -- 32,76 30,77

01 Luchbehandelingskast cr 1,00 28,94 26,31 -- 31,31 29,32

02 Luchbehandelingskast cr 1,00 16,14 13,51 -- 18,51 16,52

07 Lossen bestelbus 1,00 14,43 -- -- 14,43 34,24

05 Lossen vrachtwagen 1,00 14,32 -- -- 14,32 34,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:38:26Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: W104_B - Appartementen

Groep: Lar,lt

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

W104_B Appartementen 5,00 40,09 31,86 -- 40,09 57,31

04 Lossen vrachtwagen 1,00 35,62 -- -- 35,62 54,21

06 Lossen bestelbus 1,00 35,62 -- -- 35,62 54,21

02 Luchbehandelingskast cr 1,00 32,01 29,38 -- 34,38 32,39

01 Luchbehandelingskast cr 1,00 28,57 25,94 -- 30,94 28,95

03 Luchbehandelingskast cr 1,00 27,02 24,39 -- 29,39 27,40

07 Lossen bestelbus 1,00 16,36 -- -- 16,36 35,45

05 Lossen vrachtwagen 1,00 16,22 -- -- 16,22 35,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:38:36Geomilieu V2.60



 

 

Bijlage 6 

Rekenresultaten maximale geluidniveaus 



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: lamax

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W01_A Noordgevel appartementen (1) 4,50 56,21 -- --

W01_B Noordgevel appartementen (1) 7,50 56,15 -- --

W02_A Noordgevel appartementen (2) 4,50 47,52 -- --

W02_B Noordgevel appartementen (2) 7,50 47,38 -- --

W02_C Noordgevel appartementen (2) 10,50 47,71 -- --

W03_A Westgevel appartementen (1) 4,50 49,25 -- --

W03_B Westgevel appartementen (1) 7,50 49,23 -- --

W03_C Westgevel appartementen (1) 10,50 49,64 -- --

W04_A Westgevel appartementen (2) 4,50 57,68 -- --

W04_B Westgevel appartementen (2) 7,50 57,52 -- --

W05_A Zuidgevel appartementen (1) 7,50 56,26 -- --

W06_A Oostgevel appartementen (1) 4,50 51,91 -- --

W06_B Oostgevel appartementen (1) 7,50 52,26 -- --

W07_A Oostgevel appartementen (2) 4,50 50,96 -- --

W07_B Oostgevel appartementen (2) 7,50 54,14 -- --

W08_A Zuidgevel appartementen (2) 10,50 45,20 -- --

W09_A Oostgevel appartementen (3) 10,50 49,37 -- --

W10_A Zuidgevel appartementen (3) 4,50 44,20 -- --

W10_B Zuidgevel appartementen (3) 7,50 44,68 -- --

W100_A Vestinghlaan 1 t/m 5 1,50 54,90 -- --

W100_B Vestinghlaan 1 t/m 5 5,00 56,58 -- --

W100_C Vestinghlaan 1 t/m 5 7,50 56,51 -- --

W101_A Vestinghlaan 7 t/m 11 1,50 63,26 -- --

W101_B Vestinghlaan 7 t/m 11 5,00 63,77 -- --

W101_C Vestinghlaan 7 t/m 11 7,50 63,56 -- --

W102_A Vestinghlaan 13 1,50 59,82 -- --

W102_B Vestinghlaan 13 5,00 61,40 -- --

W102_C Vestinghlaan 13 7,50 61,27 -- --

W102_D Vestinghlaan 13 10,00 61,08 -- --

W103_A Appartementen 1,50 69,66 -- --

W103_B Appartementen 5,00 69,35 -- --

W104_A Appartementen 1,50 63,91 -- --

W104_B Appartementen 5,00 65,02 -- --

W105_A Appartementen 1,50 58,17 -- --

W105_B Appartementen 5,00 60,79 -- --

W106_A Appartementen 1,50 54,94 -- --

W106_B Appartementen 5,00 56,66 -- --

W107_A Westdam 2-4 (woningen) 1,50 53,93 -- --

W107_B Westdam 2-4 (woningen) 5,00 56,91 -- --

W108_A Westdam 10-14 (woningen) 1,50 52,98 -- --

W108_B Westdam 10-14 (woningen) 5,00 54,81 -- --

W11_A Oostgevel appartementen (4) 4,50 73,74 -- --

W11_B Oostgevel appartementen (4) 7,50 72,01 -- --

W12_A Westgevel appartementen (3) 4,50 49,77 -- --

W12_B Westgevel appartementen (3) 7,50 51,26 -- --

W13_A Zuidgevel appartementen (4) 4,50 62,15 -- --

W13_B Zuidgevel appartementen (4) 7,50 62,09 -- --

W14_A Zuidgevel appartementen (5) 4,50 54,96 -- --

W14_B Zuidgevel appartementen (5) 7,50 54,95 -- --

W15_A Oostgevel appartementen (6) 4,50 63,05 -- --

W16_A Westgevel appartementen (4) 4,50 73,71 -- --

W17_A Zuidgevel appartementen (6) 4,50 71,16 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:39:17Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: W11_A - Oostgevel appartementen (4)

Groep: lamax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W11_A Oostgevel appartementen (4) 4,50 73,74 -- --

P01 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer) 0,50 73,74 -- --

P02 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer) 0,50 34,28 -- --

LAmax (hoofdgroep) 73,74 63,91 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:43:15Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: W16_A - Westgevel appartementen (4)

Groep: lamax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W16_A Westgevel appartementen (4) 4,50 73,71 -- --

P02 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer) 0,50 73,71 -- --

P01 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer) 0,50 32,89 -- --

LAmax (hoofdgroep) 73,71 61,73 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:43:25Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: W11_B - Oostgevel appartementen (4)

Groep: lamax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W11_B Oostgevel appartementen (4) 7,50 72,01 -- --

P01 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer) 0,50 72,01 -- --

P02 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer) 0,50 24,91 -- --

LAmax (hoofdgroep) 72,01 62,02 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:43:36Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: W17_A - Zuidgevel appartementen (6)

Groep: lamax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W17_A Zuidgevel appartementen (6) 4,50 71,16 -- --

P02 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer) 0,50 71,16 -- --

P01 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer) 0,50 33,33 -- --

LAmax (hoofdgroep) 71,16 60,18 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:43:54Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: W103_A - Appartementen

Groep: lamax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W103_A Appartementen 1,50 69,66 -- --

P01 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer) 0,50 69,66 -- --

P02 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer) 0,50 44,18 -- --

LAmax (hoofdgroep) 69,66 61,45 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:44:31Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: W103_B - Appartementen

Groep: lamax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W103_B Appartementen 5,00 69,35 -- --

P01 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer) 0,50 69,35 -- --

P02 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer) 0,50 44,76 -- --

LAmax (hoofdgroep) 69,35 60,84 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:44:41Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: W104_B - Appartementen

Groep: lamax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W104_B Appartementen 5,00 65,02 -- --

P01 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer) 0,50 65,02 -- --

P02 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer) 0,50 46,53 -- --

LAmax (hoofdgroep) 65,02 60,97 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:44:52Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: W104_A - Appartementen

Groep: lamax

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

W104_A Appartementen 1,50 63,91 -- --

P01 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer) 0,50 63,91 -- --

P02 Lossen vrachtwagen (piek rolcontainer) 0,50 45,36 -- --

LAmax (hoofdgroep) 63,91 61,57 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:45:02Geomilieu V2.60



 

 

Bijlage 7 

Rekenresultaten indirecte hinder 



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: indirecte hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

W01_A Noordgevel appartementen (1) 4,50 42,58 41,41 -- 46,41 71,78

W01_B Noordgevel appartementen (1) 7,50 41,09 39,91 -- 44,91 70,27

W02_A Noordgevel appartementen (2) 4,50 42,08 40,91 -- 45,91 71,36

W02_B Noordgevel appartementen (2) 7,50 40,65 39,49 -- 44,49 69,93

W02_C Noordgevel appartementen (2) 10,50 39,34 38,18 -- 43,18 68,62

W03_A Westgevel appartementen (1) 4,50 41,57 40,48 -- 45,48 71,43

W03_B Westgevel appartementen (1) 7,50 39,93 38,84 -- 43,84 69,76

W03_C Westgevel appartementen (1) 10,50 38,43 37,34 -- 42,34 68,24

W04_A Westgevel appartementen (2) 4,50 41,41 40,33 -- 45,33 71,29

W04_B Westgevel appartementen (2) 7,50 39,79 38,70 -- 43,70 69,64

W05_A Zuidgevel appartementen (1) 7,50 40,15 38,92 -- 43,92 64,78

W06_A Oostgevel appartementen (1) 4,50 44,09 42,86 -- 47,86 68,12

W06_B Oostgevel appartementen (1) 7,50 43,71 42,48 -- 47,48 67,73

W07_A Oostgevel appartementen (2) 4,50 35,13 33,90 -- 38,90 59,39

W07_B Oostgevel appartementen (2) 7,50 35,64 34,40 -- 39,40 60,24

W08_A Zuidgevel appartementen (2) 10,50 28,68 27,47 -- 32,47 54,71

W09_A Oostgevel appartementen (3) 10,50 29,36 28,13 -- 33,13 55,54

W10_A Zuidgevel appartementen (3) 4,50 33,08 31,84 -- 36,84 59,47

W10_B Zuidgevel appartementen (3) 7,50 35,28 34,04 -- 39,04 61,14

W100_A Vestinghlaan 1 t/m 5 1,50 38,67 37,50 -- 42,50 68,24

W100_B Vestinghlaan 1 t/m 5 5,00 38,91 37,74 -- 42,74 68,07

W100_C Vestinghlaan 1 t/m 5 7,50 38,75 37,57 -- 42,57 67,87

W101_A Vestinghlaan 7 t/m 11 1,50 39,65 38,47 -- 43,47 69,11

W101_B Vestinghlaan 7 t/m 11 5,00 39,94 38,75 -- 43,75 68,84

W101_C Vestinghlaan 7 t/m 11 7,50 39,69 38,50 -- 43,50 68,50

W102_A Vestinghlaan 13 1,50 37,96 36,77 -- 41,77 67,59

W102_B Vestinghlaan 13 5,00 38,44 37,25 -- 42,25 67,35

W102_C Vestinghlaan 13 7,50 38,29 37,09 -- 42,09 67,06

W102_D Vestinghlaan 13 10,00 38,06 36,87 -- 41,87 66,79

W103_A Appartementen 1,50 41,43 40,19 -- 45,19 69,58

W103_B Appartementen 5,00 41,40 40,17 -- 45,17 69,24

W104_A Appartementen 1,50 41,91 40,66 -- 45,66 69,76

W104_B Appartementen 5,00 42,11 40,87 -- 45,87 69,43

W105_A Appartementen 1,50 42,59 41,34 -- 46,34 69,94

W105_B Appartementen 5,00 43,13 41,89 -- 46,89 69,62

W106_A Appartementen 1,50 42,39 41,15 -- 46,15 68,70

W106_B Appartementen 5,00 43,01 41,78 -- 46,78 68,43

W107_A Westdam 2-4 (woningen) 1,50 39,18 37,96 -- 42,96 65,68

W107_B Westdam 2-4 (woningen) 5,00 40,88 39,65 -- 44,65 65,54

W108_A Westdam 10-14 (woningen) 1,50 35,40 34,17 -- 39,17 63,21

W108_B Westdam 10-14 (woningen) 5,00 37,93 36,70 -- 41,70 62,98

W11_A Oostgevel appartementen (4) 4,50 42,99 41,75 -- 46,75 70,71

W11_B Oostgevel appartementen (4) 7,50 42,08 40,84 -- 45,84 69,76

W12_A Westgevel appartementen (3) 4,50 43,11 41,88 -- 46,88 67,19

W12_B Westgevel appartementen (3) 7,50 42,90 41,67 -- 46,67 66,98

W13_A Zuidgevel appartementen (4) 4,50 46,53 45,29 -- 50,29 70,71

W13_B Zuidgevel appartementen (4) 7,50 46,13 44,90 -- 49,90 70,33

W14_A Zuidgevel appartementen (5) 4,50 43,06 41,81 -- 46,81 69,70

W14_B Zuidgevel appartementen (5) 7,50 42,53 41,29 -- 46,29 69,11

W15_A Oostgevel appartementen (6) 4,50 44,01 42,76 -- 47,76 71,37

W16_A Westgevel appartementen (4) 4,50 38,63 37,53 -- 42,53 68,25

W17_A Zuidgevel appartementen (6) 4,50 46,26 45,04 -- 50,04 70,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:47:13Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: W13_A - Zuidgevel appartementen (4)

Groep: indirecte hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

W13_A Zuidgevel appartementen (4) 4,50 46,53 45,29 -- 50,29 70,71

IN4 Personenauto's 0,75 45,73 44,50 -- 49,50 68,62

IN3 Personenauto's 0,75 38,51 37,26 -- 42,26 66,10

IN2 Personenauto's 0,75 26,16 25,08 -- 30,08 56,08

IN1 Personenauto's 0,75 10,74 9,57 -- 14,57 41,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:48:51Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: W17_A - Zuidgevel appartementen (6)

Groep: indirecte hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

W17_A Zuidgevel appartementen (6) 4,50 46,26 45,04 -- 50,04 70,45

IN4 Personenauto's 0,75 45,66 44,43 -- 49,43 68,55

IN3 Personenauto's 0,75 35,57 34,32 -- 39,32 63,16

IN2 Personenauto's 0,75 32,79 31,71 -- 36,71 62,71

IN1 Personenauto's 0,75 5,33 4,16 -- 9,16 35,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:49:07Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: W13_B - Zuidgevel appartementen (4)

Groep: indirecte hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

W13_B Zuidgevel appartementen (4) 7,50 46,13 44,90 -- 49,90 70,33

IN4 Personenauto's 0,75 45,33 44,10 -- 49,10 68,22

IN3 Personenauto's 0,75 38,13 36,88 -- 41,88 65,72

IN2 Personenauto's 0,75 26,45 25,37 -- 30,37 56,37

IN1 Personenauto's 0,75 6,73 5,56 -- 10,56 35,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:49:17Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: W06_A - Oostgevel appartementen (1)

Groep: indirecte hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

W06_A Oostgevel appartementen (1) 4,50 44,09 42,86 -- 47,86 68,12

IN4 Personenauto's 0,75 43,40 42,17 -- 47,17 66,29

IN3 Personenauto's 0,75 35,60 34,35 -- 39,35 63,19

IN2 Personenauto's 0,75 21,77 20,69 -- 25,69 51,69

IN1 Personenauto's 0,75 6,49 5,32 -- 10,32 36,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:49:28Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: W105_B - Appartementen

Groep: indirecte hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

W105_B Appartementen 5,00 43,13 41,89 -- 46,89 69,62

IN3 Personenauto's 0,75 41,02 39,77 -- 44,77 68,61

IN4 Personenauto's 0,75 38,68 37,45 -- 42,45 61,57

IN1 Personenauto's 0,75 26,31 25,14 -- 30,14 55,59

IN2 Personenauto's 0,75 19,78 18,70 -- 23,70 50,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:49:40Geomilieu V2.60



Rapport: Resultatentabel

Model: Representatief

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: W106_B - Appartementen

Groep: indirecte hinder

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

W106_B Appartementen 5,00 43,01 41,78 -- 46,78 68,43

IN4 Personenauto's 0,75 40,97 39,74 -- 44,74 63,86

IN3 Personenauto's 0,75 38,49 37,24 -- 42,24 66,09

IN2 Personenauto's 0,75 24,46 23,38 -- 28,38 54,70

IN1 Personenauto's 0,75 21,77 20,60 -- 25,60 52,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-11-2014 11:49:50Geomilieu V2.60
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Datum: 28 september 2015 
Projectnummer : AIL-60140349 

 
 

MEMO 

Aan:  Taxi Buuron 
Van:   Ralf Voorbraak 
Betreft:  Beoordeling zienswijze ARAG 
Datum:  28 september 2015 
 
 

Door ARAG zijn zienswijze naar voren gebracht op het ontwerp-bestemmingsplan Villa Moors. Hieronder 
is onze reactie op de zienswijze met betrekking tot ‘geluidoverlast’ weergegeven. 
 
Behandeling zienswijze ‘geluidoverlast’ 
Samenvatting van de zienswijze van ARAG en onze reactie daarop. 
 
Punt 1 
Door ARAG / cliënte wordt gesteld dat het lijkt dat in het akoestisch onderzoek industrielawaai van 
Wematech Milieu Adviseurs B.V. (projectnummer AIL-60140349, 25 november 2014) het laden / lossen 
ten behoeve van de commerciële ruimte buiten beschouwing is gelaten. 
 

Op pagina 8 van het akoestisch onderzoek industrielawaai van Wematech Milieu Adviseurs B.V. 
(projectnummer AIL-60140349, 25 november 2014) staat vermeld dat de VNG-richtwaarden voor een 
‘gemengd gebied’ grotendeels overeen komen met de standaard geluidvoorschriften van het 
Activiteitenbesluit. Het belangrijkste verschil tussen de geluidvoorschriften is dat bij de normstelling 
volgens het Activiteitenbesluit de piekgeluiden die tijdens het laden en lossen in de dagperiode kunnen 
ontstaan, uitgesloten zijn voor de beoordeling aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit. 
 
Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn maatgevende piekgeluiden die tijdens het 
laden en lossen van een kleine vrachtwagen kunnen plaatsvinden opgenomen in het akoestisch 
onderzoek industrielawaai (pagina 10 van het onderzoek). 
 
Uit de rekenresultaten (pagina 13 van het onderzoek) kan worden opgemaakt dat ten hoogste 70 dB(A) 
in de dagperiode wordt berekend ter hoogte van de bestaande appartementen / woningen als gevolg van 
de laad-/ en losactiviteiten. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 70 dB(A) gedurende de 
dagperiode uit de VNG-publicatie en zijn onzes inziens de laad- en losactiviteiten binnen het plangebied 
afdoende inzichtelijk gemaakt. 
 
Punt 2 
Door ARAG / cliënte wordt gesteld dat de woningen aan de Lindenburghlaan niet zijn betrokken in het 
onderzoek dan wel een beoordeling naar een goed woon- en leefklimaat niet heeft plaatsgevonden. 
 

In het akoestisch onderzoek zijn enkel woningen / appartementen opgenomen, welke het dichtst bij het 
plangebied zijn gelegen, namelijk Vestinghlaan 1 t/m 5, 7 t/m 13, Westdam 2-4 en de service 
appartementen aan De Clockskens. De appartementen Vestinghlaan 1 t/m 5 zijn gelegen op ca. 15 meter 
ten noorden van het plangebied. De naastgelegen appartementen aan de Lindenburghlaan zijn op >20 
meter van het plangebied gelegen. Ter plaatse van de appartementen aan de Vestinghlaan 1 t/m 5 wordt 
een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 36 dB(A) etmaalwaarde berekend (bijlage 6 van het 
onderzoek). Deze waarde is 16 dB(A) onder de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit de VNG-
publicatie en derhalve kan worden gesteld dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat in de 
appartementen aan de Vestinglaan 1 t/m 5. De afstand van het plangebied tot aan de appartementen 
aan de Lindenburghlaan is groter dan de afstand van de appartementen aan de Vestinglaan. Hierdoor 
zal het geluidniveau ter plaatse van de appartementen aan de Lindenburghlaan lager zijn en dus 
logischerwijs eveneens ruimschoots voldoen. 
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Punt 3 
Door ARAG / cliënte wordt zich afgevraagd of van volledige planmaximalisatie wordt uitgegaan. 
 
Voor het vaststellen van de uitgangspunten van het akoestisch onderzoek industrielawaai is uitgegaan 
van de CROW publicatie 272 en de publicatie CROW 317, 2012. De CROW-publicaties reiken vuistregels 
en kengetallen aan voor de verkeersgeneratie bij een geplande functie. In het akoestisch onderzoek 
industrielawaai is de verkeergeneratie gebaseerd op de publicatie CROW 317, 2012, waarbij voor de 
bedrijfsvoeringen (detailhandel, dienstverlening en kantoor) binnen het plangebied is uitgegaan van 
een verkeersgeneratie voor een stadsdeelcentrum. Het plangebied Villa Moors is gelegen net buiten het 
centrum van de gemeente Steenbergen, waardoor de verkeersgeneratie die hoort bij een 
staddeelcentrum kan worden gezien als een worst case situatie. Met deze worst case verkeersgeneratie 
wordt een geluidniveaus berekend van 39 dB(A) ter plaats van de appartementen aan de Vestinglaan 1 
t/m 5. Hierdoor zal het geluidniveau ter plaatse van de appartementen aan de Lindenburghlaan lager 
zijn en dus logischerwijs eveneens ruimschoots voldoen. 
 
Punt 4 
Door ARAG / cliënte wordt gesteld dat niet wordt uitgegaan van een worst case scenario omdat de 
realisatie van een supermarkt een groter effect op de omgeving heeft dan een snuisterijen-winkel. 
 
De realisatie van een supermarkt binnen het plangebied is niet mogelijk, gezien het feit dat in de 
bedrijfsvoeringen (detailhandel, dienstverlening en kantoor) zich enkel detailhandel exclusief 
supermarkt mag vestigingen, zoals op pagina 8 van het akoestisch onderzoek industrielawaai is 
weergegeven. 
 
Derhalve kan worden gesteld dat in het akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van een worst case 
situatie, zoals in bovenstaande motivering wordt toegelicht. 
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1. INLEIDING 

In opdracht van Taxi Buuron is door Wematech Milieu Adviseurs B.V. de geluidbelasting vanwege 
wegverkeerslawaai bepaald in verband met de herontwikkeling van locatie Villa Moors gelegen aan de    
Westdam 1 te Steenbergen. De villa betreft een monument en zal ruimte gaan bieden voor commerciële 
ruimten en 5 appartementen. Tevens wordt ten noorden van de villa nieuwbouw gerealiseerd waar 18 
appartementen en commerciële ruimten gevestigd zullen worden.  
 
De volgende werkzaamheden zijn verricht: 

• het verzamelen van gegevens, waaronder voertuigintensiteiten, geometrie, doorsneden, 
bodemgebieden e.d; 

• het berekenen van de gevelbelasting op de appartementen met behulp van de Standaard 
Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 vanwege wegverkeerslawaai van 
de Burgemeester van Loonstraat/ Kade; 

• het toetsen van de berekende waarden aan de vigerende normstelling. 
 
Het akoestisch onderzoek is opgesteld in het kader van een bestemmingsplanprocedure. 
 
In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt ingegaan op de uitgangspunten van het onderzoek. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 3 het wettelijk kader weergegeven. In hoofdstuk 4 wordt de modellering toegelicht, de 
resultaten zijn vermeld in hoofdstuk 5 en de conclusies worden in hoofdstuk 6 behandeld. 
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2. UITGANGSPUNTEN  

2.1. Situatiebeschrijving 

Ter plaatse van de Westdam 1 te Steenbergen is men voornemens om locatie Villa Moors te 
herontwikkelen. De villa betreft een monument en zal ruimte gaan bieden voor commerciële ruimten en  
5 appartementen. Tevens wordt ten noorden van de villa nieuwbouw gerealiseerd waar 18 appartementen 
en commerciële ruimten gevestigd zullen worden.  
 
Het plan is gelegen binnen de zone van de Burgemeester van Loonstraat. Dit betreft een drukke 
doorgaande weg door de woonkern Steenbergen met een maximale snelheid van 50 km/h. De maximale 
snelheid wordt in de toekomst waarschijnlijk verlaagd naar 30 km/h, waardoor deze weg niet langer 
getoetst hoeft te worden aan de Wet geluidhinder. Hiervoor is echter nog geen verkeersbesluit genomen, 
waardoor in onderhavig onderzoek nog wordt uitgegaan van de feitelijk toegestane snelheid (50 km/h).  
 
In de omgeving van de onderzoekslocatie bevindt zich op grote schaal woningbouw. Het plangebied 
wordt omsloten door een aantal wegen (Westdam, Lindenburghlaan en de Vestinghlaan) met een 
maximale snelheid van 30 km/h. Deze wegen worden niet getoetst aan de Wet geluidhinder maar zijn in 
onderhavige situatie wel meegenomen bij het bepalen van de cumulatieve geluidbelasting in het kader 
van een goede ruimtelijk ordening.  
 
In figuur 1 is een situatieschets weergegeven waarop de situering van het plangebied is aangegeven. 

2.2. Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens van de diverse wegen zijn ter beschikking gesteld door de gemeente Steenbergen. 
Deze gegevens zijn in onderhavig onderzoek gebruikt voor het berekenen van de geluidbelasting. In 
bijlage 6 zijn de verkeersgegevens van de Burgemeester van Loonstraat en de relevante 30 km/h wegen 
weergegeven.  
 
Burgemeester van Loonstraat/ Kade 
De wegdekverharding ter plaatse van de Burgemeester van Loonstraat/ Kade bestaat uit 
asfaltverharding, de maximale snelheid bedraagt 50 km/h. De verkeersgegeven zijn ontleend uit het 
akoestisch onderzoek van Van Zanten raadgevende ingenieurs (rapportkenmerk 
MW/PS/WVS0801R001, d.d. 04-02-2008) dat is opgesteld in het kader van bestemmingsplan “Hof van 
Steenbergen”. In tabel 2.1 zijn de verkeersgegevens van de Burgemeester van Loonstraat/ Kade 
weergegeven. 

Tabel 2.1: Verkeersintensiteiten 2025, Burgemeester van Loonstraat/ Kade te Steenbergen. 

Weg: Burgemeester van Loonstraat/ Kade 
Intensiteit 2020: 11.261 

Autonome groei per jaar: 1,5 % 
Verharding Asfalt (referentie wegdek) 

Snelheid 50 km/h 
Intensiteit 2025 12.131 

Verdeling (in %) Dagperiode 
07 - 19 u 

Avondperiode    
19 - 23 u 

Nachtperiode    
23 – 07 u 

Lichte voertuigen 92,5 92,5 92,5 

Middelzware voertuigen 5,0 5,0 5,0 
Zware voertuigen 2,5 2,5 2,5 

Uurintensiteit 6,25 5,0 0,63 
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3. WETTELIJK KADER 

3.1. Algemeen 

In deze rapportage is bij het vaststellen van de geluidsbelastingen de aftrek ex artikel 110g van de Wet 
geluidhinder toegepast. Voor de motivering van de toepassing van de aftrek wordt verwezen naar artikel 
3.4 lid 1 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Staatscourant 27 juni 2012, nr. 11810) en 
bijbehorende wijziging (Staatscourant 15 mei 2014, nr. 10330) waarin de aftrek is geregeld.  
 
De ingevolge artikel 110g Wgh toe te passen aftrek op de geluidbelasting vanwege een weg, van de gevel 
van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen 
bedraagt tot 1 juli 2018: 
a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/ 

uur of meer en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 56 dB 
is; 

b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/ 
uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g 
Wgh 57 dB is; 

c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 
km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden; 

d. 5 dB voor de overige wegen; 
e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de 

artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 
 
Onderstaande artikelen zijn afkomstig uit de Wet geluidhinder. 
 
Artikel 74 
[1] Een weg heeft een zone die zicht uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan 
weerszijden van de weg: 
a. in stedelijk gebied: 

1. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken of 1 of 2 sporen: 200 meter; 
2. voor een weg, bestaande uit 3 of meer rijstroken of 3 of meer sporen: 350 meter; 

b. in buitenstedelijk gebied: 
1. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken of 1 of 2 sporen: 250 meter. 
2. voor een weg, bestaande uit 3 of 4 rijstroken of 3 of meer sporen: 400 meter; 
3. voor een weg, bestaande uit 5 of meer rijstroken: 600 meter; 

 
[2] Het eerste lid geldt niet met betrekking tot een weg: 
a. die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied, of; 
b. waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.  
 
In artikel 82 en 83 van de Wet geluidhinder is beschreven van welke ten hoogste toelaatbare 
geluidbelasting sprake kan zijn binnen de verschillende zones, de artikelen zijn onderstaand 
weergegeven: 
 
Artikel 82 
[1] Behoudens het in de artikelen 83, 100 en 100a bepaalde is de voor woningen binnen een zone ten 
hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB. 
 
[2] Bij algemene maatregel van bestuur worden waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting, vanwege een weg, van de gevel van andere geluidsgevoelige gebouwen, alsmede aan de 
grens van geluidsgevoelige terreinen binnen een zone. 
 



Wematech Milieu Adviseurs B.V.
Kenmerk : FG60140348.R001-0 
Projectnummer : AWV-60140348 
 
 

Datum 20 november 2014 
Pagina 6 / 11 

Artikel 83  
[1] Voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 82, eerste lid, kan 
een hogere dan de in dat artikel genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze 
waarde, buiten de in de volgende leden bedoelde gevallen, voor woningen in buitenstedelijk gebied 53 dB 
en voor woningen in stedelijk gebied 58 dB niet te boven mag gaan. 
 
[2] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot in stedelijk gebied nog te bouwen woningen die 
nog niet zijn geprojecteerd, kan voor de aanwezige of te verwachten geluidsbelasting vanwege een 
aanwezige weg een hogere dan de in dat lid genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande 
dat deze waarde 63 dB niet te boven mag gaan. 
 
[3] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot woningen die reeds aanwezig of in aanbouw zijn, 
kan voor de toekomstige geluidsbelasting vanwege een weg die nog niet geprojecteerd is: 

a. voor zover het woningen in stedelijk gebied betreft, een hogere dan de in dat lid genoemde 
waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 63 dB niet te boven mag gaan; 

b. voor zover het woningen in buitenstedelijk gebied betreft, een hogere dan de in dat lid genoemde 
waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 58 dB niet te boven mag gaan. 

 
[4] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot in buitenstedelijk gebied nog te bouwen woningen 
die nog niet zijn geprojecteerd en die ter plaatse noodzakelijk zijn vanwege de uitoefening van een 
agrarisch bedrijf, kan een hogere waarde worden vastgesteld die de waarde van 58 dB niet te boven mag 
gaan. 
 
[5] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot in het stedelijk gebied nog te bouwen woningen 
die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere 
geluidsgevoelige gebouwen, kan voor de te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een 
waarde van ten hoogste 68 dB worden vastgesteld, met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden 
tot:  

a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige functie of structuur; 
b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor 

ten hoogste 100 woningen. 
 
[6] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot binnen de bebouwde kom nog te bouwen 
woningen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990, die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van bestaande 
woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, kan voor de te verwachten geluidsbelasting vanwege een 
aanwezige weg een waarde van ten hoogste 63 dB worden vastgesteld, met dien verstande dat de 
vervanging niet zal leiden tot:  

a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige functie of structuur; 
b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor 

ten hoogste 100 woningen. 
 
[7] Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot buiten de bebouwde kom nog te bouwen 
woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere 
geluidsgevoelige gebouwen, kan voor de te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een 
waarde van ten hoogste 58 dB worden vastgesteld, met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden 
tot:  

a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige functie of structuur; 
b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor 

ten hoogste 100 woningen. 
 
[8] Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de bevoegdheid, bedoeld in het eerste 
lid, enkel in bij die maatregel aan te geven gevallen kan worden toegepast. 
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3.2. Toepassing wetgeving op onderzoekslocatie 

Onderhavige situatie betreft woningbouw in stedelijk gebied gezien het perceel binnen de bebouwde kom 
is gelegen. De te realiseren appartementen bevinden zich binnen de zone van de Burgemeester van 
Loonstraat/ Kade. De genoemde weg bestaat uit 2 rijstroken en ligt binnen de bebouwde kom, waardoor 
de zonebreedte conform artikel 74 van de Wgh voor deze weg 200 meter bedraagt.  
 
Voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zijn voor de appartementen ter plaatse van de villa 
(vervangende nieuwbouw) de artikelen 82 en 83 lid 1, 2 en 5 van toepassing. Dit houdt in dat de ten 
hoogst toelaatbare geluidbelasting 68 dB mag bedragen. 
 
De overige appartementen betreffen nieuwbouw appartementen. Hiervoor zijn de artikelen 82 en 83 lid 1 
en 2 van toepassing. Dit betekent dat voor deze appartementen de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
63 dB mag bedragen. 
 
De maximaal toelaatbare snelheid ter plaatse van de Burgemeester van Loonstraat/ Kade bedraagt          
50 km/h. Alvorens aan de grenswaarde te toetsen mag, conform art. 110g Wgh, voor deze weg een 
correctie worden toegepast van 5 dB.  

3.3. Ruimtelijke ordening 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bij het berekenen van de cumulatieve 
geluidbelasting (alle wegen samen) ook rekening gehouden te worden met wegen met een maximale 
snelheid van 30 km/h. Aan de hand van de rekenresultaten kan vastgesteld worden wat de kwaliteit is 
van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
De uitwerking van de beoordeling van het woon- en leefklimaat is niet nader uitgewerkt in de wet maar is 
een algemeen begrip. Om te bepalen of sprake is van een goed woon- en leefklimaat wordt aansluiting 
gezocht bij de categorie indeling zoals deze gehanteerd wordt door het RIVM1. In tabel 3.1 is de 
kwalificicatie van het woon- en leefklimaat weergegeven. 

Tabel 3.1: Beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat 

Geluidbelasting in dB 
Indicatie geluidkwaliteit in 

de leefomgeving 
< 45 zeer goed 

45 - 50 goed 
51 - 55 redelijk 
56 - 60 matig 
61 - 65 slecht 
> 65 zeer slecht 

 
 

 

                                                             
1http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomgeving/
Hoe_kwantificeer_je_geluid 
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4. MODELLERING 

Gehanteerd rekenmodel 
De berekening is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift  
geluid 2012. Hiervoor is een grafisch computermodel gebruikt, overdrachtsmodel Geomilieu V2.60, 
module RMW-2012.  
 
Modelgegevens 
Bij de modellering zijn de intensiteiten van de rijlijnen, het wegtype en de snelheid ter plaatse ingevoerd. 
In figuur 2 en 3 zijn de invoergegevens van het rekenmodel weergegeven en in bijlage 1 t/m 4 zijn alle 
gegevens (objecten, ontvangerpunten, wegen, modelparameters) in numerieke vorm opgenomen.  
 
Rijlijnen kunnen worden samengevoegd indien: 

• De afstand tussen de buitenste samen te voegen rijlijnen kleiner is dan 0,7 maal de afstand tussen de 
representatieve rijlijn en het waarneempunt; 

• De weg niet asymmetrisch is ten opzichte van de representatieve rijlijn, zowel qua verkeerstoestand 
als qua weginrichting. 

 
Situaties 
De volgende situaties zijn doorgerekend: 
1. geluidbelasting vanwege de Burgemeester van Loonstraat/ Kade (incl. aftrek 5 dB); 
2. cumulatieve geluidbelasting. 
 
Bodemfactor / overdracht 
De bodem in het overdrachtsgebied is als akoestisch hard beschouwd. 
 
Rekenpunten 
De rekenpunten zijn gesitueerd ter plaatse van de gevels van de appartementen op een hoogte van 1,5 
meter, 4,5 meter, 7,5 meter en 10,5 meter boven lokaal maaiveld, afhankelijk van de situering van de 
appartementen. De rekenpunten zijn gekoppeld aan de achterliggende gevel, zodat het invallend geluid is 
bepaald.  
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5. REKENRESULTATEN 

5.1. Berekeningsresultaten 

Burgemeester van Loonstraat/ Kade 
In tabel 5.1 staan de vijf ontvangerpunten weergegeven waarop de hoogste geluidbelasting berekend is als 
gevolg van de Burgemeester van Loonstraat / Kade. De volledige lijst met rekenresultaten is terug te 
vinden in bijlage 5a. Hierbij is reeds rekening gehouden met een correctie conform artikel 110g van de 
Wet geluidhinder van 5 dB.  

Tabel 5.1 Geluidbelasting vanwege Burgemeester van Loonstraat in dB inclusief groepsreductie 

Punt Omschrijving Hoogte 
(m) 

Dag-
periode 

Avond-
periode 

Nacht-
periode 

Lden 

W03_C Westgevel appartementen (1) 10,5 42 41 32 43 
W04_B Westgevel appartementen (2) 7,5 41 40 32 42 

W05_A Zuidgevel appartementen (1) 7,5 41 40 31 42 
W14_B Zuidgevel appartementen (5) 7,5 40 39 30 41 

W03_B Westgevel appartementen (1) 7,5 40 39 30 41 

 
Uit de rekenresultaten kan worden opgemaakt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet 
overschreden wordt als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Burgemeester van Loonstraat/ 
Kade. Het aanvragen van hogere grenswaarden is derhalve niet aan de orde.  

5.2. Geluidreducerende maatregelen 

 Geluidreducerende maatregelen kunnen getroffen worden in de vorm van:  

• bronmaatregelen; 

• het realiseren van afscherming; 

• het verlagen van de maximale snelheid; 

• het verplaatsen van de appartementen.  
Gezien in onderhavige situatie geen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB is het treffen van geluidreducerende maatregelen niet noodzakelijk. 

5.3. Aanwezigheid geluidluwe gevel 

Gezien het feit dat de gemeente Steenbergen geen eigen beleid inzake ontheffingen heeft ontwikkeld zal 
bij gevelbelastingen van meer dan 53 dB een geluidluwe gevel veiliggesteld moeten worden (waar de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden wordt), met één of meer aanliggende geluidgevoelige 
ruimten. Gezien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden, is de eis van een 
geluidluwe gevel in onderhavige situatie niet aan de orde.  
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5.4. Toetsing Bouwbesluit 

In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) dient voldaan te worden aan 
het Bouwbesluit, welke eisen stelt aan de geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies (GA;k). Op 
grond van artikel 3.2 van het Bouwbesluit dient een gevel van een nieuwe woning een geluidwering van 
ten minste 20 dB te hebben. 
 
In onderhavige situatie is het vaststellen van hogere grenswaarden niet aan de orde, waardoor op grond 
van het Bouwbesluit strikt formeel gezien geen eis wordt gesteld aan de geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructie. De gevel van een nieuwe woning dient een minimale isolatie van 20 dB te hebben 
en het binnenniveau in een verblijfsgebied mag ten hoogste 33 dB bedragen. 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient echter wel een acceptabel woon- en leefklimaat 
gewaarborgd te worden, hier wordt in de volgende paragraaf nader op ingegaan. 

5.5. Ruimtelijke ordening 

In bijlage 5b zijn de rekenresultaten weergegeven als gevolg van de cumulatieve geluidbelasting (alle 
wegen samen). Hierbij zijn ook de relevante wegen met een maximum snelheid van 30 km/h 
meegenomen.  
Ten behoeve van de cumulatieve geluidbelasting is uitgegaan van de kwalificering zoals deze wordt 
gehanteerd door het RIVM (tabel 3.1). Uit de resultaten blijkt dat een deel van het plangebied een 
geluidbelasting heeft van < 55 dB en derhalve op grond van tabel 3.1 is te kwalificeren als een redelijk tot 
zeer goed woon- en leefklimaat. Echter bedraagt de geluidbelasting ter plaatse van de gevels aan de 
wegzijde van de Vestinghlaan, Lindenburghlaan en Westdam 55 dB - 60 dB, wat te kwalificeren is als een 
matig woon- en leefklimaat. 
 
Om een goed woon- en leefklimaat te garanderen wordt geadviseerd om ten behoeve van de aanvraag 
omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de 
uitwendige scheidingsconstructie uit te voeren voor de geveldelen waarop de geluidbelasting > 53 dB 
bedraagt. Hiermee wordt aangesloten bij de eis voor het binnenniveau van 33 dB conform het 
Bouwbesluit 2012 en een minimale isolatie van de gevel van een nieuwe woning van 20 dB.  
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6. CONCLUSIE 

Wet geluidhinder 
De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden ter plaatse van de appartementen als 
gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Burgemeester van Loonstraat/ Kade. De geluidbelasting 
bedraagt hier maximaal 43 dB. Het aanvragen van hogere grenswaarden bij de gemeente Steenbergen is 
derhalve niet aan de orde. Het treffen van geluidreducerende maatregelen is hierdoor eveneens niet 
noodzakelijk. 
 
Bouwbesluit 
In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) dient voldaan te worden aan 
het Bouwbesluit, welke eisen stelt aan de geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies (GA;k). Op 
grond van artikel 3.2 van het Bouwbesluit dient een gevel van een nieuwe woning een geluidwering van 
ten minste 20 dB te hebben. 
 
In onderhavige situatie is het vaststellen van hogere grenswaarden niet aan de orde, waardoor op grond 
van het Bouwbesluit formeel gezien geen eis wordt gesteld aan de geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructie.  
 
Ruimtelijke ordening 
Uit de resultaten blijkt dat een deel van het plangebied een geluidbelasting heeft van < 55 dB en derhalve 
op grond van tabel 3.1 is te kwalificeren als een redelijk tot zeer goed woon- en leefklimaat. Echter 
bedraagt de geluidbelasting ter plaatse van de gevels aan de wegzijde van de Vestinghlaan, 
Lindenburghlaan en Westdam 55 dB - 60 dB, wat te kwalificeren is als een matig woon- en leefklimaat. 
 
Om een goed woon- en leefklimaat te garanderen wordt geadviseerd om ten behoeve van de aanvraag 
omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de 
uitwendige scheidingsconstructie uit te voeren voor de geveldelen waarop de geluidbelasting > 53 dB 
bedraagt. Hiermee wordt aangesloten bij de eis voor het binnenniveau van 33 dB conform het 
Bouwbesluit 2012 en een minimale isolatie van de gevel van een nieuwe woning van 20 dB.  
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Situatieschets  





 

 

FIGUUR 2a 

Invoergegevens rekenmodel 
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Wematech Milieu Adviseurs B.V. Figuur 2a:

Invoergegevens rekenmodel

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Westdam - eerste model] , Geomilieu V2.60
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FIGUUR 2b 

Invoergegevens onderzoekslocatie 
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Invoergegevens onderzoekslocatie

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Westdam - eerste model] , Geomilieu V2.60
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BIJLAGE 1 

Invoergegevens toetspunten 



Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F

W01 Noordgevel appartementen (1)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W02 Noordgevel appartementen (2)      0,00 Relatief      4,50      7,50     10,50 -- -- --

W03 Westgevel appartementen (1)      0,00 Relatief      4,50      7,50     10,50 -- -- --

W04 Westgevel appartementen (2)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W05 Zuidgevel appartementen (1)      0,00 Relatief      7,50 -- -- -- -- --

W06 Oostgevel appartementen (1) <--> Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W07 Oostgevel appartementen (2)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W08 Zuidgevel appartementen (2)      0,00 Relatief     10,50 -- -- -- -- --

W09 Oostgevel appartementen (3)      0,00 Relatief     10,50 -- -- -- -- --

W10 Zuidgevel appartementen (3)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W11 Oostgevel appartementen (4)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W12 Westgevel appartementen (3)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W13 Zuidgevel appartementen (4)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W14 Zuidgevel appartementen (5)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W15 Oostgevel appartementen (6)      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- --

W16 Westgevel appartementen (4)      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- --

W17 Zuidgevel appartementen (6)      0,00 Relatief      4,50 -- -- -- -- --
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Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Gevel

W01 Ja

W02 Ja

W03 Ja

W04 Ja

W05 Ja

W06 Ja

W07 Ja

W08 Ja

W09 Ja

W10 Ja

W11 Ja

W12 Ja

W13 Ja

W14 Ja

W15 Ja

W16 Ja

W17 Ja
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BIJLAGE 2 

Invoergegevens objecten 



Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

1 1     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2 2    12,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3 3     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4 4     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5 5     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 6     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 7     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

8 8     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9 9     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 10     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 11     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 12     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 13     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 14     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 15     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 16     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 17     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 18     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 19     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 20    15,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 21    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 22     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 23     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 24     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 25     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 26     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 27     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28 28     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29 29     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 31     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 32    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33 33    14,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

34 34    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

35 35    11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

36 36     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

37 37     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

38 38     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

39 39     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

40 40     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

41 41     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

42 42     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

43 43     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

1 0,80 0,80 0,80

2 0,80 0,80 0,80

3 0,80 0,80 0,80

4 0,80 0,80 0,80

5 0,80 0,80 0,80

6 0,80 0,80 0,80

7 0,80 0,80 0,80

8 0,80 0,80 0,80

9 0,80 0,80 0,80

10 0,80 0,80 0,80

11 0,80 0,80 0,80

12 0,80 0,80 0,80

13 0,80 0,80 0,80

14 0,80 0,80 0,80

15 0,80 0,80 0,80

16 0,80 0,80 0,80

17 0,80 0,80 0,80

18 0,80 0,80 0,80

19 0,80 0,80 0,80

20 0,80 0,80 0,80

21 0,80 0,80 0,80

22 0,80 0,80 0,80

23 0,80 0,80 0,80

24 0,80 0,80 0,80

25 0,80 0,80 0,80

26 0,80 0,80 0,80

27 0,80 0,80 0,80

28 0,80 0,80 0,80

29 0,80 0,80 0,80

31 0,80 0,80 0,80

32 0,80 0,80 0,80

33 0,80 0,80 0,80

34 0,80 0,80 0,80

35 0,80 0,80 0,80

36 0,80 0,80 0,80

37 0,80 0,80 0,80

38 0,80 0,80 0,80

39 0,80 0,80 0,80

40 0,80 0,80 0,80

41 0,80 0,80 0,80

42 0,80 0,80 0,80

43 0,80 0,80 0,80
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BIJLAGE 3 

Invoergegevens wegen 



Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Item ID Grp.ID ISO H

Weg 2 Westdam          44           0      0,00

Weg 4 Lindenburghlaan          45           0      0,00

Weg 3 Vestinghlaan          46           0      0,00

Weg 5 Fabrieksdijk          47           0      0,00

Weg 1 Burgemeester van Loonstraat / Kade Burgemeester van Loonstraat/ Kade          37           1      0,00
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Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Lengte Hbron Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N))

Weg 2           128,92   0,75  0 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30

Weg 4           198,86   0,75  0 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30

Weg 3           110,39   0,75  0 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30

Weg 5           158,41   0,75  0 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30

Weg 1           448,92   0,75  0 W0 Referentiewegdek  50  50  50
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Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N)

Weg 2  30  30  30  30  30  30   7,20   2,40   0,70  95,00  96,30  97,50

Weg 4  30  30  30  30  30  30   7,20   2,40   0,70  95,00  96,30  97,50

Weg 3  30  30  30  30  30  30   7,20   2,40   0,70  95,00  96,30  97,50

Weg 5  30  30  30  30  30  30   7,20   2,40   0,70  95,00  96,30  97,50

Weg 1  50  50  50  50  50  50   6,25   5,00   0,63  92,50  92,50  92,50
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Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N)

Weg 2   4,00   3,00   2,00   1,00   0,70   0,50    212,11     71,67     21,16      8,93      2,23      0,43

Weg 4   4,00   3,00   2,00   1,00   0,70   0,50    126,47     42,73     12,62      5,33      1,33      0,26

Weg 3   4,00   3,00   2,00   1,00   0,70   0,50     94,05     31,78      9,38      3,96      0,99      0,19

Weg 5   4,00   3,00   2,00   1,00   0,70   0,50    560,40    189,36     55,92     23,60      5,90      1,15

Weg 1   5,00   5,00   5,00   2,50   2,50   2,50    701,32    561,06     70,69     37,91     30,33      3,82
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Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(D) ZV(A) ZV(N) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k

Weg 2      2,23      0,52      0,11   86,38   91,12   99,44   97,96  101,18   94,67   89,59

Weg 4      1,33      0,31      0,06   84,14   88,88   97,19   95,71   98,93   92,42   87,35

Weg 3      0,99      0,23      0,05   82,85   87,59   95,91   94,43   97,64   91,13   86,06

Weg 5      5,90      1,38      0,29   90,60   95,34  103,66  102,18  105,39   98,88   93,81

Weg 1     18,95     15,16      1,91   84,58   91,88   98,72  103,29  109,11  105,75   99,03
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Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k

Weg 2   84,60  105,32   81,07   85,61   93,54   92,90   96,23   89,61   84,50

Weg 4   82,36  103,07   78,83   83,36   91,30   90,65   93,98   87,37   82,26

Weg 3   81,07  101,78   77,54   82,08   90,01   89,37   92,70   86,08   80,97

Weg 5   88,82  109,53   85,29   89,83   97,76   97,12  100,45   93,83   88,72

Weg 1   89,96  112,00   83,61   90,91   97,75  102,32  108,15  104,79   98,06
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Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k

Weg 2   78,90  100,07   75,16   79,47   86,82   87,30   90,72   84,00   78,86

Weg 4   76,65   97,83   72,91   77,22   84,58   85,05   88,48   81,75   76,61

Weg 3   75,37   96,54   71,62   75,93   83,29   83,76   87,19   80,47   75,33

Weg 5   83,12  104,29   79,38   83,69   91,04   91,52   94,94   88,22   83,08

Weg 1   88,99  111,04   74,61   81,91   88,75   93,33   99,15   95,79   89,06
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Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 8k LE (N) Totaal LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

Weg 2   72,50   94,26 -- -- -- -- -- -- -- --

Weg 4   70,26   92,01 -- -- -- -- -- -- -- --

Weg 3   68,97   90,73 -- -- -- -- -- -- -- --

Weg 5   76,72   98,48 -- -- -- -- -- -- -- --

Weg 1   80,00  102,04 -- -- -- -- -- -- -- --
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Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE P4 Totaal

Weg 2 --

Weg 4 --

Weg 3 --

Weg 5 --

Weg 1 --
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BIJLAGE 4 

Invoergegevens modelparameters 

 



Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model

Verantwoordelijke FG

Rekenmethode RMW-2012

Aangemaakt door FG op 7-10-2014

Laatst ingezien door FG op 20-10-2014

Model aangemaakt met Geomilieu V2.60

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Standaard bodemfactor 0,00

Zichthoek [grd] 2

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard

C0 waarde 3,50

Maximum aantal reflecties 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --

Max. refl.afstand van rekenpunt --

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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Commentaar
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BIJLAGE 5a 

Rekenresultaten Burgemeester van Loonstraat/ Kade 
(incl. aftrek 5 dB) 

 



Rapport: Resultatentabel

Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Burgemeester van Loonstraat/ Kade

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W03_C Westgevel appartementen (1) 10,50 41,67 40,70 31,71 42,67

W04_B Westgevel appartementen (2) 7,50 41,47 40,50 31,50 42,46

W05_A Zuidgevel appartementen (1) 7,50 40,76 39,79 30,79 41,75

W14_B Zuidgevel appartementen (5) 7,50 40,40 39,43 30,44 41,40

W03_B Westgevel appartementen (1) 7,50 40,27 39,30 30,30 41,26

W13_B Zuidgevel appartementen (4) 7,50 39,67 38,70 29,71 40,67

W16_A Westgevel appartementen (4) 4,50 39,31 38,34 29,34 40,30

W08_A Zuidgevel appartementen (2) 10,50 39,25 38,28 29,29 40,25

W04_A Westgevel appartementen (2) 4,50 38,88 37,91 28,91 39,87

W12_B Westgevel appartementen (3) 7,50 38,31 37,34 28,34 39,30

W17_A Zuidgevel appartementen (6) 4,50 37,13 36,16 27,17 38,13

W14_A Zuidgevel appartementen (5) 4,50 36,08 35,11 26,11 37,07

W03_A Westgevel appartementen (1) 4,50 35,77 34,81 25,81 36,77

W15_B Oostgevel appartementen (6) 7,50 35,29 34,32 25,32 36,28

W13_A Zuidgevel appartementen (4) 4,50 35,05 34,08 25,09 36,05

W02_C Noordgevel appartementen (2) 10,50 34,03 33,06 24,06 35,02

W06_B Oostgevel appartementen (1) 7,50 33,34 32,37 23,37 34,33

W12_A Westgevel appartementen (3) 4,50 32,79 31,82 22,82 33,78

W02_B Noordgevel appartementen (2) 7,50 32,74 31,77 22,77 33,73

W09_A Oostgevel appartementen (3) 10,50 32,48 31,51 22,51 33,47

W10_B Zuidgevel appartementen (3) 7,50 32,38 31,41 22,41 33,37

W01_B Noordgevel appartementen (1) 7,50 31,74 30,77 21,78 32,74

W15_A Oostgevel appartementen (6) 4,50 31,14 30,17 21,18 32,14

W11_B Oostgevel appartementen (4) 7,50 30,41 29,44 20,44 31,40

W10_A Zuidgevel appartementen (3) 4,50 29,53 28,56 19,56 30,52

W07_B Oostgevel appartementen (2) 7,50 29,22 28,25 19,26 30,22

W02_A Noordgevel appartementen (2) 4,50 29,05 28,08 19,08 30,04

W01_A Noordgevel appartementen (1) 4,50 28,33 27,36 18,36 29,32

W06_A Oostgevel appartementen (1) 4,50 28,00 27,03 18,04 29,00

W07_A Oostgevel appartementen (2) 4,50 26,90 25,93 16,93 27,89

W11_A Oostgevel appartementen (4) 4,50 26,73 25,76 16,77 27,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE 5b 

Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting  
(excl. aftrek 5 dB) 

 
 

 



Rapport: Resultatentabel

Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

W04_A Westgevel appartementen (2) 4,50 59,82 54,75 48,78 59,49

W04_B Westgevel appartementen (2) 7,50 59,71 54,80 48,70 59,41

W03_A Westgevel appartementen (1) 4,50 59,73 54,58 48,68 59,38

W16_A Westgevel appartementen (4) 4,50 59,71 54,67 48,67 59,38

W02_A Noordgevel appartementen (2) 4,50 59,68 54,46 48,62 59,32

W03_B Westgevel appartementen (1) 7,50 59,56 54,58 48,54 59,25

W03_C Westgevel appartementen (1) 10,50 59,06 54,21 48,06 58,78

W01_A Noordgevel appartementen (1) 4,50 59,12 53,89 48,06 58,75

W02_B Noordgevel appartementen (2) 7,50 58,94 53,75 47,88 58,58

W01_B Noordgevel appartementen (1) 7,50 58,36 53,16 47,30 58,00

W17_A Zuidgevel appartementen (6) 4,50 58,15 53,07 47,11 57,82

W02_C Noordgevel appartementen (2) 10,50 58,09 52,93 47,04 57,74

W13_B Zuidgevel appartementen (4) 7,50 57,12 52,27 46,11 56,84

W05_A Zuidgevel appartementen (1) 7,50 56,91 52,24 46,04 56,70

W14_B Zuidgevel appartementen (5) 7,50 56,96 52,18 45,96 56,69

W13_A Zuidgevel appartementen (4) 4,50 56,55 51,46 45,50 56,21

W14_A Zuidgevel appartementen (5) 4,50 56,35 51,31 45,31 56,02

W12_B Westgevel appartementen (3) 7,50 54,47 49,75 43,50 54,22

W06_B Oostgevel appartementen (1) 7,50 53,58 48,54 42,54 53,25

W11_A Oostgevel appartementen (4) 4,50 53,32 48,12 42,25 52,96

W11_B Oostgevel appartementen (4) 7,50 53,27 48,13 42,22 52,92

W12_A Westgevel appartementen (3) 4,50 53,24 48,19 42,18 52,91

W06_A Oostgevel appartementen (1) 4,50 53,08 47,90 42,01 52,72

W15_B Oostgevel appartementen (6) 7,50 52,97 48,09 41,95 52,68

W15_A Oostgevel appartementen (6) 4,50 52,36 47,28 41,31 52,02

W08_A Zuidgevel appartementen (2) 10,50 49,24 45,82 38,47 49,32

W10_B Zuidgevel appartementen (3) 7,50 46,46 42,01 35,48 46,26

W07_B Oostgevel appartementen (2) 7,50 45,58 40,79 34,52 45,29

W09_A Oostgevel appartementen (3) 10,50 44,14 40,17 33,16 44,04

W07_A Oostgevel appartementen (2) 4,50 44,29 39,44 33,28 44,01

W10_A Zuidgevel appartementen (3) 4,50 42,08 37,88 31,03 41,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Verkeersgegevens 
 
 
 
 
 

 
  

 
 



 

 

 
VERKEERSGEGEVENS       BIJLAGE 6 
 
Onderstaand zijn de verkeersgegevens weergegeven t.b.v. het akoestisch onderzoek in verband met de 
herontwikkeling van locatie Villa Moors aan de Westdam 1 te Steenbergen. 
 

Tabel 1: Verkeersintensiteiten 2025, Burgemeester van Loonstraat/ Kade te Steenbergen. 

Weg: Burgemeester van Loonstraat/ Kade 

Intensiteit 2020: 11.261 
Autonome groei per jaar: 1,5 % 

Verharding Asfalt (referentie wegdek) 
Snelheid 50 km/h 

Intensiteit 2025 12.131 
Verdeling (in %) Dagperiode 

07 - 19 u 
Avondperiode   

19 - 23 u 
Nachtperiode    

23 – 07 u 

Lichte voertuigen 92,5 92,5 92,5 
Middelzware voertuigen 5,0 5,0 5,0 

Zware voertuigen 2,5 2,5 2,5 
Uurintensiteit 6,25 5,0 0,63 

 
Opmerkingen: 

• Voor de autonome groei is uitgegaan van dezelfde gegevens als de Westdam (1,5 %). 

• De verkeersintensiteiten zijn ontleend aan het akoestisch onderzoek van Van Zanten ingenieurs 
(rapport MW/PS/WVS0801R001, d.d. 04-02-2008) 
 

Tabel 2: Verkeersintensiteiten 2025, Westdam te Steenbergen. 

Weg: Westdam2 
Intensiteit 2006: 2337 

Autonome groei per jaar: 1,5 % 
Verharding Klinkers 

Snelheid 30 km/h 
Intensiteit 2025 3101 

Verdeling (in %) Dagperiode 
07 - 19 u 

Avondperiode    
19 - 23 u 

Nachtperiode    
23 – 07 u 

Lichte voertuigen 95,0 96,3 97,5 

Middelzware voertuigen 4,0 3,0 2,0 
Zware voertuigen 1,0 0,7 0,5 

Uurintensiteit 7,2 2,4 0,7 

 

                                                             
2 Verkeersgegevens gebaseerd op akoestisch onderzoek Agel 2007 t.b.v. bestemmingsplan ‘De 
Lindentuin” 01-03-2012 



 

 

 

Tabel 3: Verkeersintensiteiten 2025, Lindenburghlaan te Steenbergen. 

Weg: Lindenburghlaan 

Intensiteit 2020: 1.716 
Autonome groei per jaar: 1,5 %3 

Verharding Klinkers 
Snelheid 30 km/h 

Intensiteit 2025 1.849 
Verdeling (in %) Dagperiode 

07 - 19 u 
Avondperiode 19 

- 23 u 
Nachtperiode 23 

– 07 u 

Lichte voertuigen 95,0 96,3 97,5 
Middelzware voertuigen 4,0 3,0 2,0 

Zware voertuigen 1,0 0,7 0,5 
Uurintensiteit 7,2 2,4 0,7 

 

Tabel 4: Verkeersintensiteiten 2025, Vestinghlaan te Steenbergen. 

Weg: Vestinghlaan 
Intensiteit 2020: 1.276 

Autonome groei per jaar: 1,5 %3 
Verharding Klinkers 

Snelheid 30 km/h 
Intensiteit 2025 1.375 

Verdeling (in %) Dagperiode 
07 - 19 u 

Avondperiode    
19 - 23 u 

Nachtperiode    
23 – 07 u 

Lichte voertuigen 95,0 96,3 97,5 

Middelzware voertuigen 4,0 3,0 2,0 
Zware voertuigen 1,0 0,7 0,5 

Uurintensiteit 7,2 2,4 0,7 

 

Tabel 5: Verkeersintensiteiten 2025, Fabrieksdijk te Steenbergen. 

Weg: Fabrieksdijk 

Intensiteit 2020: 7.605 
Autonome groei per jaar: 1,5 %3 

Verharding Klinkers 
Snelheid 30 km/h 

Intensiteit 2025 8.193 
Verdeling (in %) Dagperiode 

07 - 19 u 
Avondperiode   

19 - 23 u 
Nachtperiode    

23 – 07 u 

Lichte voertuigen 95,0 96,3 97,5 
Middelzware voertuigen 4,0 3,0 2,0 

Zware voertuigen 1,0 0,7 0,5 
Uurintensiteit 7,2 2,4 0,7 

 
 

                                                             
3 Voor de autonome groei en de voertuigverdeling is uitgegaan van dezelfde gegevens als de Westdam 
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Geachte College, 

Een deel van uw gemeente is gelegen in het invloedsgebied van één of meerdere Brzo bedrijven en/of van 
een spoorlijn, autoweg of buisleiding. Uw beleid en de besluiten externe veiligheid inrichtingen c.q. 
Buisleidingen en Transportroutes verplicht u het groepsrisico te verantwoorden van ieder ruimtelijk besluit 
dat u in dit invloedsgebied neemt. Verder dient u het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en 
West- Brabant iedere keer in de gelegenheid te stellen om te adviseren inzake de rampenbestrijding en de 
zelfredzaamheid. 

Werkingssfeer advies 
Met deze brief voorzien wij u van een standaard advies 2015, voor ruimtelijke ontwikkelingen in het 
invloedsgebied van een Bevi inrichting en/of de infrastructuur. U kunt dit standaard advies gebruiken voor de 
verantwoording van het groepsrisico voor ruimtelijke ontwikkelingen. In onderstaand overzicht kunt u zien 
wanneer u het standaardadvies kunt gebruiken en wanneer u de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant 
in de gelegenheid moet stellen een maatwerkadvies uit te brengen. 

Standaard advies 
1. Ontwikkelingen buiten de 750 m 1 van een niet-categoriale Bevi inrichting. 
2. Ontwikkelingen buiten de 200 m 1 van een categoriale Bevi inrichting, spoorlijn, autoweg, waterweg of 

buisleiding 1. 
3. Ontwikkeling buiten de 30 m 1 en tot een afstand van 200 m 1 van een categoriale Bevi inrichting, 

spoorlijn, autoweg, waterweg of buisleiding waarin geen nieuwe bijzonder kwetsbare objecten worden 
toegestaan. 

4. Kleine bestemmingsplannen behoudens ruimtelijke plannen waarin bijzonder kwetsbare objecten 
worden mogelijk gemaakt. 

1 Spoorlijn, autoweg, waterweg en buisleiding welke als risicovolle infrastructuur zijn benoemd in het besluit externe 
veiligheid transport. 
2 Kinderdagverblijven, buitenspeeltuinen, basisscholen en zorgcentra zoals: ziekenhuizen, verpleegtehuizen, hospices of 
tehuizen voor verstandelijk en/of lichamelijke gehandicapten, kampeerterreinen, evenemententerreinen of gebouwen met 
veel bezoekers en de vitale infrastructuur. 
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Maatwerkadvies 
1. Ontwikkeling binnen de 750 m 1 meter van een niet-categoriale Bevi inrichting. 
2. Ontwikkelingen binnen de 30 m 1 van een spoorlijn, autoweg of buisleiding. 
3. Ontwikkeling buiten de 30 m 1 en tot een afstand van 200 m van een categoriale Bevi inrichting, 

spoorlijn, autoweg of buisleiding waarin de komst van nieuwe bijzonder kwetsbare objecten wordt 
mogelijke gemaakt. 

4. Bestemmingsplannen waarin Bevi inrichtingen mogelijk gemaakt worden of aanwezig zijn. 
5. Milieuvergunningen voor Bevi inrichtingen. 

Het beleid van de Veiligheidsregio is dat alle nieuwe bijzonder kwetsbare objecten zoveel mogelijk geweerd 
dienen te worden binnen de 750 m 1 van een niet-categoriale Bevi inrichting en nieuwe bijzonder kwetsbare 
objecten binnen 200 meter van een categoriale Bevi inrichting en risicovolle infrastructuur. 

Verantwoording van het groepsrisico 
Dit advies ontslaat u niet van de verplichting om bij uw besluit het groepsrisico te verantwoorden. In deze 
verantwoording kunt u voor de volgende onderdelen gebruik maken van dit advies voor de onderdelen: 
a) mogelijk te treffen maatregelen ter verbetering van de veiligheid; 
b) mogelijkheden voor de rampenbestrijding; 
c) mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen. 

De Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant geeft het advies om kwetsbare personen via ruimtelijke 
besluiten beter te beschermen. Reden hiervoor is dat het niet alleen gaat om het wel of niet kunnen vluchten 
of schuilen uit een eventueel effectgebied. Ook het feit dat bij blootstelling aan toxische stoffen kleine 
kinderen, zieke en oudere personen eerder het slachtoffer zullen worden dan gezonde personen van 
middelbare leeftijd speelt hierin een rol. 

Het is uw bevoegdheid om af te wijken van een advies van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. De 
afwijking dient u dan wel nadrukkelijk in de verantwoording van het groepsrisico van het betreffende 
ruimtelijke plan te motiveren. 

Scenario's 
De scenario's waardoor het plangebied getroffen kan worden is afhankelijk van de aanwezige risicobron 
(risicovolle inrichting, weg, water en/of spoor). De meest voorkomende scenario's welke zich zullen 
voordoen, wanneer er sprake is van een situatie voor een standaard advies zijn: 

Toxische wolk 
Er komt een wolk met giftige stoffen vrij die zich verspreid in de omgeving. Deze kan ontstaan als gevolg 
van: 
» een brand bij een inrichting met gevaarlijke stoffen (giftige verbrandingsproducten, rookwolk), 
» en/of het lek raken van een container/tankwagen/etc met gevaarlijke stoffen (door uitdamping 

verspreiding in de omgeving). 

Aanwezigen in het plangebied die worden blootgesteld aan de toxische wolk kunnen ernstige 
gezondheidsschade oplopen en kwetsbare groepen (longpatiënten, kleine kinderen etc.) kunnen in een 
'worstcase scenario' overlijden. Overige gevolgen zijn last van de luchtwegen en branderige ogen. 

Explosie 
Een explosie kan optreden bij een LPG tankstation, bij een inrichting of bij het transport van onder druk 
vervoerd gas (weg, water en/of spoor). Door het instantaan falen, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk, 
komt de inhoud spontaan en explosief vrij. De stof zal waarschijnlijk ontbranden wat eveneens voor schade 
zorgt. 
Het 'worstcase scenario' is dat de tank door een externe brand wordt opgewarmd, waardoor deze door de 
oplopende interne druk faalt. Hierdoor komt de inhoud onder zeer grote druk explosief vrij en ontbrandt 
direct. 

De warmtestraling in de omgeving is direct dodelijk zowel binnen als buiten. Op grotere afstand zullen 
aanwezigen brandwonden oplopen. Verder isl er veel schade aan gebouwen als gevolg van de druk 
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Fakkelbrand 
Dit scenario treed op bij aardgastransportleidingen. Door een lekkage, scheur of volledige breuk van de 
buisleiding kan het aardgas vrijkomen en tot ontbranding worden gebracht door een ontstekingsbron in de 
nabijheid. Het vrijgekomen aardgas zal hierbij in brand vliegen wat gepaard gaat met een druk en hevige 
hitteontwikkeling in de vorm van een fakkelbrand. Door de hitte kunnen personen overlijden en/of 
brandwonden oplopen. 

Mogelijke maatregelen ter verbetering van de veiligheid (a) onderdeel van de verantwoording 
Groepsrisico 
Ter verbetering van de veiligheid adviseren wij u de volgende standaard maatregelen te (laten) treffen: 

1. Actief communiceren met de burgers in het invloedsgebied over de risico's en de mogelijk te nemen 
maatregelen. Werknemers en bewoners moeten op de hoogte zijn van wat men moet doen in geval van 
een ongeval. Dit vraagt om een actief beleid op het gebied van risicocommunicatie. 

2. De inrichtinghouders te stimuleren in hun ontruimingsplan aandacht te besteden aan externe incidenten. 
De BHV organisatie moet niet alleen voorbereid zijn op interne incidenten, maar moet ook weten hoe te 
handelen bij een incident met toxische stoffen of toxische verbrandingsproducten in de omgeving. Vanaf 
2015 wordt in de Veiligheidsregio MWB het alerteringssysteem CBIS operationeel, wat als hulpmiddel 
voor BHV organisaties gebruikt kan worden. 

Bij bestemmingplannen waarbij zich een toxisch scenario kan voordoen adviseren wij u tevens de volgende 
maatregelen: 

1. Bij gebruik van mechanische ventilatie in nieuwe bouwwerken: een afsluitbare mechanische ventilatie 
toe te passen. 
Bij het vrijkomen van toxische stoffen zullen deze door de mechanische ventilatie de gebouwen 
ingezogen worden. In het algemeen is een mechanische ventilatie niet (makkelijk) uit te zetten. Om 
binnen afgeschermd te zijn van toxische stoffen moet de ventilatie of centraal of met een noodknop uit 
te zetten zijn. 

2. Extra controle bij bouwvergunningen op de detaillering van gevels en ramen, waardoor overmatige 
ventilatie als gevolg van tocht niet kan plaatsvinden. Wanneer de voorwaarden uit het bouwbesluit 2012 
strikt worden nageleefd blijft het binnenklimaat van een bouwwerk voldoende veilig gedurende ca 4 uur. 

Mogelijkheden voor de rampenbestrijding (b) onderdeel van de verantwoording Groepsrisico 
Opkomsttijd 
Voor een goede bestrijdbaarheid is het noodzakelijk dat de brandweer voldoende snel ter plaatse kan 
komen. De knelpunten met de opkomsttijd binnen uw gemeente kunt u globaal terug zien in de afbeelding in 
de bijlage 1, Voor een exacte opkomsttijd kunt u de postcodechecker raadplegen op: 
brandweermwb.nl/Brandveiligheid/Brandweerbereikbaarheid. 

Door het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn in het Dekkings- en 
spreidingsplan 2011-2014 de opkomsttijden voor de brandweer vastgesteld. In onderstaande tabel zijn deze 
opkomsttijden weergegeven: 

Acht minuten Twaalf minuten 
woonfunctie voor 2003 woonfunctie na 2003 
celfunctie kantoorfunctie 
gezondheidszorgfunctie winkelfunctie 
logiesfunctie onderwijsfunctie overige 
onderwijsfunctie basisonderwijs tot 12 jaar industriefunctie 
bijeenkomstfunctie bestemd voor sportfunctie 
kinderdagopvang 

bijeenkomstfunctie overige 
overige gebruiksfunctie 
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Wanneer een ontwikkeling plaatsvindt buiten de genoemde opkomsttijd moeten er maatregelen worden 
getroffen. Door de Veiligheidsregio is een Toolbox met instrumenten ontwikkeld, welke de gemeente kan 
gebruiken ter compensatie van de te lange opkomsttijden. Wij adviseren u de Toolbox te implementeren 
binnen uw gemeentelijke organisatie. 

Waarschuwinqs- en alarmeringsinstallatie 
Binnen de bebouwde kom is er veelal voldoende dekking van de WAS-installatie daarnaast is NL Alert 
operationeel voor vele mobiele telefoons. Bij ontwikkelingen buiten de bebouwde kom adviseren wij u na te 
gaan of de dekking voldoende is. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de dekking van de WAS-
installatie in uw gemeente. 

Bluswatervoorzieninq 
Om een brand in het plangebied te kunnen bestrijden is het noodzakelijk dat er voldoende primair en 
secundair bluswater aanwezig is. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij eveneens een 
omgevingsvergunning deelzaak bouwen noodzakelijk is, wordt de aanwezigheid van bluswater in het kader 
van deze vergunning getoetst. Bij nieuwe uitbreidingsplannen en of grote lokale ontwikkelingen zult u 
hierover separaat advies moeten vragen bij de Brandweer Midden en West Brabant. 

Bereikbaarheid 
De planlocatie moet bereikbaar zijn voor voertuigen van hulpverleningsdiensten. De eisen ten aanzien van 
de bereikbaarheid zijn opgenomen in de brancherichtlijn handreiking bluswatervoorziening en 
bereikbaarheid. Als de wegen in het plangebied voldoen aan de CROW 165 zijn geen problemen met de 
bereikbaarheid te verwachten. 

Zelfredzaamheid (c) onderdeel van de verantwoording Groepsrisico 
In de verantwoording moet u aangeven hoe het is gesteld met de zelfredzaamheid van de aanwezigen in het 
plangebied. In onderstaande tabel is de zelfredzaamheid van aanwezigen voor een aantal standaard 
functies beoordeeld. Bij de beoordeling zijn de volgende aspecten mee genomen: 
» Fysieke gesteldheid bewoners of aanwezigen: kunnen de personen zich tijdig voortbewegen en 

zelfstandig in veiligheid brengen? 
» Zelfstandigheid bewoners of aanwezigen: kunnen de personen zelfstandig een gevaarinschatting 

maken en zich zelfstandig in veiligheid brengen? 
» Alarmeringsmogelijkheden bewoners of aanwezigen: kunnen de personen tijdig worden gealarmeerd? 
« Vluchtmogelijkheden gebouw S omgeving: heeft het gebouw voldoende vluchtmogelijkheden? Is het 

gebouw geschikt om te schuilen? Zijn er voldoende mogelijkheden om het gebied te ontvluchten? 
» Mogelijkheden tot gevaarinschatting van het toxisch scenario: laat het ongeval zich tijdig aankondigen 

en is de dreiging herkenbaar door het afgaan van de WAS installatie en/of NL Alert? En is de dreiging 
duidelijk herkenbaar? 
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Scenario Gebouw
type 

Afwegingscriteria 

Scenario Gebouw
type 

Fysieke 
gesteldheid 
personen 

Zelfstandig
heid 
personen 

Alarmerings
mogelijkheden 
personen en 
aanwezigen 

Vlucht
mogelijkheden 
gebouw Ã 
omgeving 

Gevaar-
inschattings-
mogelijkheden-
scenario 

Toxisch 

Woning + + +I- +I-

Toxisch 

Kantoor + + +I-

Toxisch Detailhandel + + + +I-Toxisch 
Bedrijf + + +I- +I- +I-

Toxisch 

Bijzonder 
kwetsbaar 3 - - + +I-

Explosie 

Woning + +I- +I- +I-

Explosie 

Kantoor + -t- +I- +I-

Explosie Detailhandel + + +I- +I-Explosie 
Bedrijfs + + +I- +I- +Z-Explosie 

Bijzonder 
kwetsbaar - - + +I- +I-

De genoemde maatregel risicocommunicatie verbetert de zelfredzaamheid voor wat betreft de 
inschattingsmogelijkheden van gevaar. De genoemde maatregelen ventilatie en detaillering verbeteren de 
vluchtmogelijkheden/schuilmogelijkheden. Aandachtspunt zijn bedrijfsloodsen waar meerdere personen 
verblijven. De eisen voor de luchtdichtheid van loodsen zijn vrij laag, waardoor de luchtkwaliteit gedurende 
een toxisch scenario niet voor 4 uur is gegarandeerd. 

Hoogachtend, 
Namens het Algemeen Bestuur van de 
Sectorhoofdr Risicobeheersing, 

Midden- en West-Brabant, 

A . ŕ ľ ř ĴTB? uncx 

Bijlage 1 Opkomsttijden van de gemeente. 
Bijlage 2 Overzicht WAS installatie in de gemeente. 
Bijlage 3 Folder van standaard tot maatwerk 

3 Deze functie kan alleen voorkomen als bestaande functie. Wanneer het een nieuwe functie betreft, moet er een 
gedetailleerd advies worden aangevraagd. 
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Bijlage 2 
Aanwezigheid WAS installatie 
Gemeente: Steenbergen 
05-01-2015 

İ W N İ / ' 

3 wttera 

Steenbergen 

Oud-Vossemeer 
N656 

P 

A 
g d Ouölantísche 

Wafe/gatïũ 

Batrìeers/oop 
«I 

is, T holen 

'nsL, Halst 

Lange Water 

Heijniri 

c-íikii-ek 

Oemekreek 

RnosBrKtaalschp 
Vliet \ 

Kruisland 

B t t . 

Rosada Fashion Outlet fcj 



Categor ia le inr icht ingen 

Het Bevi maakt onderscheid tussen inr icht ingen waar

voor een QRA (kwant i ta t ieve risicoanalyse) opgesteld 

moet worden en inr icht ingen waarvoor vaste afstanden 

gelden, de zogenaamde categoriale inr icht ingen. Met 

de wi jz ig ingen van het Bevi en de Revi zijn meer inr ich

t ingen categoriaal geworden . Dit betekent dat er voor 

de bepal ing van de 10-6 contour (het p laatsgebonden 

risico) geen QRA ui tgevoerd hoe f t te wo rden . Categoria

le inr icht ingen zijn aangewezen in art ikel 4 van het Bevi. 

Daarnaast is er op grond van art ikel 2 eerste lid onder h 

nog een mogel i jkheid voor de Minister om categoriale 

inr icht ingen aan te wi jzen. 

Voor de PGS 15 opslagen is in art ikel 3 van de Revi 

bepaald dat het niet verpl icht is om de afstanden uit de 

tabel te gebruiken, er mag ook alt i jd wo rden gerekend. 

Uiteraard moet daarbi j wel de nieuwe rekenmethodiek 

worden gebru ik t . Voor alle andere categoriale inr icht in

gen ge ld t dat de vaste afstanden uit de Revi gebru ik t 

moeten worden . 

1. Inr icht ingen waar meer dan 1.500 kg ammoniak in een 

insluitsysteem aanwezig is, niet zi jnde een onderdeel 

van een koel- of vriesinstallatie met ammoniak. 

2. Inr icht ingen waar meer dan 150m 3 zeer licht on tv lam

bare of licht ontv lambare vloeistof in een bovengronds 

insluitsysteem aanwezig is. 

3. Inr icht ingen waar meer dan 13m 3 propaan of meer dan 

13m 3 acetyleen in een insluitsysteem aanwezig is. 

4. Inr icht ingen waar een cyanidehoudend bad ten behoe

ve van het aanbrengen van metaal lagen aanwezig is 

met een inhoud van meer dan 100 liter. 

5. Inr icht ingen waar een g i f t ige of zeer g i f t i ge stof in een 

insluitsysteem met een inhoud van meer dan 1.000 liter 

aanwezig is. 

Inr icht ingen waar in enige opslagvoorziening een 

g i f t i ge of zeer g i f t ige stof in gasflessen aanwezig is en 

waarbi j de to ta le wa te r inhoud van de gasflessen met 

g i f t i ge of zeer g i f t ige inhoud in die opslagvoorziening 

meer bedraagt dan 1.500 liter. 

7. Inr icht ingen waar aardgasdruk gereduceerd w o r d t of 

aardgashoeveelheid gemeten wo rd t , voor zover de 

gastoevoerleiding een grotere d iameter heef t dan 20 

inch. 

Let op ! Betrek B r a n d w e e r Midden- en 

West -Brabant al t i jd bij 

» N ieuwe on tw ikke l ingen zoals LNG/CNG 

s ta t ions 
» Kege l l igp laa tsen bij v a a r w e g e n e n of h a v e n s 

PR contouren v a n versch i l l ende ca tegor ia le 

inr icht ingen k u n n e n groter zi jn d a n 30 meter . 
Houd hierbi j rekening m e t de project ie v a n 

(beperkt ) k w e t s b a r e ob jec ten . 

Meer in format ie 
Kijk voor meer in format ie over standaard adviezen 

en de standaard veran twoord ing groepsrisico op 

www.verbeterprogrammagroepsr is ico.n l en ga naar 

regioteam Midden- en West-Brabant. 

Voor telefonische in format ie : 06 536 25 089. 

B R A N D W E E R ^ 
M i d d e n - en W e s t - B r a b a n t 

Uitgave Brandweer M idden - en West-Brabant 

Postbus 3208 

5003 DË Tilburg 

oktober 2014 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend 

w w w . b r a n d w e e r m w b . n l 

M i d d e n - e n W e s t - B r a b a n t 
B R A N D W E E R 



Wat zi jn b i jzonder k w e t s b a r e ob jec ten? 
Bijzonder kwetsbare objecten zi jn: k inderdagverbl i jven, 

bu i tenspeel tu inen, basisscholen, zorgcentra (zoals: 

z iekenhuizen, verpleeghuizen, hospices of tehuizen 

voor verstandel i jk of l ichameli jke gehandicapten), 

kampeer ter re inen, evenemententerre inen of 

gebouwen met veel bezoekers en de vi tale 

infrastructuur. 

In a fw i j k i ng van kwetsbare objecten, te beoordelen op 

de buitengevels, gelden extra afstanden bij objecten of 

bij geb ieden in de openlucht waar bi jzonder kwetsbare 

personen aanwezig zi jn. De afstand w o r d t dan bepaald 

door : 

» de grens van het gebied dat bestemd is voor het 

verbl i j f van zieken, ouderen, gehandicapten of 

minder ja r igen, indien het desbetref fende object 

een ziekenhuis, bejaardenhuis, verpleeghuis, school, 

g e b o u w of een gedeel te van een gebouw is dat 

bestemd is voor dagopvang van minder jar igen, 

of wanneer het om een open luch tzwembad of 

speeltuin gaat; 

» de grens van het gebied dat bestemd is voor het 

verbl i j f van personen, indien het desbetref fende 

object een spor t ter re in of een kampeer- of ander 

recreat ieterrein is dat bestemd is voor het verbl i j f 

van personen gedurende meerdere aaneengesloten 

dagen. 

Brandweer Midden- en West-Brabant adviseert gemeenten op het gebied van externe 
veiligheid rond ruimtelijke plannen. Deze uitgave laat zien in welke gevallen gemeenten 
een standaard advies kunnen verwachten en in welke gevallen zij mogen rekenen op een 
maatwerk advies. Daarbij besteden we in het bijzonder aandacht aan de vestiging van 
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten ten opzichte van risicobronnen. 

De algemene regel is dat gemeenten een standaard advies 

ontvangen voor ruimtelijke plannen op bepaalde afstanden 

van Bevi inrichtingen en de transportroutes van gevaarlijke 

stoffen over weg, water en spoor en door buisleidingen. Veel 

gemeenten hebben in hun Beleidsvisie Externe Veiligheid 

vastgelegd hoe zij omgaan met locaties voor kwetsbare ob

jecten en beperkt kwetsbare objecten evenals voor risicovolle 

activiteiten ten opzichte van risicobronnen. Deze visies vormen 

doorgaans een verbetering van de veiligheid, waardoor Brand

weer Midden- en West-Brabant de mogelijkheid heeft om het 

gebruik van standaard adviezen uit te breiden. Met deze stan

daardisering komt meer tijd vrij voor adviezen over plannen en 

ontwikkelingen, waarvan de effecten zeer ernstig kunnen zijn. 

Denk hierbij aan adviezen bij vestiging van risicovolle bedrijven 

en aan maatwerk adviezen voor ruimtelijke plannen waarbij 

het om bijzonder kwetsbare objecten gaat. 

Wanneer standaard en wanneer maatwerk? 

1. Een standaard advies wordt opgesteld voor plannen buiten 

750 m1 van een niet-categoriale Bevi inrichting. 

2. Een gedetailleerd maatwerk advies wordt opgesteld voor 

plannen binnen 750 m' van een niet-categoriale Bevi 

inrichting. In deze plannen worden in de regel alle nieuwe 

bijzonder kwetsbare objecten geweerd. 

3. Een standaard advies wordt opgesteld voor plannen buiten 

200 m 1 van een categoriale Bevi inrichting, spoorlijn, auto

weg, waterweg of buisleiding. 

4. Een gedetailleerd maatwerk advies wordt opgesteld voor 

plannen binnen 200 m1 van een categoriale Bevi inrichting. 

In deze plannen worden in de regel alle nieuwe bijzonder 

kwetsbare objecten geweerd. 

5. Voor plannen buiten 30 m 1 en tot een afstand van 200 m' 

van een spoorlijn, autoweg, waterweg of buisleiding ont

moedigen we de komst van nieuwe bijzonder kwetsbare 

objecten. Indien in ruimtelijke besluiten nieuwe bijzonder 

kwetsbare objecten toch in deze zone worden bestemd, 

wordt een gedetailleerd advies opgesteld. In alle andere 

gevallen is er sprake van een standaard advies. 

6. Een gedetailleerd maatwerk advies wordt opgesteld voor 

plannen binnen 30 m 1 van een spoorlijn, autoweg, water

weg of buisleiding. In deze plannen worden in de regel alle 

nieuwe bijzonder kwetsbare objecten geweerd. 

7. Bestemmingsplannen met Bevi inrichtingen worden voorzien 

van een gedetailleerd maatwerk advies. 

8. Conserverende bestemmingsplannen vallen in principe 

onder het standaard advies, tenzij het plangebied binnen 

de genoemde afstand ligt en er nog ontwikkelruimte voor 

bijzonder kwetsbare objecten in het bestemmingsplan zit. 

9. Een standaard advies wordt opgesteld voor kleine bestem

mingsplannen, niet zijnde ruimtelijke plannen voor bijzonder 

kwetsbare objecten. Overige bestemmingsplannen worden 

voorzien van een standaard advies. 

Maak t het plan een 

Bevi inr icht ing mogel i jk? 

Ligt het plan b innen 750 m van 

een BRZO of niet categoriale 

Bevi inrichting? 

Ligt het plan b innen 200 m van 

een categoriale Bevi inrichting? 

JA JA JA 

PR afstanden 
De afstanden zijn van toepassing op het uitbrengen van een 

standaard advies of gedetailleerd advies. Alle afstandregels 

uit het Bevi/Revi blijven van toepassing. Dus kunnen diverse 

objecten worden bestemd, mits wordt voldaan aan 10 0 6 voor 

kwetsbare objecten en 10 0 5 (met motivatie en zwaarwe

gende redenen) voor beperkt kwetsbare objecten binnen de 

aangegeven afstanden. 

Zone-indeling 

De zone-indeling zoals gebruikt bij de bepaling van standaard 

advies of maatwerk advies, geeft vooraf duidelijkheid over 

wat gemeenten van het advies van de Veiligheidsregio Mid

den- en West-Brabant kunnen verwachten. Verder biedt de 

zone-indeling duidelijkheid over de gewenste plaatsing van 

bijzonder kwetsbare objecten, waardoor er minder niet-zelf-

redzame burgers aanwezig zullen zijn in de directe nabijheid 

van risicobronnen. 

Zone binnen 750 m' van niet categoriale Bevi inrichting 

Standaardisering 

M ) Bij bestemmingsplannen die een Bevi inr icht ing mogel i jk 
maken, w o r d t a l t i jd een gedeta i l leerd advies opgeste ld. 

BRZO S niet 
categor ia le 
inr icht ingen 

ju 

750 m 

Gedetai l leerd advies Standaard advies 

Grensinr icht ing 

Bijzonder kwetsbare objecten worden ontmoedigd. Er 

kunnen zwaarwegende overwegingen zijn om toch deze 

objecten binnen 750 m1 te realiseren, maar dat moet dan 

goed worden afgewogen. Daarbij dient bijzondere aandacht 

gegeven te worden aan de zelfredzaamheid van burgers en 

aan de afstand tot de risicobron in relatie tot de functie van 

het object. 

Zone binnen 200 m 1 van categoriale Bevi inrichting 

Standaardi 

( 3 ) Categor iale 
— inr icht ingen 

Gedetai l leerd advies Standaard advies 

Grensinr icht ing 200 m 

In de zone binnen 200 m' van een categoriale Bevi inrichting, 

spoorlijn, autoweg, waterweg of buisleiding worden bijzonder 

kwetsbare objecten ontmoedigd. Er kunnen zwaarwegende 

overwegingen zijn om toch nieuwe bijzonder kwetsbare 

objecten te realiseren. Daarbij dient bijzondere aandacht 

gegeven te worden aan de zelfredzaamheid van burgers en 

aan de afstand tot de risicobron in relatie tot de functie van 

het object. 

Zone binnen 30 m' en 200 m 1 van transport 

Standaardisering 

0 Transport 
(spoor, 
au toweg , 
vaarweg en 
buisleiding) 

Gedetai l leerd 
advies 

Gedetai l leerd advies 
indien n ieuwe 

bi jzonder kwetsbare 
objecten mogel i jk z i jn, 

anders standaard 
advies 

> 

Standaard advies 

30 m 

Grensinr icht ing 

200 m 

Consoliderende bestemmingsplannen 

De in deze uitgave genoemde zones behoeven nadrukkelijk 

aandacht bij bestaande bestemmingsplannen en moeten in de 

planregels worden verwoord. 

Weliswaar kunnen binnen de functie groen willekeurig 

speeltuinen worden aangelegd en kan binnen de functie sport 

willekeurig een openluchtzwembad worden gerealiseerd. Dit 

is immers moeilijk of niet te monitoren. Maar ook onder maat

schappelijke doeleinden vallen zowel zeer kwetsbare personen 

als minder kwetsbare personen. Door in de planregels expliciet 

bijzonder kwetsbare objecten uit te sluiten is de zelfredzaam

heid sterk te verbeteren. 

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geeft het advies 

om kwetsbare personen via ruimtelijke besluiten beter te 

beschermen. Niet alleen door in een eventueel effectgebied 

vlucht- of schuilmogelijkheden te bieden, maar ook door te 

voorkomen dat bij het vrijkomen van toxische stoffen kleine 

kinderen en zieke en oudere personen slachtoffer kunnen 

worden. Van het advies van de Veiligheidsregio kan worden 

afgeweken. Dit moet dan nadrukkelijk in de verantwoording 

van het groepsrisico worden gemotiveerd. 

Het standaard advies 
Gemeenten krijgen jaarlijks hun standaard advies, waarbij de 

volgende aspecten vooraf worden gemeld: 

1. Opkomsttijd van de brandweer 

2. Aanwezigheid van de WAS-installatie 

Deze onderwerpen worden op een plattegrond van de ge

meente gepresenteerd. Knelpunten op het gebied van bluswa

ter worden generiek in het standaard advies benoemd. Bij 

het verlenen van een bouwvergunning wordt er specifiek op 

detailniveau beoordeeld. 

Het gedetailleerde of maatwerk advies 

In deze gevallen wordt geadviseerd de specialisten van de 

Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant direct te betrek

ken in het vooroverleg. Maak via ev@brandweermwb.nl een 

afspraak. 

Ligt het plan b innen 30 m van een 

spoor l i jn, au toweg, wa te rweg of 

buisleiding? 

Ligt het plan bui ten 30 m 

en binnen 200 m van een 

spoor l i jn, au toweg , wa te rweg of 

buisleiding? 

Maak t het plan bi jzonder 

kwetsbare objecten mogel i jk? 

STANDAARD ADVIES 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 
 

 

Momenteel is voor de locatie Villa Moors, aan de Westdam in Steenbergen (gemeente 

Steenbergen), een nieuw bestemmingsplan “Villa Moors” in voorbereiding. Naar 

aanleiding van enkele op het ontwerp bestemmingsplan ingediende zienswijzen is aan 

Compositie 5 stedenbouw bv gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de invloed van 

de nieuwbouw op de bezonning van de bebouwing gelegen ten noorden van het 

plangebied. 

 

In deze bezonningsstudie is inzichtelijk gemaakt wat voor gevolg de maximale 

bouwmogelijkheden uit het bestemmingsplan hebben op de eventuele schaduwwerking 

voor de ten noorden daarvan gelegen woningen aan de Vestinghlaan en Linderburghlaan. 

De bouwmogelijkheden in deze nieuwe situatie worden vergeleken met de huidige 

bouwmogelijkheden zoals die mogelijk zijn binnen het bestemmingsplan “Centrum” 

(2008).  

 

De bezonning van de woningen is beoordeeld aan de hand van de lichte TNO-richtlijn. 
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HOOFDSTUK 2  NORMEN EN RICHTLIJNEN 

 

 

Er bestaan in de landelijke regelgeving geen normen of richtlijnen met betrekking tot de 

minimale bezonningsduur. Ten aanzien van de bezonning zijn er dus geen wettelijke 

eisen gesteld. Wel wordt bij de beoordeling van de bezonningsduur van woningen 

regelmatig een waarderingsrichtlijn gehanteerd (afgeleid uit het rapport 

Woningwaardering, opgesteld door TNO, 1962). 

 

Bezonningscriteria TNO 

Bij de beoordeling van de bezonning van woningen worden de waarderingsrichtlijnen van 

TNO als uitgangspunt gebruikt. In de richtlijnen worden eisen gesteld aan de 

bezonningsduur van woningen. Er kan zowel een ‘lichte norm’ als een ‘strenge norm’ 

worden gehanteerd. In dit geval wordt het plan getoetst aan zowel de lichte norm als de 

strenge norm, om zodoende optimaal de effecten van het nieuwe bestemmingsplan op de 

schaduwwerking in beeld te krijgen.  

 

Lichte norm 

Een gebouw voldoet aan de lichte norm wanneer er gedurende twee uren per etmaal 

bezonning mogelijk is in de periode van 19 februari tot en met 21 oktober.  

 

Strenge norm 

Om te voldoen aan de streng norm moet er in de periode van 21 januari tot en met 22 

november bezonning mogelijk zijn gedurende drie uren per etmaal. Ook hierbij is het 

geen vereiste dat de bezonning aansluitend plaatsvindt. 

 

De mogelijke bezonningsduur is de tijd dat de betreffende gevel wordt beschenen door de 

zon op een onbewolkte dag. De mogelijke bezonningsduur is afhankelijk van de oriëntatie 

en de datum. Omdat de ligging van het hoofdwoonvertrek niet bekend is, is ervan 

uitgegaan dat deze eenzijdig georiënteerd is naar de voorzijde van de woning (de meest 

nadelige situatie). Indien het hoofdwoonvertrek tweezijdig is georiënteerd (bijvoorbeeld 

doorzonwoning of hoekwoning) kan er meer zon op hoofdwoonvertrek vallen en wordt 

eerder aan de bovenstaande criteria voldaan. 

 

Beoordeling verschil bestaand en nieuw 

Doordat het een vergelijking betreft tussen een bestaande situatie en een nieuwe situatie, 

is over het jaar genomen een aantal maatgevende dagen als beoordelingsrichtlijn 

gehanteerd. Door de bezonning van deze dagen te vergelijken, wordt een goed inzicht 

verkregen in het effect van de nieuwbouw op de bezonning.  
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 De maatgevende dagen zijn: 

 21 maart: 11.00 uur, 14.00 uur en 17.00 uur 

 21 juni: 11.00 uur, 14.00 uur en 17.00 uur 

 21 september: 11.00 uur, 14.00 uur en 17.00 uur 

 21 december: 11.00 uur, 14.00 uur en 17.00 uur, alsmede zijaanzichten om 9.00  

  uur, 10.00 uur, 11.00 uur, 12.00 uur, 13.00 uur, 14,00 uur, 15.00 

uur, 16.00 uur en 17.00 uur voor de nieuwe situatie 

 

Daarnaast is voor de nieuwe situatie op zowel 19 februari / 21 oktober als 21 januari / 22 

november de schaduwwerking inzichtelijk gemaakt op de volgende tijdstippen: 9.00 uur, 

11.00 uur, 14.00 uur en 17.00 uur (zowel bovenaanzicht als zijaanzicht). Dit ten behoeve 

van de toetsing aan de lichte en de strenge norm van de TNO-richtlijn.  
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HOOFDSTUK 3  BEZONNINGSONDERZOEK 
 

 

3.1 Bepalingsmethode  

Voor het bepalen van de bezonning is het van belang zowel de 

bebouwingsmogelijkheden conform het vigerende als in voorbereiding zijnde 

bestemmingsplan in beeld te brengen voor bepaalde tijdstippen en dagen in het jaar. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van het programma SketchUp. Voor de studie is een aantal 

parameters ingevoerd, betreffende de in het voorgaande hoofdstuk genoemde data en 

tijdstippen. 

 

De data betreffen de dagen met de hoogste zonnestand (21 juni, langste dag), de laagste 

zonnestand (21 december, kortste dag), het begin van de lente en herfst (21 maart 

respectievelijk 21 september) en de dagen ten behoeve van de toetsing aan de TNO 

richtlijn (19 februari / 21 oktober en 21 januari / 22 november). 

 

 

3.2 Model 

Voor de 3D visualisatie van de bouwmogelijkheden binnen het plangebied zijn, conform 

de planregels, de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

Vigerend bestemmingsplan 

 Maximale goothoogte 7 meter, maximale bouwhoogte 11 meter 

 Bouwperceel mag tot 60% worden bebouwd, zodat bouwvlak volledig bebouwd kan 

worden, tot aan de aangegeven bouwgrenzen 

 

Nieuw bestemmingsplan 

 Maximale goot- en bouwhoogte variërend van 5 tot 15 meter 

 Het bouwvlak mag voor maximaal 90% worden bebouwd, tot aan de aangegeven 

bouwgrenzen. 

 

Het gebouw van de bestaande villa is niet meegenomen in de visualisatie, aangezien 

deze reeds aanwezig is en niet zal wijzigen. De schaduwwerking van de villa is derhalve 

niet van invloed op de berekeningen. Enkele de effecten van de overige conform het 

vigerende en nieuwe bestemmingsplan mogelijke bebouwing is betrokken bij de 

visualisatie. Deze bebouwing is derhalve in 3D gevisualiseerd, net als de bebouwing van 

de woningen ten noorden van de nieuwbouw, waarop de effecten van de 

schaduwwerking worden onderzocht. 

 

Waar in de visualisatie sprake is van zwart weergegeven bebouwing, betekent dit dat het 

een tijdstip betreft na zonsondergang. Op dat moment treedt logischerwijs geen 

schaduwwerking meer op.  
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21 maart / 21 september  

vigerend bestemmingsplan 11.00 uur 

vigerend bestemmingsplan 14.00 uur 

vigerend bestemmingsplan 17.00 uur 

nieuw bestemmingsplan 11.00 uur 

nieuw bestemmingsplan 14.00 uur 

nieuw bestemmingsplan 17.00 uur 
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21 juni  

vigerend bestemmingsplan 11.00 uur 

vigerend bestemmingsplan 14.00 uur 

vigerend bestemmingsplan 17.00 uur 

nieuw bestemmingsplan 11.00 uur 

nieuw bestemmingsplan 14.00 uur 

nieuw bestemmingsplan 17.00 uur 
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21 december  

vigerend bestemmingsplan 11.00 uur 

vigerend bestemmingsplan 14.00 uur 

vigerend bestemmingsplan 17.00 uur 

nieuw bestemmingsplan 11.00 uur 

nieuw bestemmingsplan 14.00 uur 

nieuw bestemmingsplan 17.00 uur 
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21 december (vervolg) 

nieuw bestemmingsplan 9.00 uur (zijaanzicht) 

nieuw bestemmingsplan 10.00 uur (zijaanzicht) 

nieuw bestemmingsplan 11.00 uur (zijaanzicht) 



13 

 

21 december (vervolg) 

nieuw bestemmingsplan 12.00 uur (zijaanzicht) 

nieuw bestemmingsplan 13.00 uur (zijaanzicht) 

nieuw bestemmingsplan 14.00 uur (zijaanzicht) 
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21 december (vervolg) 

nieuw bestemmingsplan 15.00 uur (zijaanzicht) 

nieuw bestemmingsplan 16.00 uur (zijaanzicht) 

vigerend bestemmingsplan 11.00 uur en 14.00 uur (zijaanzicht) 
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19 februari / 21 oktober  

nieuw bestemmingsplan 9.00 uur 

nieuw bestemmingsplan 14.00 uur 

nieuw bestemmingsplan 11.00 uur 

nieuw bestemmingsplan 17.00 uur 

nieuw bestemmingsplan 9.00 uur (zijaanzicht) 
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19 februari / 21 oktober (vervolg) 
 

nieuw bestemmingsplan 11.00 uur (zijaanzicht) 

nieuw bestemmingsplan 14.00 uur (zijaanzicht) 

nieuw bestemmingsplan 17.00 uur (zijaanzicht) 
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21 januari / 22 november  

nieuw bestemmingsplan 9.00 uur 

nieuw bestemmingsplan 14.00 uur 

nieuw bestemmingsplan 11.00 uur 

nieuw bestemmingsplan 17.00 uur 

nieuw bestemmingsplan 9.00 uur (zijaanzicht) 
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21 januari / 22 november (vervolg) 
 

nieuw bestemmingsplan 11.00 uur (zijaanzicht) 

nieuw bestemmingsplan 14.00 uur (zijaanzicht) 

nieuw bestemmingsplan 17.00 uur (zijaanzicht) 
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN ONDERZOEK 
 

 

Constatering 

Hieronder wordt per maatgevende dag en voor 19 februari / 21 oktober en 21 januari / 22 

november een korte omschrijving gegeven van de gevolgen tussen de huidige en nieuwe 

planologische situatie.  

 

21 maart / 21 september 

Zowel in de bestaande als de nieuw planologische situatie treedt er op de onderzochte 

tijdstippen geen enkele vorm van schaduwwerking op van de bebouwing binnen het 

plangebied op de woningen ten noorden daarvan. 

 

21 juni 

Ook op de langste dag van het jaar is geen sprake van enige vorm van schaduwwerking 

van de bebouwing op het terrein van Villa Moors op de woningen aan de Vestinghlaan en 

de Lindenburghlaan. 

 

21 december 

De kortste dag van het jaar levert logischerwijs de grootste kans op schaduwwerking op. 

De zijaanzichten van de 3D visualisatie laten zien dat in de loop van de dag de meeste 

woningen op enig moment van de dag inderdaad te maken hebben met een bepaalde 

mate van schaduwwerking vanuit de bebouwing binnen het plangebied. Dit geldt zowel 

voor de bestaande planologische situatie als de nieuwe planologische situatie. In de 

bestaande planologische situatie is sprake van schaduwwerking van zonsopkomst tot 

14.00 uur, overwegend op de benedenverdiepingen van de woningen. 

 

Ten aanzien van de nieuwe situatie wordt per relevante woning de schaduwwerking op de 

verschillende tijdstippen gedetailleerd toegelicht: 

 Lindenburghlaan 2: de woning ondervindt schaduwwerking op alle verdiepingen 

vanaf zonsopkomst tot 11.00 uur. Tussen 11.00 uur en 13.00 uur is alleen sprake 

van schaduwwerking op een deel van de benedenverdieping. Vanaf 13.00 uur tot 

zonsondergang treedt vervolgens geen enkele vorm van schaduwwerking meer op; 

 Vestinghlaan 1: voor deze woning geldt dat sprake is van schaduwwerking over het 

grootste deel van de voorgevels vanaf zonsopkomst tot 12.00 uur. Tussen 12.00 uur 

en 14.00 uur is alleen sprake van schaduwwerking op de benedenverdieping. Vanaf 

14.00 uur tot zonsondergang treedt vervolgens geen schaduwwerking meer op 

vanuit de bebouwing in het plangebied; 

 Vestinghlaan 3: voor deze woning geldt dezelfde mate van schaduwwerking als voor 

Vestinghlaan 1, met uitzondering van de periode tussen 12.00 uur en 14.00 uur, 

waarbij tevens sprake is van schaduwwerking op de bovenverdieping; 

 Vestinghlaan 5: er is sprake van schaduwwerking op alle verdiepingen van 

zonsopkomst tot 12.00 uur. Tussen 12.00 uur en 15.00 uur is sprake van 
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schaduwwerking op de benedenverdieping en van 13.00 uur tot 14.00 uur tevens op 

een deel van de bovenverdieping. Vanaf 15.00 uur ondervindt de woning geen 

schaduwwerking meer vanuit de bebouwing in het plangebied; 

 Vestinghlaan 7: deze woning ondervindt van zonsopkomst tot 10.00 uur geen 

schaduwwerking als gevolg van de bebouwing in het plangebied. Vervolgens is 

tussen 10.00 uur en 15.00 uur wel sprake van schaduwwerking op in ieder geval de 

benedenverdieping en deels ook op de bovenverdieping. Vanaf 15.00 uur is geen 

sprake meer van schaduwwerking. 

 Vestinghlaan 9: tot 11.00 uur treedt geen schaduwwerking op. Tussen 11.00 uur en 

15.00 uur is sprake van schaduwwerking op met name de benedenverdieping en op 

sommige momenten tevens op een gedeelte van de bovenverdieping. Vanaf 16.00 is 

de schaduwwerking vanuit de bebouwing in het plangebied weer opgeheven; 

 Vestinghlaan 11: deze woning is tot 12.00 uur vrij van schaduwwerking. Vervolgens 

treedt tussen 12.00 uur en 14.00 uur schaduwwerking op op de benedenverdieping. 

Tussen 15.00 uur en 16.00 is tevens sprake van schaduwwerking op een deel van 

de bovenverdieping. Van 16.00 uur tot zonsondergang is geen sprake meer van 

schaduwwerking. 

 

Voor alle woningen geldt dat in de nieuwe situatie sprake is van een toename aan 

schaduwwerking ten opzichte van de bestaande situatie. Deze toename treedt met name 

op op de bovenverdiepingen en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het gedeelte van de 

nieuwe bebouwing dat tot 14 meter hoog mag worden gebouwd (penthouses). 

Desalniettemin hebben zelfs op deze kortste dag van het jaar alle woningen minimaal 3 

tot 4 uur lichtinval op de gehele voorgevel. Een uitzondering wordt gevormd door 

Vestinghlaan 5, die op 21 december minimaal 2 uur lichtinval heeft op de gehele 

voorgevel. Dit is echter grotendeels het gevolg van de teruggelegen ligging van deze 

woning ten opzichte van de woning aan de Vestinghlaan 3. Reeds in de bestaande 

situatie treedt van 14.00 tot zonsondergang schaduwwerking op van Vestinghlaan 3 op 

Vestinghlaan 5. De schaduwwerking die als gevolg van de bebouwing in het plangebied 

zal optreden neemt juist vanaf 14.00 af en verdwijnt vervolgens. 

 

19 februari / 21 oktober  

Uit de berekeningen voor 21 december is reeds gebleken dat zelfs op de kortste dag van 

het jaar alle onderzochte woningen ten minste 2 uur bezonning per etmaal hebben op de 

gehele voorgevel. De berekeningen voor 19 februari / 21 oktober laten dan ook 

logischerwijs zien dat ruimschoots kan worden voldaan aan de lichte norm van de TNO-

richtlijn. De woningen aan de Lindenburghlaan 2 en de Vestinghlaan 1 en 3 ondervinden 

alleen van zonsopkomst tot 11.00 uur en van 17.00 uur tot zonsondergang enige mate 

van schaduwwerking. Gedurende een periode van 6 aaneengesloten uren is geen enkele 

sprake van schaduwwerking. Voor de woningen aan de Vestinghlaan 5 tot en met 11 

geldt dat alleen rond 11.00 uur sprake is van een zeer geringe mate van schaduwwerking 

en vervolgens pas vanaf 17.00 uur tot zonsondergang. Deze woningen hebben derhalve 

6 tot 7 uren per etmaal geen enkele hinder van schaduwwerking.   
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 21 januari / 22 november  

Wat ook reeds uit de berekeningen voor 21 december naar voren is gekomen, is dat op 

die kortste dag van het jaar op één na alle woningen minimaal 3 uur per etmaal aan 

bezonning hebben op de volledige voorgevel. Voor die woningen wordt dan 

vanzelfsprekend ook op 21 januari / 22 november aan de strenge TNO-richtlijn voldaan. 

De resultaten van de berekening bevestigen deze veronderstelling. De woningen aan de 

Lindenburghlaan 2 en de Vestinghlaan 1 en 3 ondervinden een bepaalde mate van 

schaduwwerking van zonsopkomst tot rond het middaguur. Vanaf 14.00 uur tot 

zonsondergang is geen sprake meer van schaduwwerking. Dit betekent minimaal 4 uur 

per etmaal geen enkele hinder van schaduwwerking. Voor de Vestinghlaan 7 en 9 geldt 

dat bij deze woningen van zonsopkomst tot 11.00 uur en vanaf 17.00 uur tot 

zonsondergang geen schaduwhinder optreedt voor wat betreft de gehele voorgevel. 

Tussen 11.00 uur en 17.00 uur is enkel sprake van enige schaduwhinder op de 

benedenverdieping, zodat per etmaal in totaal eveneens minimaal 4 uur geen sprake is 

van enige schaduwwerking. De woning aan de Vestinghlaan 11 ondervindt alleen tussen 

14.00 uur en 17.00 enige mate van schaduwhinder op de benedenverdieping. Voor deze 

woning betekent dat per etmaal derhalve minimaal 5 uur zonder enige vorm van 

schaduwwerking. 

 

De woning aan de Vestinghlaan 5 ontvangt als enige woning op de kortste dag van het 

jaar (21 december) minder dan 3 uur zonlicht. Uit de berekening voor 21 januari / 22 

november blijkt dat deze woning als gevolg van de bebouwing binnen het plangebied van 

9.00 uur tot 14.00 uur schaduwwerking ondervindt op alle verdiepingen. Van 

zonsopkomst tot 9.00 uur en vanaf 14.00 uur oefent de bebouwing in het plangebied geen 

schaduwwerking uit op deze woning en ontvangt deze zonlicht over de gehele gevel. 

Deze bezonning neemt echter van 14.00 uur tot aan zonsondergang wel steeds verder af, 

maar dit als gevolg van de schaduwwerking van de woning aan de Vestinghlaan 3. Over 

het gehele etmaal bezien ontvangt de woning echter over een periode van minimaal 3 uur 

zonlicht over elk willekeurig deel van de voorgevel, hoewel niet altijd op de gehele 

voorgevel tegelijk. Dit is met name een gevolg van de verdiepte ligging van de woning. 
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HOOFDSTUK 5  CONCLUSIE 
 

 

Vigerend versus nieuw bestemmingsplan 

Uit de bezonningsstudie blijkt dat ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan de 

schaduwwerking op de woningen ten noorden van het plangebied in lichte mate toeneemt 

als gevolg van de bouwmogelijkheden uit het nieuwe bestemmingsplan. Deze toename 

treedt met name op de bovenverdiepingen op en wordt overwegend veroorzaakt door de 

dakopbouw tot 14 meter (penthouses). In de nieuwe situatie wordt evenwel binnen de 

gehanteerde richtlijn voor bezonning gebleven, zoals hierna nader zal worden toegelicht. 

Bovendien is sprake van een planologische situatie die zeer gebruikelijk is voor een 

stedelijk gebied met bebouwing aan twee zijden van een weg, en zeker gebruikelijk is 

voor een stadskern. Een basis bouwhoogte van 11 meter (zoals bovendien vigerend al 

toegestaan), met een gedeeltelijke opbouw tot 14 meter (15 meter voor de liftopbouw) 

betreft een regulier voorkomende (planologische) situatie in dit type bebouwde omgeving.  

 

TNO-richtlijn 

Bij de gehanteerde toetsing aan de lichte norm van de TNO-richtlijn is gebleken dat 

ruimschoots aan deze norm van minimaal 2 uur bezonning per etmaal kan worden 

voldaan. Op de maatgevende datum voor de richtlijn, 19 februari / 21 oktober, is sprake 

van minimaal 6 uur bezonning per etmaal op de gehele voorgevel van alle woningen. 

Daarnaast ontvangt een groot deel van de dag in ieder geval één verdieping van elk van 

de woningen zonlicht.  

 

Ook bij de toetsing aan de strenge norm van de TNO-richtlijn is gebleken dat daaraan kan 

worden voldaan. Op de maatgevende datum voor de richtlijn, 21 januari / 22 november, is 

sprake van minimaal 4 uur bezonning per etmaal op de gehele voorgevel van op één na 

alle woningen. Daarnaast ontvangt een groot deel van de dag in ieder geval één 

verdieping van elk van deze woningen zonlicht. Één woning ontvangt minimaal 3 uur 

bezonning per etmaal over elk willekeurig deel van de voorgevel. Dit is voldoende om aan 

de strenge norm te kunnen voldoen. 

 

Op basis van deze uitkomsten kan worden geconcludeerd dat sprake is van een 

aanvaardbare bezonningssituatie in het licht van zowel de lichte als de strenge TNO-

richtlijn. 

 

Tot slot 

Nogmaals wordt aangegeven dat er in de landelijke regelgeving geen wettelijke normen 

met betrekking tot de minimale bezonningsduur bestaan. Door gebruik te maken van de 

TNO-richtlijn is evenwel zo goed mogelijk inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van de 

bouwmogelijkheden uit het nieuwe bestemmingsplan op de woningen ten noorden van 

het plangebied.  
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 In het kader van de naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan ‘Villa Moors’ 

ingediende zienswijzen dient uiteindelijk door het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Steenbergen te worden besloten of de optredende effecten 

aanvaardbaar worden geacht. Deze bezonningsstudie dient als hulpmiddel bij de te 

maken keuze. 
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V E R Z O N D E N 0 8 FFR 2015 
Onderwerp 

Vooroverlegreactie voorontwerpbestemmingsplan 'Bestemmingsplan Villa 
Moors' 

Datum 

9 februari 2015 

Ons kenmerk 

C 2 1 6 5 8 8 2 / 3 7 7 8 8 0 9 

Uw kenmerk 

Geacht college, 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 
op het voorontwerpbestemmingsplan 'Bestemmingsplan Villa Moors'. 

Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe het bestemmingsplan zich verhoudt 
tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid 
relevant zijn. Uw voorontwerpbestemmingsplan geeft ons geen aanleiding tot 
het maken van opmerkingen. 

Contactpersoon 

G.A.M. (Gerard) van den 

Broek 

Telefoon 

( 0 7 3 ) 6 8 1 27 83 

E-mail 

gvdbroek@brabant.nl 

Bijlage(n) 

Cluster Ruimte, 
namens deze, 

A 

P.M.A. van Beek, 
afdelingshoofd Cluster Ruimte 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik

baar met stadsbus, lijn 1 en 
1 1, halte Provinciehuis, met 
de NS Zonetaxi en met de 
O Vfiets. 



W a t e r s c h a p 

l p 'Brabantse Delta 

Gemeente Steenbergen 
de heer K. Kerstens 
Postbus ,fi 
4650 AA STEENBEŖgŖNBERGEN 

1 2 MEI 2015 

Kopie aan: 

Verouwelijk 

«IPI1İ 
1502156 

Uw e-mail van 
Uw kenmerk 
Zaaknummer 
Ons kenmerk 
Barcode 

Behandeld door 
Doorkiesnummer 
Datum 
Verzenddatum 

20 april 2015 

15.ZK04055 
*15UT005516* 

mevrouw J. Nooren 
076 564 10 83 
11 mei 2015 

1 1 MEI 2015 

Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan Villa Moors te Steenbergen 

Geachte heer Kerstens, 

Op 20 april 2015 heeft u voorontwerp bestemmingsplan Villa Moors te Steenbergen toegestuurd met het 
verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het 
Besluit ruimteli jke ordening. Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan hebben wij de volgende 
opmerking. 

Het profiel van vrije ruimte van de waterkering is enkele meters breder dan de dubbelbestemming 
waterstaat-waterkering zoals opgenomen op de verbeelding. Wij verzoeken u om het hele profiel van vrije 
ruimte de dubbelbestemming waterstaat-waterkering te geven. 
Het dxf bestand met deze kaartlaag zal per e-mail aan u verzonden worden. 

Wateradvies 
Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het 
voorontwerp bestemmingsplan geven wij een positief wateradvies. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw J. Nooren van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 83. 

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur 

ir. A. Bouten 

Waterschap Brabantse Delta 

Postbus 5520 , 4 8 0 1 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11 

E i n fo@brabantsede l ta .n l I www.b raban tsede l t a .n l IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 
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Geacht college,

In haar vergadering van 23 januari 2015 heeft de welstandscommissie uw plan beoordeeld.

De welstandscommissie heeft het plan aan de hierbij behorende welstandscriteria uit de welstandsnota
getoetst Het gebied heeft welstandsniveau 1.

MOTIVERING:

Tijdens de vergadering is het plan met de architect nader besproken en toegelicht.
In de hoofdopzet wordt het plan voorstelbaar geacht. De toevoeging van een penthouse is, indien passend
binnen het bestemmingsplanmogelijkheden, een architectonische meerwaarde voor het plan.
De penanten lopen door tot op de begane grond en de invulling van de galerij aan de achterzijde wordt met het
materiaal lichter uitgevoerd. De kleurstelling en type gevelsteen van het metselwerk wordt nog bemonsterd.
Aandacht wordt gevraagd voor de toepassing van reclame-uitingen.

Een definitief voorstel wordt tegemoet gezien.

Namens de commissie
De Architect

Ir. D.P. Ellens



 

 

 

 
 

 

REACTIES  INLOOPAVOND  
HERONTWIKKELING VILLA MOORS  9 APRIL 2014 
 
HET PLAN 
De vragen/reacties 
De gemeente wil dat de Villa zijn smoel behoudt, waarom dan weggebouwd? Hoe verhoudt dit zich met 
plan Stadhaven?Overleg met havenplan. De Villa wordt wel mooi. Past dit plan bij het havenplan, is er 
overleg met deze partij? Beter meer woningen dan winkels. Uitzicht op draai gebouw, dat smoel moet 
geven aan Steenbergen niet voor ons bestemd? Wij hebben 16 jaar naar bouwval moeten kijken. Het 
gezicht van de Villa gaat bijna volledig verloren door de complete ombouwing. 
Waarom zoveel commerciële ruimte termijl de stad al redelijk leegstand heeft. Tendens is meer 
leegstand. Nog meer leegstand in Steenbergen, er staat al zoveel leeg. Er wordt ruim buiten de 
bestaande bebouwing gebouwd, waarom? Schets wijkt zeer af van eerdere schetsen van uit de 
gemeente. Waarom wordt op de hoek gebouwd. 
 
Antwoord gemeente: 
Sinds de Villa en omliggende bedrijfsgebouwen leeg kwamen, is er veel en intensief onderhandeld en 
overlegd tussen gemeente en de initiatiefnemer. Op een zeker moment was een bouwplan voor 5 
laagse volledige bebouwing van het perceel inclusief verplaatsing van de Villa bijna goedgekeurd. Toen 
is er een pas op de plaats gemaakt en is er indringend overlegd en onderhandeld. Dit monde uit in een 
aantal afspraken, waarvan de herontwikkeling van de villalocatie met restauratie en behoud van de Villa 
op zijn oorspronkelijke plaats voorop staat. Hier zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden voor 
vastgesteld: 
 

 
 
Zo moeten ook de monumentale bomen aan de Westdam behouden blijven. Er kan nieuwe bebouwing, 
3 bouwlagen/max. 11m op het villaterrein worden gebouwd, in de rooijlijnen van de Lindenburghlaan en 
Vestinglaan, Op de hoek is 4 laagse bebouwing toegestaan tot max. 14 m Aan de Westdam ligt de 
voorgevelrooijlijn op hoogte met de Villa. Door de nieuwe bebouwing in de zij- en achtergevel te plannen 
komt de Villa in een “vrije ruimte” te staan en het best tot zijn recht in het geheel. Op de begane 
grondlaag is detailhandel toegestaan, mits het gaat om grote winkelruimten (minimaal 500 m2 bvo). 
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 Hiermee wil de gemeente voorkomen dat kleine dagwinkels uit het centrum wegtrekken naar deze 
locatie. Op de verdiepingen zijn appartementen toegestaan. De gemeente is ervan overtuigd dat deze 
invulling een goede impuls aan plan Stadhaven zal geven. Het troosteloze en verrommelde alternatief 
ligt er al te lang. 
 
Op basis van deze uitgangspunten is een schetsontwerp voor de restauratie van de villa en een 
massastudie voor de nieuwbouwblokken ontwikkeld door de initiatiefnemer. Dit is het plan dat op 9 april 
is getoond en besproken. 
 
 
WOONGENOT/PRIVACY OMGEVING 
Bang voor inkijk in tuin en woning en auto's voor de deur. Mijn uitzicht is weg. Waarom hoogbouw? 
Privacy is verdwenen. Uitzicht op beton, Waarom hoogbouw aan de bewoonde zijde van het perceel. 
Privacy Vestinghlaan gaat verloren, de balkons kijken op ons uit. Hoe dit te compenseren. Het gebouw 
neemt voor ons de zon weg, vinden wij heel jammer. Moet het perse zo hoog? Mogen de penthouses 
aan de andere kant? Dit i.v.m. de privacy die bij mij anders verloren gaat. Zowel op terras als binnen. 
 
De Villa, de bedrijfsloodsen en het terrein liggen er al meer dan 10 jaar ongebruikt en braak bij. Als je de 
nieuwe ontwikkeling hiermee vergelijkt, wordt het terrein natuurlijk intensiever en voller bebouwd en 
gebruikt. Het was ook bekend dat het terrein een nieuwe invulling zou krijgen. In de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden is rekening gehouden met een afstand van minimaal 20 meter tussen de gevels van 
de bestaande woningen aan de Vestinghlaan en de nieuwbouw op het Villaterrein. Voor de 
huurwoningen van Stadlander aan de Westdam is de afstand van gevel tot gevel minimaal 10 meter. In 
planoverleg is besloten om de balkons van het bouwdeel aan de Vestinghlaan in principe aan de 
binnentuinzijde te plaatsen. Ditzelfde geldt ook voor het penthouse, dat verder uit het zicht van de 
Vestinghlaan wordt geprojecteerd.  

 
Artist impression Villa/aug.2014 

 
VERKEER/PARKEREN/LADEN-LOSSEN 
Laad en los risico, bevoorrading winkels, hoe gaat dat plaatsvinden? Waar laden/lossen/parkeren? 
Veiligheid hoek Lindenburghlaan - Vestinghlaan gaat er op achteruit. Parkeeroverlast is nu al een groot 
probleem. Vrees voor nog meer geluidsoverlast. Nu al door nieuwe school, bezoekers van Lindenburgh. 
Let op voldoende parkeergelegenheid voor bewoners Westdam 2 t/m 8. West dam 6-8 heeft 
horecabestemming. 
De parkeerbalans is op basis van de normen van het CROW opgesteld. Daaruit volgt dat de exacte 
parkeerbehoefte 70,4 parkeerplaatsen is. Er worden ca. 50 parkeerplaatsen bij het Villaterrein 
aangelegd, op basis van dubbel gebruik. In de nabije omgeving zijn diverse parkeerterreinen aanwezig. 
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Een belangrijk uitgangspunt bij het berekenen van de parkeerbalans, is dubbel ruimtegebruik. Doordat 
er binnen het plangebied diverse functies aanwezig zijn waarbij het gebruik niet (de gehele week en 
dagperiodes) tegelijkertijd plaats vindt, kunnen parkeerplaatsen ten behoeve van deze functies dubbel 
gebruikt worden. Dit heeft als grote voordeel dat er minder parkeerplaatsen gerealiseerd hoeven te 
worden. (behoefte commerciële functies/overdag = 38 / behoefte appartementen/deels buiten 
winkeltijden = 36). De bevoorrading van de commerciële ruimten moet langs de Lindenburghlaan en de 
Westdam plaatsvinden. 
 
GROEN 
Waarom geen groenstrook aan de Lindenburghlaan, deze laan zonder lindebomen kan toch niet? 
Bomen snoeien vooral de onderste takken bovenste woningen hebben anders geen uitzicht. Zijn de 
bomen voor de Villa nog gezond. Bestaande bestrating/groenstroken aanpassen/aansluiten op terrein.. 
Er zijn diverse wijzigingen in de gehele wijk met inpassing van dit project. 
Bij de inrichting van de Lindenburghlaan is gekozen is voor een groenstrook en bomenrij aan de 
westzijde van de Lindenburghlaan en geen groenstrook of bomenrij aan de Villazijde. Bij de 
Vestinghlaan is aan de noordzijde een rij bomen geplant en eveneens aan de Villazijde niet. Bij de 
indeling van het Villaterrein en voetpad, is gekeken naar de beschikbare ruimte en de gemeentelijke 
eisen. Er dient een volwaardig trottoir te lopen van minimaal 1.5 meter breedte. Daarom is er 
onvoldoende ruimte langs de Lindenburghlaan om bomen of ander groen aan te planten. Nu de balkons 
aan de zijde van de Vestinghlaan vervallen, zal er in die ruimte passende groenvoorziening worden 
aangebracht. 
Aan de voorzijde van de Villa worden de monumentale bomen behouden en blijft het groene karakter 
bepalend. Het is aan de eigenaar om de bomen te snoeien, mits dit geen schade doet aan de 
monumentale staat en leefcondities van de boom. Voorafgaand aan de uitvoering van de bouw- en 
aanlegwerken, zullen er maatregelen moeten worden getroffen ter waarborging van het behoud van de 
monumentale bomen. 
 
OVERIGE 
Bouwveiligheid, denk aan vooropnames bij heien. Waarom geen melding van deze avond voor alle 
bewoners van de gehele wijk? Hoe wordt de vervolgactie gecommuniceerd? Mijn huis staat te koop. Dit 
is zeer nadelig t.a.v. . Woongenot etc. Hoeveel is er beschikbaar voor planschade? 
Voor de sloop en bouw dient een sloop-/bouwveiligheidsplan te worden gemaakt. Het is gebruikelijk dat 
de aannemer voorafgaand aan sloop en bouwwerkzaamheden/heien de situatie voor sloop/bouw/heien 
opneemt i.v.m. mogelijke aansprakelijkheidstelling. Gemeente kan dit niet verplichten. We adviseren dit 
wel. Alleen direct aanwonenden zijn uitgenodigd om de groep te beperken tot hen die direct met het 
bouwplan te maken hebben en hun vragen, reacties en wensen één op één te kunnen bespreken. In het 
kader van de bestemmingsplanprocedure kan iedereen reageren. Dit wordt openbaar bekendgemaakt 
in de Staatscourant en op de website van de gemeente. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar 
eventuele planschade. Als u meent planschade te lijden kunt u bij het college van burgemeester en 
wethouders een schadeclaim indienen. De schadeclaim dient volgens de wet te worden gemotiveerd en 
een onderbouwing van de hoogte van het gevraagde bedrag te omvatten. Aan het indienen van een 
aanvraag om planschadevergoeding is een recht van € 300,-- verschuldigd. Dit bedrag wordt 
teruggestort indien een bedrag aan planschade wordt toegekend. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Planning: 
 
Villa –gereed december 2014 
 
Herontwikkeling/appartementen /winkelruimte (min  500 m2 bvo)  
voorbereiding start vandaag (met inloop) – vervolgens voorbereiden tot ontwerp bestemmingsplan. 
Procedure vaststelling BP ( ca. 6 maanden) start na gereedkomen restauratie villa. (medio 2015) 
 
 
 
 
 
vastgesteld 
B+W/26 augustus 2014 



 

 

 
 

NOTA     VAN     ZIENSWIJZEN 
Bestemmingsplan Villa Moors (gemeente Steenbergen) 

 

 

AANLEIDING 

 

 

Het ontwerpbestemmingsplan “Villa Moors” heeft ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening na voorafgaande openbare bekendmaking vanaf 9 juli 2015 

gedurende zes weken, tot en met 20 augustus 2015, voor een ieder ter inzage gelegen. Het 

bestemmingsplan is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl met het identificatienummer 

NL.IMRO.0851.sbgBPvillamoors-o001. Tijdens de periode van terinzagelegging konden 

zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan worden ingediend. 

 

 

Er zijn zes zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, te weten: 

 

 

z i e n s w i j z e n 

 

1. Zienswijze 1;. 
2. Zienswijze 2; 
3. Zienswijze 3; 
4. Zienswijze 4; 
5. Zienswijze 5; 
6. Zienswijze 6. 
 

 
 

De zienswijzen zijn allen schriftelijk ingebracht. Niemand heeft kenbaar gemaakt zijn zienswijze 

mondeling naar voren te willen brengen. 

 

ONTVANKELIJKHEID 

Elk van de ingediende zienswijzen is ingekomen binnen de gestelde termijn en wordt derhalve in 

behandeling genomen. 

 

LEESWIJZER 

Hieronder zijn de ingebrachte zienswijzen kort samengevat (cursief), waarbij wordt aangetekend 

dat ondanks de korte samenvatting van de zienswijze de afweging toch in volle omvang en 

zorgvuldigheid heeft plaatsgevonden. 

 

Onder de korte samenvatting volgt de beantwoording c.q. reactie. Indien dit leidt tot een wijziging 

van het bestemmingsplan is dat tekstdeel grijs gemarkeerd. 
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ZIENSWIJZEN 

 

 

zienswijze 1  

Indiener is, blijkens informatie van het kadaster, eigenaar/verhuurder van de panden gelegen aan 

de Markt 2 en 7 in Steenbergen en haalt de volgende punten aan: 

1.1 als eigenaar van winkelpanden in het zogenaamde assenkruis maakt indiener zich zorgen 

over het voornemen af te wijken van het concentratiebeleid voor detailhandel in dit 

assenkruis. 

1.2  er wordt gewezen op de leegstand in het assenkruis, waardoor het rendement onder druk 

komt te staan. 

1.3 door de uitbreiding van winkelruimte buiten het assenkruis met 1.000 m² 

verkoopvloeroppervlakte (v.v.o.) zal de leegstand verder toenemen. Aangezien de winkels in 

het assenkruis gemiddeld 80 m² v.v.o. hebben, bestaat het risico dat minimaal 12 winkels zich 

zullen verplaatsen van het assenkruis naar de nieuwe winkelruimte. 

1.4 het voorgaande wordt onderbouwd door te stellen dat meerdere huurders reeds geopteerd 

hebben voor winkelruimte in het plan Villa Moors. 

1.5 tenslotte wordt verwezen naar het plan de Vestetuin in de gemeente Tholen, dat werd 

doorgedrukt en de doodsteek heeft betekend voor de binnenstad na het vertrek van de 

Kruidvat. Dit ondanks waarschuwingen van gemeenteraadsleden en deskundigen. 

 

1.1 in de gemeentelijke Structuurvisie 2012 is aangegeven dat concentratie van winkels aan het 

assenkruis weliswaar het uitgangspunt vormt, maar ook dat de vestiging van grotere 

winkelvolumes elders eveneens mogelijk is in het geval daar geen ruimte voor is in het 

assenkruis. Primair is dit denkbaar wanneer het plan bijdraagt aan de doelstelling van het 

project StadHaven. In de Structuurvisie 2012 wordt in dat verband tevens verwezen naar de 

voorwaarden voor vestiging van detailhandel buiten het assenkruis, zoals opgenomen in de 

beleidslijn “Afwijkingenbeleid kruimelgevallen”. Één van die voorwaarden is dat het moet 

gaan om detailhandelsformules van ten minste 500 m² bedrijfsvloeroppervlak. Deze 

voorwaarde is expliciet opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. In de toelichting is 

tevens aangegeven dat het plan één van de stapstenen is uit het project StadHaven. Voor 

zover wordt afgeweken van het concentratiebeleid voor het assenkruis, gebeurt dit aldus op 

basis van de voor een dergelijke afweging gegeven kaders. Bovendien is in de vigerende 

situatie reeds sprake van een detailhandelsbestemming, zij het uitsluitend voor volumineuze 

detailhandel. 

1.2 de leegstand in het assenkruis is bekend en sluit aan bij de algehele tendens van het leeg 

komen staan van winkels in (binnen)steden in Nederland. Daaruit voortvloeiende effecten op 

huurprijzen en rendement komen primair voort uit de huidige marktomstandigheden. Nieuwe 

initiatieven voor detailhandel die wel aansluiten bij de actuele marktvraag kunnen deze 

effecten niet worden aangerekend. Zelfs wanneer nieuwe detailhandelsruimte wel zou 

bijdragen aan de leegstand of ten koste gaat van andere winkels, betekent dit niet dat deze 

effecten vanzelfsprekend als onaanvaardbaar dienen te worden geacht. In dit verband wordt 

tevens verwezen naar een tweetal uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State (ABRvS) van 9 september 2015 (201400623/1/R1) en 7 oktober 2015 

(201500510/1/R3). In beide uitspraken wordt door de ABRvS gesteld dat het aanvoeren van 

bestaande leegstandscijfers ontoereikend is om te twijfelen aan de redelijkheid van het 

standpunt dat van onaanvaardbare (structurele) leegstand geen sprake is bij de vestiging van 

respectievelijk een bouwmarkt en een supermarkt. 
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1.3 in de regels van het bestemmingsplan is opgenomen dat alleen winkelruimtes van 500 m² 

bedrijfsvloeroppervlak zijn toegestaan. Dit betekent dat het plan ruimte biedt voor maximaal 2 

winkels. Het is dan ook niet mogelijk dat het genoemde aantal van minimaal 12 winkels zich 

zal verplaatsen naar Villa Moors. Voor zover de in Villa Moors te vestigen winkels 

verplaatsingen betreffen vanuit het assenkruis, dan zal het winkels betreffen die een 

zodanige groei doormaken dat handhaving in het assenkruis om bedrijfstechnische redenen 

niet langer wenselijk is. Vestiging in een geschikter pand in de zone rondom het assenkruis 

ligt dan voor hand. 

1.4 het staat huurders vrij om, indien het assenkruis daartoe onvoldoende mogelijkheden biedt, 

te opteren voor winkelruimte elders. Villa Moors biedt daarvoor de ruimte en draagt er aan bij 

dat deze huurders voor Steenbergen behouden blijven. Bij onvoldoende aanbod aan 

geschikte winkelruimtes van 500 m² of groter bestaat immers de kans dat de betreffende 

huurders buiten de gemeente hun heil zoeken. 

1.5 de vergelijking tussen het plan de Vestetuin in Tholen en Villa Moors in Steenbergen gaat 

niet op, gelet op de omvang, ligging en planologische basis van het plan de Vestetuin ten 

opzichte van het plan Villa Moors. Weliswaar gaat het hierbij eveneens om een plan voor 

detailhandel in combinatie met woningen, echter met het plan de Vestetuin worden 2 

volwaardige supermarkten (totaal 2.850 m²) en nog eens 600 m² aan overige winkels 

mogelijk gemaakt, evenals 32 woningen. Dit is ruim 3 keer zoveel vierkante meters aan 

bedrijfsvloeroppervlak en het betreft eveneens meer woningen dan bij Villa Moors het geval 

is. Bovendien maakt het plan de Vestetuin onderdeel uit van een grotere herontwikkeling met 

nog meer woningen en winkels. Daarnaast is de maximaal toegestane bouwhoogte van 20 

meter ruimschoots hoger dan hetgeen het bestemmingsplan “Villa Moors” toelaat. Wat betreft 

de ligging van beide plannen is te zien dat de Vestetuin buiten de binnenstad van Tholen is 

gelegen, op ruim 300 meter afstand van het kernwinkelgebied. De locatie Villa Moors is 

gelegen in de binnenstad van Steenbergen, in de schil direct om het kernwinkelgebied (het 

assenkruis). Gelet op de planologische basis geldt voor Villa Moors dat in de huidige situatie 

de gronden al voor (volumineuze) detailhandel en dienstverlening zijn bestemd, zij het op een 

te beperkte wijze om de plannen voor Villa Moors tot uitvoer te kunnen brengen. Het 

monumentale pand van Villa Moors staat er bovendien al. De voorheen aanwezige 

planologische situatie bij de Vestetuin betrof een bedrijventerrein, hetgeen betekent dat alle 

detailhandelsmogelijkheden in planologisch opzicht volledig nieuw zijn. Gelet op deze 

aanzienlijke verschillen tussen beide plannen en de gedegen afweging die ten grondslag ligt 

aan het bestemmingsplan “Villa Moors”, is het zeer onwaarschijnlijk dat dit plan de doodsteek 

zal betekenen voor de binnenstad van Steenbergen. Voor zover er al sprake is van enig 

effect, zal deze beperkt zijn. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat van het doordrukken van 

plannen of het negeren van adviezen van raadsleden of deskundigen bij Villa Moors geen 

enkele sprake is. De effecten van de plannen zijn uitgebreid onderzocht en aanvaardbaar 

bevonden. Voorts is het plan reeds akkoord bevonden door de provincie Noord-Brabant. 

 

zienswijze 2  

Blijkens de statuten met kenmerk HK/CB/61557 / HK/110314/150414 handelt indiener namens de 

vennootschap EVERIMMO B.V., eigenaar/verhuurder van een aantal winkelpanden in de 

Kaaistraat en de Grote Kerkstraat in Steenbergen. De zienswijze van indiener is inhoudelijk 

identiek aan zienswijze 1, punten 1.1, 1.2, 1.3 en 1.5. Het onder 1.4 genoemde punt van 

zienswijze 1 is niet opgenomen in deze zienswijze. 
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Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 1 onder 1.1, 1.2, 1.3 en 1.5.  

 

zienswijze 3  

Indiener is voorzitter a.i. van Retail Platform Steenbergen en haalt de volgende punten aan: 

3.1 de belangen van de ondernemers in het centrum van Steenbergen worden geschaad, 

aangezien als gevolg van het toestaan van reguliere detailhandel in Villa Moors de kracht van 

de koopdichtheid van het assenkruis in gevaar komt. Verplaatsing van kleinschalige 

detailhandel vanuit het centrum naar Villa Moors leidt tot leegstand van panden aldaar. Het 

toestaan van volumineuze detailhandel, zoals in het vigerende bestemmingsplan, zou wel een 

positieve uitwerking op het centrum kunnen hebben.  

3.2 ook uit diverse onderzoeken blijkt dat het assenkruis ingedikt moet worden en dat de behoefte 

binnen het assenkruis vooral te vinden is in ruimtes van 500 m² of meer. Overigens stammen 

deze onderzoeken van voor de recessie en is aan deze ruimtes momenteel nog geen 

behoefte. 

3.3 in 2009 is eerder een uitzondering gemaakt op de regel dat detailhandel alleen binnen het 

assenkruis gewenst is ten behoeve van de vestiging van een kringloopwinkel aan de 

Westdam in een ruimte groter dan 500 m². Nu wordt wederom een uitzondering gemaakt ten 

behoeve van het plan Villa Moors, waardoor de uitzondering regel lijkt te worden. Dit terwijl in 

het centrum van Steenbergen voldoende ruimte beschikbaar is en de behoefte aan uitbreiding 

van het aantal kwantitatieve vierkante meters winkeloppervlak niet is aangetoond. Dit blijkt 

zelfs uit het ten behoeve van het plan uitgevoerde onderzoek van de Stec Groep.  

3.4 uit het onderzoek van de Stec Groep blijkt dat wel behoefte bestaat aan oppervlaktes van 500 

m² of meer, maar dat deze een negatief effect kunnen hebben op het bestaande 

koopcentrum. De bewering dat er binnen het assenkruis geen ruimtes met deze oppervlakte 

zijn is onjuist. Het Retail Platform Steenbergen heeft 3 drie leden met ruimtes van 500 m² of 

groter. 

3.5 om het voorgaande kracht bij te zetten, wordt gerefereerd aan het plan de Vestetuin in 

Tholen. Dat plan leidde tot een vertrek van winkels uit het centrum. 

 

3.1 het plan voor Villa Moors voorziet in winkelruimtes van minimaal 500 m² groot. Van een 

significante verplaatsing van kleinschalige detailhandel vanuit het centrum naar Villa Moors 

zal dan ook geen sprake zijn. Mochten er winkels zijn die de stap vanuit het centrum naar 

Villa Moors wel willen maken, dan zal het om winkels gaan die een dusdanige groei 

doormaken dat het assenkruis noch in kwantitatief, noch in kwalitatief opzicht een geschikte 

ruimte kan bieden aan deze winkels voor de gewenste groei. De nieuwe detailhandel in Villa 

Moors biedt juist kansen die er nog niet zijn en draagt bij aan de trend naar schaalvergroting, 

zoals uiteengezet in de geüpdate versie van het onderzoek van de Stec Groep (versie 2 d.d. 

22 oktober 2015), welke bij deze Nota van zienswijzen is gevoegd. In geval van de vestiging 

van nog ontbrekende formules, draagt het plan bovendien bij aan zowel de versterking van 

het kernwinkelgebied als aan die van het cluster van grotere winkelpanden in Villa Moors en 

omgeving. De bewering dat het toestaan van volumineuze detailhandel wel een positieve 

uitwerking op het centrum kan hebben, is niet onderbouwd. De vervanging van detailhandel in 

volumineuze goederen door reguliere detailhandel in grote winkelruimtes van minimaal 500 

m² is juist ingegeven door het feit dat aan volumineuze detailhandel geen behoefte bestaat. 

Het voorheen aanwezige keukencentrum heeft immers ruim 10 jaar leeggestaan. Voor de 

nieuwe ruimtes in Villa Moors bestaat juist wel al concrete belangstelling. Kwalitatief gezien is 

er op dit moment echter slechts een zeer beperkt aanbod van geschikte winkelruimten van 
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500 m² of groter in het winkelconcentratiegebied en het zoekgebied daaromheen. Voor de 

beantwoording van deze zienswijze wordt voorts verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 1 onder 1.2.  

3.2 het is correct dat uit diverse onderzoeken is gebleken dat er behoefte bestaat aan 

winkelruimtes van 500 m² of groter. Nader bepaald betreft dit een kwalitatieve behoefte, welke 

mede voortkomt uit de trend naar schaalvergroting. Niet al deze onderzoeken dateren echter 

van voor de recessie. Zo is het ten behoeve van het planvoornemen uitgevoerde onderzoek 

door de Stec Groep (versie 1 d.d. 23 december 2014) bijvoorbeeld nog geen jaar oud. 

Teneinde uit te kunnen gaan van de meest actuele situatie is dit onderzoek bovendien recent 

geüpdatet (versie 2 d.d. 22 oktober 2015). Uit beide versie van het onderzoek blijkt dat 

behoefte aan grootschalige winkelpanden in Steenbergen te motiveren is en dat aanbod van 

geschikte winkelruimtes van minimaal 500 m² binnen het assenkruis of het daaromheen 

gelegen zoekgebied slechts zeer beperkt beschikbaar is. Van de potentiële locaties biedt de 

locatie van Villa Moors de beste mogelijkheden voor het vestigen van nieuwe detailhandel in 

ruimtes van minimaal 500 m² groot. Ten opzichte van de overige beschikbare locaties zijn het 

vooral de aspecten ‘omvang’, ‘ligging’ en parkeren waar de locatie van Villa Moors voordelen 

biedt. In versie 2 van het Stec rapport is daarnaast tevens een tekst opgenomen over de trend 

naar schaalvergroting en is nader ingegaan op in opkomst zijnde nieuwe winkelconcepten. Al 

deze argumenten samen leiden tot het oordeel dat voldoende behoefte bestaat aan de 

nagestreefde winkelruimte en dat deze behoefte het best op de locatie van Villa Moors valt in 

te vullen. 

3.3 de uitzondering die eerder is gemaakt ten behoeve van de kringloopwinkel en die nu wordt 

gemaakt ten behoeve van Villa Moors betreffen afwijkingen die mogelijk zijn op basis van de 

Structuurvisie 2012. Zie hiervoor tevens de beantwoording van punt 1.1 van zienswijze 1. 

Voor zover wordt afgeweken van het concentratiebeleid voor het assenkruis, gebeurt dit aldus 

op basis van de voor een dergelijke afweging gegeven kaders. Het betreft geen wijziging van 

de regel, maar een gefundeerde afwijking daarvan. In het rapport van de Stec Groep wordt, 

zoals indiener aangeeft, inderdaad gesteld dat er de komende tien jaar onvoldoende vraag is 

naar winkelmeters voor niet-dagelijkse producten in Steenbergen. Eveneens wordt echter 

gesteld dat kwalitatief er zeker enige nuance op deze conclusie mogelijk. In het assenkruis 

zijn juist onvoldoende locaties van 500 m² beschikbaar die geschikt (te maken) zijn voor 

kwalitatieve initiatieven die inspelen op actuele ontwikkelingen zoals schaalvergroting en 

nieuwe winkelconcepten, zo blijkt uit de geactualiseerde versie van het rapport van de Stec 

Groep (d.d. 22 oktober 2015). De locatie van Villa Moors is daarentegen wel geschikt te 

maken, hetgeen gebeurt aan de hand van het voorgenomen bouwplan. Bij de beantwoording 

van punt 3.1 en 3.2 is dit eveneens nader toegelicht. 

3.4 in het (geactualiseerde) rapport van de Stec Groep wordt een tweeledig effect geschetst dat 

kan ontstaan door de realisatie van detailhandel in Villa Moors. Wanneer in Villa Moors 

vergelijkbare branches zoals reeds aanwezig in het centrum worden gevestigd, dan bestaat 

inderdaad het risico op een negatief effect. Zelfs een dergelijk effect kan echter aanvaardbaar 

worden geacht, zoals blijkt uit een uitspraak van de (ABRvS) van 9 september 2015 

(201400623/1/R1). Zie hiervoor tevens de beantwoording van zienswijze 1 onder 1.2. Indien 

echter sprake is van een nieuwe formule kan deze juist een aantrekkende werking hebben op 

het centrum en dus een positieve bijdrage leveren. Het laatste is in onderhavig geval aan de 

orde, waarmee de kans op negatieve effecten zeer gering wordt geacht. In het geüpdate 

rapport van de Stec Groep (versie 2 d.d. 22 oktober 2015, bijgevoegd) zijn de beschikbare 

locaties van 500 m² of groter onderzocht op hun geschiktheid. Van de genoemde 3 leden met 

beschikbare panden groter dan 500 m² ligt er één zelf niet in assenkruis of het zoekgebied 
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(Blauwstraat 33-35). Een andere locatie reeds is (tijdelijk) in gebruik als winkel in 

tweedehands goederen, maar in principe wel beschikbaar (Grote Kerkstraat 15). Deze locatie 

is echter minder geschikt voor de gewenste formules door de slechte bereikbaarheid 

(parkeren voor de deur is niet mogelijk) en de beperkte omvang van net 500 m² (geen ruimte 

voor flexibiliteit). De derde potentieel beschikbare locatie betreft de voormalige lunchroom van 

de Hema, waarvan het beschikbare gedeelte echter aanzienlijk kleiner is dan 500 m². Alleen 

wanneer (een deel van) de rest van het pand van de Hema erbij wordt betrokken, zou sprake 

zijn van een voldoende grote ruimte. Daarnaast geldt ook voor deze locatie dat de 

bereikbaarheid slecht is en de hoofdoriëntatie (volgens het vigerend bestemmingsplan 

Centrum Steenbergen) op de Blauwstraat gericht moet zijn en dus door de Hema moet gaan. 

Concluderend is geoordeeld dat de locatie van Villa Moors als meest geschikt wordt geacht 

voor het realiseren van de gewenste winkelruimte. 

3.5 Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 1 onder 1.5.  

 

zienswijze 4  

Indiener brengt een zienswijze naar voren namens de bewoonster van de woning en 

schoonheidssalon aan de Lindenburghlaan 2 te Steenbergen en haalt de volgende punten aan: 

4.1 bij de toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking is onvoldoende aangetoond dat 

behoefte is aan de nieuwe functies. Uit het onderzoek dat is gedaan komt naar voren dat 

geen vraag is naar de beoogde bedrijfsruimten. De behoefte aan de woningen, de kantoren 

en de dienstverlening is niet onderzocht. 

4.2 het uitzicht zal verminderen door de nieuwbouw op een afstand van circa 25 meter vanaf de 

woning. Ook ontstaat hierdoor een onevenredige inbreuk op de privacy. 

4.3 de effecten van de plannen op de bezonning zijn onvoldoende onderzocht.  

4.4 niet is onderzocht of sprake zal zijn van lichtvervuiling. 

4.5 de vraag is in hoeverre sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, mede 

gelet op het aspect geluidsoverlast. De akoestische effecten van het plan zijn weliswaar 

onderzocht, maar de vraag is of dit onderzoek deugdelijk is. Er bestaan twijfels over het 

Activiteitenbesluit als toetsingskader en de wijze van meten. Onduidelijk is ook of is bij de 

berekeningen is uitgegaan van een worst case scenario. 

4.6 de verkeersveiligheid zal verder verslechteren als gevolg van het plan. 

4.7 het bestaande parkeerprobleem wordt verder vergroot, aangezien sprake is van een tekort 

aan parkeerplaatsen. Een bijdrage aan het parkeerfonds volstaat niet ter compensatie van het 

tekort. Bovendien is hiervoor geen voorwaardelijke verplichting in de regels opgenomen, voor 

zover deze kan volstaan om het gebrek te compenseren. 

4.8 de plannen leiden tot een waardedaling van de woning. Ook al bestaat hiervoor de procedure 

voor planschade, toch dient de waardedaling ook in het bestemmingsplan te worden 

afgewogen. 

4.9 er is sprake van onevenredige belangenafweging. Cliënte van indiener is bereid met de 

ontwikkelaar in overleg te treden met betrekking tot het nemen van maatregelen die de 

overlast beperken. 

 

4.1 uit het door de Stec Groep uitgevoerde behoefteonderzoek is aangegeven dat er de komende 

tien jaar onvoldoende vraag is naar winkelmeters voor niet-dagelijkse producten in 

Steenbergen. Dit betekent niet dat er geen behoefte is aan de beoogde winkelruimtes in Villa 

Moors. De Stec Groep stelt in het geüpdate rapport (versie 2 d.d. 22 oktober 2015) immers 

dat er kwalitatief zeker enige nuance op deze conclusie mogelijk is en noemt daarbij 
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ondermeer de trend naar schaalvergroting en nieuwe winkelconcepten. Beschikbare 

(geschikte of geschikt te maken) ruimtes met een omvang van 500 m² of groter zijn niet of 

nauwelijks voorhanden in Steenbergen. Van de beschikbare én geschikte (of geschikt te 

maken) locatie biedt de locatie voor Villa Moors de beste opties. Voor de aangeboden 

detailhandelsruimte bestaat reeds concrete belangstelling. Zie tevens de argumentatie bij de 

beantwoording van zienswijze 3 onder 3.2 en 3.3. De in het plan opgenomen woningen 

maken ofwel reeds onderdeel uit van de harde plancapaciteit, ofwel passen binnen de 

gemeentelijke woningbouwbehoefte, zoals tevens verwoord in de nieuwe gemeentelijke 

Woonvisie uit 2015 en zoals afgesproken in het Regionaal Ruimtelijk Overleg. De behoefte 

aan de woningen is daarmee voldoende onderbouwd. De behoefte aan de kantoren en 

dienstverlening is tevens inzichtelijk gemaakt in de toelichting van het bestemmingsplan, ook 

al is dit in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking niet vereist. Het vigerende 

bestemmingsplan staat daarnaast reeds kantoren en detailhandel toe in het bestaande 

gedeelte van de villa en dit betreffen derhalve in planologisch opzicht geen nieuwe functies. 

4.2 de afstand van 25 meter tussen de woning aan de Lindenburghlaan 2 en de nieuwbouw van 

Villa Moors is een zeer gebruikelijke afstand tussen twee gevelwanden in een straat in een 

stedelijke omgeving zoals aan de Lindenburghlaan en de Vestinghlaan. Door de gedraaide 

positionering van de woning ten opzichte van de weg wordt vanuit de woning bovendien niet 

recht op de nieuwbouw gekeken. Ook indien dit wel het geval is, betekent de nieuwbouw in 

visueel opzicht bovenal een verbetering ten opzichte van de voorheen aanwezige aanblik op 

het rommelige terrein met vervallen bebouwing. Daarnaast geldt dat in de uitspraak van de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 16 oktober 2013 

(201304029/1/R4) is gesteld dat een recht op een blijvend vrij uitzicht niet bestaat en dat dit 

derhalve geen argument kan zijn om de bouw van een appartementencomplex op 26 meter 

afstand van  bestaande woningen tegen te gaan. De afstand tussen de woning en de nieuwe 

bebouwing is, net als in de genoemde casus, eveneens ruim voldoende om de privacy van 

zowel de bewoners van de bestaande als de nieuwe woningen te kunnen garanderen. Het 

betreft zogezegd een reguliere afstand, die op veel plaatsen in Steenbergen zelfs 

aanzienlijker kleiner is. Overigens wordt het aspect privacy geregeld in het Burgerlijk Wetboek 

(artikel 5:50) en niet door middel van een bestemmingsplan. 

4.3 door Compositie 5 stedenbouw bv is een bezonningsstudie uitgevoerd, teneinde de 

schaduwwerking van de nieuwbouw op de woningen aan de Vestinghlaan en de 

Lindenburghlaan inzichtelijk te maken. Uit deze studie blijkt dat in de winterperiode inderdaad 

sprake is van een licht toegenomen mate van schaduwwerking, met name veroorzaakt door 

de dakopbouw van 14 meter (penthouses). Met name voor de woning aan de 

Lindenburghlaan 2 zijn deze effecten echter minimaal. Bovendien wordt voor deze en de 

andere woningen voldaan aan de richtlijnen van TNO met betrekking tot het aantal uren 

bezonning dat een gevel dient te ontvangen per etmaal. De volledige bezonningsstudie 

(referentie 141587bs10, 14 september 2015) wordt als bijlage bij de toelichting van het 

bestemmingsplan gevoegd.  

Ook al wordt voldaan aan de gestelde TNO-richtlijnen, toch wordt aan de bewoners van de 

woningen aan de Vestinghlaan en de Lindenburghlaan tegemoetgekomen door het beperken 

van het gedeelte van het bouwvlak waar tot 14 meter hoog de penthouses in de dakopbouw 

gebouwd mogen worden. Ter hoogte van de Vestinghlaan wordt de bouwhoogte derhalve 

maximaal 11 meter, hetgeen gelijk is aan de vigerende planologische situatie en aldus een 

zeer gering negatief effect op de schaduwwerking zal opleveren ten opzichte van de huidige 

planologische situatie. De verbetering die hierdoor optreedt in de bezonningssituatie is in 

onderstaande afbeeldingen weergegeven voor de kortste dag van het jaar (21 december, 
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worst case scenario). Deze afbeeldingen worden tevens in de toelichting opgenomen. De 

verschillende belangen afwegend acht het college de optredende mate van schaduwwerking 

acceptabel.  
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4.4 de locatie is gelegen in de binnenstad van Steenbergen, waar diverse lichtbronnen aanwezig 

zijn. Vanuit het bouwplan bestaat de grootste kans op lichthinder door de etalages van de te 

realiseren winkelruimtes. Eventuele lichthinder vanuit de appartementen zal niet groter zijn 

dan elders in Steenbergen waar aan twee zijden van de weg woonbebouwing aanwezig is.  

4.5 ter verduidelijking van de uitgangspunten bij het uitgevoerde akoestische onderzoek 

wegverkeerslawaai is door Wematech Milieu Adviseurs B.V. een aanvullende memo 

opgesteld, waarin wordt ingegaan op de door indiener aangehaalde aspecten. Deze memo 

(met kenmerk RV60140349.M001-1) wordt in de bijlage bij de toelichting opgenomen. 

4.6 de gevels van de nieuwe bebouwing liggen op circa 3 meter afstand van het openbare gebied 

en op ruim 4,5 meter vanaf de rijbaan. Hierdoor is komende vanuit de Vestinghlaan 

voldoende zicht mogelijk op aankomend verkeer uit de Lindenburghlaan en vice versa. Het 

zicht zal zelfs beter zijn dan in de voorheen aanwezige situatie, waarbij tot op de 

perceelsgrens staande beplanting potentieel zichtbelemmerend werkte. Ten gevolge van het 

planvoornemen treedt in ieder geval geen verslechtering van de verkeersveiligheid. De 

inrichting van de kruising is voorts niet een aspect dat in het bestemmingsplan geregeld dient 

te worden.  

4.7 parkeren in een binnenstedelijke omgeving is niet vergelijkbaar met parkeren in een 

overwegend woongebied, waar doorgaans op eigen perceel dan wel voor of vlakbij de eigen 

woning kan worden geparkeerd. In een binnenstad is doorgaans sprake van een aantal 

geconcentreerde grotere parkeervoorzieningen voor de diverse functies in de wijdere 

omgeving. Dergelijke parkeervoorzieningen worden bekostigd vanuit een gezamenlijk 

parkeerfonds en vaak wordt dubbel ruimtegebruik als uitgangspunt genomen. Van deze 

methodiek wordt in onderhavig geval eveneens gebruik gemaakt ten behoeve van dat deel 

van de benodigde parkeerplaatsen dat niet op het terrein van Villa Moors zelf gerealiseerd 

kan worden. 

Ter waarborging van de aanleg van de benodigde parkeerplaatsen en de bijdrage aan het 

parkeerfonds wordt de reeds in de regels van het bestemmingsplan opgenomen 

voorwaardelijke verplichting voor de aanleg van parkeervoorzieningen verder aangescherpt. 

Dit gebeurt door het opnemen van de parkeerbalans in de bijlagen van de regels en het 

bepalen dat het voorgenomen gebruik in het plangebied slechts toegestaan is indien is 

voldaan aan de normen uit de parkeerbalans en ook de bijdrage aan het parkeerfonds heeft 

plaatsgevonden en dat deze bijdrage bindend ten goede komt aan het parkeren in het 

centrum. 

4.8 zowel de belangen van de initiatiefnemer als de belangen van de omwonenden als het 

algemene belang zijn tegen elkaar afgewogen bij de planvorming voor Villa Moors. Uit deze 

afweging is naar voren gekomen dat het planvoornemen aanvaardbaar wordt geacht. Kosten 

die samenhangen met de eventuele waardedaling van omliggend vastgoed maken deel uit 

van de totale voorziene ontwikkelingskosten en zijn derhalve reeds gedekt. Voorts bestaat de 

mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot vergoeding van geleden planschade. 

4.9 ook bij de ontwikkelaar is de bereidheid tot onderling overleg aanwezig. Inmiddels heeft dit 

overleg plaatsgevonden tussen indiener en de ontwikkelaar, waarbij de effecten van het 

planvoornemen zijn besproken.  
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zienswijze 5  

Indiener brengt een zienswijze naar voren namens de bewoners van Vestinghlaan 1, 3, 7, 9 en 11 

en Lindenburghlaan 2 en 4 in Steenbergen en haalt de volgende punten aan: 

5.1 de vraag is welke meerwaarde het heeft om de gerestaureerde villa mee te nemen in het 

bestemmingsplan, aangezien de verbouwing reeds is gerealiseerd. 

5.2 de vraag is of de gebiedsomschrijving correct is. 

5.3 de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) uit 2012 schrijft voor dat beoordeeld moet 

worden of toekomstige woningbouw bijdraagt aan een verbetering van de leefomgeving. Dat 

is hier niet het geval gezien de nieuwe bebouwing van 11 tot 14 meter hoog op 20 meter 

afstand van de bestaande woningen en de toenemende verkeersintensiteit. 

5.4 in het kader van de SVIR moet ook worden aangetoond dat sprake is van een (regionale) 

behoefte aan de commerciële ruimtes. Voor zover deze behoefte al aanwezig is, zijn in het 

assenkruis zowel aan de Blauwstraat 33-35 als aan de Grote Kerkstraat 15 panden 

beschikbaar van minimaal 500 m² om deze behoefte op te vangen. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid om door de samenvoeging van meerdere kleine winkelruimtes grotere 

winkelruimtes te creëren. Voorts zijn de genoemde formules waarvan wordt gesteld dat er 

concrete behoefte aan is en die nog niet gevestigd zijn in Steenbergen wel al aanwezig of er 

bestaat geen behoefte aan. Verder zal het aanvaardbaar achten van de eventuele toename 

aan leegstand de doodsteek betekenen voor het gehele winkelhart. 

5.5 het is niet duidelijk waar de in het gemeentelijk beleid opgenomen stelling dat er potentie is 

voor een groter verzorgingsgebied op is gebaseerd. Met de komst van de A4 zal de 

centrumfunctie eerder afnemen. 

5.6 in het gemeentelijke economische beleidsplan wordt winkelconcentratie als uitgangspunt 

genoemd. Een winkeltrekker buiten het winkelgebied past daar niet bij. 

5.7 als gevolg van de nieuwe planologischer situatie wordt dag- en zonlicht ontnomen en vindt 

een onacceptabele inbreuk op de privacy plaats. De plannen dienen te worden afgestemd op 

de vigerende bouwregels. 

5.8 door het plan neemt de verkeersintensiteit toe en komt de verkeersveiligheid in gevaar. De 

vraag is hoe de gemeente dit denkt te voorkomen of te compenseren. 

5.9 het plan StadHaven spreekt niet over commerciële ruimtes. De vraag is waarom van de 

oorspronkelijke gedachten uit dat plan wordt afgeweken. 

5.10 aangegeven wordt dat de villa in een vrije ruimte komt te staan. Dit is onjuist, aangezien 

vanaf de Vestinghlaan en de Lindenburghlaan een groot deel van de villa aan het zicht wordt 

onttrokken. 

5.11 de opgenomen parkeerbalans voldoet niet aan de regelgeving omtrent parkeren. Hierdoor 

ontstaat een tekort aan parkeerplaatsen voor de huidige bewoners. In de verkoopbrochure 

van de geplande appartementen wordt gesteld dat sprake is van een eigen parkeerplaats. Dit 

rijmt niet met het streven naar dubbel ruimtegebruik. 

5.12 de voorzien bebouwing past niet bij de bestaande bouw, die volledig in het niet valt bij de 

nieuwbouw. Samen met de inbreuk op de privacy betekent dit een afbreuk op de 

economische waarde van de woningen. 

5.13 tot slot wordt als suggestie gegeven dat zorginstelling SDW zich op de locatie van Villa 

Moors kan vestigen. Dit kan door middel van laagbouw bovenop een ondergrondse 

parkeergarage. 

 

5.1 de restauratie van de villa is door de gemeente als voorwaarde gesteld om de rest van de 

locatie te mogen ontwikkelen. De gerestaureerde villa wordt in het plan als geheel 

geïntegreerd, met inachtneming van de bestaande bouwregels. Het gebruik ter plaatse van de 
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bestaande villa wijzigt echter wel. Het voorgenomen gebruik past niet langer in het vigerende 

bestemmingsplan, waardoor het noodzakelijk is de villa in het nieuwe bestemmingsplan te 

betrekken. 

5.2 de gebiedsomschrijving omvat meer dan alleen de directe omgeving van het plangebied. Ook 

de wijdere omgeving  is beschouwd. Hieruit valt op te maken dat sprake is van diverse 

functies in de omgeving en derhalve van een gemengd gebied.  

5.3 toetsing van het plan aan de SVIR beperkt zich hoofdzakelijk tot het nagaan of sprake is van 

strijdigheid met nationale belangen. Dit is niet het geval. Voor de toetsing aan de door 

indiener aangehaalde punten dient met name naar de lokale situatie te worden gekeken. Zie 

hiervoor ook de beantwoording van zienswijze 4 onder 4.2, 4.3 en 4.7 en deze zienswijze 

onder 5.7 en 5.8. 

5.4 het samenvoegen van bestaande kleine winkelruimtes tot één grote ruimte van minimaal 500 

m² is alleen haalbaar indien sprake is van meerdere aaneengesloten leegstaande (en 

beschikbare) panden. Mede uit het door de Stec Groep uitgevoerde onderzoek (versie 2 d.d. 

22 oktober 2015, bijgevoegd) blijkt dat een dergelijke situatie niet aanwezig is in het 

assenkruis. Zie voor de beantwoording van deze zienswijze voorts de beantwoording van 

zienswijze 3 onder 3.4.  

5.5 de genoemde stelling komt uit de gemeentelijke Structuurvisie 2012 en dient in samenhang 

met het project StadHaven te worden beschouwd. De locatie van Villa Moors kan dienen als 

overbrugging tussen enerzijds het winkelconcentratiegebied en anderzijds de haven. Dit 

schept ruimte voor nieuwe formules in grotere winkelvolumes die het 

winkelconcentratiegebied zelf niet kan bieden. Dit zorgt aldus een aanvulling in de breedte op 

het totale winkelaanbod van Steenbergen. De A4 draagt er aan bij dat dit bredere en 

completere aanbod beter bereikbaar wordt gemaakt. 

5.6 zie voor de beantwoording van deze zienswijze de beantwoording van de zienswijzen 1 onder 

1.1 en 3 onder 3.1. 

5.7 zie voor de beantwoording van deze zienswijze primair de beantwoording van zienswijze 4 

onder 4.2 en 4.3. De afstand van 20 meter tussen de nieuwbouw en de bestaande woningen 

is gangbaar voor een in een binnenstad gelegen locatie. De toegestane bouwhoogte van de 

bestaande woningen bedraagt 9 meter. De hoofdbouw van de nieuwe bebouwing wordt 11 

meter hoog, hetgeen gelijk is aan de vigerende planologische situatie. De effecten van het 

planvoornemen op de privacy zijn dan ook minimaal. Het momenteel aanwezige vrije uitzicht 

komt alleen voort uit het feit dat het plangebied nu grotendeels onbebouwd is. Op basis van 

het vigerende bestemmingsplan mag echter ook nu al een gebouw tot 11 meter hoog worden 

opgericht. Aan het huidige uitzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ten 

aanzien van het ontnemen van zonlicht wordt verwezen naar de door Compositie 5 

stedenbouw bv uitgevoerde bezonningsstudie Uit deze studie blijkt dat in de winterperiode 

inderdaad in planologisch opzicht sprake is van een licht toegenomen mate van 

schaduwwerking voor de nieuwe woningen. Deze toename wordt met name veroorzaakt door 

de dakopbouw van 14 meter (penthouses). Voor de woningen wordt voldaan aan de 

richtlijnen van TNO met betrekking tot het aantal uren bezonning dat een gevel dient te 

ontvangen per etmaal. De volledige bezonningsstudie (referentie 141587bs10, 14 september 

2015) wordt als bijlage bij de toelichting gevoegd.  

Ook al wordt de mate van privacy voldoende geacht en wordt voldaan aan de gestelde TNO-

richtlijnen voor bezonning, toch wordt aan de bewoners van de woningen aan de 

Vestinghlaan en de Lindenburghlaan tegemoetgekomen door het beperken van het gedeelte 

van het bouwvlak waar tot 14 meter hoog de penthouses in de dakopbouw gebouwd mogen 

worden. Ter hoogte van de Vestinghlaan wordt de bouwhoogte derhalve maximaal 11 meter, 
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hetgeen gelijk is aan de vigerende planologische situatie en aldus een zeer gering negatief 

effect op de privacy en de schaduwwerking zal opleveren ten opzichte van de huidige 

planologische situatie. De verschillen tussen de vigerende en nieuwe bouwregels acht het 

college acceptabel. 

5.8 zie voor de beantwoording van deze zienswijze de beantwoording van zienswijze 4 onder 4.6. 

5.9 de functies die zijn genoemd in het document ‘Bouwstenen voor StadHaven’ betreffen 

voorbeelden van een mogelijke invulling in geval van herontwikkeling van de locatie. Het 

betreft geen concrete plannen voor specifiek de genoemde ontwikkelingen. Hetgeen dat 

vaststaat is dat de locatie kansen voor herontwikkeling dient aan te grijpen. Het nieuwe 

bestemmingsplan betreft een dergelijke kans en sluit aan bij de uitgangspunten van 

StadHaven. Los hiervan blijkt uit een uitspraak van de ABRvS van 9 september 2015 

(201403992/1/A1) dat vermeden moet worden dat in de regels termen worden gebruikt die 

niet eenduidig zijn dan wel niet gangbaar binnen de ruimtelijke ordening. In dit geval betrof 

het de term ‘hypermarkt’, die niet nader was omschreven in de begrippen. Ook de term 

‘commerciële ruimte’ betreft een dergelijke term en dient vermeden te worden. 

Het begrip ‘commerciële ruimte(n)’ is niet eenduidig / gangbaar binnen de ruimtelijke ordening 

en wordt om die reden in de regels vervangen door het begrip ‘ruimte(s) voor detailhandel met 

daaraan gerelateerde ondergeschikte nevenactiviteiten’. In de toelichting wordt nader 

omschreven wat met deze nevenactiviteiten wordt bedoeld. 

5.10 met de term ‘vrije ruimte’ wordt in dit geval bedoeld dat de nieuwbouw fysiek los komt te 

staan van de bestaande bebouwing van de villa. Er is nooit sprake van geweest dat de villa 

na de restauratie in een open, van alle zijden zichtbare terrein zou komen te staan. De hele 

restauratie zou bovendien nooit financieel mogelijk zijn geweest zonder de realisatie van de 

woningen en de ruimtes voor detailhandel, dienstverlening en kantoren. Zonder ingrijpen zou 

de villa uiteindelijk volledig zijn vervallen, hetgeen pas echt afbreuk zou hebben gedaan aan 

de monumentale status. 

5.11 het klopt dat de appartementen in de nieuwbouw zullen beschikken over eigen 

parkeerplaatsen. Deze in totaal 18 parkeerplaatsen maken onderdeel uit van de aankoop van 

de appartementen en betreffen derhalve geen openbare parkeerplaatsen. De mogelijkheden 

voor dubbel ruimtegebruik hebben dan ook enkel betrekking op de overige te realiseren 

parkeerplaatsen. Voor het bepalen van het feitelijke tekort aan parkeerplaatsen binnen het 

plangebied is dit echter niet relevant. Dit tekort wordt zogezegd gecompenseerd door een 

bijdrage in het parkeerfonds, ongeacht de mogelijkheden die dubbel ruimtegebruik biedt. Het 

benodigde aantal parkeerplaatsen is afgestemd op de te hanteren parkeernorm voor de 

gewenste winkelformules. Voorts wordt voor de beantwoording van deze zienswijze verwezen 

naar de beantwoording van zienswijze 4 onder 4.7. 

5.12 de bouwhoogte van de woningen aan de Vestinghlaan en de Lindenburghlaan bedraagt 9 

meter. De bebouwing van de bestaande villa is 11 meter hoog. Ook de hoofdbebouwing van 

de nieuwbouw krijgt een maximale bouwhoogte van 11 meter. zoals reeds toegestaan in het 

vigerende bestemmingsplan. Voor de penthouses in de dakopbouw en de liftopbouw wordt 

een maximale bouwhoogte van respectievelijk 14 en 15 meter aangehouden. Deze 

bouwdelen liggen echter terug (set back) ten opzicht van de hoofdbebouwing en zijn daardoor 

vanaf de straatzijde niet of nauwelijks zichtbaar. Wat betreft bouwmassa sluit het bouwplan 

dan ook volledig aan bij de bestaande bebouwing in de omgeving. Indien indiener van mening 

is dat sprake is van planschade als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan, dan bestaat de 

mogelijkheid tot het indienen van een planschadeverzoek bij de gemeente. 

5.13 de suggestie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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zienswijze 6  

Indiener brengt een zienswijze naar voren namens de bewoner van Vestinghlaan 1 te 

Steenbergen en haalt de volgende punten aan: 

6.1 de reden dat de reeds gerestaureerde villa wordt meegenomen in het bestemmingsplan 

ontgaat de cliënt van indiener. 

6.2 er is geen behoefte aan de nieuwe winkelruimte, zoals ook het uitgevoerde onderzoek 

concludeert. Met aanvullende argumenten wordt getracht de conclusies van het onderzoek 

onderuit te halen. 

6.3 het is niet duidelijk waar de in het gemeentelijk beleid opgenomen stelling dat er potentie is 

voor een groter verzorgingsgebied op is gebaseerd. Met de komst van de A4 zal de 

centrumfunctie eerder afnemen.  

6.4 het planvoornemen is strijdig met het streven naar winkelconcentratie. Er is geen vraag naar 

nieuwe winkelruimte en evenmin behoefte aan nieuwe woningen. 

6.5 in het kader van de SVIR moet ook worden aangetoond dat sprake is van een (regionale) 

behoefte aan de commerciële ruimtes. Voor zover deze behoefte al aanwezig is, zijn in het 

assenkruis zowel aan de Blauwstraat 33-35 als aan de Grote Kerkstraat 15 panden 

beschikbaar van minimaal 500 m² om deze behoefte op te vangen. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid om door de samenvoeging van meerdere kleine winkelruimtes grotere 

winkelruimtes te creëren. Voorts zijn de genoemde formules waarvan wordt gesteld dat er 

concrete behoefte aan en die nog niet gevestigd zijn in Steenbergen wel al aanwezig of er 

bestaat geen behoefte aan. Verder zal het aanvaardbaar achten van de eventuele toename 

aan leegstand de doodsteek betekenen voor het gehele winkelhart. 

6.6 de ontwikkeling is in strijd met een goede ruimtelijke ordening, aangezien de stijl van de 

nieuwe bebouwing detoneert met de bestaande villa en deze schaadt. Laagbouw op basis 

van het vigerende bestemmingsplan zou beter zijn geweest. 

6.7 het vrije uitzicht op de villa en de historische bomen zal verdwijnen door de nieuwe 

bebouwing verdwijnen. Ook is sprake van verlies aan privacy en een verminderde bezonning. 

6.8 de beoogde bebouwing zal leiden tot lichthinder. 

6.9 de uitgangspunten ten aanzien van het benodigde aantal parkeerplaatsen zijn onjuist. er 

ontstaat een tekort aan parkeerplaatsen waardoor voor de cliënt van indiener niet altijd meer 

een parkeerplaats beschikbaar zal zijn. Om dit te voorkomen zal moeten worden volstaan met 

minder oppervlakte aan commerciële ruimte en minder appartementen en meer 

parkeerplaatsen, desnoods ondergronds. 

6.10 de verkeersveiligheid komt in het geding door de toename aan verkeersbewegingen.  

6.11 de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) uit 2012 schrijft voor dat beoordeeld moet 

worden of toekomstige woningbouw bijdraagt aan een verbetering van de leefomgeving. Dat 

is hier niet het geval gezien de nieuwe bebouwing van 11 tot 14 meter hoog op 20 meter 

afstand van de bestaande woningen en de toenemende verkeersintensiteit. 

6.12 het nieuwe plan zal een toename aan geluidsoverlast me zich meebrengen. daardoor neemt 

de kwaliteit van de leefomgeving als bewoner af. 

6.13 het plan StadHaven spreekt niet over commerciële ruimtes. De vraag is waarom van de 

oorspronkelijke gedachten uit dat plan wordt afgeweken. 

 

6.1 zie voor de beantwoording van deze zienswijze de beantwoording van zienswijze 5 onder 5.1. 

6.2 Uit het onderzoek is gebleken dat geen kwantitatieve behoefte aan meer winkelruimte, maar 

dat daarop wel een nuancering is te plaatsen wanneer wordt gekeken naar het kwalitatieve 

aanbod. Daaruit blijkt dat aan unieke winkelformules in ruimtes van minimaal 500 m² groot 

een tekort bestaat. De aanvullende argumenten betreffen een nadere toelichting op deze 
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nuancering, waarbij behalve puur economische motieven ook een ruimtelijke, beleidsmatige 

en juridische onderbouwing wordt aangedragen. Zie voor de beantwoording van deze 

zienswijze voorts de beantwoording van zienswijze 3 onder 3.2. 

6.3 zie voor de beantwoording van deze zienswijze de beantwoording van zienswijze 5 onder 5.5. 

6.4 zie voor de beantwoording van deze zienswijze de beantwoording van de zienswijzen 1 onder 

1.1, 3 onder 3.1 en 4 onder 4.1. 

6.5 zie voor de beantwoording van deze zienswijze de beantwoording van zienswijze 5 onder 5.4. 

6.6 Voor de nieuwbouw is met opzet een andere stijl gekozen dan van de villa zelf. Hierdoor 

springt de villa juist tussen de rest van de bebouwing uit, in plaats van daar in op te gaan. Zie 

voor de beantwoording van deze zienswijze voorts de beantwoording van zienswijze 5 onder 

5.10. 

6.7 Reeds op basis van het vigerende bestemmingsplan is het mogelijk om binnen het 

plangebied bebouwing tot 11 meter hoog op te richten. aan de huidige situatie, waarbij na de 

sloop van de vervallen aanbouwen geen bebouwing meer aanwezig is behoudens de villa, 

kunnen dan ook in planologisch opzicht geen rechten worden ontleend. Zie voor de 

beantwoording van deze zienswijze voorts de beantwoording van de zienswijzen 5 onder 5.7 

en 4 onder 4.2 en 4.3. 

6.8 zie voor de beantwoording van deze zienswijze de beantwoording van zienswijze 4 onder 4.4.  

6.9 voor het bepalen van de parkeerbehoefte zijn de algemene uitgangspunten van het CROW 

gebruikt voor het type winkels en het type woningen die worden nagestreefd in het 

plangebied. Het aantal vierkante meters detailhandel, dienstverlening, kantoren en 

appartementen is afgestemd op het kostendekkend krijgen van de herontwikkeling van de 

locatie in het algemeen en de restauratie van de villa in het bijzonder. Zie voor de 

beantwoording van deze zienswijze voorts de beantwoording van de zienswijzen 4 onder 4.7 

en 5 onder 5.11. 

6.10 zie voor de beantwoording van deze zienswijze de beantwoording van zienswijze 4 onder 

4.6. 

6.11 zie voor de beantwoording van deze zienswijze de beantwoording van zienswijze 5 onder 

5.3. 

6.12 teneinde de akoestische effecten van het planvoornemen inzichtelijk te maken, is akoestisch 

onderzoek verricht. Uit de resultaten daarvan is gebleken dat binnen de voor geluid gestelde 

normen wordt gebleven. De rapportages van de akoestische onderzoeken zijn als bijlagen bij 

het bestemmingsplan gevoegd. 

6.13 zie voor de beantwoording van deze zienswijze de beantwoording van zienswijze 5 onder 

5.9. 
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AANPASSINGEN 

 

De toelichting zal op dit punt aangevuld worden: 

- toevoegen van een paragraaf over bezonning, met de bezonningsstudie als bijlage en de 

afbeeldingen van de aangepaste situatie in de tekst. 

- vervangen van de in de bijlage opgenomen versie van de rapportage van de Stec Groep 

(d.d. 23 december 2014) door de geactualiseerde versie (versie 2 d.d. 22 oktober 2015).  

- toevoegen van de aanvullende memo van Wematech ten aanzien van het aspect 

industrielawaai als bijlage. 

- toevoegen van de vastgestelde Nota van Zienswijzen als bijlage. 

- nader omschrijven wat wordt verstaan onder ondergeschikte nevenactiviteiten bij 

detailhandel. 

- het afstemmen van de beoordeling bij paragraaf ‘5.2 Archeologie’ op de meest recente 

onderzoeksgegevens: de meest actuele versie van het rapport van Oranjewoud dateert 

van oktober 2006 en niet van september 2006. 

 

De regels zullen op dit punt aangevuld worden: 

- de voorwaardelijke verplichting zoals opgenomen in artikel 3.1.2 wordt verder 

aangescherpt en zal als volgt luiden: 

3.1.2      Waarborging voldoende parkeergelegenheid 

a. een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt slechts verleend nadat 

afdoende is verzekerd dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 

b. het gebruiken en het (doen) laten gebruiken van de gronden waarop de onder a. 

bedoelde omgevingsvergunning betrekking heeft, is slechts toegestaan wanneer 

voldoende parkeergelegenheid in stand wordt gehouden; 

c. onder voldoende parkeergelegenheid als genoemd onder a. en b. wordt verstaan dat: 

1. wordt voorzien in de aanleg en instandhouding van minimaal 56 parkeerplaatsen, 

conform de parkeerbalans zoals opgenomen in bijlage 1, en; 

2. een bijdrage ter grootte van 16 parkeerplaatsen is gedaan in het gemeentelijke 

parkeerfonds, waarbij is verzekerd dat deze bijdrage ten goede komt aan het 

parkeren in het centrumgebied van Steenbergen.’ 

- in relatie tot het vorige punt wordt aan artikel 3.4 een afwijkingsmogelijkheid toegevoegd 

die als volgt luidt: 

3.4.2 Afwijken van de parkeernormen  

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het 

bepaalde in artikel 3.1.2 onder c., indien nieuwe gemeentelijke parkeernormen zijn 

vastgesteld. 

- de term ‘commerciële ruimte(n)’ wordt vervangen door de term ‘ruimte(s) voor detailhandel 

met daaraan gerelateerde ondergeschikte nevenactiviteiten’. 

- toevoegen van de parkeerbalans als bijlage. 
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De verbeelding zal op dit punt worden gewijzigd: 

- het verkleinen van het maatvoeringsvlak waarbinnen tot 14 meter hoog gebouwd mag 

worden op de navolgende wijze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede verbeelding ontwerp BP    Uitsnede verbeelding vast te stellen BP 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld op 17 december 2015 in de openbare vergadering 

 van de gemeenteraad van Steenbergen. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

 

Artikel 1  Begrippen 

 

1.1  plan 

het bestemmingsplan 'Villa Moors' met identificatienummer NL.IMRO.0851.sbgBPvillamoors-v001 van 
de gemeente 'Steenbergen'. 

 

1.2  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen. 

 

1.3  verbeelding 

a. analoge verbeelding: de verbeelding van het bestemmingsplan 'Villa Moors', bestaande uit één 
kaartblad met het nummer NL.IMRO.0851.sbgBPvillamoors-v001. 

b. digitale verbeelding: de verbeelding van het bestemmingsplan 'Villa Moors', met de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0851.sbgBPvillamoors-v001. 

 

1.4  aanduiding 

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

1.5  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 
 

1.6  aan-huis-gebonden beroep 

het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of 
een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch, 
paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een 
woning en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als primaire 
functie behouden en herkenbaar blijft. 
 

1.7  achterste perceelsgrens 

de van de weg af gekeerde grens van een perceel; indien meerdere zijden van het perceel van de 
weg zijn afgekeerd, wijzen burgemeester en wethouders een achterste perceelsgrens aan. 
 

1.8  bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 
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1.9  bedrijfsvloeroppervlak 

de totale vloeroppervlakte van een ruimte voor detailhandel met daaraan gerelateerde ondergeschikte 
nevenactiviteiten, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke. 

 

1.10  bestaand 

bestaand ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 

 

1.11  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 
 

1.12  bestemmingsvlak 

een geometrisch vlak met eenzelfde bestemming. 

 

1.13  bevoegd gezag 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wabo. 

 

1.14  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. 

 

1.15  bouwen 

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

  

1.16  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 
 

1.17  bouwperceel 

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

1.18  bouwperceelgrens 

de grens van een bouwperceel. 
 

1.19  bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.  
 

1.20  bouwwerk 

een constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden. 
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1.21  detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen 
en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.  

 

1.22  dienstverlening 

het bedrijfsmatig aanbieden, verkopen en / of leveren van diensten aan personen, zoals reisbureaus, 
kapsalons en wasserettes. 

 

1.23  gebouw 

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

 

1.24  gestapelde bouwvorm 

woningen in een gebouw, dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen 
omvat met de daarbij behorende bergingen. 

 

1.25  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 die bestemming het belangrijkst is. 

 

1.26  huishouden 

één persoon woonachtig in één wooneenheid of woning of een aantal door eerstegraads familie- of 
vergelijkbare band aan elkaar gerelateerde personen, dat gezamenlijk één eenheid vormt en als 
zodanig ook gebruik maakt van dezelfde gemeenschappelijke voorzieningen en de gezamenlijke 
toegang in één wooneenheid of woning (zoals een gezin, een gezin met inwonende familieleden of 
een woongroep) die continue een eenheid vormt. 

 

1.27  kantoor 

een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten op 
administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen 
gebied. 

 

1.28  nutsvoorzieningen 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatiehuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, openbare sanitaire voorzieningen, 
telefooncellen, collectieve energievoorzieningen (o.a. warmtepompen) en apparatuur voor 
telecommunicatie.  
 

1.29  omgevingsvergunning 

vergunning als bedoeld in artikel 2.1 Wabo. 
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1.30  overig bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden. 

 

1.31  overkapping 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 

 

1.32  pand 

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

 

1.33  peil 

a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een of maximaal 2 m van een weg 
grenst: de hoogte van de weg (ter plaatse van de hoofdtoegang); 

b. in andere gevallen en voor andere bouwwerken: de hoogte van de weg (ter plaatse van de 
hoofdtoegang) + 15 cm. 
 

1.34  samenhangend straat- en bebouwingspatroon 

a. een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 
b. een goede hoogte-/breedte-verhouding tussen de bebouwing onderling; 
c. een samenhang in bouwvorm / architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar is 

georiënteerd. 
 

1.35  seksinrichting 

een voor het publiek toegankelijke en besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische 
aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een 
seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens 
begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar. 

 

1.36  straatprostitutie 

het door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze passanten tot prostitutie bewegen, 
uitnodigen dan wel aanlokken. 
 

1.37  voorgevel- / achtergevellijn 

de denkbeeldige lijn die, in combinatie met de rechte lijnen die in het verlengde daarvan zijn te 
trekken, bij het bouwen aan de wegzijde (voorgevellijn) of aan de van de weg afgekeerde zijde 
(achtergevellijn) niet mag worden overschreden. 
 

1.38  voorste perceelsgrens 

de naar de weg gekeerde grens van een perceel; indien meerdere zijden van het perceel naar de weg 
zijn gekeerd, wijzen burgemeester en wethouders een voorste perceelsgrens aan. 

 

1.39  Wabo 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
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1.40  woning/wooneenheid 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

2.1  Algemeen 

 

2.1.1  de dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

 

2.1.2  de goothoogte van een bouwwerk 

a. vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel; 

b. indien de dakhelling meer dan 60 graden bedraagt mag de maximale bouwhoogte van een 
gebouw de goothoogte niet overschrijden; indien zich op enige zijde van een gebouw één of meer 
dakkapellen bevinden waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 50% van de 
gevelbreedte (op de achterzijde van een gebouw meer dan 70%), wordt de goot of boeibord van 
de dakkapel als goot- of boeibordhoogte aangemerkt. 

 

2.1.3  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. 

 

2.1.4  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.  
 

2.1.5  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.  

 

2.2  ondergeschikte bouwonderdelen 

bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, 
liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken worden buiten 
beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan: 

a. 1,80 meter in geval van balkons; 
b. 1,00 meter in overige gevallen. 

 

2.3  Meten 

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn op de verbeelding en 
op de schaal waarin het plan is vastgesteld. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsplanregels 

 

Artikel 3  Gemengd 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

3.1.1  Algemeen 

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, al dan niet op de verdiepingen, en in samenhang daarmee de uitoefening van een 
aan-huis-gebonden beroep;  

b. detailhandel, met inbegrip van daaraan ondersteunende en daarmee samenhangende 
activiteiten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel'; 

c. dienstverlening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening'; 
d. kantoren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor'. 

 

met de daarbij behorende: 

e. wegen en paden; 
f. parkeervoorzieningen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.1.2; 
g. groenvoorzieningen; 
h. water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 
i. tuinen en erven.  

 

3.1.2  Waarborging voldoende parkeergelegenheid 

a. een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt slechts verleend nadat afdoende is 
verzekerd dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 

b. het gebruiken en het (doen) laten gebruiken van de gronden waarop de onder a. bedoelde 
omgevingsvergunning betrekking heeft, is slechts toegestaan wanneer voldoende 
parkeergelegenheid in stand wordt gehouden; 

c. onder voldoende parkeergelegenheid als genoemd onder a. en b. wordt verstaan dat: 
1. wordt voorzien in de aanleg en instandhouding van minimaal 56 parkeerplaatsen, conform de 

parkeerbalans zoals opgenomen in Bijlage 1, en; 
2. een bijdrage ter grootte van 16 parkeerplaatsen is gedaan in het gemeentelijke parkeerfonds, 

waarbij is verzekerd dat deze bijdrage ten goede komt aan het parkeren in het centrumgebied 
van Steenbergen.' 

 

3.1.3  Afwijken van de parkeernormen 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 
3.1.2 onder c., indien nieuwe gemeentelijke parkeernormen zijn vastgesteld. 

 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Algemeen 

Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de hierboven genoemde bestemming worden 
gebouwd:  

a. hoofdgebouwen;  
b. bijbehorende bouwwerken;  
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
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3.2.2  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd, met dien verstande dat het 
bouwvlak voor maximaal 90% mag worden bebouwd; 

b. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt niet meer dan ter plaatse van de 
aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven, uitgezonderd ter 
plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bestaande goot- en bouwhoogte', waar 
de bestaande goot- en bouwhoogte als maximum gelden; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dient het hoofdgebouw in de bouwgrens te worden 
opgericht; 

d. woningen mogen zowel op de begane grond als op de verdiepingen van een hoofdgebouw 
worden opgericht, met dien verstande dat: 
1. het totale aantal woningen maximaal 23 bedraagt; 
2. uitsluitend woningen in gestapelde bouwvorm zijn toegestaan; 
3. per woning één afzonderlijk huishouden mag worden gehuisvest; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' mogen ruimte(s) voor detailhandel met daaraan 
gerelateerde ondergeschikte nevenactiviteiten uitsluitend op de begane grond van een 
hoofdgebouw worden opgericht, met dien verstande dat het totale bedrijfsvloeroppervlak ten 
behoeve van detailhandel maximaal 1.060 m² mag bedragen, waarbij een individuele ruimte voor 
detailhandel met daaraan gerelateerde ondergeschikte nevenactiviteiten een 
bedrijfsvloeroppervlak van minimaal 500 m² dient te hebben; 

f. ter plaatse van de aanduidingen 'dienstverlening' en 'kantoren' mogen ruimte(s) voor 
dienstverlening of kantoren uitsluitend op de begane grond van een hoofdgebouw worden 
opgericht, met dien verstande dat het totale bedrijfsvloeroppervlak ten behoeve van 
dienstverlening en kantoren gezamenlijk maximaal 250 m² mag bedragen. 

 

3.2.3  Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. bijbehorende bouwwerken worden uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd, met dien verstande 
dat: 
1. aangebouwde  bijbehorende bouwwerken in de zijdelingse perceelsgrens mogen worden 

gebouwd;  
2. bijbehorende bouwwerken ten minste 1 m achter de voorgevellijn dienen te worden gebouwd; 
3. het bouwvlak voor maximaal 85% mag worden bebouwd; 

b. de totale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 175 m²; 
c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 3,3 m; 
d. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 5 m. 

 

3.2.4  Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:  

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m; 
b. de bouwhoogte van balustrades, balkonhekken en afscheidingen van dakterrassen mag niet 

meer bedragen dan 1 m gemeten vanaf de onderliggende vloer van het balkon of dakterras; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 

m. 

 

3.2.5  Ondergronds bouwen 

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels: 

a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak; 
b. in afwijking van het bepaalde onder a. mag het beneden peil gelegen gedeelte van de in- en uitrit 

van een ondergrondse parkeergelegenheid tevens ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - inrit' worden aangelegd; 

c. de oppervlakte van ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan de toegestane 
oppervlakte van bouwwerken boven peil; 
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d. de ondergrondse bouwdiepte mag maximaal 4,00 m onder peil bedragen. 

 

3.3  Specifieke gebruiksregels 

3.3.1  Strijdig gebruik 

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval 
verstaan: 

a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een 
seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie; 

b. het gebruik van bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woningen en als afhankelijke 
woonruimte. 

c. het gebruik als uitstallings-, opslag-, stand-, of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen; 
d. het gebruik als opslagplaats voor bagger en grondspecie, met uitzondering van het opslaan van 

bagger die vrijkomt in het kader van het normale onderhoud van watergangen; 
e. het gebruik als opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik afgedankte voorwerpen, 

werktuigen, stoffen, materialen of producten, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden; 

f. het gebruik van een woning/wooneenheid door meerdere huishoudens. 

 

3.3.2  Aan-huis-gebonden beroepen 

De uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen in een woning inclusief de aangebouwde 
bijbehorende bouwwerken is toegestaan mits: 

a. de primaire woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin in overwegende mate behouden blijft; 
b. het woonmilieu niet onevenredig wordt aangetast; 
c. is gebleken dat er geen (milieu) planologische belemmeringen zijn; 
d. de parkeerbalans en verkeersafwikkeling in de directe omgeving niet onevenredig worden 

benadeeld; 
e. detailhandel slechts plaatsvindt voor zover deze beperkt blijft tot een verkoop in direct verband 

met het aan huis verbonden beroep; 
f. maximaal 30% van het vloeroppervlak van de woning inclusief de bijbehorende bouwwerken als 

zodanig gebruikt wordt, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 50 m² 
mag bedragen.  

 

3.4  Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
3.1.1 onder f. en toestaan dat een woning/wooneenheid door meerdere huishoudens wordt gebruikt. 
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Artikel 4  Waterstaat - Waterkering 

 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de waterkering.  

 

4.2  Bouwregels 

a. in afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan 
ten behoeve van deze bestemming.  

b. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.  

 

4.3  Afwijking van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2 
en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen worden gebouwd, mits:  

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de waterkering;  
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende waterkering.  

 

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden 

4.4.1  Verbod 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' zonder of in 
afwijking van een schriftelijke omgevingsvergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) 
de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:  

a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;  
b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, egaliseren of ophogen; 
c. het afgraven, vergraven, diepploegen en verharden van oppervlaktes;  
d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;  
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;  
f. het aanleggen van kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies;  
g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande 

watergangen.  

 

4.4.2  Normaal onderhoud 

Het verbod als bedoeld in 4.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:  

a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan en waarvoor geen 

vergunning nodig was; 
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning. 

 

4.4.3  Toelaatbaarheid 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 4.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:  

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de waterkering;  
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende beheerder van de waterkering.  
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

 

Artikel 5  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. 
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Artikel 6  Algemene bouwregels 

6.1  Overschrijding bouwgrenzen 

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen, 
aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende balkons, mits de overschrijding ten hoogste 1,80 m bedraagt; 
b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1 m 

bedraagt. 
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels 

7.1  Afwijkingen van maten en overschrijdingen van bouwgrenzen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van dit plan voor: 

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is 

voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in 
verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer 
dan 3 m bedragen. 

 

7.2  Geen afwijking 

De bevoegdheid tot afwijken wordt niet gebruikt, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
bouwwerken.  
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

 

Artikel 8  Overgangsrecht 

8.1  Overgangsrecht bouwwerken 

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, 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. 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. 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig 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%. 

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. 

 

8.2  Overgangsrecht gebruik 

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. 

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. 

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. 

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. 
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Artikel 9  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan 'Villa Moors'. 
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Bijlagen bij regels 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1  Parkeerbalans 



 

 



Parkeerbalans      

    parkeernorm parkeerbehoefte 

Villa Moors      

commerciële ruimte 245 m² bvo 1,5 pp/100 m² bvo 3,7 pp 

appartementen 5 app. 1,5 pp/woning 7,5 pp 

subtotaal     11,2 pp 

      

Nieuwbouw      

commerciële ruimte 1.060 m² bvo 3 pp/100 m² bvo 31,8 pp 

appartementen 18 app. 1,5 pp/woning 27 pp 

subtotaal     60,7 pp 

      

Totale 

parkeerbehoefte 

    70  pp 
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