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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel bestemmingsplan
In 2011 is voor de voormalige sportvelden tussen de Oostgroeneweg en Karel Doormanstraat/Van 
Heemskerckstraat in Dinteloord een nieuw bestemmingsplan vastgesteld om woningbouw mogelijk te 
maken. Vervolgens is het plan opgenomen in het totale actualisatieplan voor de Kom Dinteloord. Dit 
bestemmingsplan is vastgesteld op 15 december 2016 en in werking getreden op 15 februari 2017. 
Inmiddels is de beoogde verkaveling gewijzigd en past deze niet meer geheel in het geldende 
bestemmingsplan voor het gebied. Met de nieuwe verkaveling is de inrichting van het gebied verder 
uitgewerkt en wordt een groter aantal woningen in het gebied ingepast. Daarnaast is behoefte aan meer 
flexibiliteit in woningtypen en verkaveling om in te kunnen spelen op de veranderende vraag vanuit de 
markt.  

Het voorliggende bestemmingsplan maakt de realisatie van het woongebied, dat inmiddels de naam 'De 
Pinas' heeft gekregen, op basis van de geactualiseerde verkaveling juridischplanologisch mogelijk. Ook 
biedt het de gewenste flexibiliteit om de voormalige sportvelden te ontwikkelen tot een aantrekkelijke 
woonwijk die is afgestemd op actuele en toekomstige woonwensen.  

1.2  Opzet plantoelichting
De plantoelichting van dit bestemmingsplan is als volgt opgebouwd.  

In hoofdstuk 2 worden de huidige en de beoogde situatie beschreven.  
Hoofdstuk 3 bevat de toetsing van de nieuwe ontwikkelingen aan het relevante beleidskader.  
In hoofdstuk 4 worden de sectorale onderzoeken beschreven.  
Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de bestemmingsregeling.  
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op uitvoerbaarheid van het plan. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Plangebied en directe omgeving
Het plangebied ligt geheel binnen de bebouwde kom van Dinteloord en omvat een deel van de 
voormalige sportveldenlocatie aan de Oostgroeneweg. Deze locatie is sinds de verplaatsing van het 
sportcomplex van VV Dinteloord naar de zuidelijke randzone van Dinteloord beschikbaar voor 
herinvulling met woningbouw. Om dit mogelijk te maken is in 2011 een nieuw bestemmingsplan voor 
het gebied vastgesteld. In figuur 2.1 is globaal de ligging van het plangebied weergegeven.  

Figuur 2.1 Globale ligging plangebied (bron: Google Earth) 

Het nieuwe woongebied wordt aan de west, zuid en zuidoostzijde geflankeerd door woongebieden 
met woonbebouwing, overwegend bestaande uit één of twee bouwlagen met kap.  
Het centrum van Dinteloord bevindt zich op korte loopafstand westelijk van het plangebied. Het 
zorgcentrum de Nieuwe Haven ligt aan de zuidwestzijde (eveneens op korte loopafstand). Westelijk en 
noordelijk van het plangebied bevinden zich twee begraafplaatsen. Aan de oostzijde ligt het 
bedrijventerrein Molenkreek met onder andere een autobedrijf met LPG tankstation en het rioolgemaal 
van de gemeente Steenbergen. 
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In figuur 2.2 is de huidige situatie van het plangebied weergegeven. De bebouwing behorende bij de 
voormalige sportvelden, is inmiddels gesloopt. Aan de Oostgroeneweg zijn tot dusver drie vrijstaande 
woningen gerealiseerd. Aan de zuidzijde van het plangebied is een speelterrein aangelegd. Aan de 
zuidwestzijde zijn rijwoningen in aanbouw. Voor het overige bestaat het gebied in de huidige situatie 
voornamelijk uit kort gemaaid grasland. 

Figuur 2.2 Huidige situatie plangebied (bron: ArcGIS) 

2.2  Geldend bestemmingsplan
Ter plaatse geldt het bestemmingsplan 'Kom Dinteloord' van de gemeente Steenbergen, dat is 
vastgesteld op 15 december 2016 en in werking getreden op 15 februari 2017. Het plangebied is 
onderverdeeld in de bestemmingen 'Verkeer', 'Wonen', 'Tuin' en 'Groen'. Met aanduidingen is geregeld 
welke typen woningen zijn toegestaan, namelijk: 

ter plaatse van de aanduiding vrijstaand: uitsluitend vrijstaande woningen; 
ter plaatse van de aanduiding tweeaaneen: tweeaaneen gebouwde of vrijstaande woningen; 
ter plaatse van de aanduiding aaneen gebouwd: aaneen gebouwde, tweeaaneen gebouwde of 
vrijstaande woningen. 

De verdeling van de woningtypen over het plangebied is weergegeven in figuur 2.3. 

Nu de hoofdopzet van het nieuwe woongebied op een aantal punten is gewijzigd, een groter aantal 
woningen en deels andere woningtypen zijn voorzien, is het geldende bestemmingsplan, dat vrij 
gedetailleerd aangeeft waar welke woningen mogen komen, niet langer toereikend voor de beoogde 
ontwikkeling van de gehele woonwijk. Voor een deel van de wijk is daarom het voorliggende nieuwe 
bestemmingsplan opgesteld.  
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Figuur 2.3 Uitsnede geldend bestemmingsplan met woningtypen en globale plangrens voorliggend 
bestemmingsplan (bron: aangepast van ruimtelijkeplannen.nl) 

2.3  Nieuwe stedenbouwkundige planopzet
In figuur 2.4 is de beoogde situatie opgenomen op basis waarvan het geldende bestemmingsplan voor 
het voormalige sportpark is opgesteld. Figuur 2.5 geeft de stedenbouwkundige opzet weer zoals deze nu 
wordt beoogd en op basis waarvan voorliggend bestemmingsplan is opgesteld. 

In het stedenbouwkundig ontwerp vormen de centrale groene as in het verlengde van de Van 
Galenstraat, de oost/westas ZuideindeKarel Doormanstraat en het knooppunt daarvan nog steeds de 
belangrijkste ruimtelijke dragers van het nieuwe woongebied. De bouw van de woningen ten 
zuidwesten van het plangebied (roze gekleurd in figuur 2.4) is al mogelijk op basis van het geldende 
bestemmingsplan. Hetzelfde geldt voor de reeds verkochte en gedeeltelijk bebouwde kavels aan de 
Oostgroeneweg, ten westen van het plangebied. Aan deze zijde van het voormalige sportpark vinden 
dus juridischplanologisch gezien geen nieuwe ontwikkelingen plaats. Deze locaties zijn dan ook niet 
meegenomen in dit bestemmingsplan.  

Voor het overige deel van het gebied zijn verschillende wijzingen doorgevoerd. Hierna zijn de 
belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het eerdere stedenbouwkundig plan kort toegelicht.  

Hoofdstructuur 
De belangrijkste wijzigingen in de hoofdstructuur zijn de volgende. 

Het is wenselijk gebleken om een ruimere afstand aan te houden tussen de woonbebouwing en de 
begraafplaats. Het oostwest georiënteerde woonblok aan de noordzijde van het gebied is daarom 
komen te vervallen; in de plaats hiervan is het noordzuid georiënteerde woonblok aan de 
noordwestzijde van het plangebied in noordelijke richting verder doorgetrokken.  
Het noordzuid georiënteerde woonblok aan de noordoostzijde is verder naar het noorden 
geschoven.  
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Het grote woonblok aan de zuidkant van het gebied is opgesplitst in twee aparte woonblokken. De 
beoogde weg achter dit woonblok vervalt vooralsnog. Er komt een extra weg tussen de 
woonblokken door. 
De oostzijde van het gebied is verder ingevuld. Hier zijn extra woningen ingetekend. Er is nog steeds 
een gebied (in figuur 2.5 aanduid met 'uitgifte 2e fase') waar in de toekomst ook woningen zijn 
beoogd, maar waar van de inrichting nader te bepalen is. Dit heeft te maken met de nu nog 
aanwezige bedrijvigheid aan deze zijde van het plangebied, waar 30 m afstand van gehouden moet 
worden. De betreffende gebieden zijn in voorliggend bestemmingsplan bestemd tot 'Groen'. Voor 
de ontwikkeling er van zal te zijner tijd een afzonderlijke procedure doorlopen worden. 

Aantal woningen 
In het geldende bestemmingsplan is geen maximum aantal woningen opgenomen. Uit het 
stedenbouwkundig plan ten behoeve van het in 2011 opgestelde bestemmingsplan voor het nieuwe 
woongebied, blijkt dat destijds circa 43 woningen in het plangebied van het voorliggende 
bestemmingsplan waren voorzien. Van dit aantal zijn er in het geldende bestemmingsplan circa 30 direct 
mogelijk gemaakt. Op basis van de nieuwe stedenbouwkundige indeling worden met het voorliggende 
bestemmingsplan maximaal 66 woningen mogelijk gemaakt. Dit betreft dus een toename van maximaal 
circa 23 woningen ten opzichte van het eerdere stedenbouwkundig plan en een toename van maximaal 
circa 36 woningen ten opzichte van het geldende bestemmingsplan. De verwachting is echter dat de 
maximale capaciteit niet volledig zal worden ingevuld, wanneer gebruik wordt gemaakt van de 
flexibiliteit in woningtypes. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt zullen er wellicht meer 
vrijstaande en tweeonderéénkapwoningen dan rijwoningen worden gerealiseerd. Het 
bestemmingsplan biedt hiervoor ruimte (zie hierna).  

Type woningen 
In het eerdere stedenbouwkundig plan werd voor het plangebied uitgegaan van circa 8 vrijstaande 
woningen, 9 geschakelde woningen, 8 tweeonderéénkapwoningen, 3 rijwoningen en 15 woningen van 
een nader te bepalen type (zie figuur 2.4). Het huidige stedenbouwkundig plan gaat voor het 
betreffende deel van het nieuwe woongebied uit van maximaal 54 rijwoningen, 10 
tweeonderéénkapwoningen en 2 vrijstaande woningen (zie figuur 2.5). De bebouwingsstructuur aan 
de oostzijde van het gebied wordt daardoor ten opzichte van het eerdere plan wat meer gesloten. In de 
bestemmingsregeling is echter de nodige flexibiliteit ingebracht met betrekking tot de woningtypes, 
zodat adequaat kan worden ingespeeld op de vraag vanuit de markt. De nadruk wordt vooralsnog 
gelegd op woningen in de goedkope koop en huursector, omdat hier volgens het onderzoek behorende 
bij de "Visie op Wonen en Leven op WestBrabant en Tholen 2030" van de gezamenlijke regionale 
woningcorporaties tot 2030 de meeste vraag naar is. 

Mogelijkheid tot realiseren appartementen sociale huursector 
In het noordoostelijke deel van het gebied is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van 
gestapelde bouw. Hier kunnen eventueel kleinschalige appartementen worden gebouwd voor de sociale 
huursector. Uit een woonlasten en behoefteonderzoek in de regio WestBrabant en Zeeland 
(uitgevoerd door het bureau RIGO in opdracht van de regionale corporaties en gemeenten d.d. 
17032015), blijkt namelijk dat er een tekort aan woningen in de laagste huurklasse wordt verwacht. De 
Woningstichting gaat bestuderen of dit tekort het beste opgelost kan worden door herstructurering van 
de bestaande huurwoningvoorraad of door nieuwbouw. In het laatste geval, kan gebruik worden 
gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid. 
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Figuur 2.4 Stedenbouwkundig plan 2011 
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Figuur 2.5 Stedenbouwkundig plan 2017  

Openbare ruimte 
In de openbare ruimte blijft het groen bepalend. Ten opzichte van het eerdere stedenbouwkundig plan 
verandert er weinig; de uitgangspunten voor de openbare ruimte zijn vrijwel gelijk gebleven.  

De duidelijke groenstructuur langs de hoofdassen blijft behouden. Daarnaast worden ook in de overige 
straten groenelementen (waaronder bomen) gesitueerd. In het hofje aan de westzijde is nog steeds een 
groen ingericht binnenpleintje voorzien.  

Het speelterrein, dat inmiddels is aangelegd, markeert de zuidelijke entree van het woongebied. Dit 
speelterrein wordt een herkenbare voortzetting van het groenbeeld van de Van Galenstraat. 

De meest oostelijke gronden van het plangebied grenzend aan de nu nog aanwezige bedrijvenstrook 
wordt voorlopig conform de bestemming ingericht als openbaar groen. Mocht de bedrijvenstrook in de 
toekomst in zijn geheel of gedeeltelijk tot woningbouw worden bestemd, dan bestaat de mogelijkheid 
om de doodlopende wegen door te trekken naar de Van Heemskerckstraat en de Karel Doormanstraat. 
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Voor het gehele woongebied wordt ter bevordering van het woon en leefklimaat, net zoals voor de 
aangrenzende woongebieden, een maximum toegestane snelheid ingesteld van 30 km/uur.  

Parkeren 
Voor de vrijstaande en tweeonderéénkapwoningen geldt dat één parkeerplaats per woning op eigen 
terrein gerealiseerd moet worden. De overige parkeerbehoefte van deze woningen wordt in de 
openbare ruimte opgevangen. Voor de geplande rijwoningen wordt uitgegaan van de maximale invulling 
van de parkeergelegenheid in de openbare ruimte, door middel van parkeervakken en langsparkeren. 
Paragraaf 4.5 gaat hier uitgebreid op in. De bestemmingsplanregels bieden voldoende flexibiliteit om 
het aantal te realiseren parkeerplaatsen af te stemmen op de daadwerkelijk te realiseren woningen.  
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR; maart 2012) schetst het kabinet in algemene termen 
hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. De Rijksoverheid 
richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en 
waterveiligheid. 

Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR drie rijksdoelen geformuleerd: 
de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijkeconomische structuur van Nederland te 
versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat;  
de bereikbaarheid verbeteren;  
zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden. 

Toetsing en conclusie 
Er zijn geen nationale belangen in het geding. De ontwikkeling past binnen nationaal beleid. 

Besluit Ruimtelijke ordening (Ladder voor duurzame verstedelijking) 
Bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling is duurzame verstedelijking het uitgangspunt. Hiertoe wordt de 
ladder voor duurzame verstedelijking gevolgd die is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening 
(artikel 3.1.6. lid 2 Bro). Deze ladder bestaat uit de volgende drie treden. 
a. Er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale 

behoefte. 
b. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale 

behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van 
de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door 
herstructurering, transformatie of anderszins. 

c. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen 
het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in 
hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende 
middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

Toetsing 
Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de bouw van 66 woningen, waarvan er al circa 30 waren 
voorzien in het geldende bestemmingsplan. De bouw van maximaal 36 extra woningen betreft een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling. Hierna volgt de toetsing aan de drie treden van de ladder. 
1. Door de verdichting neemt het aantal geplande woningen in het plangebied met ongeveer 36 toe. 

Het totale aantal geplande woningen op het terrein van het voormalige sportpark, waar het 
plangebied onderdeel van uitmaakt, bedraagt daarmee maximaal 104 woningen (inclusief de 
woningen die al gebouwd zijn en nu in aanbouw zijn). Dit aantal valt zonder problemen in te passen 
in de gemeentelijke woningbouwplanning en in de provinciale behoefteramingen en de op basis 
hiervan gemaakte regionale woningbouwafspraken in het regionaal ruimtelijke overleg van 



18  

Rho adviseurs voor leefruimte 20161619 
NL.IMRO.0851.dtlBPdepinaso001  

december 2016. In het jaar 2027 wordt voor de gemeente Steenbergen uitgegaan van een omvang 
van de woningvoorraad van 16440 woningen. Per 112017 bedraagt de feitelijke woningvoorraad 
10133 woningen. Het maximaal aantal woningen in het plan past daarmee binnen de provinciale 
behoefteramingen. 

2. Het plangebied is gelegen in bestaand stedelijk gebied. De beoogde ontwikkeling betreft het 
transformeren van voormalige sportvelden tot een aantrekkelijk woongebied in de kern Dinteloord. 
Er wordt voldaan aan deze trede. 

3. Aangezien voldaan wordt aan trede 2, is toetsing aan trede 3 niet aan de orde. 

Conclusie 
De ontwikkeling voldoet aan de verschillende treden van de Ladder voor duurzame verstedelijking. 

3.2  Provinciaal beleid
Structuurvisie ruimtelijke ordening 
In de structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de provincie NoordBrabant zijn de provinciale 
doelstellingen benoemd. 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 structuurvisie bevat twee leidende principes: 
Nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan de kracht en identiteit van NoordBrabant.  
Ruimtelijke keuzes moeten bijdragen aan het vestigings en leefklimaat van NoordBrabant. 

Voor de bestaande stedelijke structuur zijn vervolgens de volgende ambities gedefinieerd. 

Concentratie van verstedelijking 
De concentratie van verstedelijking vindt plaats in het zogenaamde 'kralensnoer' van steden (met 
omliggende kleinere kernen) op de overgang van zand naar klei (van Bergen op Zoom tot aan Oss) 
en rond de steden op het zand (Eindhoven – Helmond, Tilburg en Uden – Veghel). Hier wordt de 
bovenlokale groei van de verstedelijking opgevangen. 
Bij de opgave voor wonen en werken wordt het accent sterker verlegd naar de te ontwikkelen 
kwaliteiten, de inzet op herstructurering en het beheer van het bestaand stedelijk gebied. 

Inspelen op demografische ontwikkelingen 
De provincie vindt het belangrijk dat tijdig wordt ingespeeld op de (toekomstige) 
bevolkingsontwikkelingen en dat de bewustwording rond deze thematiek wordt vergroot. Het 
regionaal afstemmen van de woningbouwplanning is belangrijk. 

Zorgvuldig ruimtegebruik 
De provincie wil dat de kansen voor functiemenging, inbreiding, herstructurering en zo nodig 
transformatie in het stedelijk gebied goed worden benut, inclusief de mogelijkheden voor 
intensivering en meervoudig ruimtegebruik. 

Meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit 
De provincie wil dat nieuwe ontwikkelingen meer inspelen op het karakter en de kwaliteit van de 
plek. 

Betere verknoping van stedelijke ontwikkelingen aan de infrastructuur 
Een betere verknoping van stedelijke ontwikkelingen aan infrastructuur draagt bij aan een goede 
bereikbaarheid en daarmee aan het (inter)nationale vestigingsklimaat van NoordBrabant. De 
provincie wil dat verstedelijking en infrastructuur in onderlinge samenhang worden ontwikkeld. 
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Toetsing en conclusie 
Uit de toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking zoals opgenomen in paragraaf 3.1 blijkt dat 
sprake is van zorgvuldig ruimtegebruik. De ontwikkeling van de voormalige sportvelden tot woongebied 
zorgt ervoor dat het gebied beter aansluit bij de omliggende woonbebouwing, die door de beoogde 
ontwikkeling tevens beter met elkaar verbonden wordt. De bereikbaarheid van wijken onderling zal 
daarmee verbeteren. Het plangebied maakt onderdeel uit van de bestaande stedelijke structuur van de 
kern Dinteloord. De ontwikkeling betreft dan ook herstructurering van bestaand stedelijk gebied. In 
paragraaf 3.3 is beschreven hoe de ontwikkeling zich verhoudt tot de regionale woningbouwafspraken. 
De herstructurering draagt bij aan de ruimtelijke samenhang van en kwaliteit in de kern Dinteloord. Een 
aantrekkelijke openbare ruimte met veel groenelementen zal de voormalige sportvelden tot een prettig 
woongebied maken. Het plan past daarmee binnen de uitgangspunten van de provinciale structuurvisie. 

Verordening Ruimte 2014 
In 2014 is de Verordening Ruimte aangevuld en aangepast. Voor het bestemmingsplan De Pinas zijn de 
volgende artikelen uit de verordening van belang. 

Artikel 3 Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 
In bestemmingplannen voor ruimtelijke ontwikkelingen dient een verantwoording te worden 
opgenomen waar uit blijkt dat het plan bijdraagt aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de 
ruimtelijke kwaliteit en een goede landschappelijke inpasbaarheid. Ook dient te worden toegelicht hoe 
het principe van zorgvuldig ruimtegebruik is toegepast. 

Artikel 4.3 Nieuwbouw van woningen 
Nieuwe woningen in bestaand stedelijk gebied zijn toegestaan, mits een verantwoording is opgenomen 
over de wijze waarop plannen passen binnen de afspraken die daaromtrent in het regionaal overleg zijn 
gemaakt en hoe nieuwbouw zich verhoudt tot de beschikbare harde plancapaciteit voor woningbouw. 

Toetsing en conclusie 
Uit de toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking (paragraaf 3.1) blijkt hoe het principe van 
zorgvuldig ruimtegebruik is toegepast. In paragraaf 3.3 is ingegaan op de woningbouwplanning die 
regionaal is afgestemd. De ontwikkeling past hiermee binnen de Verordening Ruimte. 

3.3  Gemeentelijk beleid
Structuurvisie Steenbergen (2015) 
Het streven van de gemeente is gericht op behoud en versterking van de bestaande woonfuncties. 
Inbreidingslocaties hebben in het kader van zuinig ruimtegebruik de voorkeur. De toekomstige 
woningbouwopgave zal zich concentreren op de kernen Steenbergen en Dinteloord. In Dinteloord is dit 
het plan aan de Oostgroeneweg (de Pinas).  

Toetsing en conclusie 
De voormalige sportvelden aan de Oostgroeneweg zijn in de structuurvisie aangewezen voor 
woningbouwontwikkeling. De beoogde ontwikkelingen past daarmee binnen de Structuurvisie 
Steenbergen. 

Woonvisie Steenbergen (2015) 
De Woonvisie Steenbergen vormt een belangrijk beleidskader voor de meerjarige woningbouwplanning, 
voor programmatische invulling van locaties en voor het herijken van prestatieafspraken met 
woningmarktpartijen. Het daarin aangegeven woningbouwprogramma voor de periode 20152025 gaat 
voor de kern Dinteloord uit van circa 94 woningen (harde plancapaciteit). Daarnaast is voor de kern 
Dinteloord tevens rekening gehouden met een zachte plancapaciteit van circa 175 woningen.  
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In de woonvisie is voor de genoemde periode rekening gehouden een harde plancapaciteit van circa 52 
nieuwe woningen op het voormalige sportterrein aan de Oostgroeneweg. De locatie Oostgroeneweg 
fase 2 wordt als zachte nog te ontwikkelen planlocatie genoemd. Het voorliggende bestemmingsplan De 
Pinas betreft gedeeltelijk ook de ontwikkeling van deze tweede fase.  
Tot 2020 is ook een planning opgenomen qua woningbouwtypologie (kwalitatieve woonbehoefte). Deze 
heeft betrekking op de gehele gemeente en is in de woonvisie niet onderverdeeld voor de verschillende 
kernen. Op de korte termijn is er vooral vraag naar geschikte woningen voor starters op de koopmarkt 
en naar levensloopbestendige huurwoningen (zowel grondgebonden als appartementen). Er is tevens 
een potentiële vraag naar wat duurdere woningen (vrijstaand of half vrijstaand). De gemeente kiest er 
voor om, gelet op de concrete marktvraag, niet enkel levensloopbestendige woningen te bouwen 
(slaap, bad en woonkamer op de begane grond). Levensloopbestendig en energetisch bouwen worden 
echter wel gestimuleerd. Bij het energiezuinig of energieneutraal bouwen wordt aangesloten bij 
hetgeen opgenomen is in het convenant duurzaam bouwen.  

Toetsing en conclusie 
Naast een harde plancapaciteit van 52 woningen is in de Woonvisie voor de Oostgroeneweg (fase 2) ook 
rekening gehouden met een zachte plancapaciteit. De extra woningen die met dit plan worden mogelijk 
gemaakt, zijn daarom eenvoudig in te passen in de gemeentelijke woningbouwplanning en in de 
woningbouwafspraken die gemaakt zijn in het RRO van december 2016.  

Voor de ontwikkeling De Pinas komt de nadruk te liggen op de goedkopere categorieën huur en koop. 
Uit het onderzoeksrapport van de gezamenlijke regionale woningcorporaties dat is opgenomen in de 
"Visie op Wonen en Leven in WestBrabant en Tholen 2030" (april 2013) blijkt namelijk dat er, uitgaande 
van een basis economisch scenario, een extra behoefte aan goedkope koopwoningen in de gehele 
gemeente is. Het gaat tot 2020 om 90 woningen in de prijsklasse tot € 185.000, en om 80 woningen in 
de prijsklasse van € 185.000, tot € 230.000,.  

In het in opdracht van de gezamenlijke regionale woningcorporaties uitgevoerde "Woonlasten en 
Behoeftenonderzoek in de regio WestBrabant en Zeeland" d.d. 17032015 wordt uitgegaan van een 
extra behoefte aan sociale huurwoningen van 80 woningen tot 2025. Ook de optie voor particuliere 
middeldure huur wordt opengehouden.  

De behoefte is ook sterk afhankelijk van economische ontwikkelingen. Bij een sterke economische groei 
kan de behoefte naar duurdere koop of huur toch weer toenemen. Het bestemmingsplan voorziet in 
een dermate grote flexibiliteit dat goed kan worden ingespeeld op wijzigingen in de 
marktontwikkelingen.  

Gelet op het voorgaande, past het plan binnen de Woonvisie.  

Dorpsontwikkelingsplan Dinteloord (2007) 
In het Dorpsontwikkelingsplan Dinteloord (DOPDinteloord) is een visie gegeven voor de middellange 
termijn waarbij wensbeelden van bewoners zijn uitgewerkt en vastgelegd in een toekomstvisie. Deze 
zijn nader uitgewerkt in projecten. Zij vormen de "leefbaarheidsagenda" voor de kern. Het plan is door 
de raad vastgesteld. 

In het plan komen meerdere aspecten aan bod, zoals het sociale leven, wonen en werken, 
voorzieningen, openbare ruimte, recreatie en toerisme, en infrastructuur. Per aspect zijn diverse 
speerpunten opgenomen. In dit kader is wonen het meest relevant.  
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Toetsing en conclusie 
In het DOPDinteloord zijn voor de periode tot circa 2020 de woningbouwmogelijkheden in de kern 
vastgelegd. Aangegeven is dat de in de kern aanwezige inbreidingslocaties aanzienlijk kunnen bijdragen 
aan de opvang van de bouwopgave en het oplossen van enkele ruimtelijke knelpunten. Met name de 
locatie van het sportveldencomplex aan de Oostgroeneweg is aangegeven als een geschikte 
inbreidingslocatie. Deze locatie biedt mogelijkheden voor alle doelgroepen. Voor de aan de oostzijde 
aangrenzende gronden wordt herstructurering voorgestaan. Dit betreft enkele bedrijfspanden/percelen 
van bedrijventerrein Molenkreek, die een lage ruimtelijke kwaliteit bezitten en waarvoor verplaatsing 
van de bedrijfsactiviteiten in de toekomst is aanbevolen. De beoogde ontwikkeling past binnen de 
uitgangspunten van het dorpsontwikkelingsplan. 

Duurzaamheid 
Op 31 mei 2012 is door de gemeenteraad de nota duurzaamheid voor de gemeente Steenbergen voor 
de periode tot 2020 vastgesteld. In deze nota is naast de visie en de strategie ook een 
uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen opgenomen. Het thema wonen maakt hier onderdeel van uit. 

Voor de jaren 20162018 heeft de raad op 25 februari 2016 het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 
20162018 gemeente Steenbergen vastgesteld. 

Met dit Uitvoeringsprogramma wordt ingezet op integraler denken op het gebied van duurzaamheid. Er 
is in dit programma rekening gehouden met de ambities uit de Duurzaamheidsnota gemeente 
Steenbergen 20122020, de Gemeentelijke DuurzaamheidsIndex (GDI) en het Regionale Convenant 
Duurzaam Bouwen. 

De ambities ten aanzien van duurzaam bouwen zijn als volgt: 
Bij nieuwe grootschalige ontwikkelingen in Steenbergen wordt de ‘people, planet, profit’gedachte 
structureel toegepast (duurzaamheidstoets). 
Nieuwe woningen worden energieneutraal gebouwd (vanaf 2020). In de aanloop naar 2020 wordt 
rekening gehouden met en zo mogelijk geanticipeerd op de aanscherping van de 
energieprestatienormen. 
Bij nieuwbouwprojecten wordt het toetsingsinstrument GPR gepromoot en gebruikt (ook bij de 
gemeentelijke projecten). Gestreefd wordt naar een GPRscore van 7,0 voor de volgende thema’s: 
materiaalgebruik, gezondheid en binnenmilieu, energie, water, gebruikskwaliteit en 
toekomstwaarde. 
Op de naleving van de wettelijke duurzaamheidseisen (bv. energieprestatienorm) en eventueel 
anderszins vastgelegde duurzaamheidsafspraken wordt structureel toegezien. 
Samen met de woningcorporaties wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van innovatieve 
woon en leefconcepten (bv. via een innovatieplatform Wonen en Leven). 

Toetsing en conclusie 
In overleg met de ontwikkelaar zal nadere invulling worden gegeven aan de duurzaamheidsambities van 
de gemeente. 
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3.4  Conclusie
Herinvulling met woningbouw van het voormalige sportcomplex aan de Oostgroeneweg past volledig 
binnen het geldende rijks en provinciaal beleid en vloeit rechtstreeks voort uit het vastgelegde 
gemeentelijk woningbouwbeleid. 

De beoogde ontwikkeling draagt kwalitatief en kwantitatief bij aan de woningbouwdoelstellingen. 
Invulling wordt gegeven aan de gewenste herstructurerings en inbreidingsopgave. 
De plancapaciteit past binnen het gemeentelijke meerjarige woningbouwprogramma. 

De gemeente zal bij de concrete planrealisering toezien op en afspraken maken over het behalen van de 
gewenste (gebouw gebonden) duurzaamheidsdoelstellingen. 
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Hoofdstuk 4  Sectorale onderzoeken

4.1  Water
Waterbeheer en watertoets 
Het watertoetsproces is een belangrijk instrument om het waterbelang in ruimtelijke plannen en 
besluiten te waarborgen. Het gaat daarbij om alle waterhuishoudkundige aspecten, waaronder 
veiligheid, wateroverlast, watertekort, waterkwaliteit en verdroging, en om alle wateren: rijkswateren, 
regionale wateren en grondwater. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer 
van een ruimtelijk plan en de waterbeheerders in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek 
brengt.  

Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Brabantse Delta, verantwoordelijk 
voor het waterkwantiteits en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen van dit bestemmingsplan 
wordt daarom overleg gevoerd met de waterbeheerder over de voorgestane ontwikkeling. De 
opmerkingen van de waterbeheerder worden vervolgens verwerkt in deze waterparagraaf. 

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de 
waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze 
paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid nader 
wordt behandeld. 

Rijk: 
Waterwet 
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
Nationaal Waterplan (NW) 

Provincie: 
Provinciaal Waterplan 20162021 

Waterschap: 
Waterbeheerplan 20162021 
Keur waterkeringen en oppervlaktewateren 

Rijksbeleid 
Het Nationaal Bestuursakkoord Water actueel (NBWactueel, 2008) is een actualisatie van het 
oorspronkelijk NBW uit 2003. Het betreft een overeenkomst tussen het rijk, de provincies, het Inter 
Provinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen. 
Het beleid van WB21 en KRW zijn belangrijke peilers van het akkoord. Het NBW heeft tot doel om in 
2015 het watersysteem op orde te hebben en daarna op orde te houden anticiperend op veranderende 
omstandigheden zoals onder andere de verwachte klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling 
en toename verharde oppervlak. In de actualisatie 2008 is meer nadruk gelegd op 
klimaatveranderingen, de stedelijke wateropgave, ontwikkelingen in de woningbouw en infrastructuur 
en de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water. 
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Provinciaal beleid 
Op regionaal niveau is de provincie verantwoordelijk voor het beleidsveld water. Vigerend is het 
Provinciale Milieu en Waterplan 20162021 (PMWP). Het PMWP is de structuurvisie voor het aspect 
water op grond van de Wet ruimtelijke ordening en hanteert een integrale benadering van de fysieke 
leefomgeving, vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet. Het plan concentreert zich op de 
nieuwe uitdagingen in de toekomst, de uitgangspunten daarbij zijn: 

balans tussen efficiënt beschermen en duurzaam benutten van de fysieke leefomgeving; 
uitnodigend voor partijen die verantwoordelijkheid nemen;  
streng voor achterblijvers; 
opgaven integraal en gebiedsgericht oplossen; 
een dynamische en uitnodigende uitvoeringsagenda, samen met de partners uit te voeren.  

Waterschapsbeleid 
Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente. 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 waterbeheerplan 20162021 'Grenzeloos verbindend', 
wat is afgestemd op Europees, nationaal en provinciaal beleid. Speerpunten uit het waterbeheerplan 
zijn klimaatadaptatie, innovaties, ruimtelijke ontwikkelingen, toekomstig medegebruik en het tegengaan 
van verdroging. Deze ontwikkelingen geven aanleiding tot nieuwe accenten: 

het nationale Deltaprogramma voor waterveiligheid en de versterking van de dijken langs de 
Rijkswateren en de regionale rivieren; 
het optimaliseren van de zoetwatervoorziening met het oog op de toenemende droogte. 

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 waterschap Brabantse Delta 2015 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. 

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 'Hydrologische 
uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen' 
(vastgesteld 24 februari 2015). 

Huidig bestemmingsplan 
Ter plaatse geldt het bestemmingsplan “Kom Dinteloord”. Het plan voor de nieuwe woonwijk ter plaatse 
van de voormalige sportvelden (voorheen bestemmingsplan Oostgroeneweg) wordt herzien om meer 
woningbouwtypes, met name rijwoningen, mogelijk te maken waar veel vraag naar is. Hiervoor wordt 
de verkaveling aangepast. In het plan wordt een gescheiden rioleringssysteem aangelegd. Voor deze 
herziening is de naam van het plan gewijzigd in “De Pinas”.  
Voor de afvoer van het hemelwater is uitgegaan van het waterhuishoudkundig plan “Waterafvoer kern 
Dinteloord”, d.d. 13122012, van het ingenieursbureau Witteveen + Bos. Het uitgangspunt hierbij is, 
overeenkomstig de wens van het waterschap, dat het hemelwater via de waterlopen en vijvers in de 
kern, wordt afgevoerd naar de Molenkreek nabij de Dorus Rijkersstraat. Op basis van de 75 woningen 
die volgens de eerdere verkaveling, eerste bestemde gedeelte + tweede nog niet bestemde fase, 
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konden worden gebouwd, dient bij een toename van het afvoerend verhard oppervlak van 12.700 m2 
(na aftrek van 2300 m2 bestaand opp.) een waterberging te worden aangelegd van 800 m3 buiten het 
plangebied. Het waterschap heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor aanleg van waterberging 
binnen het peilgebied in het centrum van Dinteloord. In 2013 heeft de gemeente door middel van het 
verbreden van de sloot langs de Ruyterstraat 306 m3 berging binnen dit peilgebied aangelegd. Er zou 
dan nog ca. 500 m3 moeten worden aangelegd langs de Molenkreek, eventueel in combinatie met de 
aanleg van een EVZ. Dit plan bestond voor een groot gedeelte uit vrijstaande en twee onder 1 kap 
woningen. 

Op basis van 200 personen is er in het huidige plan van uitgegaan dat er 2m3/uur huishoudelijk 
afvalwater vrijkomt hetgeen wordt geloosd op het gemengde rioolstelsel in de kern Dinteloord, 
bemalingsgebied Centrum. 

Voorliggend (herziene) bestemmingsplan 
Het huidige bestemmingsplan wordt gedeeltelijk vervangen door het voorliggende plan waarbij relevant 
is dat de verkaveling wordt afgestemd op gevraagde types woningbouw welke flexibel zijn in te passen. 
Er zullen nu meer woningen met een kleinere kavel worden gerealiseerd waar thans een grote vraag 
naar is. De verkavelingstekening is gebaseerd op het maximaal aantal te bouwen woningen. Er kan nu 
worden uitgegaan van in totaal ca. 100 woningen met een afvoerend verhard oppervlak van 180 
m2/won. De toename van het afvoerend verhard oppervlak voor hemelwater zal, na aftrek van de 
oorspronkelijke verhardingen (2.300 m2), dan 15.700 m2 bedragen. Op basis daarvan dient, na aftrek 
van de 306 m3 gerealiseerde berging in het centrum, nog (15700/12700X800) – 306 =700 m3 berging te 
worden gerealiseerd. 
Door de gewijzigde herziening/verkaveling van het plan dient (700500) 200 m3 meer berging te worden 
aangelegd. In het waterhuishoudkundig plan van Witteveen + Bos is ervan uit dat waterberging buiten 
het plan wordt aangelegd. Zoals hiervoor is aangegeven geeft het waterschap er de voorkeur aan dat 
deze binnen het peilgebied in het centrum wordt gerealiseerd zoals in de Ruyterstraat reeds is 
uitgevoerd door verbreding van de daar aanwezige waterloop. De extra berging van 200 m3 kan, zoals in 
de Ruyterstraat, worden aangelegd binnen het peilgebied centrum. Mogelijke locaties zijn in bijlage 1 
aangegeven. De nadere uitwerking zal in overleg met het waterschap plaatsvinden. 

De toename van het afvalwater naar het gemengde rioolstelsel in het centrum van de ca. 100 woningen, 
hetgeen overeen komt met circa 250 personen, zal ca. 2,5 m3/uur bedragen.  

Conclusie 
Het herziene bestemmingsplan in verband met een gewijzigde verkaveling heeft bij aanleg van de 
hiervoor genoemde berging van 700 m3, waarvan 200 m3 binnen het peilgebied centrum, geen 
negatieve gevolgen voor de waterhuishoudkundige situatie. 

4.2  Archeologie en cultuurhistorie
Toetsingskader 
Verdrag van Malta 
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. 
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Wet op de archeologische monumentenzorg 
Sinds 2007 kent Nederland de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz, gewijzigde 
Monumentenwet 1988). Op basis van deze wet zijn gemeenten verplicht een archeologisch beleid te 
voeren. Daarbij hoort ook dat de archeologische waarden en verwachtingen binnen de gemeente 
inzichtelijk gemaakt moeten worden. Verder stelt de Wamz 2007 dat gemeenten archeologieparagrafen 
moeten opnemen in bestemmingsplannen. Het doel hiervan is om het ‘bodemarchief’ zoveel mogelijk te 
beschermen. De archeologische resten in de bodem vormen een belangrijke bron van informatie over 
het verleden. In het bijzonder voor die perioden of aspecten van het verleden waarvan geen of weinig 
schriftelijke bronnen bewaard zijn gebleven of waarover niet of nauwelijks is geschreven.  

Erfgoedwet en Modernisering Monumentenzorg 
De Monumentenwet 1988 is op 1 juli 2016 overgegaan in de Erfgoedwet. De Erfgoedwet bundelt 
bestaande wet en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. 
Bovendien zijn aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. Het beschermingsniveau 
zoals die in de oude wetten en regelingen golden blijven gehandhaafd. Onderdelen van de 
Monumentenwet die de fysieke leefomgeving betreffen, worden overgeheveld naar de Omgevingswet 
die in 2019 van kracht wordt. Voor deze onderdelen is een overgangsregeling in de Erfgoedwet 
opgenomen voor de periode 20162019. Het betreft dan: 
1. Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van rijksmonumenten 
2. Verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op gebied van archeologie 
3. Bescherming van stads en dorpsgezichten 

Per 1 januari 2012 is de Modernisering Monumentenwet doorgevoerd via een wijziging van artikel 3.6. 
lid 2 van Besluit ruimtelijke ordening. In de toelichting van een bestemmingsplan moet voortaan het 
volgende worden opgenomen: een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige 
cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is 
gehouden. Hierdoor dienen cultuurhistorische waarden dus uitdrukkelijk te worden meegewogen bij het 
vaststellen van bestemmingsplannen.  

In de provincie NoordBrabant dienen in het kader van het behoud van waardevolle cultuurhistorische 
elementen en archeologische vindplaatsen, bestemmingsplannen te worden getoetst aan de provinciale 
Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Hierop staan de waardevolle cultuurhistorische elementen 
aangegeven.  

Onderzoek 
Cultuurhistorie 
Uit de Cultuurhistorische WaardenKaart van de provincie NoordBrabant blijkt dat in het plangebied 
geen cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig zijn. 

Archeologie 
Voor de gehele kern Dinteloord geldt een lage verwachtingswaarde voor archeologische vondsten (zie 
figuur 4.1). In het plangebied liggen geen archeologische monumenten en zijn geen vondstmeldingen of 
waarnemingen bekend. Archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. Mochten er ondanks de 
lage verwachtingswaarde tijdens de uitvoering toch archeologische vondsten worden gedaan dan is er 
sprake van een meldingsplicht. 
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Figuur 4.1 Archeologische waarden voor Dinteloord volgens IKAW 

Conclusie 
Archeologie en cultuurhistorie vormen geen belemmering voor het vaststellen van het 
bestemmingsplan. 

4.3  Ecologie
Toetsingskader 
Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming 
(hierna: Wnb) en het beleid van de provincie ten aanzien van de bescherming van dier en 
plantensoorten en de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland de uitvoering van het plan niet in 
de weg staan. In elk geval moet aannemelijk zijn dat vergunning of ontheffing van de van de bij of 
krachtens deze wet geldende verbodsbepalingen kan worden verkregen voor de activiteiten die met dit 
bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Dit is anders indien uit de Wnb voortvloeit dat een 
passende beoordeling moet worden gemaakt. Deze dient te zijn verricht ten tijde van vaststelling van 
het bestemmingsplan.  

Onderzoek 
Gebiedsbescherming 
Het gebied vormt geen onderdeel van een natuur of groengebied met een beschermde status, zoals 
Natura2000. De planlocatie maakt ook geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. De 
natuurgebieden liggen op grote afstand van het plangebied en worden niet beïnvloed door de relatief 
kleinschalige ingreep. 

Soortenbescherming 
Het plangebied bestaat in de huidige situatie uit grasland dat voorheen in gebruik was als sportveld. Ten 
behoeve van de ontwikkeling zal het grasland bouwrijp worden gemaakt. Er worden geen bomen gekapt 
en bestaande bebouwing zal niet worden aangetast. Er zijn geen watergangen aanwezig in het 
plangebied. 

Gezien het huidige gebruik kan het voorkomen van beschermde soorten op dit terrein worden 
uitgesloten. Mogelijk wordt het terrein incidenteel gebruikt door amfibieën als bruine kikker en gewone 
pad. De provincie hanteert voor deze soorten een provinciale vrijstelling van de verbodsbepaling uit de 
Wet natuurbescherming. In de groenstroken kunnen algemene broedvogels voorkomen als houtduif, 
merel en heggenmus.  
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De omliggende bebouwing en de bomen worden niet beïnvloedt door de werkzaamheden. Negatieve 
effecten kunnen daarom worden uitgesloten. Het plangebied vormt marginaal foerageergebied voor 
vleermuizen. Aangezien het geen essentieel foerageergebied betreft en in de omgeving van het 
plangebied soortgelijk gebied aanwezig is, worden negatieve effecten op dit punt eveneens uitgesloten. 
In de toekomstige situatie zullen de particuliere tuinen beter foerageermogelijkheden voor vleermuizen 
bieden dan de huidige situatie. 

Het plangebied is ongeschikt als biotoop voor beschermde vissen, reptielen en insecten (vlinders, 
sprinkhanen en libellen). Genoemde beschermde soortengroepen stellen hoge eisen aan hun 
leefgebied; het plangebied voldoet hier niet aan.  

De benodigde werkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling kunnen leiden tot aantasting van te 
beschermen natuurwaarden. Bij werkzaamheden dienen de volgende maatregelen in acht te worden 
genomen: 

Er is geen ontheffing nodig voor benoemde overige soorten bruine kikker en gewone pad omdat in 
provincie NoordBrabant hiervoor een vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen van de Wnb. 
Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht. Dat betekent dat iedereen voldoende zorg in acht moet 
nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving.  
De randen van het plangebied bieden broedgelegenheid aan algemeen voorkomende vogels als 
merel, houtduif en heggenmus. In verband met het voorkomen van deze algemene broedvogels 
dient tijdens de werkzaamheden rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Overtreding 
van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten 
het broedseizoen op te starten zodat vestiging van broedvogels wordt voorkomen. In het kader van 
de Wnb wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen. Van belang is of een 
broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien de werkzaamheden uitgevoerd worden op het 
moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is overtreding van de wet niet aan de 
orde. De meeste vogels broeden overigens globaal tussen 15 maart en 15 juli (bron: website 
vogelbescherming).  
In de omgeving van het plangebied en mogelijk in de groenstrook kunnen verblijfplaatsen van 
vleermuizen aanwezig zijn. Gedurende de nachtperiode dient uitstraling van licht te worden 
voorkomen.  

Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling, met inachtneming van de genoemde maatregelen, niet leidt 
tot negatieve effecten op beschermde gebieden of soorten. De Wet natuurbescherming staat de 
beoogde ontwikkeling niet in de weg. 

4.4  Bodemkwaliteit
Toetsingskader 
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid 
van het plan onderzoek te worden verricht naar de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij 
functiewijzigingen wordt bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de betreffende 
functiewijziging. Nieuwe bestemmingen worden bij voorkeur op schone gronden gerealiseerd. 

Onderzoek 
Ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan "Oostgroeneweg Dinteloord" is in 2007 een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (bijlage 2). In dit onderzoek wordt inzicht gegeven in de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie. Uit de resultaten blijkt dat in de 
bovengrond op het zuidwestelijk terreindeel (MM2) de gehaltes PAK (10 van VROM) en minerale olie de 
streefwaarde overschrijden. In het freatisch grondwater op het zuidwestelijk terreindeel (peilbuis 23) 
overschrijdt de concentratie nikkel de streefwaarde. 
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Op basis van deze onderzoeksresultaten moet de hypothese "onverdachte locatie" worden verworpen. 
De analyseresultaten geven echter geen aanleiding tot het instellen van een nader of aanvullend 
bodemonderzoek. DHV concludeert dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmering vormt 
voor het beoogde gebruik (wonen) in het plangebied. 
In juli 2014 is door Milon een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd (bijlage 3). Tijdens de 
veldwerkzaamheden zijn in de boven en ondergrond bijmengingen waargenomen met baksteen en/of 
kolengruis. Voor het overige zijn geen bijzonderheden waargenomen die duiden op een mogelijke 
verontreiniging van de bodem. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Milon concludeert dat 
het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse en dat de 
bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het toekomstige gebruik ervan. 

Conclusie 
Op grond van de uitgevoerde bodemonderzoeken wordt geconcludeerd dat de bodemkwaliteit geen 
belemmering vormt voor de beoogde invulling van het plangebied. 

4.5  Verkeer en parkeren
Toetsingskader 
De verkeersgeneratie van de ontwikkeling wordt bepaald op basis van kencijfers van het CROW 
(publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie', 2012). De gemeente heeft een weinig 
stedelijk karakter op basis van adressendichtheid. De woningen liggen in 'rest bebouwde kom' en binnen 
de bandbreedte van het kencijfer wordt uitgegaan van het gemiddelde kencijfer op basis van het 
gemiddelde autobezit in de gemeente, ten opzichte van het landelijk gemiddelde conform het CBS 
(Centraal Bureau voor de Statistiek). Voor het berekenen van de parkeerbehoefte wordt gebruik 
gemaakt van de gemeentelijke parkeernormen. 

Onderzoek 
Ontsluiting 
Het plangebied is gelegen in de kern Dinteloord en sluit aan op de Oostgroeneweg en Van 
Heemskerckstraat / Karel Doormanstraat. Het wordt ontsloten via meerdere erftoegangswegen naar de 
centrale as van Dinteloord; de Steenbergseweg en Westvoorstraat. De Steenbergseweg is, als enige weg 
binnen de bebouwde kom, als gebiedsontsluitingsweg ingericht (50 km/u) en de Westvoorstraat is een 
erftoegangsweg (30 km/u). Via de Oostgroeneweg en Zuideinde wordt direct op deze centrale as 
aangesloten. Vanaf deze centrale as is de Noordlangeweg, de N268, bereikbaar en daarmee ook de A4. 

Via de Oostgroeneweg / Van Heemskerkstraat /Wipmolen / Stellingmolen wordt de Molendijk bereikt, 
welke in oostelijke richting via de Noordzeedijk (60 km/u) aansluit op de rotonde Symbiose / N268 om 
te ontsluiten richting Stampersgat / Oud Gastel en de A4. De ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer 
is daarmee goed.  

De dichtstbijzijnde openbaarvervoerhalte ligt op circa 5 minuten loopafstand van het plangebied. Hier 
doen verschillende streeklijnen de halte aan. Het fietsverkeer maakt in de hele kern van Dinteloord 
gebruik van dezelfde rijbaan als het gemotoriseerd verkeer. Dit is gebruikelijk op erftoegangswegen en 
stimuleert het verblijfskarakter. De nieuwe wegen in het plangebied zullen net als de omliggende 
bestaande wegen voorzien zijn van trottoirs voor voetgangers. De ontsluiting per openbaar vervoer en 
langzaam verkeer is goed.  

Parkeerbehoefte 
Op basis van de verkaveling van het nieuwe woongebied en de gemeentelijke parkeernormen is de 
parkeerbehoefte voor het plangebied bepaald. Het stedenbouwkundig plan voorziet voor het 
plangebied in 54 rijwoningen, 10 tweeonderéénkap woningen en 2 vrijstaande woningen. De 
parkeerbehoefte per woning is weergegeven in tabel 4.1.  
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Tabel 4.1 Parkeerbehoefte 
Type woningen Parkeernorm per woning Parkeerbehoefte 
54 rijwoningen 1,5 81 
10 tweeonderéénkap woningen 1,7 17 
2 vrijstaande woningen 2,0 4 
Totaal 102 

Voor de vrijstaande woning en de tweeonderéénkapwoningen wordt uitgegaan van één parkeerplaats 
op eigen terrein. De overige parkeerbehoefte van deze woningen (2 parkeerplaatsen voor de 2 
vrijstaande woningen en 7 parkeerplaatsen voor de 10 tweeonderéénkapwoningen) zal in de 
openbare ruimte worden opgevangen. Voor de rijtjeswoningen geldt dat de parkeerbehoefte geheel in 
de openbare ruimte wordt opgevangen. In het stedenbouwkundig plan zijn ten behoeve van de 
woningen in het plangebied 66 parkeervakken ingetekend. Daarnaast is op de rijbaan nog ruimte voor 
circa 33 parkeerplaatsen. Deze zijn indicatief ingetekend op het stedenbouwkundig plan. Daarmee 
wordt ruimschoots in de parkeerbehoefte van 81 parkeerplaatsen voor rijwoningen en de 9 resterende 
parkeerplaatsen ten behoeve van de tweeonderéénkapwoningen en vrijstaande woningen voorzien. 
Het uiteindelijke aantal aan te leggen parkeerplaatsen zal worden afgestemd op het aantal en het type 
woningen dat daadwerkelijk wordt gebouwd. 

Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 
Op basis van de verkaveling is de verkeersgeneratie van het plangebied berekend. Per rijwoning is de 
verkeersgeneratie 7,4 mvt/etmaal (motorvoertuigen per etmaal), per tweeonderéénkap woning 7,8 
mvt/etmaal en per vrijstaande woning 8,2 mvt/etmaal. De totale verkeersgeneratie van het plangebied 
bedraagt 494 mvt/weekdagetmaal. Omrekening naar het werkdaggemiddelde vindt plaats met de factor 
1,11. De gemiddelde verkeersgeneratie op een werkdag bedraagt 548 mvt/werkdagetmaal.  

De verkeersafwikkeling vindt met name plaats via de centrale as door de kern Dinteloord. Deze wordt 
bereikt via Zuideinde (in beide richtingen) of de Molendijk (alleen in de richting van het plangebied). In 
het worst casescenario bestaat de mogelijkheid dat circa 75% ontsluit via één route. Dit zijn per 
werkdagetmaal circa 411 mvt over één wegvak. In de spitsperiode (10% van een etmaal) wikkelt deze 
weg circa 41 mvt af. Deze toename kan merkbaar zijn in het dagelijkse verkeersbeeld, maar zal niet voor 
een knelpunt zorgen.  

Conclusie 
De ontsluiting van het plangebied is voor alle modaliteiten goed. De parkeerbehoefte zal deels op eigen 
terrein plaatsvinden en wordt deels in de openbare ruimte opgevangen. De ontwikkeling zorgt voor een 
verkeerstoename, die naar verwachting geen knelpunten oplevert in de verkeersafwikkeling. Het aspect 
verkeer en parkeren staat de ontwikkeling niet in de weg.  

4.6  Wegverkeerslawaai
Toetsingskader 
Normstelling 
Langs alle wegen  met uitzondering van 30 km/uwegen en woonerven  bevinden zich op grond van de 
Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg getoetst moet 
worden. De breedte van de geluidzone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen of 
buitenstedelijke ligging. De geluidbelasting wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden

(L dayeveningnight). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het 
gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  
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Nieuwe situaties 
Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen 
binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde 
gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Deze hogere grenswaarde mag de maximaal 
toelaatbare hogere waarde niet te boven gaan. De maximale ontheffingswaarde in onderhavig situatie 
bedraagt 63 dB (binnenstedelijk gelegen woning).  

30 km/u wegen 
Zoals aangegeven zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u of lager op basis van de Wgh niet 
gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Echter dient op basis van 
jurisprudentie, in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er 
sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te worden 
onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk 
en/of doelmatig zijn. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en de uiterste grenswaarde 
als maximaal aanvaardbare waarde. 

Onderzoek 
In het plangebied worden nieuwe woningen mogelijk gemaakt. De woningen vallen buiten de zone van 
gezoneerde wegen. De nieuwe wegen in het plangebied worden erftoegangswegen met een maximum 
snelheid van 30 km/u. In het kader van een goede ruimtelijke ordening, op basis van jurisprudentie, is 
akoestisch onderzoek wenselijk. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 4. 

Maatgevend is de verkeersgeneratie van het plangebied. Aangezien het plangebied meerdere 
uitvalswegen heeft, is dit scenario worst case. Doorgaand verkeer vanuit de Oostgroeneweg en de Van 
Heemskerckstraat is door de verblijfsfunctie van een erftoegangsweg hier niet extra bij opgeteld.  

De woningen die op basis van het geldende bestemmingsplan al zijn toegestaan, zijn niet in het 
akoestisch onderzoek meegenomen. Deze woningen behoren tot de bestaande juridischplanologische 
situatie. De maatgevende weekdagintensiteit is daarom bepaald aan de hand van de verkeersgeneratie 
van de 54 rijwoningen, 10 tweeondereenkap woningen en 2 vrijstaande woningen die in het 
stedenbouwkundig plan opnieuw zijn ingetekend of helemaal nieuw zijn toegevoegd. De totale 
verkeersgeneratie van het plangebied bedraagt 494 mvt/weekdagetmaal, afgerond op 500 
mvt/weekdagetmaal. De wegdekverharding is nog niet bepaald. In worst casescenario wordt uitgegaan 
van klinkerverharding in keperverband, in het rekenmodel aangeduid als elementenverharding in 
keperverband. De verhardingsbreedte tussen de woning en de as van de weg is ingesteld op de volledige 
6,25 meter. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode I (SRM I) conform 
het Reken en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012.  

Tabel 4.2 Geluidbelasting woningen 
Bouwlagen 1,5 m 4,5 m 
Woningen De Pinas 48 dB 48 dB 

Uit tabel 4.2 blijkt dat de richtwaarde van 48 dB ter plaatse van de nieuwe woningen niet wordt 
overschreden. De geluidbelasting bedraagt maximaal 48 dB ten gevolge van het verkeer dat de nieuwe 
planlocatie zal genereren.  

Conclusie 
De nieuwe woningen in het plangebied zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening – op basis 
van jurisprudentie – getoetst op wegverkeerslawaai. Op grond van de SRM Imethode is de 
geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen ten gevolge van de verkeersgeneratie van het 
plangebied berekend. Daaruit blijkt dat de richtwaarde van 48 dB niet wordt overschreden. Het aspect 
wegverkeerslawaai staat de ontwikkeling zodoende niet in de weg.  
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4.7  Luchtkwaliteit
Toetsingskader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet 
milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 
(jaar en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.3 
weergegeven.  

Tabel 4.3 Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 
Stof Toetsing van Grenswaarde 
stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 
fijn stof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 
 24uurgemiddelde concentratie max. 35 keer p.j. meer dan 50 µg / m³ 
fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde concentratie 25 µg /m³ 

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen 
hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 
leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in 
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 

Besluit niet in betekenende mate 
In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een plan vanwege de gevolgen voor 
de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 
onderscheiden: 

een plan heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 
1,2 µg/m³); 
een plan valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën 
betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 
3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet 
meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee ontsluitingswegen. 

Onderzoek 
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 66 woningen mogelijk. Ten opzichte van de geldende 
juridischplanologische situatie zijn dit er ongeveer 36 extra. Dit aantal valt ruim onder de grens van 
1.500 woningen, die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Het plan draagt 
dan ook niet in betekenende mate bij aan de toename van de hoeveelheid stikstofdioxide en fijn stof in 
de lucht. Er wordt dan ook voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving en nader onderzoek is niet 
noodzakelijk.  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 
plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSLmonitoringstool 2015 
(http://www.nslmonitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de rijksweg A4. Uit de NSLmonitoringstool blijkt dat 
in 2015 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder 
de grenswaarden lagen. Hierdoor is er ter plaatste van het plangebied sprake van een aanvaardbaar 
woon en leefklimaat.  
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Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het plangebied. Ter 
plaatse van het plangebied is er sprake van een aanvaardbaar woon en leefklimaat. 

4.8  Bedrijven en milieuzonering
Beleid en normstelling 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 
in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 

ter plaatse van de woningen een goed woon en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 
rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 

Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen in 
voldoende mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNGpublicatie Bedrijven en 
milieuzonering (editie 2009). In deze publicatie is een lijst opgenomen waarin de meest voorkomende 
bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. Voor elke 
bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van milieugevoelige functies aangegeven op 
grond waarvan de categorieindeling heeft plaatsgevonden. De richtafstanden gelden ten opzichte van 
het omgevingstype 'rustige woonwijk'. 

Onderzoek  
De ontwikkeling betreft een milieugevoelige functie. Het plangebied is gelegen in de woonkern en wordt 
dan ook getypeerd als rustige woonwijk. 

Bedrijventerrein Molenkreek 
Oostelijk en noordelijk van het beoogde woongebied ligt het bedrijventerrein Molenkreek. Gezien de 
ligging van dit bedrijventerrein in de woonkern worden op de bedrijfspercelen maximaal bedrijven uit 
categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toelaatbaar geacht. Bij categorie 2bedrijven gaat het 
om bedrijven die gelet op hun aard en invloed op de omgeving toelaatbaar zijn in woonwijken. Als 
richtafstand geldt daarbij een afstand van 30 m.  
Ten oosten van het plangebied, op meer dan 200 meter afstand, zijn bedrijven uit milieucategorie 3.1 
toegestaan. Voor dit type bedrijven geldt een richtafstand van 50 meter ten opzichte van een rustige 
woonwijk.  

Begraafplaats 
Aan de noordkant van het plangebied is een begraafplaats gelegen. Op basis van de VNGpublicatie 
geldt hiervoor een richtafstand van 10 m ten opzichte van een rustige woonwijk. Tussen de beoogde 
woonwijk en de begraafplaats ligt een groenstrook van circa 10 meter en is tevens een weg voorzien. Er 
wordt dan ook ruimschoots aan de richtafstand tot de woningen voldaan.  

Autobedrijf Helmons 
Aan de zuidoostkant van het plangebied is Autobedrijf Helmons gelegen. Hier is tevens een 
LPGtankstation aanwezig. Een LPGtankstation is een inrichting waarop het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi) van toepassing is. Deze inrichting wordt derhalve behandeld onder het aspect 
externe veiligheid. 

Karel Doormanstraat 24 
Aan de Karel Doormanstraat 24 vond voorheen opslag van aardappelen plaats en was binnen de 
inrichting een propaangastank van 3.000 liter aanwezig ten behoeve van de verwarming van de opslag 
van aardappelen. Omdat deze activiteit later niet meer plaatsvond is de propaantank uit de inrichting 
verwijderd. Vervolgens is de inrichting verkocht aan de firma Huysmans waarbij de bedrijfsactiviteiten 
bestonden uit de verhuur van verschillende hallen. Momenteel wordt het bedrijfsgebouw verhuurd voor 
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de opslag van goederen. Ten aanzien van dit perceel gelden geen aanvullende beperkingen. Ook hier 
geldt dat bedrijfsactiviteiten uit maximaal milieucategorie 2 zijn toegestaan waarvoor een richtafstand 
van 30 m geldt ten opzichte van een rustige woonwijk. Mocht de gebruiker van de loods het voornemen 
hebben de loods te gebruiken voor de opslag van aardappelen of andere agrarische producten zal in het 
kader van de milieuvergunning gekeken worden naar maatregelen aan het gebouw zodat voldaan kan 
worden aan de milieucategorie die ter plaatse geldt. 

Van der Kroon 
Op circa 40 m van het plangebied was het bedrijf Van der Kroon aanwezig. Dit bedrijf is inmiddels 
vertrokken. Op deze locatie is nu een bedrijfsverzamelgebouw aanwezig waar diverse kleinschalige 
bedrijven in gevestigd zijn. De specifieke aanduiding van dit bedrijf is verwijderd en hier zijn nu 
bedrijfsactiviteiten uit maximaal categorie 2 toegestaan.  

Conclusie 
Ter plaatse van de beoogde woningbouw is sprake van een aanvaardbaar woon en leefklimaat. 

4.9  Externe veiligheid

Beleid en normstelling 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 
gekeken, namelijk: 

bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 
vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 
wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag 
gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt 
weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans 
per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval 
waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. Het bevoegd 
gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

Risicovolle inrichtingen 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 
veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR rondom een 
risicovolle inrichting een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt 
kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 106 per jaar. Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet 
aan deze normen worden voldaan.  
Het Bevi bevat geen grenswaarde voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een 
verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in het invloedsgebied rondom de inrichting. De in het 
externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde. Deze 
verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als in nieuwe situaties. 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (BEVT) en het Basisnet in werking 
getreden. Het BEVT vormt de wet en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt in het Basisnet. Met 
het inwerking treden van het BEVT vervalt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Het 
Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid te bieden over het 
maximale aantal transporten van, en de bijbehorende maximale risico's die het transport van gevaarlijke 
stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen: Basisnet Spoor, Basisnet 
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Weg en Basisnet Water.   
Het BEVT en het bijbehorende Basisnet maakt bij het PR onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. 
Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor het PR van 105 per jaar ter plaatse van kwetsbare 
en beperkt kwetsbare objecten en een streefwaarde van 106 per jaar. Voor nieuwe situaties geldt de 
106 waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten, en als richtwaarde bij beperkt kwetsbare 
objecten.  In het Basisnet Weg en het Basisnet Water zijn veiligheidsafstanden (PR 106 contour) 
opgenomen vanaf het midden van de transportroute. 
Tevens worden in het Basisnet de plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. 
Hiermee wordt geanticipeerd op de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen met 
deze plasbrandaandachtsgebieden. Het Basisnet vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf de rand 
van het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. 

Besluit externe veiligheid buisleidingen 
Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden. In dat besluit 
wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook 
voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op advies van de minister wordt bij de 
toetsing van externe veiligheidsrisico's van buisleidingen al enkele jaren rekening gehouden met deze 
risicobenadering. 

Beleidsvisie gemeente Steenbergen 2012 
De beleidsvisie externe veiligheid richt zich hoofdzakelijk op de schakels proactie, preventie en 
risicocommunicatie. Preparatie en repressie krijgen een plek via de verantwoordingsplicht groepsrisico. 
Nazorg en repressie maken primair onderdeel uit van het totale veiligheidsplan van de gemeente 
Steenbergen.  

De gemeente Steenbergen heeft er voor gekozen om de veiligheidsambities te differentiëren naar 
gebiedsfuncties. Zo wordt in woonwijken (hoofdfunctie wonen) een hoger veiligheidsniveau nagestreefd 
dan op bedrijventerreinen(hoofdfunctie bedrijvigheid.) Naast de functies Wonen en Bedrijventerreinen 
wordt er ook nog een onderscheid gemaakt naar de functie transportas en de functie buitengebied.  

Onderzoek 
In de omgeving van het plangebied zijn meerdere risicobronnen gelegen. 

Rijksweg A4 
Over de rijksweg A4 vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Hier geldt een invloedsgebied van 880 
meter als gevolg van het vervoer van LT2, het plangebied is op een afstand van circa 800 meter gelegen 
en ligt derhalve in het invloedsgebied. Gezien de grote afstand zal het toevoegen van personen geen 
wezenlijke invloed hebben op het groepsrisico, vanwege de ligging in het invloedsgebied is een 
verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. 

Buisleiding Z52917 
Ten noordoosten van het plangebied is een hogedruk aardgasleiding Z52917 gelegen. De leiding heeft 
een werkdruk van 40 bar en een diameter van 6,61 inch, hierbij geldt een invloedsgebied van 70 meter. 
Het plangebied ligt op een afstand van circa 160 meter, de risicobron is derhalve niet van invloed op de 
veiligheidssituatie ter plaatse van het plangebied. 

LPGtankstation Autobedrijf Helmons 
Ten zuidoosten van het plangebied ligt een LPGtankstation. In 2008 is er een QRA opgesteld ten 
behoeve van voorliggende ontwikkeling (B587589.004, DHV, 2008), vanwege de toevoeging van extra 
woningen is er een nieuwe QRA opgesteld (Omgevingsdienst Midden en WestBrabant, 2017). 

Plaatsgebonden risico 
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De doorzet van dit tankstation is vergund tot 500 m3 per jaar. In het Bevi/Revi zijn veiligheidsafstanden 
voor het plaatsgevonden risico vastgelegd. Op basis van de Circulaire effectafstanden externe veiligheid 
LPGtankstation (vastgesteld op 28 juni 2016) zijn de vaste veiligheidsafstanden voor het 
plaatsgebonden risico in het Revi verkleind. Hierbij is rekening gehouden met hittewerende bekleding. 
De plaatsgebonden risicocontour ligt op een afstand van 25 m vanaf het vulpunt en het ondergrondse 
reservoir en 15 m vanaf het afleverzuil. In dit bestemmingsplan is rekening gehouden met deze contour. 
Het plaatsgebonden risico vormt derhalve geen belemmering voor het plan. 

Groepsrisico 
Het invloedsgebied van het GR reikt tot 150 meter rondom het vulpunt. Voor de zeer kwetsbare 
objecten moet rekening worden gehouden met een effectzone van 160 meter, deze afstand is 
gebaseerd op het ongevalsscenario met de grootste effectafstand. Het plan maakt geen zeer kwetsbare 
voorzieningen als een crèche mogelijk, de effectafstand vormt derhalve geen belemmering. Voor 
(beperkt) kwetsbare objecten die geen zeer kwetsbare objecten zijn, zoals woningen, moet rekening 
worden gehouden met een effectzone van 60 meter. Deze afstand is gebaseerd op het ongevalscenario 
dat het meest bijdraagt aan het plaatsgebonden risico (slangbreuk gevolgd door een fakkelbrand) en 
wordt gemeten vanaf het vulpunt. Zelfredzame personen worden vanaf 60 m afstand voldoende 
beschermd tegen de effecten van dit scenario. Afwijken van deze afstanden kan gemotiveerd 
plaatsvinden als er veiligheidsmaatregelen worden getroffen. De beoogde woningen liggen buiten de 60 
meter effectzone, de personen in het plangebied zijn derhalve voldoende beschermd tegen een 
fakkelbrand scenario en de effectafstand vormt geen belemmering voor het plan. 

Figuur 4.2. De 60 meter effectzone rondom tankstation en afstand tussen dichtstbijzijnde woning 

Verantwoording groepsrisico  
Op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit externe veiligheid 
transportroutes (Bevt) dient de toename van het groepsrisico als gevolg van een ruimtelijk besluit te 
worden verantwoord. In relatie tot de twee aspecten, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid, dient de 
regionale brandweer of veiligheidsregio in de gelegenheid te worden gesteld om advies uit te brengen 
(artikel 13 lid 3 Bevi). In het kader van het vooroverleg over het bestemmingsplan "Oostgroeneweg 
Dinteloord” is reeds advies uitgebracht door de brandweer. Dit advies uit het vastgestelde 
bestemmingsplan 2011 is in de voorliggende verantwoording verwerkt. 
In de verantwoording komen de volgende onderwerpen aan bod: 

Het plaatsgebonden risico en het groepsrisico  
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Beschrijving van het maatgevende scenario voor hittestraling 
Beschrijving van de effecten van het scenario 
Maatregelen voor beperken van de risico's en effecten 
Bestrijdbaarheid van rampen 
Zelfredzaamheid van personen in invloedsgebied 
Beschrijving van restrisico 

De verantwoording groepsrisico voor het vervoer gevaarlijke stoffen over de A4 zal enkel ingaan op de 
aspecten bestrijdbaarheid, bereikbaarheid en zelfredzaamheid. 

Plaatsgebonden en groepsrisico 
LPG tankstation 
De plaatsgebonden risicocontour ligt op een afstand van 25 m vanaf het vulpunt en het ondergrondse 
reservoir en 15 m vanaf het afleverzuil. In dit bestemmingsplan is rekening gehouden met deze contour. 
Het plaatsgebonden risico vormt derhalve geen belemmering voor het plan. 

Uit de QRA (bijlage 5) blijkt dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico in de huidige situatie 0,31 maal 
de oriëntatiewaarde bedraagt. Na de ontwikkeling zal het groepsrisico 0,737 maal de oriëntatiewaarde 
bedragen. De oriëntatiewaarde wordt niet overschreden. Als gevolg van de ontwikkeling van het 
woongebied zal wel sprake zijn van een toename van het GR.  

Rijksweg A4 
Binnen de PR 106 contour van de weg zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten voorzien. Het 
groepsrisico is in de huidige situaite kleiner dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Vanwege de grote 
afstand tot het plangebied, zal het toevoegen van personen op deze afstand niet leiden tot een 
toename van het groepsrisico. 

Beschrijving van het maatgevende scenario 
BLEVE scenario – LPGtankstation 
Met betrekking tot het vervoer van brandbare gassen zoals LPG of propaan per spoor en over weg is een 
incident mogelijk met een tank(wagen) geladen met een van deze stoffen met als gevolg het voltrekken 
van een BLEVE (Boiling liquid expanding vapour explosion). In het meest geloofwaardige scenario 
scheurt de tank(wagen) waardoor het tot vloeistof verdichte gas (LPG) expandeert en een 
overdrukscenario veroorzaakt (koude BLEVE). Dit kan worden gevolgd door een wolkbrand of een 
explosiescenario waarvan de effecten overeenkomen met de drukgolf van de koude BLEVE. In de 
onderstaande tabel staan de effectafstanden van het scenario weergegeven. Dit scenario wordt gezien 
als het maatgevend scenario voor een ongeval met een LPG tank(wagen). Het scenario waarbij een 
zogenaamde warme BLEVE ontstaat is na uitvoering van de maatregelen uit het LPG convenant 
(aanbrengen van hittewerende coating op tankwagens) niet meer maatgevend. Dit geldt ook voor het 
beschouwen van effecten bij het verladen van LPG bij LPG tankstations. 

Tabel 4.4 Effectafstanden koude BLEVE scenario 
Koude BLEVEscenario met een tankwagen 
Effect Schadebeeld Effectafstand 
100% letaal (0,3 bar) verwoestende schade 30 m 
1% letaal ( 0,1 bar) 
(= invloedsgebied) 

middelmatige schade 70 m 

Glasbreuk (0,03 bar) lichte schade 180 m 

Toxisch scenario  A4 
Het maatgevend effectscenario voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg betreft het toxisch 
scenario. Het scenario 'toxische wolk' treedt op wanneer een opslagtank(er) met chemicaliën lek raakt 
door een externe bron of externe factoren zoals corrosie. Toxische vloeistoffen kunnen verdampen 



38  

Rho adviseurs voor leefruimte 20161619 
NL.IMRO.0851.dtlBPdepinaso001  

waardoor een gaswolk ontstaat die over de omgeving uitwaait. De omvang, verplaatsingsrichting en 
verstrooiing van de gaswolk is mede afhankelijk van de weersgesteldheid en de vullingsgraad van de 
tank op dat moment. 

Beschrijving van de effecten voor de scenario's  
BLEVE –LPGtankstation 
Bij het ontstaan van een koude BLEVE is er sprake een overdrukscenario waarbij er geen tijd is voor 
ontvluchting van het gebied. De mate van zelfredding is afhankelijk van de situatie ter plaatse en van de 
gebouwen.  

Toxisch scenario – A4 
Bij een calamiteit met toxische gassen kunnen, afhankelijk van de windsnelheid, personen binnen enkele 
kilometers gevaar lopen. Blootstelling kan alleen worden voorkomen als de aanwezige personen kunnen 
schuilen in gebouwen die als zogenaamde “SafeHaven” zijn uitgerust. Doel van een “SafeHaven” is het 
beschermen van personen van giftige stoffen buiten door een afgesloten ruimte te creëren die niet 
beïnvloedt wordt door de buitenluchtcondities.  

Maatregelen voor beperken van de risico's en effecten 
De maatregelen die genomen kunnen worden om de risico's te beperken en de hulpverlening te 
ondersteunen bij het bestrijden van de gevolgen van een incident kunnen worden onderverdeeld in 
bronmaatregelen, effectmaatregelen en maatregelen ten behoeve van de zelfredzaamheid. 
Maatregelen voor een effectieve zelfredzaamheid worden besproken onder het kopje zelfredzaamheid.  

Bronmaatregelen 
Bronmaatregelen zijn de meest effectieve maatregelen die kunnen worden genomen om het risico te 
beperken, echter zijn deze maatregelen vaak niet mogelijk of gewenst.  

Met betrekking tot de risicovolle inrichting, het LPGtankstation, betreft het maatregelen die gaan over 
het verminderen van de hoeveelheden en het verbeteren van de omstandigheden. Bronmaatregelen die 
mogelijk zijn, zijn bijvoorbeeld: 

het verbieden van gelijktijdig verladen van LPG en brandbare vloeistoffen;  
alleen toestaan lossen van LPGtankwagens die voorzien zijn van hittewerende bekleding; 

Met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen over de rijksweg A4 kunnen door de gemeente 
geen bronmaatregelen worden genomen. De bronmaatregelen die mogelijk zijn worden reeds getroffen 
in het kader van het Basisnet. In het basisnet wordt een risicoplafond vastgesteld waardoor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen niet onbeperkt kan groeien.  

Effectmaatregelen 
Effectmaatregelen zijn maatregelen waardoor de effecten van een ongevalscenario op de omgeving 
beperkt kunnen worden. Het gaat dan vooral om mogelijke bouwkundige en installatietechnische 
maatregelen bij nieuwe ontwikkelingen in het plangebied. De mogelijke effectmaatregelen worden per 
maatgevend scenario beschreven.  

Een algemeen effect beperkende maatregel kan bestaan uit het vergroten van de afstand tussen de 
risicobronnen en de beoogde woningen. Dit zou betekenen dat een zone langs het LPGtankstation niet 
zou kunnen worden benut als ontwikkeling van de woonwijk. Dit wordt echter gezien het zorgvuldig en 
efficiënt omgaan met het ruimtegebruik en de hoogte van het groepsrisico niet noodzakelijk geacht.  

Met betrekking tot het toxisch scenario kan de volgende effectmaatregel worden genomen: 
de mechanische ventilatie kan in de woningen handmatig worden uitgezet door de bewoners. Deze 
maatregel kan bij nieuwe bebouwing worden geborgd in de vergunningverleningsprocedure. 
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Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid  
De bestrijdbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten, in hoeverre zij in 
staat zijn hun taken goed uit te kunnen voeren en om daarmee verdere escalatie van een incident te 
voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen 
en bluswatervoorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder geschaard. Ten aanzien 
van de aspecten bereikbaarheid en bluswatervoorziening hanteert de regionale brandweer de 
richtlijnen zoals beschreven in de NVBR publicatie “Handleiding bluswatervoorziening en 
bereikbaarheid”.  

Uit bovengenoemde handreiking volgt het advies dat het plangebied goed bereikbaar moet zijn voor de 
hulpverleningsdiensten via twee van elkaar onafhankelijke aanvalswegen, waardoor in geval van 
werkzaamheden of calamiteiten het plangebied goed bereikbaar is. Het plangebied wordt in oostelijke 
richting ontsloten door de Oostgroeneweg die in zuidelijke richting aansluit op de De Ruyterstraat en in 
westelijke richting op de Zuideinde. Deze route kan gebruikt worden als vluchtroute voor de aanwezige 
personen. Hiermee kunnen zij van de bron af vluchten. Gelet op bovenstaande zijn de bestrijdbaarheid 
en bereikbaarheid voor hulpdiensten goed te noemen. 

In de directe nabijheid van de risicobron en in het plangebied dienen voldoende effectieve 
bluswatervoorziening aanwezig te zijn. Nabij het LPG tankstation is een brandkraan aanwezig. In de 
toekomstige woonwijk zal een bluswatervoorziening worden aangelegd. Er zal worden voldaan aan de 
gestelde eisen aangaande primaire bluswatervoorziening en secundaire bluswatervoorziening.  

Een primaire bluswatervoorziening is een bluswatervoorziening die na aansluiting direct en 
onafgebroken voldoende water uit de bluswatervoorziening kan leveren. De benodigde 
bluswatercapaciteit van de primaire bluswatervoorziening zal minimaal 30m3 /h conform de door 
de brandweer gestelde voorwaarden. 
Een secundaire bluswatervoorziening is een bluswatervoorziening die geen grotere afstand tot de 
(te verwachten) brandhaard mag hebben dan 2x160 meter. De benodigde bluswatercapaciteit voor 
de secundaire bluswatervoorziening zal minimaal 60m3 /h bedragen conform de door de brandweer 
gestelde voorwaarden. De exacte uitwerking en plaatsing van de brandkranen zal in nader overleg 
met de brandweer plaatsvinden. 

De opkomsttijd is minder dan 6 minuten. Hiermee wordt voldaan aan de door de brandweer gestelde 
norm voor de opkomsttijden. Mocht er zich een calamiteit voordoen dan is de Veiligheidsregio Midden 
en WestBrabant voldoende ingericht om binnen het eerste uur materieel te kunnen leveren en de ramp 
te bestrijden. De medische hulpverleningscapaciteit kan onvoldoende zijn en interregionale bijstand kan 
noodzakelijk zijn. 

Met betrekking tot het toxisch scenario zijn de mogelijkheden voor bestrijdbaarheid klein, de 
hulpverlening zal proberen de vrijkomende dampen neer te slaan of te verdunnen. 

Zelfredzaamheid 
De populatie aanwezige mensen binnen het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit zelfredzame personen. 
De ontwikkeling voorziet ook niet in functies die bedoeld zijn voor verminderd zelfredzame personen. 
Aangezien de dichtstbijzijnde woningen op 63 meter zijn gesitueerd, wordt voldaan aan de effectafstand 
en zijn de aanwezige personen voldoende beschermd tegen een fakkelbrandscenario. 

In het kader van effectieve zelfredzaamheid dienen de gebruikers van de objecten door 
risicocommunicatie te worden geïnstrueerd over de risico's en de mogelijke maatregelen die zij kunnen 
nemen. Dit valt onder de informatieplicht van de gemeente en daar wordt door de gemeente op 
toegezien. De gemeente Steenbergen vindt het belangrijk om burgers en ondernemers te laten weten 
dat de gemeente bewust en open wil omgaan met de risico's die bestaan binnen de gemeente. De 
gemeente communiceert daarom via www.gemeentesteenbergen.nl en via de risicokaart over het 
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externe veiligheidsbeleid, over risico's binnen de gemeente en over wat men kan doen bij rampen of 
incidenten. Voor dit laatste sluit de gemeente zo veel als mogelijk aan bij de informatie van de landelijke 
campagne 'Denk vooruit' (voor meer informatie hierover zie www.denkvooruit.nl).  

De brandweer stelt voor om de volgende maatregelen te nemen om de negatieve effecten vanwege de 
aanwezigheid van het LPG tankstation te verminderen: 

in planologisch opzicht wordt voorgesteld om de 106 contour op de verbeelding op te nemen. In 
figuur 4.3 valt de contour af te lezen; 
tevens adviseert de brandweer om het zogenoemde invloedsgebied op de verbeelding op te nemen 
(cirkel van 150 meter vanaf het vulpunt). Omdat het invloedsgebied geen direct juridische gevolgen 
heeft wordt dit niet opgenomen op de verbeelding. Het is wel opgenomen in de toelichting (zie 
figuur 4.2). 

Beschrijving van restrisico 
Na het treffen van maatregelen resteert een resteffect. Dit betreft een inschatting van het aantal doden, 
gewonden en materiële schade bij de representatieve scenario's, ondanks de getroffen maatregelen. 
Het maatgevend scenario voor beschrijving van het restrisico is het zwaarst mogelijke incident: het 
toxisch scenario. 

Aangezien door de toepassing van handmatig af te zetten mechanische ventilatie de risico's zullen 
afnemen, wordt het restrisico acceptabel geacht. De genoemde maatregelen kunnen de omvang van 
mogelijke incidenten reduceren tot een omvang die beter beheersbaar wordt geacht voor de 
hulpverleningsdiensten. 

Figuur 4.3. Invloedsgebied en plaatsgebonden risico 106 
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Conclusie 
Het aspect externe veiligheid staat de voorgenomen ontwikkeling niet in de weg. De veiligheidssituatie 
ter plaatse is, met inachtneming van de voorgestelde maatregelen, goed te noemen. 

4.10  Relevante kabels en leidingen
Toetsingskader 
Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. Tevens 
dient rond dergelijke leidingen rekening te worden gehouden met zones waarbinnen mogelijke 
beperkingen gelden. Planologisch relevante leidingen zijn leidingen waarin de navolgende producten 
worden vervoerd: 

gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen/goederen; 
aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18”; 
defensiebrandstoffen; 
warmte en afvalwater, ruwwater of halffabricaat voor de drink en industriewatervoorziening met 
een diameter groter of gelijk aan 18”. 

Onderzoek en conclusie 
In het plangebied is een aantal soorten kabels en leidingen gelegen (rioolleidingen, leidingen 
nutsvoorzieningen). Deze kabels en leidingen zijn veelal aangelegd langs / in combinatie met 
infrastructuur. Er zijn geen planologisch relevante leidingen in het plangebied gelegen.  
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Hoofdstuk 5  Bestemmingsregeling

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke bestemmingen in het plan zijn opgenomen en hoe dit de 
inhoud van het bestemmingsplan regelt.  

In paragraaf 5.1 wordt de verhouding met wet en regelgeving naast het bestemmingsplan 
aangegeven.  
In paragraaf 5.2 wordt een toelichting gegeven op het juridische systeem en op alle afzonderlijke 
bestemmingen.  
Ten slotte wordt in paragraaf 5.3 toegelicht welke bestemmingen in het plan zijn opgenomen en 
welke bouwregels daaraan gekoppeld zijn. 

5.1  Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP)
De Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (hierna SVBP 2012), die voortvloeit uit de Wet 
ruimtelijke ordening, maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze 
zijn opgebouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. 

SVBP 2012 geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, 
zowel digitaal als analoog. Dit om de gewenste vergelijkbaarheid zeker te stellen. De standaarden 
hebben geen betrekking op de toelichting van het bestemmingsplan. Wel dient het bestemmingsplan 
van een toelichting vergezeld te gaan. 

Het bestemmingsplan zelf bestaat uit een verzameling geografische bepaalde objecten, die zijn 
opgeslagen in een digitaal ruimtelijk informatiesysteem. De objecten zijn voorzien van bestemmingen 
met bijbehorende doeleinden en regels. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de standaarden geen 
betrekking hebben op de inhoud van een bestemmingsplan. 

5.2  Opzet van de bestemmingsregeling
Ten aanzien van de opzet van de bestemmingsregeling (verbeelding en planregels) in dit 
bestemmingsplan is het volgende van belang.  

Opzet verbeelding 
Bestemmingen 
Op de verbeelding wordt aangegeven welke bestemming geldt voor de betreffende gronden en waar 
bebouwing is toegestaan. Door middel van hoofdletters wordt de bestemming aangeduid, zoals W voor 
'Wonen' en T voor 'Tuin'. 

Aanduidingen 
Op de verbeelding wordt met aanduidingen aangegeven welke woningtypen er gebouwd mogen 
worden. 
Bij het toekennen van de aanduidingen is gebruik gemaakt van de standaard (en verplichte) 
aanduidingen uit SVBP2012.  
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Op het renvooi wordt de betekenis aangegeven van de bestemmingen en de aanduidingen. Tevens 
wordt in een onderhoek op de verbeelding de naam van het bestemmingsplan aangegeven, de datum 
van terinzagelegging, vaststelling en (eventueel) van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Ook is het identificatienummer van het bestemmingsplan en het kaartblad 
aangegeven. De analoge kaart bestaat uit 1 kaartblad en renvooi, op een schaal van 1:1.000. 

Opzet planregels 
Overeenkomstig SVBP2012 kent de indeling in hoofdstukken waarin de regels zijn opgenomen de 
volgende vaste volgorde. 

In hoofdstuk 1 (inleidende regels) worden in de regels gehanteerde begrippen, voor zover nodig, 
gedefinieerd, en wordt de wijze van meten bepaald. 
In hoofdstuk 2 (bestemmingsregels) worden alfabetisch de regels gegeven waarmee de 
bestemmingen die op de verbeelding voorkomen nader worden omschreven. 
Hoofdstuk 3 (algemene regels) bevat een aantal regels die voor alle bestemmingen gelden, zoals 
een antidubbeltelregel en regels die voor eventuele flexibiliteit kunnen zorgen, zoals algemene 
afwijkings of wijzigingsbevoegdheid. 
Hoofdstuk 4 (overgangs en slotregels) ten slotte geeft overgangsrecht voor bestaand gebruik en 
bestaande bebouwing en de titel van het plan. 

Een bestemmingsartikel wordt als volgt opgebouwd: 
bestemmingsomschrijving; 
bouwregels; 
afwijking van de bouwregels; 
specifieke gebruiksregels; 
afwijking van de gebruiksregels; 
omgevingsvergunningen; 
wijzigingsbevoegdheden. 

Een bestemmingsartikel behoeft niet alle elementen te bevatten. Dit is afhankelijk van de aard van de 
bestemming. Alle bestemmingen bevatten wel een bestemmingsomschrijving en bouwregels. 

5.3  Gehanteerde bestemmingen
Voor de bestemmingsregeling is zoveel mogelijk uitgegaan van de bestemmingsmethodiek van het 
geldende bestemmingsplan. De bestemming 'Wonen' is opgenomen voor de geplande woningen. 
Binnen het plangebied is gedifferentieerd tussen woningtyplogieën. De bestemming 'Tuin' is voor de 
tuinen bij de woningen opgenomen. De bestemming 'Verkeer' is toegekend aan de wegen, voet en 
fietspaden en dergelijke. Het openbaar groen is voorzien van de bestemming 'Groen'. De bestemmingen 
komen alfabetisch aan bod.  

Langs de oostrand van het woongebied wordt op termijn woningbouw beoogd. Echter, in de huidige 
situatie wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van bedrijven: betreffende gronden zijn (nog) 
niet voorzien van een rechtstreekse woonbestemming. Vooralsnog is voor deze gronden de bestemming 
'Groen' opgenomen. Voor de hier beoogde woningbouw wordt op termijn, nadat de relevante nabije 
bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd, een afzonderlijke planologische procedure gevoerd.  

Groen (G) 
De belangrijke toekomstige groenvoorzieningen zijn bestemd tot 'Groen'. Binnen de bestemming 
'Groen' zijn ook fiets en wandelpaden en water toegestaan. Zoals hiervoor aangegeven zijn ook de 
gronden aan de oostzijde voorlopig voorzien van een groenbestemming. 
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Tuin (T) 
De gronden die niet tot het bouwvlak behoren en aan de straatzijde liggen, zijn bestemd als 'Tuin'. 
Binnen deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, 
toegestaan. Hierdoor zijn erfafscheidingen mogelijk binnen de bestemming. Via een 
omgevingsvergunning is het mogelijk aan de voorzijde van woningen serres en erkers te plaatsen.  

Verkeer (V) 
De bestemming 'Verkeer' heeft betrekking op wegen, voet en fietspaden, groenvoorzieningen, sloten 
en watergangen, maar maakt ook pleinen, terrassen, jongerenontmoetingsplekken en 
afvalverzamelvoorzieningen mogelijk. Hiermee is ondergeschikte herinrichting van de openbare ruimte 
mogelijk zonder dat, onnodig gedetailleerde bepalingen van het bestemmingsplan dergelijke 
ontwikkelingen in de weg staan en planherziening nodig zou zijn. Op gronden met de bestemming 
'Verkeer' zijn niet voor bewoning bestemde gebouwen toegestaan. 

Wonen (W) 
Om flexibiliteit in woningtypen toe te laten, is conform het geldende plan gekozen voor één bestemming 
'Wonen' met de aanduidingen 'tweeaaneen' en 'aaneengebouwd'. Ter plaatse van de aanduiding 
'tweeaaneen' zijn zowel vrijstaande als tweeonderéénkapwoningen mogelijk. Deze aanduiding is ook 
opgenomen voor de twee woningen die conform het stedenbouwkundig plan vrijstaand worden 
gebouwd, om ook daar enige flexibiliteit in het woningtype te bieden. Ter plaatse van de aanduiding 
'aaneengebouwd' mogen zowel aaneen gebouwde, tweeaaneen gebouwde als vrijstaande woningen 
worden gebouwd.  

De gronden met de bestemming 'Wonen' zijn bestemd voor in totaal maximaal 66 woningen en 
bijbehorende erven, toegangs en achterpaden. Door middel van het bouwvlak is aangegeven waar 
hoofdgebouwen zijn toegestaan. Aan, uit en bijgebouwen zijn op het achtererf toegestaan, in ten 
hoogste één zijdelingse perceelgrens. De goot en bouwhoogte bedragen respectievelijk 7 meter en 
11 meter. 

Wijzigingsbevoegdheid 
Voor het noordoostelijk deel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van gestapelde 
bouw, waarmee ook het woningaantal kan worden vergroot. Door het toepassen van deze 
wijzigingsbevoegdheid kunnen sociale huurwoningen (appartementen) voor de Woningstichting 
mogelijk worden gemaakt. 

Veiligheidszonde  Bevi 
Op de verbeelding is een veiligheidszone  Bevi opgenomen in verband met de aanwezigheid van een 
tankstation met lpg ten zuidoosten van het plangebied. 
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de handhaving en de financiële en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. 

6.1  Handhaving
Het gemeentebestuur is bevoegd om administratiefrechtelijk op te treden op grond van de 
Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ten aanzien van activiteiten, die in strijd zijn 
met het bestemmingsplan. Het spreekt echter vanzelf dat het weinig zin heeft bestemmingsplannen op 
te stellen die slecht worden nageleefd.  
Om een aanvaardbaar handhavingsbeleid tot stand te brengen, dient in de eerste plaats het draagvlak 
te worden vergroot. In verband hiermee dient het bestemmingsplan voor zoveel mogelijk betrokkenen 
een duidelijke, toegankelijke en op de hedendaagse behoeften en eisen afgestemde 
bestemmingsregeling te bevatten. 
Verder kan door informatie te verstrekken omtrent de inhoud van het bestemmingsplan een groter 
begrip worden gekweekt bij de burger. Het geven van voorlichting vormt daarom de eerste schakel in de 
handhavingsactiviteiten. Van gemeentewege zullen hiertoe de nodige activiteiten worden ondernomen.  
Daarnaast dient politieke / bestuurlijke bereidheid te ontstaan om voorschriften in de praktijk toe te 
passen en te handhaven. Ten aanzien van overtredingen zal een actief handhavingsbeleid worden 
gevoerd. Getracht wordt de controlewerkzaamheden ten aanzien van geconstateerde overtredingen op 
een intensieve manier uit te voeren. 
Om de benodigde inzet van extra middelen zo beperkt mogelijk te houden, maar ook om tot een 
samenhangend handhavingsbeleid te komen, zullen handhavingsactiviteiten zoveel mogelijk worden 
afgestemd. Controle in het kader van het bestemmingsplan wordt gekoppeld aan controle in het kader 
van milieuwetgeving en omgekeerd. 
Wanneer eenmaal sancties moeten worden getroffen, zal dit op consistente wijze, maar met oog voor 
de juridische spelregels, worden gedaan. Indien de activiteiten niet kunnen worden gelegaliseerd, zullen 
de instrumenten van aanschrijving, stillegging bouw, bestuursdwang en dwangsom worden toegepast. 
De uitvoering van de strafrechtelijke vervolging ligt in handen van het Openbaar Ministerie. 

6.2  Financiële uitvoerbaarheid
Naast de planologische haalbaarheid van het project zoals getoetst in voorgaande paragrafen, moet ook 
de financiële uitvoerbaarheid van het project aangetoond worden. In de Wet ruimtelijke ordening is de 
grondexploitatiewet opgenomen. Deze regelt verplicht kostenverhaal door de gemeente. De gemeente 
legt dit kostenverhaal vast in een exploitatieplan. Van de verplichting tot het opstellen van een 
exploitatieplan kan worden afgeweken door in het kostenverhaal anderszins te voorzien (overeenkomst 
met alle grondeigenaren in het plangebied of volledig grondeigendom).  
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Alle gronden in het plangebied zijn in eigendom van de gemeente. De aankoop van de grond en het 

aanleggen van nieuwe sportvelden elders hebben geleid tot een tekort op de exploitatiebalans. De 

kosten voor het plan worden gedekt via de gronduitgifte en de algemene reserve. Een exploitatieplan is 

dan ook niet noodzakelijk. Het plan is, met inachtname van het risico op planschade, financieel 

uitvoerbaar.  

6.3  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Vooroverleg ex. artikel 3.1.1. Bro 

De gemeente kan met behulp van een formulier een ruimtelijk plan elektronisch toezenden aan de 

Provincie Noord-Brabant. De gemeente ontvangt vervolgens via de e-mail een afschrift van de 

inventarisatie van de ruimtelijke aspecten, waarmee het wettelijk vooroverleg is afgerond. In het kader 

van het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening, is het concept 

ontwerpbestemmingsplan op 22-02-2017 door middel van het formulier elektronisch aangemeld bij de 

provincie Noord-Brabant. De provincie heeft hierop gereageerd dat er geen aanleiding is tot het maken 

van opmerkingen. Het aanmeldformulier van het ruimtelijk plan met hierin de reactie van de provincie 

is bijgevoegd in bijlage 6. 

 

Het concept ontwerpbestemmingsplan is in het kader van het wettelijk vooroverleg ook voorgelegd aan 

Waterschap Brabantse Delta. De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in het plan. Het waterschap heeft 

aangegeven dat zij een positief wateradvies geeft. De reactie van het Waterschap is bijgevoegd in 

bijlage 7. 

 

In het kader van externe veiligheid heeft er vooroverleg plaatsgevonden met de Omgevingsdienst 

Midden- en West-Brabant (OMWB). In een reactie heeft de OMWB aangegeven dat er onvoldoende 

rekening is gehouden met het vervoer van LT2 (liquid toxische stoffen) over de A4. Daarnaast is er 

onvoldoende aandacht besteed aan de circulaire effectafstanden lpg tankstations. De QRA is niet 

berekend met de extra woningen die de herziening mogelijk maakt. En de veiligheidszone LPG 

ontbreekt op de verbeelding. 

De gemeente heeft hierop een aantal aanpassingen gedaan. Er is een nieuwe QRA gemaakt en is het 

onderdeel transport en de beoordeling van het LPG tankstation aangepast. Ook is op de verbeelding de 

veiligheidszone LPG opgenomen.  

 

Informatieavond 

In het kader van het planologisch proces zijn omwonenden tijdens een inloopavond over de plannen 

geïnformeerd. De inloopavond heeft plaatsgevonden op 29 november 2016 en omwonenden konden op 

informele wijze een reactie indienen. In totaal is één reactie ontvangen, die is samengevat en 

beantwoord in bijlage 8. 

 

Ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan  

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 15 juni 2017 6 weken ter inzage gelegen in het kader van de 

vaststellingsprocedure. Gedurende deze periode heeft een ieder de gelegenheid gehad zijn of haar 

zienswijze kenbaar maken.  

 

Er is één zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ontvangen. In bijlage 9 is de Nota van 

beantwoording zienswijze opgenomen, waarin een samenvatting van de zienswijze is gegeven en de 

beantwoording hiervan. Het bestemmingsplan is naar aanleiding van deze zienswijze niet aangepast.    

 



               bijlagen                                               
bij de toelichting
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Bijlage 1  Mogelijke locaties waterberging
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Bijlage 2  Verkennend bodemonderzoek
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 SAMENVATTING 

Op 31 augustus 2007 heeft de gemeente Steenbergen aan DHV BV opdracht verleend voor het uitvoeren 

van een verkennend bodemonderzoek op het sportpark gelegen aan de Oostgroeneweg te Dinteloord. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan. 

 

Doel van het bodemonderzoek is het steekproefsgewijs vastleggen van de actuele milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. Het onderzoek is niet bedoeld om de exacte 

aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform bijlage B. 1 van de NEN 5740 “Bodem - Onder-

zoekstrategie bij verkennend onderzoek” (NNI, oktober 1999).  

 

Uit de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat in de bovengrond op het zuidwestelijk 

terreindeel (MM2) de gehaltes PAK (10 van VROM) en minerale olie de betreffende streefwaarde over-

schrijden.  

 

In het freatisch grondwater op het zuidwestelijk terreindeel (peilbuis 23) overschrijdt de concentratie nikkel 

de betreffende streefwaarde.  

 

Op basis van het onderhavig bodemonderzoek is een beeld verkregen van de actuele milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie. De analyseresultaten geven geen aanleiding tot het 

instellen van een nader of aanvullend onderzoek. De milieuhygiënische bodemkwaliteit levert ons inziens 

geen belemmeringen op voor het beoogde gebruik. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van de gemeente Steenbergen heeft DHV BV in oktober en november 2007 een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op een sportpark gelegen aan de Oostgroeneweg te Dinteloord.  

 

De aanleiding van het verkennend bodemonderzoek is de wijziging van het bestemmingsplan. 

 

Het doel van het onderhavig bodemonderzoek is het steekproefsgewijs vastleggen van de actuele milieu-

hygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie.  

Dit onderzoek is niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te 

geven.  

 

Dit rapport bevat achtereenvolgens de volgende hoofdstukken: 

– Hoofdstuk 2: Het vooronderzoek. 

– Hoofdstuk 3: De uitgevoerde werkzaamheden. 

– Hoofdstuk 4: De resultaten. 

– Hoofdstuk 5: De conclusies en aanbevelingen. 
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2 VOORONDERZOEK 

2.1  Algemeen 

Het vooronderzoek bestaat uit het verzamelen van informatie over het voormalige gebruik van de onder-

zoekslocatie en de directe omgeving, bij de eigenaar/gebruiker, uit de bodem-, tank- en hinderwetarchie-

ven van de Gemeente Steenbergen. Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of er aanleiding is om op 

(delen van) het terrein verontreinigingen te verwachten. Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de 

NVN 5725 “Bodem - Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader 

onderzoek” (oktober 1999). 

 

De onderzoekslocatie kan op grond van het vooronderzoek eventueel worden onderverdeeld in aparte 

deellocaties op basis waarvan één of meerdere hypotheses kunnen worden geformuleerd. De hypotheses, 

zijn gebaseerd op aannames over de aan- of afwezigheid van verontreiniging(en), de aard van de veront-

reiniging(en) en de ruimtelijke verdeling. 

 

 

2.2  Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Oostgroeneweg te Dinteloord en staat kadastraal bekend als 

gemeente Steenbergen, sectie F, nummer 4090. De locatie heeft een oppervlakte van circa 30.000 m
2
. Het 

onderzoeksterrein betreft een sportpark dat midden in het centrum van Dinteloord ligt.  

 

Uit informatie van de gemeente Steenbergen blijkt dat er in het verleden en in de huidige situatie geen sprake 

is geweest van bodembedreigende activiteiten. Het terrein is tot op heden in het gebruik geweest als 

sportpark. Op het terrein staat een clubgebouw waarnaast een verharde gravelbaan ligt en enkele 

onverharde sportvelden. De onderzoekslocatie wordt deels omringd door een woonwijk.   

 

Op bijlage 1 is de regionale ligging van het onderzoeksterrein weergegeven.  

 

 

2.3  Historische gegevens 

De Gemeente Steenbergen heeft de historische gegevens aan DHV B.V. verstrekt. De locatie heeft nooit een 

andere bestemming dan een sportterrein gehad. Op de onderzoekslocatie en de omringende terreinen heeft 

tot op heden geen bodemonderzoek plaatsgevonden.  

 

Er bestaat geen reden om te vermoeden dat op de onderzoekslocatie bodembedreigende activiteiten hebben 

plaatsgevonden.  

 

De ligging en begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de situatietekening die is opgenomen 

in bijlage 2. 
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2.4  Bodemopbouw en grondwaterhuishouding 

Het maaiveld op de onderzoekslocatie ligt op circa 0,4 meter +NAP (Topografische kaart 43G Dinteloord, 

2004). 

 

In tabel 1 is de regionale bodemopbouw volgens de Grondwaterkaart van Nederland van de Dienst 

Grondwater Verkenning van TNO (DGV-TNO) (West Brabant, kaartblad 43 oost en 44 West, december 

1976) weergegeven. 

 

Tabel 1 

Regionale bodemopbouw 

Bodemlaag Traject (m-NAP) Grondsoort\Formatie 

Deklaag 0,4 – 7,0 Westland Formatie 

1
e
 watervoerend pakket 7,0 – 15 Formatie van Kreytenheyen, Twente en Sterksel 

scheidende laag > 15 Formatie van Kedichem en Tegelen 

 

Uit het isohypsenpatroon van de grondwaterkaart (peildatum: 28 augustus 1974) blijkt dat het grondwater in 

het eerste watervoerend pakket globaal noord-noordoostelijke gericht is (richting waterloop De Dintel). Van 

het freatisch grondwater is geen isohypsenpatroon beschikbaar. De grondwaterstand is circa 0,6 meter-NAP. 

Door locale omstandigheden (aanwezige bebouwing, riolering e.d.) kan de locale stromingsrichting afwijken 

van de regionale stromingsrichting. 

 

Volgens de provinciale milieuverordening van de provincie Noord-Brabant (aug. 2004) bevindt de onder-

zoekslocatie zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Op een afstand van circa 4 km van de te 

onderzoeken locatie onttrekt de Suikerunie uit het traject van 35-60 m-mv grondwater. De maximaal 

vergunde hoeveelheid betreft 85.000 m
3
/jaar. Gezien de diepte van de onttrekking heeft dit geen invloed 

op de stromingsrichting van het grondwater uit het eerste watervoerend pakket. 

 

 

2.5  Hypothese en onderzoeksopzet 

Op basis van het verrichte vooronderzoek is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor een onver-

dachte locatie met een oppervlakte van circa 30000 m
2
. De gehanteerde onderzoeksopzet hierbij is geba-

seerd op de richtlijnen die zijn vermeld in bijlage B1 van de NEN 5740 “Bodem - Onderzoekstrategie bij 

verkennend onderzoek” (NNI, oktober 1999).  
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3 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 

3.1  Algemeen 

Alle veldwerkzaamheden en laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd conform de van toepassing zijnde NEN-, 

NVN- en NPR normen/richtlijnen.  

 

Het veldwerk is uitgevoerd door een ISO en VKB-gecertificeerd bureau. Het veldwerk is uitgevoerd conform 

BRL SIKB 2000 door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens het procescertificaat 'veldwerk voor 

milieuhygiënisch onderzoek'. 

 

De analyses zijn uitgevoerd door het laboratorium Eurofins Analytico Milieu B.V., dat door de Nederlandse  

Stichting Raad van Accreditatie is gecertificeerd voor de uitvoering van milieuanalyses (ISO 17025 

geaccrediteerd). Daarnaast is het laboratorium van Analytico gecertificeerd door STERLAB, Lloyd’s, RQA 

en OVAM.  

 

 

3.2  Veldonderzoek 

De veldwerkzaamheden hebben plaatsgevonden op 10 oktober 2007. Op de onderzoekslocatie zijn in totaal 

30 boringen verricht. 

  

Overzicht uitgevoerde veldwerkzaamheden 

 

Te weten: 

– 21 boringen tot 0,5 m-mv (boornummers: 1, 2, 6-10, 12-14, 16-20, 24-28 en 30); 

– 4 boringen tot 2,0 m-mv (boornummers: 3, 15, 21 en 29); 

– 5 peilbuizen (met filterstelling -0,5 tot -1,5 meter beneden grondwaterstand). 

 

De verrichte boringen zijn zo veel mogelijk evenredig over de locatie verdeeld en zijn weergegeven op de 

overzichtstekening in bijlage 2. 

 

Het opgeboorde bodemmateriaal is zintuiglijk op het voorkomen van verontreinigingen beoordeeld en 

lithologisch beschreven. De opgeboorde grond is bemonsterd per traject van 0,5 meter danwel per zintuiglijk 

te onderscheiden (verontreinigde) bodemlaag (e.e.a. conform NEN 5742).  

 

Na het plaatsen van de peilbuizen is het grondwater afgepompt en tenminste één week later (24 oktober 

2007), na nogmaals doorpompen, bemonsterd voor laboratoriumonderzoek. Voorafgaande aan de 

bemonstering is de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de grondwaterstand van het 

grondwater bepaalt. 
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3.3  Zintuiglijke waarnemingen veldwerkzaamheden 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen bijzonderheden waargenomen die duiden op een 

mogelijke bodemverontreiniging. 

 

Bij de uitvoering van het veldwerk is bij enkele boringen variërend in diepte, zwak wortelhoudend en schelp-

houdend materiaal waargenomen. Deze waarnemingen duiden echter niet op een mogelijke bodemveront-

reiniging. 

 

In tabel 2 zijn de zintuiglijke afwijkende waarnemingen gedaan tijdens de uitvoering van het veldwerk 

weergegeven. 

 

Tabel 2  

Zintuiglijke waarnemingen grond 

Boring Einddiepte (m-mv) Traject (m-mv) Bodemtype Zintuiglijke waarnemingen 

11 3,30 0,50 - 1,00 Klei zwak schelphoudend 

15 2,00 1,00 - 2,00 Zand, matig fijn zwak schelphoudend 

17 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak schelphoudend 

21 2,00 0,50 - 1,10 Zand, matig fijn zwak schelphoudend 

23 3,50 1,00 - 1,50 Zand, matig fijn zwak schelphoudend 

 

De boorprofielen met de zintuiglijke waarnemingen zijn tevens opgenomen in bijlage 3.  

 

 

3.4  Lokale bodemopbouw en grondwaterhuishouding 

Uit de verrichtte veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem ter plaatse tot een diepte van 1,00 m-mv 

overwegend uit sterk zandige klei en plaatselijk uit matig fijn zand bestaat. Hieronder is tot 2,00 m-mv kleiig 

zand of sterk siltig matig fijn zand aangetroffen. Vervolgens is tot 3,00 m-mv sterk humeus veen of sterk siltig, 

matig fijn zand aangetroffen. Tot een diepte van circa 3,50 m-mv is matig fijn zand aangetoond. De 

boorprofielen zijn uitgetekend conform NEN 5104 en weergegeven in bijlage 3. 

 

Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn de grondwaterstand, zuurgraad (pH) en 

geleidingsvermogen (EC) gemeten. De gemeten waarden zijn per grondwatermonster vermeld in tabel 3. 

 

Tabel 3 

Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen grondwater 

Peilbuis Filterstelling (m-mv) GWS (m-mv) pH EC (µS/cm) Zintuiglijke waarneming 

11 2,30 - 3,30 0,86 7,31 878  geen drijflaag 

4 2,50 - 3,50 1,35 7,07 4000  geen drijflaag 

5 2,50 - 3,50 0,85 6,80 4000  geen drijflaag 

23 2,50 - 3,50 1,18 6,80 3900  geen drijflaag 

22 2,30 - 3,30 0,95 7,70 3420  geen drijflaag 

 

De gemeten EC waarden zijn niet ongewoon in deze regio en kunnen daarom als regionaal verhoogde 

achtergrondwaarden worden beschouwd. 
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3.5  Laboratoriumonderzoek 

Grond 

 

In het laboratorium zijn van de boven- en ondergrond zes grondmengmonsters samengesteld. In tabel 4 is de 

samenstelling van de grondmengmonsters weergegeven. De keuze van de te onderzoeken 

grondmengmonsters is gebaseerd op het vooronderzoek en de veldwaarnemingen.  

 

Tabel 4 

Analyseprogramma grond 

Analysemonster Boring Traject (m-mv) Bodemtype Zintuiglijke waar-

nemingen en 

opmerkingen 

Analyse 

MM1 1 t/m 9 0,00 - 0,50 Klei - NEN 5740 Gr 

10, 18, 19,  

23, 26, 27 

0,00 - 0,50 Klei  MM2 

20 0,00 - 0,50 Klei  

NEN 5740 Gr 

MM3 17,  

21, 22, 24, 25, 28, 

29, 30 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

Klei 

Klei 

Klei 

zwak schelphoudend 

- 

- 

NEN 5740 Gr 

MM4 12, 13, 14, 15, 16 0,05 - 0,55 Zand, matig fijn - NEN 5740 Gr 

11 1,00 - 1,50 Zand, matig fijn - 

15 1,50 - 2,00 Zand, matig fijn zwak schelphoudend 

21 0,50 - 1,00 Zand, matig fijn zwak schelphoudend 

22 1,50 - 2,00 Zand, matig fijn - 

23 1,00 - 1,50 Zand, matig fijn zwak schelphoudend 

MM5 

29 0,50 - 1,00 Zand, matig fijn - 

NEN 5740 Gr 

11 0,50 - 1,00 Klei zwak schelphoudend 

15 0,55 - 1,00 Klei - 

23 0,50 - 1,00 Klei zwak schelphoudend 

3 en 5  1,50 - 2,00 Klei - 

MM6 

4 1,00 - 1,50 Klei - 

NEN 5740 Gr 

Toelichting: 

-   = zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen 
 

1) 
Het analysepakket NEN 5740 voor grond omvat analyses op de volgende componenten: 

– Lutum- en organische stofgehalte. 

– Arseen en zware metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink). 

– Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak, vrom-reeks). 

– Minerale olie (gaschromatografische bepaling, gc). 

– Extraheerbare organische halogeenverbindingen (eox). 
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Grondwater 

 

In het laboratorium is het grondwater geanalyseerd op basis van het NEN 5740 grondwater pakket. In tabel 5 

is een overzicht te zien van de grondwatermonsters. 

 

Tabel 5 

Analyseprogramma grondwater 

Peilbuis Filterstelling (m-mv) Zintuiglijke waarnemingen en opmerkingen Analyse 

11 2,30 - 3,30 neutraal, goed, geen drijflaag NEN 5740 -GW 

22 2,30 - 3,30 neutraal, goed, geen drijflaag NEN 5740 -GW 

23 2,50 - 3,50 neutraal, goed, geen drijflaag NEN 5740 -GW 

4 2,50 - 3,50 neutraal, goed, geen drijflaag NEN 5740 -GW 

5 2,50 - 3,50 neutraal, goed, geen drijflaag NEN 5740 -GW 

Toelichting: 

-   = zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen  

 

1) 
Het analysepakket NEN 5740 voor grondwater omvat analyses op de volgende componenten: 

– Arseen en zware metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink). 

– Vluchtige aromatische koolwaterstoffen en naftaleen (btexn). 

– Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (vocl). 

– Minerale olie (gaschromatografische bepaling, gc). 
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4 ANALYSERESULTATEN EN TOETSING 

4.1  Toetsingcriteria 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de vernieuwde streef- en interventiewaarden (Circulaire streef- en 

interventiewaarden bodemsanering, Staatscourant, 24 februari 2000). Deze toetsingswaarden zijn 

opgenomen in bijlage 7.  

 

Ten aanzien van de toetsing worden de volgende toetsingswaarden gehanteerd; 

– Streefwaarde (S) : criterium duurzame bodemkwaliteit. 

– Tussenwaarde (S+I/2) : indicatie van mogelijke ernstige bodemverontreiniging. 

– Interventiewaarde (I) : criterium voor een ernstige bodemverontreiniging. 

 

De streef- en interventiewaarden zijn niet de enige maatstaven voor het beoordelen van de bodemkwaliteit. 

De gehaltes moeten steeds in samenhang worden beschouwd met het gebruik van de bodem, de regionale 

en lokale bodemkwaliteit en dergelijke. 

 

De streef- en interventiewaarden van de meeste componenten in de grond zijn afhankelijk van het 

gewichtspercentage organische stof van de bodem. Voor de zware metalen zijn deze tevens afhankelijk van 

het lutumgehalte. Voor de onderzoekslocatie is uitgegaan de in het laboratorium bepaalde lutum- en 

organische stofgehaltes. Deze gehaltes zijn opgenomen in bijlage 3 en 4. Voor het grondwater liggen de 

streef- en interventiewaarden vast. 

 

 

4.2  Toetsing en beoordeling analyseresultaten 

Grond 

 

De analysecertificaten van de grond, zoals gerapporteerd door het laboratorium, zijn opgenomen in bijlage 

4. In bijlage 5 zijn de analyseresultaten van de grondmengmonsters van de grond (inclusief toetsing aan 

de streef- en interventiewaarden) opgenomen. In deze bijlage zijn ook de berekende gecorrigeerde 

toetsingswaarden voor grond (normen, streef- en interventiewaarden) van de onderzochte stoffen weerge-

geven. 

 

Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond op het zuidwestelijk terreindeel (MM2) de 

streefwaarde voor PAK (10 van VROM) en minerale olie wordt overschreden. In de overige 

grondmengmonsters liggen alle gehaltes beneden de betreffende streefwaarden. 

 

Grondwater 

 

De analysecertificaten van het grondwater, zoals gerapporteerd door het laboratorium, zijn opgenomen in 

bijlage 4. In bijlage 6 zijn de analyseresultaten van het grondwater (inclusief toetsing) weergegeven. In deze 

bijlage zijn ook de berekende gecorrigeerde toetsingswaarden voor grondwater (normen, streef- en 

interventiewaarden) van de onderzochte stoffen weergegeven. 

 

Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater op het zuidwestelijk terreindeel (PB 23) 

de concentratie nikkel de streefwaarde overschrijdt. In de overige grondwatermonsters zijn geen 

concentraties boven de betreffende streefwaarden aangetoond. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Op basis van het onderhavig bodemonderzoek is een beeld verkregen van de actuele milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie.  

 

De vooraf opgestelde hypothese “onverdachte locatie” dient op grond van de onderzoeksresultaten licht 

verhoogde gehalten PAK en minerale olie in de bovengrond en nikkel in het grondwater.  

 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit levert ons inziens geen belemmeringen op voor een toekomstige 

bestemmingswijziging. De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding tot het verrichten van een 

nader onderzoek of aanvullende werkzaamheden.  
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BIJLAGE 1 LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE 

 

 

 



Ligging onderzoekslocatie aan de Oostgroeneweg te Dinteloord.  
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BIJLAGE 2 SITUATIETEKENING MET LIGGING BORINGEN EN PEILBUIZEN 
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BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN 
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 1
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gras, Klei, sterk zandig, bruin

-50

Boring: 2
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gras, Klei, sterk zandig, bruin

-50

Boring: 3
Datum: 10-10-2007

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

0

Gras, Klei, sterk zandig, bruin

-100

Klei, zwak zandig, lichtgrijs

-180

Klei, zwak zandig, grijs
-200

Boring: 4
Datum: 10-10-2007

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

1

2

3

4

0

Gras, Klei, sterk zandig, bruin

-100

Klei, sterk siltig, grijs

-350
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 5
Datum: 10-10-2007

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

1

2

3

4

0

Gras, Klei, sterk zandig, bruin

-100

Klei, sterk zandig, lichtgrijs

-150

Klei, sterk siltig, grijs

-200

Veen, donkerbruin

-310

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin

-350

Boring: 6
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gras, Klei, sterk zandig, bruin

-50

Boring: 7
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gras, Klei, zwak zandig, bruin

-50

Boring: 8
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gras, Klei, zwak zandig, bruin

-50
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 9
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gras, Klei, sterk zandig, bruin

-50

Boring: 10
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gras, Klei, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, bruin

-50

Boring: 11
Datum: 10-10-2007

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

1

2

3

4

0

Gravel
-5

Klei, sterk siltig, bruin

-50

Klei, sterk zandig, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs

-100

Zand, matig fijn, sterk siltig, grijs

-330

Boring: 12
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gravel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

-55



Projectcode: A7889-50-002

Projectnaam: Dinteloord, Oostgroeneweg

Opdrachtgever: gemeente Steenbergen

Bijlage 2: Boorprofielen

Pagina 4 / 8

getekend volgens NEN 5104

Boring: 13
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gravel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

-55

Boring: 14
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gravel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbeige

-55

Boring: 15
Datum: 10-10-2007
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-100

-150

-200
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4

0

Gravel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

-55

Klei, sterk zandig, lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, grijs

-200

Boring: 16
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gravel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

-55



Projectcode: A7889-50-002

Projectnaam: Dinteloord, Oostgroeneweg

Opdrachtgever: gemeente Steenbergen

Bijlage 2: Boorprofielen
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 17
Datum: 10-10-2007

0

-50
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0

Gras, Klei, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, bruin

-50

Boring: 18
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gras, Klei, zwak zandig, bruin

-50

Boring: 19
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gras, Klei, zwak zandig, bruin

-50

Boring: 20
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gras, Klei, sterk zandig, zwak 
wortelhoudend, bruin

-50



Projectcode: A7889-50-002

Projectnaam: Dinteloord, Oostgroeneweg

Opdrachtgever: gemeente Steenbergen

Bijlage 2: Boorprofielen
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 21
Datum: 10-10-2007
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-200
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Gras, Klei, zwak zandig, bruin

-50

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs

-110

Zand, matig fijn, sterk siltig, grijs

-200

Boring: 22
Datum: 10-10-2007
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-100

-150

-200
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-300

1

2

3

4

0

Gras, Klei, zwak zandig, bruin

-50

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgrijs

-200

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs

-330



Projectcode: A7889-50-002

Projectnaam: Dinteloord, Oostgroeneweg

Opdrachtgever: gemeente Steenbergen

Bijlage 2: Boorprofielen
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 23
Datum: 10-10-2007

0
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-150

-200
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-300
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0

Gras, Klei, sterk zandig, bruin

-100

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs

-150

Zand, matig fijn, sterk siltig, grijs

-200

Klei, sterk siltig, grijs

-300

Veen, donkerbruin

-350

Boring: 24
Datum: 10-10-2007

0
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1

0

Gras, Klei, zwak zandig, bruin

-50

Boring: 25
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gras, Klei, zwak zandig, bruin

-50

Boring: 26
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gras, Klei, sterk zandig, bruin

-50



Projectcode: A7889-50-002

Projectnaam: Dinteloord, Oostgroeneweg

Opdrachtgever: gemeente Steenbergen

Bijlage 2: Boorprofielen
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 27
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gras, Klei, sterk zandig, bruin

-50

Boring: 28
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gras, Klei, zwak zandig, bruin

-50

Boring: 29
Datum: 10-10-2007

0
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-200

1

2

3

4

0

Gras, Klei, zwak zandig, bruin

-50

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgrijs

-100

Zand, matig fijn, sterk siltig, grijs

-200

Boring: 30
Datum: 10-10-2007

0

-50

1

0

Gras, Klei, zwak zandig, bruin

-50



 

 

Gemeente Steenbergen/Verkennend bodemonderzoek  bijlage 4 
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BIJLAGE 4 ANALYSECERTIFICATEN GROND EN GRONDWATER 

 



 

DHV B.V.
T.a.v. Bart Brugmans
Postbus 80007
5600 JZ  EINDHOVEN

Analysecertificaat

Datum: 06-11-2007

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer 2007141431

Dinteloord, Oostgroeneweg

A7889-50-002Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-10-2007

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Analytico Milieu B.V.

Met vriendelijke groet,

Laboratoriummanager

Ing. A. Veldhuizen

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



 

Dinteloord, Oostgroeneweg

2007141431

1 2 3 4 5

1/4

A7889-50-002

Analysecertificaat

06-11-2007/15:30

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C,D

11-10-2007

Voorbehandeling

S Voorbehandeling AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 78.990.982.185.085.9% (m/m)

S Organische stof 1.2<0.53.03.63.1% (m/m) ds

S Gloeirest 98.099.795.795.295.3% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 10.72.318.817.923.1% (m/m) ds

Metalen

S Arseen (As) <10<10<101212mg/kg ds

S Cadmium (Cd) <0.40<0.40<0.400.46<0.40mg/kg ds

S Chroom (Cr) 216.1293431mg/kg ds

S Koper (Cu) <5.0<5.09.91848mg/kg ds

S Kwik (Hg) <0.10<0.10<0.100.140.11mg/kg ds

S Nikkel (Ni) 11<5.0182320mg/kg ds

S Lood (Pb) <10<10236545mg/kg ds

S Zink (Zn) 289.6558778mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie C10-C16 ------<6.0--mg/kg ds

Minerale olie C16-C22 ------4.9--mg/kg ds

Minerale olie C22-C30 ------7.1--mg/kg ds

Minerale olie C30-C40 ------13--mg/kg ds

S Minerale olie (GC) totaal <20<20<2025<20mg/kg ds

Somparameter organohalogeen verbindingen

S EOX <0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen <0.010<0.010<0.010<0.010mg/kg ds

S Naftaleen 0.020mg/kg ds

S Fenanthreen 0.094mg/kg ds

S Fenanthreen <0.010<0.0100.130.097mg/kg ds

S Anthraceen 0.020mg/kg ds

S Anthraceen <0.0050<0.00500.0340.019mg/kg ds

1

2

3

4
5

MM1

MM2

MM3

MM4
MM5 3478321

3478320

3478319

3478318

3478317

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Nr.

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



 

Dinteloord, Oostgroeneweg

2007141431

1 2 3 4 5

2/4

A7889-50-002

Analysecertificaat

06-11-2007/15:30

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C,D

11-10-2007

S Fluorantheen 0.17mg/kg ds

S Fluorantheen <0.010<0.0100.480.24mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen <0.010<0.0100.230.100mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen 0.066mg/kg ds

S Chryseen 0.061mg/kg ds

S Chryseen <0.010<0.0100.200.090mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen <0.010<0.0100.150.059mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen 0.036mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen 0.067mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen <0.010<0.0100.310.13mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen 0.052mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen <0.010<0.0100.270.11mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen 0.069mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen <0.010<0.0100.320.076mg/kg ds

S PAK VROM (10) AS3000 <0.067<0.0672.10.93mg/kg ds

S PAK VROM (10) AS3000 0.66mg/kg ds

1

2

3

4
5

MM1

MM2

MM3

MM4
MM5 3478321

3478320

3478319

3478318

3478317

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Nr.

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



 

Dinteloord, Oostgroeneweg

2007141431

6

3/4

A7889-50-002

Analysecertificaat

06-11-2007/15:30

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C,D

11-10-2007

Voorbehandeling

S Voorbehandeling AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 79.5% (m/m)

S Organische stof 0.7% (m/m) ds

S Gloeirest 98.0% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 17.6% (m/m) ds

Metalen

S Arseen (As) <10mg/kg ds

S Cadmium (Cd) <0.40mg/kg ds

S Chroom (Cr) 21mg/kg ds

S Koper (Cu) 7.5mg/kg ds

S Kwik (Hg) <0.10mg/kg ds

S Nikkel (Ni) 13mg/kg ds

S Lood (Pb) 21mg/kg ds

S Zink (Zn) 39mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie C10-C16 --mg/kg ds

Minerale olie C16-C22 --mg/kg ds

Minerale olie C22-C30 --mg/kg ds

Minerale olie C30-C40 --mg/kg ds

S Minerale olie (GC) totaal <20mg/kg ds

Somparameter organohalogeen verbindingen

S EOX <0.10mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen <0.010mg/kg ds

S Fenanthreen 0.027mg/kg ds

S Anthraceen 0.0051mg/kg ds

S Fluorantheen 0.072mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen 0.026mg/kg ds

S Chryseen 0.028mg/kg ds

6 MM6 3478322

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Nr.

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



 

Dinteloord, Oostgroeneweg

2007141431

6

4/4

A7889-50-002

Analysecertificaat

06-11-2007/15:30

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C,D

11-10-2007

S Benzo(k)fluorantheen 0.019mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen 0.039mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen 0.038mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen 0.048mg/kg ds

S PAK VROM (10) AS3000 0.31mg/kg ds

6 MM6 3478322

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

YD

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2007141431

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Deelmonster Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM13478317 1 1 0 50 05039797861

3478317 2 2 0 50 05039797501

3478317 3 3 0 50 05039797921

3478317 4 4 0 50 05039799941

3478317 5 5 0 50 05039798941

3478317 6 6 0 50 05039800101

3478317 7 7 0 50 05039798971

3478317 8 8 0 50 05039800151

3478317 9 9 0 50 05039798911

MM23478318 10 1 0 50 05039798841

3478318 18 2 0 50 05039798951

3478318 19 3 0 50 05039798931

3478318 20 4 0 50 05039798711

3478318 23 5 0 50 05039798601

3478318 26 6 0 50 05039799441

3478318 27 7 0 50 05039798041

MM33478319 17 1 0 50 05039799871

3478319 21 2 0 50 05039798361

3478319 22 3 0 50 05039798891

3478319 24 4 0 50 05039798791

3478319 25 5 0 50 05039798851

3478319 28 6 0 50 05039798831

3478319 29 7 0 50 05039801791

3478319 30 8 0 50 05039798801

MM43478320 12 1 5 55 05039800041

3478320 13 2 5 55 05039800201

3478320 14 3 5 55 05039799351

3478320 15 4 5 55 05039800141

3478320 16 5 5 55 05039800211

MM53478321 21 1 50 100 05039797282

3478321 29 2 50 100 05039798102

3478321 11 3 100 150 05039799403

3478321 23 4 100 150 05039798083

3478321 15 5 150 200 05039800124

3478321 22 6 150 200 05039798434

MM63478322 11 1 50 100 05039799292

3478322 15 2 55 100 05039798752

3478322 23 3 50 100 05039799082

3478322 4 4 100 150 05039800093

3478322 3 5 150 200 05039798874

3478322 5 6 150 200 05039798924

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



 

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2007141431

Pagina 1/1

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

Conform NEN 6966: 2005 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Nikkel (Ni) ICP-AESW0417

Conform NEN 6966: 2005 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Zink (Zn) ICP-AESW0417

Conform NEN 6499 / NEN EN 12879Organische stof GravimetrieW0109

Eigen methodeMinerale Olie (GC) GC-FIDW0202

Conform NEN 6966: 2005 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Arseen (As) ICP-AESW0417

Gelijkwaardig aan NEN 5753Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) SedimentatieW0171

Gelijkw.ISO 11465/CMA 2/II/A.1(g) / EN 1Droge stof GravimetrieW0104

Eigen methode / Gelijkw. EN 1483: 1997 iAES/ICP  Kwik (Hg) ICP-AESW0417

Conform NEN 6966: 2005 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Chroom (Cr) ICP-AESW0417

Conform NEN 5710PAK som AS3000 HPLCW0301

Conform NEN 6966: 2005 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Cadmium (Cd) ICP-AESW0417

Conform NEN 6966: 2005 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Koper (Cu) ICP-AESW0417

Conform NEN 5710PAK (VROM) HPLCW0301

Eigen methodeEOX MicrocoulometrieW0351

Conform NEN 6966: 2005 / CMA 2/I/B.1AES/ICP  Lood (Pb) ICP-AESW0417

Conform AS3000Voorbehandeling AS3000 VoorbehandelingW0106

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 

456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



 

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2007141431
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DHV B.V.
T.a.v. P. van Dijk
Postbus 80007
5600 JZ  EINDHOVEN

Analysecertificaat

Datum: 06-11-2007

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer 2007147387

Dinteloord, Oostgroeneweg

A7889-50-002Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-10-2007

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Analytico Milieu B.V.

Met vriendelijke groet,

Laboratoriummanager

Ing. A. Veldhuizen
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Dinteloord, Oostgroeneweg

2007147387
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A7889-50-002

Analysecertificaat

06-11-2007/17:24

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

23-10-2007

Metalen

Q Arseen (As) <5.0<5.08.5<5.0<5.0µg/L

Q Cadmium (Cd) <0.40<0.40<0.40<0.40<0.40µg/L

Q Chroom (Cr) <1.0<1.0<1.0<1.0<1.0µg/L

Q Koper (Cu) <5.0<5.0<5.0<5.0<5.0µg/L

Q Kwik (Hg) <0.050<0.050<0.050<0.050<0.050µg/L

Q Nikkel (Ni) <5.0<5.038<5.0<5.0µg/L

Q Lood (Pb) <5.0<5.0<5.0<5.0<5.0µg/L

Q Zink (Zn) <10<1016<10<10µg/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q Benzeen <0.20<0.20<0.20<0.20<0.20µg/L

Q Tolueen <0.20<0.20<0.20<0.20<0.20µg/L

Q Ethylbenzeen <0.20<0.20<0.20<0.20<0.20µg/L

Q o-Xyleen <0.20<0.20<0.20<0.20<0.20µg/L

Q m,p-Xyleen <0.20<0.20<0.20<0.20<0.20µg/L

Q Xylenen (som) ----------µg/L

Q BTEX (som) ----------µg/L

Q Naftaleen <0.20<0.20<0.20<0.20<0.20µg/L

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

Q Trichloormethaan <0.10<0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

Q Tetrachloormethaan <0.10<0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

Q Trichlooretheen <0.10<0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

Q Tetrachlooretheen <0.10<0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

Q 1,2-Dichloorethaan <0.10<0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

Q 1,1,1-Trichloorethaan <0.10<0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

Q 1,1,2-Trichloorethaan <0.10<0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

Q cis 1,2-Dichlooretheen <0.10<0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

Q Monochloorbenzeen <0.10<0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

Q 1,2-Dichloorbenzeen <0.10<0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

Q 1,3-Dichloorbenzeen <0.10<0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

Q 1,4-Dichloorbenzeen <0.10<0.10<0.10<0.10<0.10µg/L
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Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010
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RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



 

Dinteloord, Oostgroeneweg
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A7889-50-002

Analysecertificaat

06-11-2007/17:24

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage
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Analyse Eenheid

A,C

23-10-2007

Q Dichloorbenzenen ( som 3 ) ----------µg/L

Q Chloorbenzenen  ( som 4 ) ----------µg/L

Q CKW ( som 8) ----------µg/L

Minerale olie

Q Minerale olie (C10-C16) ----------µg/L

Q Minerale olie (C16-C22) ----------µg/L

Q Minerale olie (C22-C30) ----------µg/L

Q Minerale olie (C30-C40) ----------µg/L

Q Minerale olie (GC) (C10-C40) <40<40<40<40<40µg/L
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GW

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2007147387
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Analytico-n Boornr Deelmonster Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

11-1-13501111 11 1 230 330 06905708131

3501111 11 2 230 330 07003646722

22-1-13501112 22 1 230 330 06905708081

3501112 22 2 230 330 07003861152

23-1-13501113 23 1 250 350 06905708281

3501113 23 2 250 350 07003648392

4-1-23501114 4 1 250 350 06905708231

3501114 4 2 250 350 07003648352

5-1-13501115 5 1 250 350 06905708181

3501115 5 2 250 350 07003648382
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2007147387
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Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2: 2004/ Gel. CMA2/ICP-MS  Lood ICP-MSW0420

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2: 2004/ Gel. CMA2/ICP-MS  Zink ICP-MSW0420

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2: 2004/ Gel. CMA2/ICP-MS  Arseen ICP-MSW0420

Conform ISO 11423-1 / CMA 3/EAromaten (BTEXN) HS-GC-MSW0254

Eigen methodeMinerale Olie (GC) LVI-GC-FIDW0215

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2: 2004/ Gel. CMA2/ICP-MS  Cadmium ICP-MSW0420

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2: 2004 / Gelijk.w. ICP-MS  Kwik ICP-MSW0420

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2: 2004/ Gel. CMA2/ICP-MS  Chroom ICP-MSW0420

Cf. NEN-EN-ISO 10301/CMA 3/ECKW NEN (12 st) HS-GC-MSW0254

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2: 2004/ Gel. CMA2/ICP-MS  Nikkel ICP-MSW0420

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2: 2004/ Gel. CMA2/ICP-MS  Koper ICP-MSW0420

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004
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Gemeente Steenbergen/Verkennend bodemonderzoek  bijlage 5 

WA/HD/PVD/LV/NH/V-2085 - 1 - 

BIJLAGE 5 TOETSINGSRESULTATEN GROND 

 



Tabel 5.1  
Aangetroffen gehalten in grond met beoordeling conform de Wbb 
 Analysemonster MM1 MM2 MM3 
 Eenheid    
Boring  1,2,3,4,5,6,7,8,9 10,18,19,20,23,26,27 17,21,22,24,25,28,29,30 
Traject van m-mv 0,00 0,00 0,00 
Traject tot m-mv 0,50 0,50 0,50 
Humus % op ds 3.1 3.6 3 
Lutum % op ds 23.1 17.9 18.8 
     
Arseen [As] mg/kg ds 12 ≤S 12 ≤S < 10 - 
Cadmium [Cd] mg/kg ds < 0.4 - 0.46 ≤S < 0.4 - 
Chroom [Cr] mg/kg ds 31 ≤S 34 ≤S 29 ≤S 
Koper [Cu] mg/kg ds 48 >S 18 ≤S 9.9 ≤S 
Kwik [Hg] mg/kg ds 0.11 ≤S 0.14 ≤S < 0.1 - 
Lood [Pb] mg/kg ds 45 ≤S 65 ≤S 23 ≤S 
Nikkel [Ni] mg/kg ds 20 ≤S 23 ≤S 18 ≤S 
Zink [Zn] mg/kg ds 78 ≤S 87 ≤S 55 ≤S 
     
PAK 10 VROM mg/kg ds 0.93 ≤S 2.1 >S 0.66 ≤S 
     
EOX mg/kg ds < 0.1 <TW < 0.1 - < 0.1 <TW 
     
Minerale olie (totaal) mg/kg ds < 20 - 25 >S < 20 - 
Minerale olie C10 - C16 mg/kg ds  < 6 -----  
Minerale olie C16 - C22 mg/kg ds  4.9 -----  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  7.1 -----  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  13 -----  

 
Tabel 5.2  
Aangetroffen gehalten in grond met beoordeling conform de Wbb 
 Analysemonster MM4 MM5 MM6 
 Eenheid    
Boring  12,13,14,15,16 11,15,21,22,23,29 11,15,23,3,4,5 
Traject van m-mv 0,05 0,50 0,50 
Traject tot m-mv 0,55 2,00 2,00 
Humus % op ds 0.5 1.2 0.7 
Lutum % op ds 2.3 10.7 17.6 
     
Arseen [As] mg/kg ds < 10 - < 10 - < 10 - 
Cadmium [Cd] mg/kg ds < 0.4 - < 0.4 - < 0.4 - 
Chroom [Cr] mg/kg ds 6.1 ≤S 21 ≤S 21 ≤S 
Koper [Cu] mg/kg ds < 5 - < 5 - 7.5 ≤S 
Kwik [Hg] mg/kg ds < 0.1 - < 0.1 - < 0.1 - 
Lood [Pb] mg/kg ds < 10 - < 10 - 21 ≤S 
Nikkel [Ni] mg/kg ds < 5 - 11 ≤S 13 ≤S 
Zink [Zn] mg/kg ds 9.6 ≤S 28 ≤S 39 ≤S 
     
PAK 10 VROM mg/kg ds < 0.067 - < 0.067 - 0.31 ≤S 
     
EOX mg/kg ds < 0.1 <TW < 0.1 <TW < 0.1 <TW 
     
Minerale olie (totaal) mg/kg ds < 20 - < 20 - < 20 - 

 

Toelichting toetssymbolen: 
---------- = Geen toetsnorm aanwezig 
- = kleiner dan de detectielimiet 
≤S = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) 
>S = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
>T = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
>I = groter dan I 
<TW = groter dan de triggerwaarde 

 



Tabel 5.3  
Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond conform de Wbb 
 Analysemonster MM1 MM2 
 Eenheid   
humus % op ds 3.1 3.6 
lutum % op ds 23.1 17.9 
Parameter   S   T   I   TW   S   T   I   TW  
Arseen [As] mg/kg ds 26 37 48  24 34 45  
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,64 5,1 9,6  0,61 4,9 9,2  
Chroom [Cr] mg/kg ds 96 231 366  86 206 326  
Koper [Cu] mg/kg ds 31 97 162  28 88 147  
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,28 4,8 9,4  0,27 4,6 8,9  
Lood [Pb] mg/kg ds 76 276 476  72 259 446  
Nikkel [Ni] mg/kg ds 33 116 199  28 98 168  
Zink [Zn] mg/kg ds 124 380 637  109 335 561  
    
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,00 21 40  1,00 21 40  
    
EOX mg/kg ds    0,093    0,11 
    
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 16 783 1550  18 909 1800  

 
Tabel 5.4 
Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond conform de Wbb  
 Analysemonster MM3 MM4 
 Eenheid   
humus % op ds 3 0.5 
lutum % op ds 18.8 2.3 
Parameter   S   T   I   TW   S   T   I   TW  
Arseen [As] mg/kg ds 24 34 45  16 23 31  
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,61 4,8 9,1  0,43 3,5 6,5  
Chroom [Cr] mg/kg ds 88 210 333  55 131 207  
Koper [Cu] mg/kg ds 28 88 148  17 52 88  
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,27 4,6 8,9  0,21 3,6 6,9  
Lood [Pb] mg/kg ds 72 260 448  53 191 329  
Nikkel [Ni] mg/kg ds 29 101 173  12 43 74  
Zink [Zn] mg/kg ds 111 340 570  58 177 296  
    
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,00 21 40  1,00 21 40  
    
EOX mg/kg ds    0,090    0,060 
    
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 15 758 1500  10,0 505 1000  

 
Tabel 5.5 
Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond conform de Wbb 
 Analysemonster MM5 MM6 
 Eenheid   
humus % op ds 1.2 0.7 
lutum % op ds 10.7 17.6 
Parameter   S   T   I   TW   S   T   I   TW  
Arseen [As] mg/kg ds 20 29 38  22 32 42  
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,51 4,1 7,6  0,55 4,4 8,2  
Chroom [Cr] mg/kg ds 71 171 271  85 204 324  
Koper [Cu] mg/kg ds 22 70 117  26 82 137  
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,24 4,1 7,9  0,26 4,5 8,7  
Lood [Pb] mg/kg ds 62 224 386  68 247 426  
Nikkel [Ni] mg/kg ds 21 73 124  28 97 166  
Zink [Zn] mg/kg ds 84 258 431  104 319 534  
    
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,00 21 40  1,00 21 40  
    
EOX mg/kg ds    0,060    0,060 
    
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 10,0 505 1000  10,0 505 1000  

 
Toelichting: 
Het niveau van de streef- en interventiewaarden is voor bepaalde stoffen afhankelijk van de aangetroffen grondsoort en wordt 
berekend op basis van het lutum en/of organische stofgehalte van de bodem. In bovenstaande tabel(len) zijn de normen 
gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek. Hierin geld: 
- S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
- T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
- I  = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
- TW = Triggerwaarde 



 

 

Gemeente Steenbergen/Verkennend bodemonderzoek  bijlage 6 
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BIJLAGE 6 TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 

 



Tabel 6.1 
Aangetroffen concentraties in grondwater met toetsing conform de Wbb 
 Peilbuis 11 22 23 
 Eenheid    
Datum  22-10-2007 22-10-2007 22-10-2007 
Filterstelling van m-mv 2,30 2,30 2,50 
Filterstelling tot m-mv 3,30 3,30 3,50 
     
Arseen [As] µg/l < 5 - < 5 - 8.5 ≤S 
Cadmium [Cd] µg/l < 0.4 - < 0.4 - < 0.4 - 
Chroom [Cr] µg/l < 1 - < 1 - < 1 - 
Koper [Cu] µg/l < 5 - < 5 - < 5 - 
Kwik [Hg] µg/l < 0.05 - < 0.05 - < 0.05 - 
Lood [Pb] µg/l < 5 - < 5 - < 5 - 
Nikkel [Ni] µg/l < 5 - < 5 - 38 >S 
Zink [Zn] µg/l < 10 - < 10 - 16 ≤S 
     
Benzeen µg/l < 0.2 - < 0.2 - < 0.2 - 
Tolueen µg/l < 0.2 - < 0.2 - < 0.2 - 
Ethylbenzeen µg/l < 0.2 - < 0.2 - < 0.2 - 
ortho-Xyleen µg/l < 0.2 ----- < 0.2 ----- < 0.2 ----- 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l < 0.2 ----- < 0.2 ----- < 0.2 ----- 
Xylenen (som)   -----  -----  ----- 
BTEX (som)   -----  -----  ----- 
Naftaleen (BTEXN) µg/l < 0.2 - < 0.2 - < 0.2 - 
     
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l < 0.1 - < 0.1 - < 0.1 - 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l < 0.1 - < 0.1 - < 0.1 - 
Trichlooretheen (Tri) µg/l < 0.1 - < 0.1 - < 0.1 - 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l < 0.1 - < 0.1 - < 0.1 - 
1,2-Dichloorethaan µg/l < 0.1 - < 0.1 - < 0.1 - 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l < 0.1 - < 0.1 - < 0.1 - 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l < 0.1 - < 0.1 - < 0.1 - 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l < 0.1 - < 0.1 - < 0.1 - 
CKW (som)   -----  -----  ----- 
1,3-Dichloorbenzeen µg/l < 0.1 ----- < 0.1 ----- < 0.1 ----- 
Chloorbenzenen (som)   -----  -----  ----- 
Dichloorbenzenen (som)   -----  -----  ----- 
Monochloorbenzeen µg/l < 0.1 - < 0.1 - < 0.1 - 
     
Minerale olie (totaal) µg/l < 40 - < 40 - < 40 - 

 
Tabel 6.2 
Aangetroffen concentraties in grondwater met toetsing conform de Wbb 
 Peilbuis 4 5 
 Eenheid   
Datum  22-10-2007 22-10-2007 
Filterstelling van m-mv 2,50 2,50 
Filterstelling tot m-mv 3,50 3,50 
    
Arseen [As] µg/l < 5 - < 5 - 
Cadmium [Cd] µg/l < 0.4 - < 0.4 - 
Chroom [Cr] µg/l < 1 - < 1 - 
Koper [Cu] µg/l < 5 - < 5 - 
Kwik [Hg] µg/l < 0.05 - < 0.05 - 
Lood [Pb] µg/l < 5 - < 5 - 
Nikkel [Ni] µg/l < 5 - < 5 - 
Zink [Zn] µg/l < 10 - < 10 - 
    
Benzeen µg/l < 0.2 - < 0.2 - 
Tolueen µg/l < 0.2 - < 0.2 - 
Ethylbenzeen µg/l < 0.2 - < 0.2 - 
ortho-Xyleen µg/l < 0.2 ----- < 0.2 ----- 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l < 0.2 ----- < 0.2 ----- 
Xylenen (som)   -----  ----- 
BTEX (som)   -----  ----- 
Naftaleen (BTEXN) µg/l < 0.2 - < 0.2 - 
    

 
 
 
 
 
 



Trichloormethaan (Chloroform) µg/l < 0.1 - < 0.1 - 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l < 0.1 - < 0.1 - 
Trichlooretheen (Tri) µg/l < 0.1 - < 0.1 - 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l < 0.1 - < 0.1 - 
1,2-Dichloorethaan µg/l < 0.1 - < 0.1 - 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l < 0.1 - < 0.1 - 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l < 0.1 - < 0.1 - 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l < 0.1 - < 0.1 - 
CKW (som)   -----  ----- 
1,3-Dichloorbenzeen µg/l < 0.1 ----- < 0.1 ----- 
Chloorbenzenen (som)   -----  ----- 
Dichloorbenzenen (som)   -----  ----- 
Monochloorbenzeen µg/l < 0.1 - < 0.1 - 
    
Minerale olie (totaal) µg/l < 40 - < 40 - 

 
Toelichting toetsingsymbolen: 
---------- 
- 
≤S 
>S 
>T 
>I 

= Geen toetsnorm aanwezig 
= kleiner dan de detectielimiet 
= kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) 
= groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
= groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
= groter dan I 

>TW = groter dan de triggerwaarde 
 
Tabel 6.3 
Grondwaternormen van het ondiepe grondwater conform de Wbb 
Parameter Eenheid   S   T   I  
   
Arseen [As] µg/l  10,0 35 60 
Cadmium [Cd] µg/l  0,40 3,2 6,0 
Chroom [Cr] µg/l  1,00 16 30 
Koper [Cu] µg/l  15 45 75 
Kwik [Hg] µg/l  0,050 0,18 0,30 
Lood [Pb] µg/l  15 45 75 
Nikkel [Ni] µg/l  15 45 75 
Zink [Zn] µg/l  65 433 800 
   
Benzeen µg/l  0,20 15 30 
Tolueen µg/l  7,0 504 1000 
Ethylbenzeen µg/l  4,0 77 150 
Naftaleen (BTEXN) µg/l  0,010 35 70 
   
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6,0 203 400 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,010 5,0 10,0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24 262 500 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,010 20 40 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7,0 204 400 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,010 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,010 65 130 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,010 10,0 20 
Monochloorbenzeen µg/l  7,0 94 180 
   
Minerale olie (totaal) µg/l  50 325 600 

 
Toelichting: 
Voor het ondiep en het diepe grondwater liggen de streef- en interventiewaarden vast. In bovenstaande tabel(len) zijn de 
normen gegeven van het grondwater. Hierin geldt: 
- S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
- T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
- I  = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
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1. Inleiding 

1.1. Opdrachtverlening 

 

Op 2 juli 2014 heeft MILON bv te Schijndel schriftelijk opdracht gekregen van de heer M. 

Meulblok, namens de Gemeente Steenbergen, voor het uitvoeren van een actualiserend 

bodemonderzoek. De onderzoekslocatie is gelegen aan de Oostgroeneweg ong. te Dinte-

loord. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden met als leidraad het onderzoeksprotocol 

NEN 5740. 

1.2. Aanleiding 

 

De aanleiding voor het uitvoeren van het actualiserend bodemonderzoek wordt gevormd 

door de voorgenomen verkoop van de locaties. 

1.3. Doel 

 

Het doel van het actualiserend bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de algehele 

milieuhygiënische kwaliteit van de grond. 

1.4. Betrouwbaarheid 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygië-

nisch bodemonderzoek”, versie 3.3, d.d. 12-12-2013. Van de Giessen milieupartner te Sint-

Oedenrode is gecertificeerd volgens dit procescertificaat (EC-SIK-20304). 

 

Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd. MILON bv en Van de Giessen milieupartner zijn 

geen eigenaar van de onderzoekslocatie en financieel niet gelieerd aan de opdrachtgever. 

 

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-

stelde normen en richtlijnen uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat een bodemonderzoek 

slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses 

worden uitgevoerd. Daarom kan niet geheel uitgesloten worden dat er op de locatie een 

verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. MILON bv en Van de 

Giessen milieupartner achten zich niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende 

(financiële) schade. 
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2. Vooronderzoek 

2.1. Algemeen 

 

Voorafgaand aan het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek dient een vooronder-

zoek uitgevoerd te worden. Voor de vooronderzoeksgegevens wordt verwezen naar het rap-

port van het verkennend bodemonderzoek van Sportpark gelegen aan de Oostgroeneweg te 

Dinteloord van DHV bv (rapport met kenmerk A7889-50-002, registratienummer 

WA/HD/PVD/LV/NH/V-2082, versie 1, d.d. november 2007). Er zijn geen gegevens bekend 

sinds dit verkennend bodemonderzoek. Er wordt derhalve geen aanvullend vooronderzoek 

conform NEN 5725 verricht. 

2.2. Huidig bodemgebruik 

 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Oostgroeneweg ong. in de kern van Dinteloord. 

De locatie is kadastraal bekend als gemeente Steenbergen, sectie F met nummer 4090. Het 

onderzoeksterrein betreft verschillende niet aaneengesloten gedeelten van het sportpark 

welke als één locatie onderzocht worden. De oppervlakte van de totale onderzoekslocatie 

bedraagt circa 14.990 m2. De locatie is geheel onbebouwd en was tot voor kort in gebruik 

als sportpark met een clubgebouw, een verharde gravelbaan en enkele onverharde sport-

velden. Op dit moment is de onderzoekslocatie braakliggend en zijn er verschillende depots 

aanwezig (zie figuren 1 en 2). De herkomst van de depots is onbekend. 

 

 
Figuur 1: Overzichtsfoto onderzoekslocatie.    Bron: Van de Giessen milieupartner 

 

 
Figuur 2: Overzichtsfoto onderzoekslocatie.    Bron: Van de Giessen milieupartner 
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De onderzoekslocatie wordt omringd door een woonwijk. De regionale ligging van de onder-

zoekslocatie is weergegeven op de topografische overzichtskaart in bijlage 1. Voor een in-

druk van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar de situatietekening in bijlage 2. 

2.3. Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 

 

Op de onderzoekslocatie is in het verleden een bodemonderzoek uitgevoerd. Hierna is een 

korte samenvatting weergegeven van het uitgevoerde onderzoek. Voor meer informatie 

wordt verwezen naar het betreffende rapport. 

 

Verkennend bodemonderzoek, 2007 

Door DHV BV is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het Sportpark 

gelegen aan de Oostgroeneweg te Dinteloord (rapport met kenmerk A7889-50-002, regi-

stratienummer WA/HD/PVD/LV/NH/V-2082, versie 1, d.d. november 2007). Het onderzoek 

is uitgevoerd naar aanleiding van de bestemmingsplanwijziging. Zintuiglijk zijn bijmengin-

gen met schelpen aangetroffen. In de bovengrond op het zuidwestelijk terreindeel wordt de 

streefwaarde voor PAK en minerale olie overschreden. In de overige grondmengmonsters 

liggen alle gehaltes beneden de betreffende streefwaarden. Uit de toetsing van de analyse-

resultaten blijkt dat in het grondwater op het zuidwestelijk terreindeel (PB 23) de concen-

tratie nikkel de streefwaarde overschrijdt. In de overige grondwatermonsters zijn geen con-

centraties boven de betreffende streefwaarden aangetoond. De vooraf opgestelde hypothe-

se ‘onverdachte locatie’ dient op grond van de onderzoeksresultaten licht verhoogde gehal-

ten PAK en minerale olie in de bovengrond en nikkel in het grondwater te worden verwor-

pen.  

2.4. Conclusie en hypothese 

 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek wordt er op de onderzoekslocatie geen noe-

menswaardige bodemverontreiniging verwacht. Daarom kan conform NEN 5740 uitgegaan 

worden van een zogenaamde onverdachte locatie. Opgemerkt wordt dat, omdat het een 

actualiserend bodemonderzoek betreft, alleen de bovengrond wordt onderzocht. 

 

Aldus is de volgende hypothese opgesteld: 

 

‘onverdachte locatie’. 
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3. Uitvoering bodemonderzoek 

3.1. Onderzoeksstrategie 

 

Op basis van het vooronderzoek en gestelde hypothese is het actualiserend bodemonder-

zoek uitgevoerd conform het onderzoeksprotocol NEN 5740, onderzoeksstrategie voor een 

onverdachte locatie (ONV). Opgemerkt wordt dat alleen de bovengrond onderzocht wordt, 

omdat dit een actualiserend bodemonderzoek betreft. Het aantal te verrichten boringen en 

de te analyseren grondmonsters is vastgesteld op basis van de totale oppervlakte van de 

onderzoekslocatie (14.990 m2).  

3.2. Veldwerkzaamheden 

 

Op 8 juli 2014 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd door de heer D.K.J. (Didier) van de 

Giessen, erkend en ervaren veldwerker en medewerker van Van de Giessen milieupartner 

(zie bijlage 6). Tijdens het veldwerk is eerst een inspectie van het terrein uitgevoerd. Op 

het terrein zijn 2 gronddepots waargenomen. De herkomst van de gronddepots is niet be-

kend. Één depot bestaat uit zand, gravel en lavasteen. Op het maaiveld zijn resten gravel 

en lava waargenomen. Verder zijn geen bijzonderheden opgemerkt die op een mogelijke 

bodemverontreiniging duiden. Vervolgens zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 het plaatsen van 16 handboringen tot een diepte van 0,5 m-mv (boring 02 t/m 08 en 16 

t/m 24); 

 het plaatsen van 6 handboringen tot een diepte van 0,7 m-mv (boring 01 en 11 t/m 15); 

 het plaatsen van 2 handboringen tot een diepte van 1,0 m-mv (boring 09 en 25); 

 het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond per 0,5 meter 

of gelijkwaardige laag. 

Opgemerkt wordt dat boringen 01, 09, 11 t/m 15 en 25 verder doorgeboord zijn in verband 

met het aantreffen van bijmengingen. 

3.3. Zintuiglijke waarnemingen 

 

Ter plaatse van boring 12 is een verhardingslaag aanwezig welke bestaat uit gravel en/of 

lava. Deze verhardingslaag is 20 cm dik. Verder is ter plaatse geen verharding aanwezig. De 

bovengrond bestaat overwegend uit zwak humeus, zwak siltig, matig fijn zand met brokken 

klei. Ter plaatse van boring 01, 09 en 10 zijn bijmengingen waargenomen met baksteen en 

ter plaatse van boring 09 en 11 zijn bijmengingen waargenomen met kolengruis. De onder-

grond bestaat overwegend uit zwak tot sterk zandige klei. De klei is plaatselijk zwak hu-

meus. Ter plaatse van boring 25 zijn van 0,3 tot 0,7 m-mv bijmengingen waargenomen met 

baksteen en kolengruis. Naast de bijmengingen met baksteen en/of kolengruis zijn er geen 

bijmengingen waargenomen of waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op een bodem-

verontreiniging. Specifiek wordt vermeld dat er geen asbestverdacht materiaal is aangetrof-

fen. 

 

Voor meer informatie betreffende de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen wordt 

verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. 

3.4 Laboratoriumwerkzaamheden 

 

De grondmonsters zijn ter analyse aangeboden aan Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. 

Eurofins Analytico B.V. is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd ISO/IEC 
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17025 en erkend door het Ministerie van IenM voor de 'Analyse milieuhygiënisch bodemon-

derzoek' (AS3000) en voor de 'Analyse van bouwstoffen' (AP04).  

 

Van de in het veld genomen en separaat verpakte grondmonsters zijn in het laboratorium 3 

mengmonsters samengesteld. In tabel 1 zijn per mengmonster de individuele grondmonsters 

en de zintuiglijke waarnemingen weergegeven. 

 

Tabel 1: Monstersamenstelling en zintuiglijke waarnemingen. 
Analyse- 
monster 

Monstertraject 
(m -mv) 

Deelmonsters Opmerkingen / veldwaarnemingen 

mm01 0,00 - 0,50 01.1 + 09.1 + 10.1 + 
11.1 

zwak baksteenhoudend, brokken klei, matig kolengruis-
houdend, resten baksteen, sporen kolengruis 

mm02 0,00 - 0,30 02.1 + 03.1 + 04.1 + 
05.1 + 06.1 + 07.1 + 
08.1 

brokken klei 

mm03 0,00 - 0,50 12.1 + 15.1 + 16.1 + 
19.1 + 20.1 + 21.1 + 
23.1 + 24.1 

brokken klei 

 

De grondmengmonsters zijn geanalyseerd op een standaardpakket voor grond (bestaande 

uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK, PCB, minera-

le olie, lutum en organische stof). Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5. 
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4. Interpretatie en toetsing 

4.1. Wijze van beoordeling en toetsing 

 

De beoordeling en interpretatie van de analyseresultaten van de grond geschiedt op basis 

van respectievelijk het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 

per 1 juli 2013. In deze beleidstukken wordt onderscheid gemaakt in verschillende toetsings-

niveaus: 

 het toetsingsniveau waarbij sprake is van een duurzame en goede bodemkwaliteit waarbij 

geen noemenswaardige risico’s bestaan voor het ecosysteem en er geen sprake is van be-

lasting door lokale verontreinigingsbronnen. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld 

door de achtergrondwaarde (AW); 

 het toetsingsniveau dat aangeeft waarboven ernstige vermindering of dreigende vermin-

dering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en 

plant. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld door de interventiewaarde (I). 

 

De interpretatie en toetsing heeft plaatsgevonden middels de Bodem Toets en Validatieservi-

ce (BoToVa-service) van Rijkswaterstaat. De BoToVa is het instrument dat de toetsingsregels 

uit de bodemwetgeving vanuit het Rijk op digitale wijze toegankelijk maakt voor applicaties 

van gebruikers die de toetsing aan bodemnormen uitvoeren. MILON bv voert de toetsing uit 

middels de applicatie Terra Index welke wordt beheerd door I.T. Works te Delft. De analyse-

resultaten (oftewel meetwaarden) van de grond zijn getoetst aan testcode T12 (Beoordeling 

kwaliteit van grond volgens Wbb).  

Voordat de meetwaarden van grond kunnen worden getoetst aan de achtergrond- en inter-

ventiewaarden dienen deze op basis van het lutum- en/of organischestofgehalte van de bo-

dem gecorrigeerd te worden naar gestandaardiseerde waarden (GSSD). Daarnaast wordt 

voor grond een indexwaarde berekend die de mate van verontreiniging aangeeft. De index 

wordt berekend als: Index = (GSSD - AW) / (I - AW). In tabel 3 is weergeven wat deze in-

dexwaarde voor de grond betekenen en hoe overschrijdingen worden weergeven in de toet-

singstabellen. 

 

Tabel 2: Toetsingsniveaus en weergave in tabellen 

index- 
waarde 

betekenis concentratie-
niveau 

weergave in 
tabellen 

<0 

Niet verontreinigd (schoon). 
Het concentratieniveau van de parameter geeft aan dat sprake is 
van een goede bodemkwaliteit. Voor de parameter geldt dat geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronen   

<AW-waarde - 

>0 <0,5 

Licht verontreinigd. 
Het concentratieniveau van de parameter is hoger dan de achter-
grond- of streefwaarde. Ondanks de lichte verhoging kan voor de 
parameter uitgegaan worden van verwaarloosbare risico's.   >AW-waarde 

en  
<I-waarde 

>AW en < T 

>0,5 <1,0 

Matig verontreinigd. 
Het concentratieniveau van de parameter is dermate verhoogd 
dat het vermoeden bestaat dat er een ernstige bodemverontreini-
ging aanwezig is. Nader onderzoek is wenselijk/noodzakelijk. 

>T en < I 

>1,0 

Ernstig verontreinigd. 
Voor de parameter is sprake van een ernstige vermindering of 
dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de 
bodem heeft voor mens, plant of dier.  

>I-waarde >I 

 

Opgemerkt wordt dat de normen voor barium in grond zijn ingetrokken. Gebleken is dat de 

interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voor-
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komt. Indien er sprake is van verhoogde barium gehalten 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 ds. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de in-

terventiewaarden voor de meeste andere metalen. 

4.2. Toetsing van de analyseresultaten 

 

De toetsing van de analyseresultaten voor de (boven)grond is weergegeven in bijlage 4. 

Een samenvatting van de toetsing is weergegeven in tabel 3. In deze tabel zijn uitsluitend 

de verhoogde parameters weergegeven.  

 

Tabel 3: Toetsing van de analyseresultaten (grond) 
Analyse- 
monster 

Monstertraject 
(m -mv) 

Deelmonsters > AW en <= T > T en <= I > I 

mm01 0,00 - 0,50 01.1 + 09.1 + 10.1 + 
11.1 

PAK - - 

mm02 0,00 - 0,30 02.1 + 03.1 + 04.1 + 
05.1 + 06.1 + 07.1 + 
08.1 

- - - 

mm03 0,00 - 0,50 12.1 + 15.1 + 16.1 + 
19.1 + 20.1 + 21.1 + 
23.1 + 24.1 

lood - - 

-: geen gehalte hoger dan de betreffende toetsingswaarde; 

>AW en <= T: de concentratie is hoger dan de achtergrondwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd); 

>T en <= I: de concentratie is hoger dan de tussenwaarde en lager dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd); 

>I: de concentratie is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd). 
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5. Bespreking resultaten 

5.1. Grond 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de boven- en ondergrond bijmengingen waargeno-

men met bakstenen en/of kolengruis. Voor het overige zijn geen bijzonderheden waarge-

nomen die duiden op een mogelijke verontreiniging van de bodem. Er is geen asbestver-

dacht materiaal aangetroffen. Analytisch is in de zintuiglijk verdachte bovengrond een licht 

verhoogde concentratie PAK aangetroffen. In de zintuiglijk onverdachte bovengrond is 

plaatselijk een licht verhoogde concentratie lood aangetroffen.  

 

PAK 

De licht verhoogde concentratie PAK wordt naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de 

waargenomen bijmengingen met baksteen en kolengruis. Bekend is dat in grond met derge-

lijke bijmengingen verhoogde concentraties PAK kunnen voorkomen. Mogelijk is het perceel 

in het verleden opgehoogd met puin- en kolengruishoudende grond. De onderzoeksresulta-

ten komen overeen met de resultaten van het eerder uitgevoerde bodemonderzoek in 2007. 

Hierdoor wordt er geen relatie verwacht met het gebruik van de locatie na 2007. De hier 

aangetroffen concentratie is gering en geeft geen aanleiding tot vervolgonderzoek. 

 

Lood 

Voor de licht verhoogde concentratie lood is geen eenduidige verklaring voorhanden. De 

licht verhoogde concentratie lood is in het voorgaand onderzoek in 2007 niet aangetroffen. 

Er wordt echter geen relatie verwacht met het gebruik van de locatie als sportpark. De hier 

aangetroffen concentratie is gering en geeft geen aanleiding tot vervolgonderzoek. 

5.2. Hypothese 

 

Door de licht verhoogde concentraties in de grond dient de opgestelde hypothese ‘onver-

dachte locatie’ verworpen te worden. 
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6. Samenvatting en conclusies 

 

Door MILON bv te Schijndel is in opdracht van de heer M. Meulblok, namens de Gemeente 

Steenbergen, in juli 2014 een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslo-

catie is gelegen aan de Oostgroeneweg ong. te Dinteloord. Het onderzoek is uitgevoerd in 

verband met de verkoop van de locatie, met als leidraad het onderzoeksprotocol NEN 5740. 

Hieronder zijn de onderzoeksresultaten samengevat. 

 

Vooronderzoek 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Oostgroeneweg ong. in de kern van Dinteloord. 

Het onderzoeksterrein betreft verschillende niet aaneengesloten gedeelten van het sport-

park welke als één locatie onderzocht worden. De oppervlakte van de totale onderzoekslo-

catie bedraagt circa 14.990 m2. De locatie is geheel onbebouwd en was tot voor kort in ge-

bruik als sportpark met een clubgebouw, een verharde gravelbaan en enkele onverharde 

sportvelden. Op dit moment is de onderzoekslocatie braakliggend en zijn er verschillende 

depots aanwezig. De herkomst van de depots is onbekend. Op basis van het uitgevoerde 

vooronderzoek wordt er op de onderzoekslocatie geen noemenswaardige bodemverontreini-

ging verwacht. Daarom kan conform NEN 5740 uitgegaan worden van een zogenaamde on-

verdachte locatie. Opgemerkt wordt dat, omdat het een actualiserend bodemonderzoek be-

treft, alleen de bovengrond wordt onderzocht. 

 

Onderzoeksresultaten 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de boven- en ondergrond bijmengingen waargeno-

men met baksteen en/of kolengruis. Voor het overige zijn geen bijzonderheden waargeno-

men die duiden op een mogelijke verontreiniging van de bodem. Er is geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. In onderstaande tabel zijn de analyseresultaten samengevat.  

 

Tabel 7: Onderzoeksresultaten grond. 

  Onderzoeksresultaten grond 

bovengrond Lood en PAK licht verhoogd 

 

Conclusie en aanbevelingen 

Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. Er zijn ten hoogste licht verhoogde concentraties aangetroffen. Wat be-

treft de milieuhygiënische bodemkwaliteit bestaat er ons inziens geen belemmering voor het 

huidige en toekomstige gebruik van de locatie. 

 

Vervolgonderzoek naar de licht verhoogde concentraties wordt niet zinvol geacht. Dit ver-

kennend bodemonderzoek is geen bewijsmiddel zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. 

Afhankelijk van de bestemming en toepassing bij afvoer van de grond kan een partijkeuring 

(AP04) noodzakelijk zijn. 
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Topografische overzichtskaart 

met ligging onderzoekslocatie 

 

Deze kaart is noordgericht 

Ligging onderzoekslocatie 
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Veldwerkcoördinator: D. van de  Giessen
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Boring 01

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, brokken 
klei, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

20

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

70

Boring 02

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

20

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring 03

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

20

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring 04

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

20

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring 05

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor25

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring 06

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

20

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring 07

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

30

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor50

Boring 08

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

20

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

50
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Boring 09

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, brokken 
klei, matig kolengruishoudend, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, neutraal 
blauwgrijs, Edelmanboor

100

Boring 10

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
resten baksteen, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

35

Klei, sterk siltig, neutraal 
blauwgrijs, Edelmanboor

80

Boring 11

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
sporen kolengruis, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

35

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

70

Boring 12

Datum: 08-07-2014

1

2

0

Ontgraven gravel/lava ligt op 
rug plaatselijk nog resten 
aanwezig op mv vml. 
sportveld?

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal beigegeel, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, zwak 
schelphoudend, neutraal 
beigegrijs, Edelmanboor70

Boring 13

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

40

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

70

Boring 14

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

40

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

70

Boring 15

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

40

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

70

Boring 16

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

20

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

50
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Boring 17

Datum: 08-07-2014

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring 18

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor50

Boring 19

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor50

Boring 20

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor50

Boring 21

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor50

Boring 22

Datum: 08-07-2014

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

50

Boring 23

Datum: 08-07-2014

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor50

Boring 24

Datum: 08-07-2014

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

50
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Boring 25

Datum: 08-07-2014

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, brokken klei, 
neutraal beigebruin, 
Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, zwak 
kolengruishoudend, resten 
baksteen, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

70

Klei, zwak zandig, neutraal 
blauwgrijs, Edelmanboor

100
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Projectcode: 20141431 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   mm01 mm02 mm03 

Certificaatcode   2014079943 2014079943 2014079943 

Deelmonsters   01, 09, 10, 11 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 12, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24 

Monstertraject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,30 0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,0 3,9 6,2 

Lutum % ds 9,5 7,2 8,7 

Datum van toetsing  16-7-2014 16-7-2014 16-7-2014 

Monsterconclusie  Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  88,3 88,3 (6)   87,1 87,1 (6)   87,1 87,1 (6)  

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 96,4    95,6    93,2   

     

METALEN     

barium mg/kg ds  56 112 (6)   50 117 (6)   68 143 (6)  

cadmium mg/kg ds  0,27 0,40 -0,02  0,21 0,31 -0,02  0,26 0,35 -0,02 

kobalt mg/kg ds  5,7 11,0 -0,02  3,4 7,6 -0,04  6,4 13,0 -0,01 

koper mg/kg ds  11 18 -0,15  9 15 -0,17  10 15 -0,17 

kwik mg/kg ds  0,067 0,085 -0  0,054 0,071 -0  0,09 0,11 -0 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  11 20 -0,23  10 20 -0,23  13 24 -0,17 

lood mg/kg ds  26 35 -0,03  25 35 -0,03  96 126 0,16 

zink mg/kg ds  54 91 -0,08  52 94 -0,08  55 90 -0,09 

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7 (6)   <3 5 (6)   6,4 10,3 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 12 (6)   <5 9 (6)   5,1 8,2 (6)  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 12 (6)   <5 9 (6)   <5 6 (6)  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  12 40 (6)   <11 20 (6)   <11 12 (6)  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  8,4 28,0 (6)   <5 9 (6)   <5 6 (6)  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 14 (6)   <6 11 (6)   <6 7 (6)  

minerale olie mg/kg ds  <35 <82 -0,02  <35 <63 -0,03  <35 <40 -0,03 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

fenanthreen mg/kg ds  0,25 0,25   <0,05 <0,04   0,096 0,096  

anthraceen mg/kg ds  0,059 0,059   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

fluorantheen mg/kg ds  0,53 0,53   0,11 0,11   0,29 0,29  

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,31 0,31   0,066 0,066   0,16 0,16  

chryseen mg/kg ds  0,36 0,36   0,094 0,094   0,19 0,19  

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,15 0,15   <0,05 <0,04   0,079 0,079  

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,25 0,25   0,068 0,068   0,14 0,14  

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,2 0,2   0,06 0,06   0,1 0,1  

indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

mg/kg ds  0,17 0,17   0,067 0,067   0,089 0,089  

PAK mg/kg ds  2,3    0,6    1,2   

PAK mg/kg ds   2,3 0,02   0,61 -0,02   1,2 -0,01 

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 153 mg/kg ds  0,0013 0,0043   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,0055    <0,0049    <0,0049   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,018 -0   <0,013 -0,01   <0,0079 -0,01 

 
  



  

Projectcode: 20141431 

 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 1.1.0 - 
 
 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

MINERALE OLIE   

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
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T.a.v. Anne van Oorschot
Huygensweg 24
5482 TG  SCHIJNDEL

Datum: 10-07-2014

MILON bv

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-07-2014

Oostgroeneweg te Dinteloord

20141431
2014079943/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ins. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Oostgroeneweg te Dinteloord
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20141431

Analysecertificaat

10-07-2014/08:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-07-2014

Projectcode 3211 - Milon project Helmond

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014079943/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.3% (m/m) 87.1 87.1Droge stof

S 3.0% (m/m) ds 3.9 6.2Organische stof

Q 96.4% (m/m) ds 95.6 93.2Gloeirest

S 9.5% (m/m) ds 7.2 8.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 56mg/kg ds 50 68Barium (Ba)

S 0.27mg/kg ds 0.21 0.26Cadmium (Cd)

S 5.7mg/kg ds 3.4 6.4Kobalt (Co)

S 11mg/kg ds 9.0 10Koper (Cu)

S 0.067mg/kg ds 0.054 0.090Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 11mg/kg ds 10 13Nikkel (Ni)

S 26mg/kg ds 25 96Lood (Pb)

S 54mg/kg ds 52 55Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 6.4Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 5.1Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

12mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

8.4mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3
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mm03 8181842
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08-Jul-2014
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Oostgroeneweg te Dinteloord

1 2 3

2/2

20141431

Analysecertificaat

10-07-2014/08:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-07-2014

Projectcode 3211 - Milon project Helmond

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014079943/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0013mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0055mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.25mg/kg ds <0.050 0.096Fenanthreen

S 0.059mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.53mg/kg ds 0.11 0.29Fluorantheen

S 0.31mg/kg ds 0.066 0.16Benzo(a)anthraceen

S 0.36mg/kg ds 0.094 0.19Chryseen

S 0.15mg/kg ds <0.050 0.079Benzo(k)fluorantheen

S 0.25mg/kg ds 0.068 0.14Benzo(a)pyreen

S 0.20mg/kg ds 0.060 0.10Benzo(ghi)peryleen

S 0.17mg/kg ds 0.067 0.089Indeno(123-cd)pyreen

S 2.3mg/kg ds 0.60 1.2PAK VROM (10) (factor 0,7)
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Eurofins Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

mm01 8181840 10  0  35 05315022991

 8181840 01  0  20 05315022331

 8181840 09  0  50 05315022191

 8181840 0531502251

mm02 8181841 02  0  20 05315022321

 8181841 03  0  20 05315022341

 8181841 04  0  20 05315022021

 8181841 05  0  25 05315022361

 8181841 06  0  20 05315022391

 8181841 07  0  30 05315022351

 8181841 08  0  20 05315022371

mm03 8181842 12  20  50 05315022411

 8181842 16  0  20 05315031971

 8181842 19  0  30 05315024101

 8181842 20  0  30 05310770881

 8181842 21  0  30 05315022871

 8181842 23  0  30 05315022901

 8181842 24  0  50 05315022861

 8181842 0531502240
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)
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 Onafhankelijkheidsverklaring BRL SIKB 2000  
 

 
Informatiedrager nummer 19.1, Revisie 3 Van de Giessen milieupartner Tel. 06-54220824 / Fax. 0413-474056 
Datum: 19 mei 2014 Slophoosweg 16, 5491 XR Sint-Oedenrode Info@milieupartner.nl / www.milieupartner.nl 
 Blad 1 van 1 

  

Veldwerk conform: 
  BRL 2000 Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek 

 

Protocol: 

  2001 boorprofielen, monstername grond en plaatsen peilbuizen 
 

  2002 monstername grondwater  
 

  2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
 

Datum:       8 juli 2014        Begintijd :    7.30         Eindtijd:   13.00 

Uitvoering door: 

  Didier van de Giessen, erkend  veldwerker (certificaat EC-SIK-20304) 
 

  geassisteerd door :  
 

 

 

Werkzaamheden: 

  Verrichten boringen 
 

  Plaatsen peilbuizen 
 

  Watermonstername 
 

  Maaiveldinspectie asbest 
 

  Graven sleuven/gaten 
 

  overige:  
 

 

Overige: 

  asbestverdacht materiaal aangetroffen,  
       Locatie:  

  Geen afwijkingen  op protocol  
 

  Afwijking op protocol (zie bijzonderheden) 
 

Monsters overgedragen aan lab op 9 juli 2014. 
 

 

 
 
Bijzonderheden 
 

 

 

 

Locatie adres: Oostgroeneweg te Dinteloord 

Projectnummer: 20141431 

Opdrachtgever: Milon 

Contactpersoon adviesbureau: Mevr. Anne van Oorschot 

Voorgaande werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de 
aangegeven beoordelingsrichtlijn en de bijbehorend(e) protocol(len). 

 
Onder verwijzing naar de wettelijk verplichte functiescheiding tussen eigenaar en 

veldwerker c.q. monsternemer verklaart Van de Giessen milieupartner hierbij dat geen sprake is van een 
binding met de opdrachtgever die de onafhankelijkheid en integriteit van de werkzaamheden zou kunnen 

beïnvloeden. 
 

Naam: Didier van de Giessen                  Handtekening:       

                         

mailto:Info@milieupartner.nl
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memo 

 

Postbus 150. 

3000 AD  Rotterdam 

Tel: 010-201 85 55 

E-mail: info@rho.nl 

   

Onderwerp: Akoestisch onderzoek De Pinas, Dinteloord 

Datum: 3 maart 2017 

Referte: Roel Meijs 

 
Toetsingskader 

Normstelling 

Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven - bevinden zich op grond van de Wet 

geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg getoetst moet worden. De breedte van 

de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen- of buitenstedelijke ligging. De geluidbelasting 

wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven 

in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  

 

Nieuwe situaties 

Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de 

wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van 

een hogere waarde mogelijk. Deze hogere grenswaarde mag de maximaal toelaatbare hogere waarde niet te boven 

gaan. De maximale ontheffingswaarde in onderhavig situatie bedraagt 63 dB (binnenstedelijk gelegen woning).  

 

Aftrek volgens artikel 110g Wgh 

De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels ten aanzien van wegverkeerslawaai betreffen waarden 

inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh. Dit artikel houdt in dat voor het wegverkeer een aftrek mag worden 

gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen 

aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt 5 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van 

lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/u bedraagt. Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 

km/u of meer is de hoogte van de aftrek afhankelijk van de geluidbelasting exclusief aftrek. Bij een geluidbelasting van 

56 dB en 57 dB mag een aftrek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. Bij overige geluidbelastingen wordt 

een aftrek van 2 dB toegepast. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidbelastingen aan de 

normstellingen uit de Wgh.  

 

30 km/u wegen 
Zoals aangegeven zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u of lager op basis van de Wgh niet gezoneerd. 
Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Echter dient op basis van jurisprudentie, in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 
Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidbelasting aan de 
gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting 
wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde 
wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als referentiekader 
gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en de uiterste grenswaarde als maximaal 
aanvaardbare waarde. Omdat voor 30 km/u-wegen dezelfde benaderingswijze wordt gehanteerd als voor gezoneerde 
wegen, wordt ook hier een correctie toegepast op basis van artikel 110g Wgh. Deze aftrek is gelijk aan de aftrek bij 
gezoneerde wegen met een maximum snelheid tot 70 km/u (5 dB). 
 
Onderzoek 
In het plangebied worden nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Door wijziging van de verkaveling in het 
Bestemmingsplan is akoestisch onderzoek voor de beoogde woningen noodzakelijk indien deze binnen de geluidzone 
van een gezoneerde weg liggen conform de Wgh. De woningen vallen buiten de zone van gezoneerde wegen. De nieuwe 
wegen in het plangebied worden erftoegangswegen met een maximum snelheid van 30 km/u. In het kader van een 
goede ruimtelijke ordening, op basis van jurisprudentie, is akoestisch onderzoek wenselijk.  
 



 blz. 2 

Maatgevend is de verkeersgeneratie van het plangebied. Aangezien het plangebied meerdere uitvalswegen heeft, is dit 
scenario worst case. Doorgaand verkeer vanuit de Oostgroeneweg en de Van Heemskerckstraat is door de 
verblijfsfunctie van een erftoegangsweg hier niet extra bij opgeteld.  
 
De maatgevende weekdagintensiteit is bepaald aan de hand van de verkeersgeneratie van de 54 rijwoningen, 10 twee-
onder-een-kap woningen en 2 vrijstaande woning in het plangebied. De verkeersgeneratie is berekend aan de hand van 
kencijfers van het CROW (publicatie 317 kencijfers parkeren en verkeersgeneratie). De ontwikkeling ‘De Pinas’ is gelegen 
in de rest bebouwde kom van Dinteloord, in de gemeente Steenbergen. De gemeente heeft een weinig stedelijk karakter 
op basis van adressendichtheid. Het gemiddelde autobezit is conform landelijk gemiddelde, waardoor de gemiddelde 
bandbreedte van het kencijfer wordt gehanteerd. Per rijwoning is de verkeersgeneratie 7,4 mvt/etmaal 
(motorvoertuigen per etmaal), per twee-onder-een-kap woning 7,8 mvt/etmaal en per vrijstaande woning 8,2 
mvt/etmaal. De totale verkeersgeneratie van het plangebied bedraagt 494 mvt/weekdagetmaal.  

 

De wegdekverharding is nog niet bepaald. In worst case-scenario wordt uitgegaan van klinkerverharding in 

keperverband, in het rekenmodel aangeduid als elementenverharding in keperverband.  

 

Rekenmethodiek en invoergegevens 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode I (SRM I) conform het Reken- en 

Meetvoorschrift Geluidhinder 2012. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 1. Een SRM I onderzoek gaat in principe 

uit van een vrije veld situatie tussen de bron en het waarneempunt.  

 

Tabel 1: Verkeersgegevens in mvt/weekdagetmaal (afgerond op 50-tallen) 

 Verkeersgeneratie plangebied 

(mvt/weekdagetmaal) 

Snelheidsregime Wegdekverharding 

Verkeersgeneratie 

plangebied 

500 30 km/u Elementenverharding in 

keperverband 

 

De voertuig- en etmaalverdeling van de nieuwe interne wegen is conform standaard verdeling van een erftoegangsweg 

met verblijfsfunctie, zie tabel 2.  

 

Tabel 2 Voertuig- en etmaalverdeling erftoegangsweg met verblijfsfunctie (buurtverzamelweg) 

 dag avond nacht 

Licht verkeer 94,59% 94,59% 94,59% 

Middel verkeer 4,76% 4,76% 4,76% 

Zwaar verkeer 0,65% 0,65% 0,65% 

etmaalverdeling 6,54% 3,76% 0,81% 

 

Voorts is achterhaalt wat de afstand is tussen de as van de weg en de woning. Een erftoegangsweg binnen de 

bebouwde kom, met een maximum snelheid van 30 km/u, heeft doorgaans een minimaal profiel van 5,50 meter 

breed. De afstand van de woning tot de rand van de weg is voor een maatgevende woning minimaal 4 meter. De 

afstand van de woning tot de as van de weg bedraagt in deze situatie 6,25 meter. De verhardingsbreedte tussen de 

woning en de as van de weg is ingesteld op de volledige 6,25 meter.  

 

Resultaten 
In tabel 3 is voor de geluidbelasting ter plaatse van het bouwvlak van de woningen weergegeven. De woningen zullen 
bestaan uit 2 bouwlagen met een kap. Er is gerekend op de toetshoogten 1,5 m en 4,5 meter.  

 

Tabel 3 Geluidbelasting woningen 

 1,5 m 4,5 m 

Woningen De Pinas 48 dB 48 dB 

 

Op basis van tabel 3 blijkt dat de richtwaarde van 48 dB ter plaatse van de nieuwe woning niet wordt overschreden. De 

geluidbelasting bedraagt maximaal 48 dB ten gevolge van het verkeer dat de nieuwe planlocatie zal genereren.  
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Conclusie 

De nieuwe woningen in het plangebied zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening – op basis van jurisprudentie 

–getoetst op wegverkeerslawaai. Op grond van de SRM I-methode is de geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe 

woningen ten gevolge van de verkeersgeneratie van het plangebied berekend. Daaruit blijkt dat de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. Het aspect wegverkeerslawaai staat de ontwikkeling 

zodoende niet in de weg.  
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Bijlage 1 Uitvoer geluidsberekeningen 
 

 



20161619De Pinas verkeerslawaai

Ontvanger : Bouwlaag 1 Waarneemhoogte [m] :    1,5

Rijlijn : Nieuwe interne weg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] :  6,25
Verhardingsbreedte [m] : 6,25 Afstand schuin [m] :  6,29
Bodemfactor [-] : 0,00 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 9a - Elementenverharding in keperverband

Q_etmaal :  500,00
% Daguur :    6,54
% Avonduur :    3,76
% Nachtuur :    0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,59   94,59   94,59     30 1,34   58,77   56,37   49,70
3 Middelzware Motorvoert...    4,76    4,76    4,76     30 2,58   55,94   53,53   46,87
4 Zware Motorvoertuigen    0,65    0,65    0,65     30 2,58   50,50   48,09   41,43
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   61,00   58,60   51,93
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 52,59
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 50,19
D_afstand : 7,99 LAeq, nacht : 43,52
D_lucht : 0,05 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 0,00 Lden, excl. Art.110g [dB] :   53
D_meteo : 0,37 Lden, incl. Art.110g [dB] :   48

3-3-2017 13:22:36, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V2.00



20161619De Pinas verkeerslawaai

Ontvanger : Bouwlaag 2 Waarneemhoogte [m] :    4,5

Rijlijn : Nieuwe interne weg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] :  6,25
Verhardingsbreedte [m] : 6,25 Afstand schuin [m] :  7,29
Bodemfactor [-] : 0,00 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 9a - Elementenverharding in keperverband

Q_etmaal :  500,00
% Daguur :    6,54
% Avonduur :    3,76
% Nachtuur :    0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,59   94,59   94,59     30 1,34   58,77   56,37   49,70
3 Middelzware Motorvoert...    4,76    4,76    4,76     30 2,58   55,94   53,53   46,87
4 Zware Motorvoertuigen    0,65    0,65    0,65     30 2,58   50,50   48,09   41,43
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   61,00   58,60   51,93
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 52,12
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 49,72
D_afstand : 8,63 LAeq, nacht : 43,05
D_lucht : 0,06 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 0,00 Lden, excl. Art.110g [dB] :   53
D_meteo : 0,19 Lden, incl. Art.110g [dB] :   48

3-3-2017 13:22:36, blz.  2Standaard rekenmethode 1 V2.00
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Disclaimer
De LPG-rekentool biedt naast een groepsrisicoberekening volgens de kansen gebaseerd op de Regeling
externe veiligheid inrichtingen (de wettelijk verankerde veiligheidssituatie) de mogelijkheid een
groepsrisicoberekening uit te voeren op basis van bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende
coating. 

Dit betekent dat de LPG-rekentool nu de mogelijkheid biedt om te rekenen met:
• Situatie met bevoorrading door een LPG-tankwagen zonder hittewerende coating;
• Situatie met bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende coating;
• Situatie met zowel bevoorrading door een LPG-tankwagen met als zonder hitterwerende coating  (de tool
geeft beide fN-curves).

BETROUWBAARHEID BEREKENING

- Groepsrisicoberekening gebaseerd op bevoorrading door een LPG-tankwagen zonder hittewerende coating
Indien de entree-criteria in het begin van de invulbladen van de rekentool juist worden ingevuld, dan heeft het
rekenresultaat van de LPG-rekentool een zeer hoge, met een QRA te vergelijken, betrouwbaarheid.

- Groepsrisicoberekening gebaseerd op bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende coating
Het integreren van de convenantmaatregelen maakt het niet mogelijk om uitkomsten te genereren met een
vergelijkbare betrouwbaarheid als bij de berekening zonder deze maatregelen.

De verminderde betrouwbaarheid wordt veroorzaakt doordat bij de situatie zonder convenantmaatregelen
sprake is van één zeer dominant scenario, de Bleve. Dit scenario dicteert vrijwel de gehele uitkomst. Door
deconvenantmaatregelen is het Bleve-scenario van sterk verminderd belang. Ook is de bijdrage van de
losslang in de risicoberekening sterk gereduceerd. Door het wegvallen van deze ‘bovenliggende’
risicoscenario’s, wordt het voorheen onderliggende scenario, het ontwijken van gaswolk bij de ondergrondse
tank, mede bepalend. De verspreiding van deze gaswolk en de plaats van ontsteking van deze wolk, wordt
beïnvloed door de windrichting en de locatiespecifieke aanwezigheid van ontstekingsbronnen. Het effect op
het GR van de gaswolk (zowel directe ontsteking als vertraagde onsteking) is met complexe wiskundige
formules benaderd en is daarmee niet zo eenvoudig en precies berekend als bij de Bleve scenario's. Het is
daarom aannemelijk te veronderstellen dat de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de
groepsrisicoberekening op basis van bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende coating iets
lager is dan de groepsrisicoberekening zonder deze maatregelen.

Overigens wordt opgemerkt dat bij de groepsrisicoberekening op basis van bevoorrading door een
LPG-tankwagen met hittewerende coating als laatste stap voor de presentatie van het resultaat een
veiligheidsfactor toegepast is waardoor het GR minimaal gelijk is, en in andere gevallen hoger ligt dan de
GR-curve berekend met Safeti-NL (voor slachtofferaantallen hoger dan 13).

Daarom: Indien de berekening op basis van bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende
coating volledig betrouwbaar moet zijn, of wanneer de uitkomst zeer nabij de oriëntatiewaarde ligt, wordt het
uitvoeren van een volwaardige QRA met Safeti-NL aanbevolen.
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Basisgegevens
Project Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Berekeningscode 170330-132114-1kadl

Locatie LPG-tankstation

Straat Karel Doormanstraat

Huisnummer 8

Postcode 4671AD

Berekening uitgevoerd door

Naam organisatie Omgevingsdienst Midden en West-Brabant

Naam persoon Niels den Haan

Telefoonnummer 0652857358

Datum berekening 2017-03-30

Overig

Alleen een groepsrisicoberekening gebaseerd op Nee

bevoorrading door een LPG-tankwagen met  

hittewerende coating.  
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Toepasbaarheid

Tankstation
  1. LPG-vulpunt, voorraadtank en afleverzuil maken onderdeel uit van één openbaar tankstation? Ja

  2. Worden op het LPG-tankstation ook nog één of meer van de volgende stoffen verladen

        - Waterstof Nee

  3. LPG-voorraadtank wordt bevoorraad met LPG-tankwagens? Ja

  4. Eén LPG-vulpunt bedient één LPG-voorraadtank? Ja

  5. LPG-voorraadtank heeft een volume van 20 m3 of 40 m3 ? Ja

  6. LPG-voorraadtank is in de grond ingegraven of ingeterpt? Ja

  7. De afstand van het LPG-vulpunt tot aan de LPG-voorraadtank bedraagt 10-50m

  8. Zijn er venstertijden van toepassing op de laadtijden van de LPG-tankwagen? Nee

  9. De LPG-doorzet is in de milieuvergunning beperkt tot 500 m3, 1000 m3 of 1.500 m3? Ja

10. Bevinden zich mensen (niet behorend tot de inrichting van het LPG-tankstation) binnen 

      een cirkel rondom het vulpunt (eventueel ondergrondse tank) met een straal van 25 meter? Nee

Bevolking

Binnen een straal van 150 meter van het vulpunt of ondergrondse tank komen de volgende items voor:

Verzorgingstehuis, verpleegtehuis, ziekenhuis, kinderdagverblijf

Evenementenhal, congrescentrum, dierentuin

Bioscoop, theater, (voetbal)stadion

Zwembad, sporthal, tennisbaan

Of andere functies met afwijkende verblijfstijden

De rekentool is geschikt voor deze situatie
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Technische gegevens

Aanrijkans
De opstelplaats van de tankwagen is geïsoleerd, waarbij een aanrijding van opzij tegen de leidingkast

niet aannemelijk wordt geacht (ook niet met lage snelheid)

Omgevingsbrand
1. Afstand tussen afleverzuil LPG en LPG-vulpunt:

    17,5 meter of meer

2. Afstand tussen afleverzuil benzine en LPG-vulpunt:

    5 meter of meer

3. Afstand tussen opstelplaats benzine tankauto en LPG-vulpunt:

    25 meter of meer

4. Hoogte gebouw tankstation:

    minder dan 5 meter

5. Is het tankstation voorzien van brandwerende voorzieningen (30 minuten brandwerende wanden) en

maximaal 50% gevelopeningen? :

    Ja

6. Afstand tussen gebouw tankstation en LPG-vulpunt:

    5 meter of meer
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Omgevingsinput vulpunt

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Toekomstige situatie
LPG-doorzet per jaar (m3) 500
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 62 148.8 74.4 148.8

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.616 3.1 3.1 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

Totaal 77.5 148.8
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Omgevingsinput vulpunt

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Toekomstige situatie
LPG-doorzet per jaar (m3) 500
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 58 139.2 69.6 139.2

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.064 0.3 0.3 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

Totaal 69.89999999999999 139.2
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Omgevingsinput vulpunt

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Toekomstige situatie
LPG-doorzet per jaar (m3) 500
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 61 146.4 73.2 146.4

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.01 0.1 0.1 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

Totaal 73.3 146.4
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Omgevingsinput ingeterpte tank

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Toekomstige situatie
LPG-doorzet per jaar (m3) 500
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 76 182.4 91.2 182.4

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.547 2.7 2.7 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

Totaal 93.9 182.4
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Omgevingsinput ingeterpte tank

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Toekomstige situatie
LPG-doorzet per jaar (m3) 500
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 57 136.8 68.4 136.8

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.195 1 1 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

Totaal 69.4 136.8
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Omgevingsinput ingeterpte tank

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Toekomstige situatie
LPG-doorzet per jaar (m3) 500
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 58 139.2 69.6 139.2

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.04 0.2 0.2 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

Totaal 69.8 139.2
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Omgevingsinput vulpunt

Groepsberekening 2
Naam groepsberekening Huidige situatie
LPG-doorzet per jaar (m3) 500
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 32 76.8 38.4 76.8

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.616 3.1 3.1 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

Totaal 41.5 76.8
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Omgevingsinput vulpunt

Groepsberekening 2
Naam groepsberekening Huidige situatie
LPG-doorzet per jaar (m3) 500
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 50 120 60 120

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.064 0.3 0.3 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

Totaal 60.3 120
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Omgevingsinput vulpunt

Groepsberekening 2
Naam groepsberekening Huidige situatie
LPG-doorzet per jaar (m3) 500
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 56 134.4 67.2 134.4

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.01 0.1 0.1 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

Totaal 67.3 134.4
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Omgevingsinput ingeterpte tank

Groepsberekening 2
Naam groepsberekening Huidige situatie
LPG-doorzet per jaar (m3) 500
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 49 117.6 58.8 117.6

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.547 2.7 2.7 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

Totaal 61.5 117.6
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Omgevingsinput ingeterpte tank

Groepsberekening 2
Naam groepsberekening Huidige situatie
LPG-doorzet per jaar (m3) 500
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 51 122.4 61.2 122.4

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.194 1 1 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

Totaal 62.2 122.4
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Omgevingsinput ingeterpte tank

Groepsberekening 2
Naam groepsberekening Huidige situatie
LPG-doorzet per jaar (m3) 500
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 50 120 60 120

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.048 0.2 0.2 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

Totaal 60.2 120
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Resultaat
Groepsrisicoberekening gebaseerd op bevoorrading door een LPG-tankwagen zonder hittewerende coating

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Toekomstige situatie
LPG-doorzet per jaar (m3) 500
Actuele situatie Nee

dag nacht

aantal slachtoffers bij een BLEVE van een tankwagen voor 33% gevuld 77.5 148.8

aantal slachtoffers bij een BLEVE van een tankwagen voor 66% gevuld 147.4 288

aantal slachtoffers bij een BLEVE van een tankwagen voor 100% gevuld 220.7 434.4

Groepsberekening 2
Naam groepsberekening Huidige situatie
LPG-doorzet per jaar (m3) 500
Actuele situatie Ja

dag nacht

aantal slachtoffers bij een BLEVE van een tankwagen voor 33% gevuld 41.5 76.8

aantal slachtoffers bij een BLEVE van een tankwagen voor 66% gevuld 101.8 196.8

aantal slachtoffers bij een BLEVE van een tankwagen voor 100% gevuld 169.1 331.2
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Resultaat
Groepsrisicoberekening gebaseerd op bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende coating

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Toekomstige situatie
LPG-doorzet per jaar (m3) 500
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 93.90 87.76 182.40 170.47
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 77.50 77.50 148.80 148.80
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 77.50 77.50 148.80 148.80
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 77.50 77.50 148.80 148.80
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 77.50 77.50 148.80 148.80
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 77.50 55.72 148.80 106.98
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 77.50 40.04 148.80 76.88
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 77.50 21.00 148.80 40.32
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 77.50 77.50 148.80 148.80

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 69.40 3.27 136.80 4.86
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 69.90 69.90 139.20 139.20
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 69.90 69.90 139.20 139.20
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 69.90 69.90 139.20 139.20
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 69.90 7.50 139.20 18.76
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 69.90 0.40 139.20 0.14
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 69.90 0.22 139.20 0.42
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 69.90 0.03 139.20 0.03
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 69.90 69.90 139.20 139.20

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 69.80 2.86 139.20 4.61
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 73.30 73.30 146.40 146.40
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 73.30 73.30 146.40 146.40
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 73.30 17.52 146.40 46.74
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 73.30 0.11 146.40 0.06
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 73.30 0.21 146.40 0.07
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 73.30 0.00 146.40 0.00
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 73.30 0.00 146.40 0.00
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 73.30 73.30 146.40 146.40
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Resultaat
Groepsrisicoberekening gebaseerd op bevoorrading door een LPG-tankwagen met hittewerende coating

Groepsberekening 2
Naam groepsberekening Huidige situatie
LPG-doorzet per jaar (m3) 500
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 61.50 57.48 117.60 109.91
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 41.50 41.50 76.80 76.80
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 41.50 41.50 76.80 76.80
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 41.50 41.50 76.80 76.80
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 41.50 41.50 76.80 76.80
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 41.50 29.84 76.80 55.22
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 41.50 21.44 76.80 39.68
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 41.50 11.25 76.80 20.81
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 41.50 41.50 76.80 76.80

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 62.20 2.99 122.40 4.52
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 60.30 60.30 120.00 120.00
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 60.30 60.30 120.00 120.00
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 60.30 60.30 120.00 120.00
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 60.30 6.47 120.00 16.17
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 60.30 0.35 120.00 0.12
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 60.30 0.19 120.00 0.36
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 60.30 0.03 120.00 0.03
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 60.30 60.30 120.00 120.00

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 60.20 2.61 120.00 4.19
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 67.30 67.30 134.40 134.40
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 67.30 67.30 134.40 134.40
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 67.30 16.09 134.40 42.91
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 67.30 0.10 134.40 0.05
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 67.30 0.19 134.40 0.06
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 67.30 0.00 134.40 0.00
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 67.30 0.00 134.40 0.00
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 67.30 67.30 134.40 134.40
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Resultaat grafisch weergegeven
Groepsberekening 1 Toekomstige situatie
Groepsberekening 2 Huidige situatie
Groepsberekening 3
Groepsberekening 4
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: Groepsrisicoberekening Autobedrijf Helmons v.o.f.

Toelichting
De grafiek geeft het groepsrisico aan voor de ingevoerde situatie. Het groepsrisico is berekend met de
rekenmodule van www.groepsrisico.nl. Deze module is uitsluitend geschikt voor standaardsituaties. De
module geeft een indicatie van het groepsrisico. Voor een gedetailleerde berekening dient een risicoanalyse
met SAFETI-NL te worden uitgevoerd.De rekenresultaten kunnen worden gebruikt bij het invullen van de
verantwoordingsplicht zoals bedoeld in artikel 12 en 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Een
oordeel over de toelaatbaarheid van het berekende groepsrisico dient te geschieden op basis van alle
elementen van de verantwoordingsplicht. Zie hiervoor de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico.
Deze rekenmodule is ontwikkeld door Antea Group (voorheen ingenieursbureau Oranjewoud), in
samenwerking met het ministerie van I&M en de Vereniging Vloeibaar Gas.
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Inventarisatie ruimtelijke aspecten

T.b.v. aanmelden ruimtelijk plan bij provincie Noord-Brabant

Doel van het formulier

De gemeente kan met behulp van dit formulier de kennisgeving van een plan of besluit in het kader van de Wro en Wabo elektronisch toezenden aan de Provincie
Noord-Brabant. Met dit formulier is beoogd de procedure rond het wettelijk vooroverleg te verkorten. Op basis van de ingevulde ruimtelijke aspecten kan in veel
gevallen worden volstaan met het invullen van het formulier. In die gevallen ontvangt u via de e-mail een afschrift van de inventarisatie van de ruimtelijke aspecten in
pdf-formaat en is daarmee het wettelijk vooroverleg direct afgerond.
Het is daarom van belang dat u het formulier zo volledig mogelijk invult.

Wij vragen u het ingevulde formulier (pdf) eveneens toe te voegen wanneer u het ontwerpbestemmingsplan aanbiedt.

In sommige gevallen geven de ruimtelijke aspecten ons aanleiding om het voorontwerp nader te beoordelen. In dat geval wordt u doorgeleid in het formulier en wordt u
gevraagd nadere plangegevens in te vullen. 
Na ontvangst van het plan door de provincie Noord-Brabant ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt het plan verder in procedure gebracht. 

Binnen 6 weken na ontvangst van het voorontwerp ontvangt u een reactie van het Cluster Ruimte van de provincie Noord-Brabant.
 

Toelichting bij dit formulier

- Vragen voorzien van een *-teken zijn verplicht om in te vullen.

- Vragen voorzien van een   hebben een toelichting die verschijnt door met uw muis op de   te staan.
 

Proclaimer

Het invullen van het formulier maakt onderdeel uit van een wettelijke procedure. U vult het formulier in namens het college van burgemeester en wethouders. Het is
daarom van belang dat u het formulier volledig en juist invult. Aan het invullen van het formulier kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Vervolg

Het aanmelden van het ontwerp en vastgestelde bestemmingsplan blijft verplicht ook wanneer het vooroverleg naar aanleiding van het ingevulde formulier geen
aanleiding gaf tot een inhoudelijke reactie. Bij de aanmelding van het ontwerpplan vragen wij u daarom het pdf-bestand van het eerder ingevulde formulier bij te
voegen. Mocht het ontwerpplan ten opzichte van het voorontwerp zodanig zijn veranderd, vragen wij u de inventarisatie van ruimtelijke aspecten opnieuw in te vullen
en mee te zenden met het ontwerp. 

 

Voor het volledig invullen van dit formulier heeft u in ieder geval nodig:

- Gegevens van het ruimtelijk plan
- de Verordening ruimte 2014, voor zover een toelichting op de ruimtelijke aspecten gewenst is.

 

Vragen of contact

Heeft u nog vragen bij het invullen van het formulier of zijn er andere vragen dan kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant via
e-mail naar PlanbegeleidingRO@brabant.nl of via het telefoonnummer 073-681 24 48.

Verder >>

Kennisgeving van het plan

Wilt u een voorontwerp van een onderstaand type melden?

bestemmingsplan
wijzigingsplan
uitwerkingsplan
omgevingsvergunning 

Ja

 

 

Wij vragen u om een actuele inventarisatie van relevante ruimtelijke aspecten.
Klik op [Volgende] om de inventarisatie in te vullen.

Inventarisatie belangen door gemeente

Betreft het plan een

Geen van bovenstaande

Welke onderdelen m.b.t. ligging zijn van toepassing

Bestaand stedelijk gebied en stedelijke ontwikkelingen (art. 4, 8 en 9)

Verder >>

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/verordening-ruimte.aspx
mailto:PlanbegeleidingRO@brabant.nl?subject=Inventarisatie%20ruimtelijke%20aspecten


Vragen Stedelijke Ontwikkeling

De wet schijft voor dat iedere stedelijke ontwikkeling gepaard moet gaan met een verantwoording omtrent de zogenaamde ‘Ladder van duurzame verstedelijking’
zoals is opgenomen in artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening.  Deze ladder vraagt een zorgvuldige afweging over ruimtegebruik. Is er behoefte aan
een nieuwe stedelijke ontwikkeling? kan die behoefte dan binnen bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd? Als dat niet kan, is de nieuwe locatie dan passend
ontsloten? 
Uitspraken van de Raad van State laten zien dat de toepassing van de Ladder extra aandacht verdient.
Een aantal elementen uit de Ladder hebben een plaats in de Verordening ruimte 2014. Daarnaast vragen wij uw specifieke aandacht voor de toepassing voor de
overige elementen van de ‘Ladder’. Wij verwijzen u daarom naar de handreiking ‘Ladder van duurzame verstedelijking’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Welke onderdelen m.b.t. stedelijke ontwikkeling zijn van toepassing

Bestaand stedelijke gebied (art. 4)

Verder >>

Vragen Stedelijke Ontwikkeling in Bestaand stedelijk gebied (art. 4)

Bestaand stedelijk gebied

Woningen

 

Woningen

Nieuwbouw van woningen

Passen deze woningen binnen de in het RRO gemaakte afspraken?

Ja

Verder >>

Vragen Aanduidingen 

Naast de ligging binnen een structuur kan er ter plaatse van de ontwikkeling sprake zijn van een aanduiding.  Indien de ontwikkeling is gelegen binnen een
aanduiding gelden aanvullende bepalingen. Voor de betreffende bepalingen verwijzen wij u naar de betreffende artikelen die in dat geval aan de orde zijn. Veelal gaat
het om een verantwoording op welke wijze rekening is gehouden met de specifieke waarde of functie binnen dat gebied. In andere gevallen kan het stellen van nadere
regels aan de orde zijn.

Welke aanduidingen zijn van toepassing

Geen aanduiding van toepassing

 

Kwaliteitsverbetering

Heeft uw gemeente in het kader van het RRO afspraken gemaakt over de kwaliteitsverbeteringen van het landschap

Kwaliteitsverbetering van het landschap is niet van toepassing

Verder >>

Plangegevens

Plannaam De Pinas

Plan_IDN (conform IMRO2008) NL.IMRO.

 

Gegevens gemeente

Deze gegevens worden gebruikt om de inventarisatie na afronding te kunnen toesturen.
Daarnaast wordt een afschrift door de provincie bewaard voor monitoringsdoeleinden.

 

Gemeente

Gemeente Steenbergen

 

Correspondentieadres

De laatst bekende adresgegevens worden getoond zoals bekend uit aanmelding ruimtelijke plannen.
Corrigeer of vul aan wanneer dit niet correct is of ontbreekt. door postcode en postbus/huisnr in te voeren. Gebruik geen punten.

Postcode 4650 AA

Huis- of postbusnummer* 6

Straatnaam Postbus

Plaats Steenbergen

Contactpersoon voor dit plan

Aanspreektitel Dhr.

Voorletter(s) JMPC

Achternaam Groenland



E-mailadres
j.groenland@gemeente-
steenbergen.nl

Controle E-mailadres
j.groenland@gemeente-
steenbergen.nl

mailto:j.groenland%40gemeente-steenbergen.nl
mailto:j.groenland%40gemeente-steenbergen.nl


Verder >>

Samenvatting van het formulier

U heeft aangegeven dat onderstaande aspecten van toepassing zijn op het plan:
 

 

 

Stedelijke Ontwikkeling

- Bestaand stedelijk gebied  - Woningen  - Nieuwbouw van woningen - Passen deze woningen binnen de in het RRO gemaakte afspraken - Ja
 

Aanduidingen

Naast de ligging binnen een structuur kan er ter plaatse van de ontwikkeling sprake zijn van een aanduiding.  Indien de ontwikkeling is gelegen binnen een
aanduiding gelden aanvullende bepalingen. Voor de betreffende bepalingen verwijzen wij u naar de betreffende artikelen die in dat geval aan de orde zijn. Veelal gaat
het om een verantwoording op welke wijze rekening is gehouden met de specifieke waarde of functie binnen dat gebied. In andere gevallen kan het stellen van nadere
regels aan de orde zijn.

- Geen aanduiding van toepassing
 

Kwaliteitsverbetering

- Kwaliteitsverbetering van het landschap is niet van toepassing.
 

Wettelijk vooroverleg afgerond

Provinciale Staten hebben de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de te beschermen provinciaal
ruimtelijke belangen in de Verordening ruimte 2014.
In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u het e-formulier ingevuld. 
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. 

Het door u ingevulde formulier over de in het voorontwerp betrokken ruimtelijke aspecten geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. U kunt het
wettelijk vooroverleg dan ook als afgerond beschouwen.

Wij benadrukken hierbij dat de bepalingen in de Verordening ruimte 2014 onverkort van kracht blijven. Zo zal elke ontwikkeling binnen de groenblauwe mantel een
positieve bijdrage moeten leveren aan bescherming en ontwikkeling van aanwezige waarden en zal elke ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied gepaard moeten
gaan met kwaliteitsverbetering van het landschap. Voor stedelijke ontwikkelingen, ook in bestaand stedelijk gebied zal in het plan een verantwoording moeten
worden opgenomen over het toepassen van de ‘ladder van duurzame verstedelijking’. Een aantal elementen uit de Ladder hebben een plaats in de Verordening ruimte
2014. Daarnaast vragen wij uw specifieke aandacht voor de toepassing voor de overige elementen van de ‘Ladder’. Wij verwijzen u daarom naar de handreiking
‘Ladder van duurzame verstedelijking’ van het ministerie van Infra structuur en Milieu.
Veelal zijn over de kwaliteitsverbetering en de toepassing van de ladder van duurzame verstedelijking afspraken gemaakt in het kader van het Regionaal Ruimtelijk
Overleg (RRO). Bovendien kan het zijn dat op basis van een aanduiding zoals deze zijn opgenomen in de Verordening ruimte 2014 een nadere verantwoording vraagt.
Wij verzoeken u nadrukkelijk daar rekening mee te houden.
In het kader van het ontwerpplan zullen wij, in die gevallen waar dat nodig is, gelet op provinciale belangen een zienswijze indienen. 

Hoewel het vooroverleg voor dit plan is afgerond, verzoeken wij u dit ingevulde formulier bij de aanmelding van het ontwerpplan mee te sturen of het e-formulier
opnieuw in te vullen wanneer wijzigingen in het ontwerpplan daartoe aanleiding geven. 

 

 

Invuldatum inventarisatie 22-02-2017

Ik verklaar dat het formulier naar waarheid en volledig is ingevuld.

Dit formulier is verstuurd op 22-02-2017
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Bijlage 7  Reactie Waterschap
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5 april 2017 
5 april 2017 

Onderwerp: wateradvies concept ontwerpbestemmingsplan De pinas te Dinteloord 

Geachte heer Groenland, 

Op 22 februari 2017 heeft u concept ontwerpbestemmingsplan De pinas te Dinteloord 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 ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het concept ontwerpbestemmingsplan hebben wij de 
volgende op en aanmerkingen. 

Toelichting 
De waterhuishouding voor het gehele plangebied is in het verleden al uitgewerkt bij het opstellen van het 
bestemmingsplan. Destijds is uitgegaan van de toen geldende uitgangspunten en normen. Voor de extra 
verharding die deze wijziging met zich mee brengt zijn de huidige uitgangspunten en normen van toepassing. 

De wijze van het verwerken van het hemelwater wat in het plangebied valt is in dit bestemmingsplan 
summier beschreven. Wij verzoeken u om de wijze van verwerken van hemelwater uitgebreider te 
beschrijven. Om die reden verzoeken wij u om een waterhuishoudkundig plan op te stellen wat voldoet aan 
de richtlijnen die zijn opgenomen in de "Hydraulische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van 
hemelwater, Brabantse waterschappen" en dit toe te voegen aan het bestemmingsplan. 
Daarbij wijzen wij u erop dat het altijd de voorkeur heeft om het hemelwater (ti jdeli jk) binnen het plangebied 
te bergen boven bergen buiten het plangebied. 

Overige opmerkingen 
Wij wijzen u erop dat er voor het uitvoeren van werkzaamheden in of rondom oppervlaktewaterlichamen of 
waterkeringen en voor het onttrekken/infi ltreren van grondwater, gebods of verbodsbepalingen kunnen 
gelden op basis van de Keur. Veelal is voor werkzaamheden die consequenties hebben voor de water

huishouding en het waterbeheer een vergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen kan een 
werkzaamheid onder een Algemene regel vallen, waardoor er onder voorwaarden sprake kan zijn van een 
vrijstelling van de vergunningplicht. De Keur en de Algemene regels zijn onder andere te raadplegen op de 
website van het waterschap (www.brabantsedelta.nl). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen 
met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45. 

Waterschap Brabantse Delta 

Postbus 5520 , 4 8 0 1 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11 

Ein fo@braban tsede l ta .n l l w w w . b r a b a n t s e d e l t a . n l K.v.K.nr: 51 181 584 

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL26XXX BTW.nr: NL812566762B01 



Wateradvies 
Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het concept 
ontwerpbestemmingsplan 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. 

H o o g a c h t e n c y ^ l 
Namens heťaagyíi jks bestuur, 
Hoofd afdeling vergunningen 

oircen i r . 
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B E S T E M M I N G S P L A N   D E  P I N A S  

Oostgroeneweg/Karel Doormanstraat/Van Heemskerckstraat te Dinteloord 

Nota reacties inloopavond 

 

 

In het kader van het planologisch proces ten behoeve van de herontwikkeling van de voormalige 

sportvelden tussen de Oostgroeneweg en Karel Doormanstraat/Van Heemskerckstraat in Dinteloord zijn 

omwonenden tijdens een inloopavond over de plannen geïnformeerd. In 2011 is voor deze 

herontwikkeling een bestemmingsplan vastgesteld om woningbouw mogelijk te maken. Inmiddels is de 

beoogde verkaveling gewijzigd en past deze niet meer geheel in het geldende bestemmingsplan voor 

het gebied. Met de nieuwe verkaveling is de inrichting van het gebied verder uitgewerkt en wordt een 

groter aantal woningen in het gebied ingepast. Daarnaast is behoefte aan meer flexibiliteit in woningtypen 

en verkaveling om in te kunnen spelen op de veranderende vraag vanuit de markt.  

De inloopavond heeft plaatsgevonden op 29 november 2016 en omwonenden konden op informele wijze 

een reactie indienen. In totaal is één reactie ontvangen die hieronder wordt weergegeven, gevolgd door 

de reactie van de gemeente. 

 

1. Reactie inspreker 

Inspreker woont aan de Oostgroeneweg. Het kavel van inspreker was in de eerdere plannen 

gelegen op een hoek. Door verplaatsing van de weg in de richting van de begraafplaats, is het 

mogelijk naast het perceel van inspreker woningbouw te realiseren. Inspreker geeft aan dat hij het 

recht heeft om op zijn perceel een garage te bouwen, welke een uitgang zou hebben aan de 

linkerzijde waar nu een buurman komt. Dit recht wordt inspreker nu ontnomen.  

Daarnaast vindt inspreker het van belang dat het perceel naast hem op een grotere afstand dan 2,5 

meter van hem vandaan blijft. Anders had inspreker zijn huis anders ingericht. Het is gebouwd met 

de gedachte dat inspreker uitzicht zou hebben op een straat en niet na 2,5 meter mogelijk op een 

blinde muur uitkijkt. Inspreker baalt ervan dat de gemeente niet vooraf in overleg is gegaan om dit 

mogelijk euvel te tackelen en dat hij nu bezwaar moet aantekenen. 

 

2. Reactie van de gemeente  

De woning van inspreker komt door de nieuwe verkaveling inderdaad niet meer op een hoek te 

liggen. In de nieuwe verkaveling kunnen ten noorden van de woning van inspreker maximaal twee 

woningen worden gerealiseerd. Het ontsluiten van een mogelijke garage gelegen op het 

achterperceel van inspreker naar de noordzijde is daardoor niet meer mogelijk.  

De inspreker heeft al een garage gebouwd en een inrit aan de Oostgroeneweg. De gemeente 

hanteert als uitgangspunt dat er niet meer dan één inritvergunning per woning wordt verleend.  

Wij zijn ons bewust van het feit dat de aanpassing van de verkaveling van het plan De Pinas 

gevolgen heeft voor inspreker. Voortschrijdend inzicht heeft ons echter doen besluiten de weg te 

verplaatsen in de richting van de begraafplaats, omdat dit de haalbaarheid van het plan ten goede 

komt. 

De hoofdmassa van de woning die ten noorden van de woning van inspreker gerealiseerd kan 

worden, dient minimaal op 2,5 meter uit de zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd. De 

afstand tussen beide  hoofdmassa’s bedraagt hierdoor minimaal 5 meter. Dit is vanuit 

stedenbouwkundig oogpunt een algemeen aanvaardbare afstand.  

Overigens bestaat de mogelijkheid voor inspreker om extra grond aan te kopen ten noorden van de 

woning, zodat de afstand tot de toekomstige buurman wordt vergroot. Deze mogelijkheid bestaat 

tot het moment dat een andere koper zicht meldt voor de betreffende grond. 

 

3. Gevolgen voor het ontwerp 

Naar aanleiding van de inspraakreactie zijn er geen gevolgen voor het ontwerp.  
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B E S T E M M I N G S P L A N   D E   P I N A S  

 

Nota van zienswijzen 

 

 

 

  



Inleiding 

 

In het kader van het planologisch proces ten behoeve van de woningbouwontwikkeling op de voormalige 

sportvelden tussen de Oostgroeneweg en Karel Doormanstraat/Van Heemskerckstraat in Dinteloord, is 

het ontwerpbestemmingsplan terinzage gelegd. Voor deze ontwikkeling is reeds in 2011 een 

bestemmingsplan vastgesteld. Inmiddels is met een nieuwe verkaveling het gebied verder uitgewerkt en 

wordt een groter aantal woningen in het gebied ingepast. Er is namelijk behoefte aan meer flexibiliteit in 

woningtypen en verkaveling om in te kunnen spelen op de veranderende vraag vanuit de markt.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan “De Pinas” heeft vanaf 15 juni 2017 zes weken ter inzage gelegen in het 

kader van de vaststellingsprocedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening. Binnen deze termijn kon een 

ieder zijn of haar zienswijzen kenbaar maken. Bij de gemeente is gedurende deze periode één zienswijze 

ingediend door TRC Advocaten namens de eigenaren van het perceel Karel Doormanstraat 4 te 

Dinteloord. 

 

De zienswijze wordt in hoofdstuk 2 samengevat en beantwoord. Ook alle aspecten die wel in de 

zienswijze zijn vermeld, maar niet in de samenvatting zijn weergegeven, zijn in de beoordeling en 

overwegingen betrokken. 

  



Zienswijzen 

 

Samenvatting 

1. Reclamanten zijn eigenaar van een perceel aan de Karel Doormanstraat 4 te Dinteloord. Dat perceel 

ligt op korte afstand van het plangebied “De Pinas”. Het ontwerp-bestemmingsplan “De Pinas” 

beoogt meer woningen mogelijk te maken. De nieuwe woningen komen dichter bij het perceel van 

reclamanten te liggen. Reclamanten zijn van mening dat de nieuw beoogde woningen binnen de 

milieucirkel van hun perceel met bedrijfsbestemming ligt. In die zin is er geen sprake van een goede 

ruimtelijke ordening. 

2. Vanuit het bestaand bedrijf is sprake van een milieucirkel. Het is volgens reclamanten vaste 

rechtspraak dat binnen een milieucirkel geen goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. 

Dat levert tegelijkertijd een inbreuk op de belangen van een bestaand bedrijf. Binnen een 

milieucirkel is het niet mogelijk geluidgevoelige bestemmingen zoals burgerwoningen op te nemen 

indien ten behoeve van die woningen geen goed woon- en leefklimaat verzekerd is. Indien dit toch 

gebeurt is sprake van een onredelijke inperking van de bedrijfsexploitatie.  

In dit geval zijn de akoestische milieurechten van het bedrijf leidend. Het ontbreekt het plan aan een 

volledig akoestisch onderzoek. Uit het onderzoek moet blijken dat aan de vergunde normen (uit het 

activiteitenbesluit) kan worden voldaan. Er is volgens reclamanten onvoldoende rekening gehouden 

met de bestaande bedrijvigheid op het perceel van reclamanten met name naar de effecten die de 

aspecten geluid en stof hebben op een nieuwe te realiseren functie. Ter zake het aspect stof is al 

helemaal geen enkele afweging in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen. Met betrekking tot het 

aspect stof is in ieder geval relevant de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering. Deze geeft 

afstanden tussen een gevoelig object en een bedrijf. 

3. In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan wordt aangegeven dat op de locatie Karel 

Doormanstraat 2-4 voorheen sprake was van opslag van aardappelen. Indien de gebruiker van de 

loods het voornemen heeft de loods te gebruiken voor de opslag van aardappelen, zal in het kader 

van de milieuvergunning gekeken worden naar maatregelen aan het gebouw zodat voldaan kan 

worden aan de milieucategorie die ter plaatse geldt. Deze redenering is volgens reclamanten (veel) 

te kort door de bocht. Reclamanten geven aan op welk moment milieuvergunningen zijn verleend of 

een melding Activiteitenbesluit is gedaan. Er kan daarbij volgens reclamanten nog steeds sprake 

zijn van aardappelverwerking en/of opslag van aardappelen. Ten behoeve van de 

aardappelverwerking en/of opslag zijn in het gebouw ventilatoren en een koelinstallatie aanwezig. Bij 

het bepalen van de geluidsbelasting moet volgens reclamanten worden uitgegaan van het maximale 

gebruik van de ventilatoren en koelinstallaties. Aan de hand daarvan moet de milieucirkel geluid 

worden bepaald. De woonbestemmingen in het bestemmingsplan moeten buiten deze milieucirkel 

worden gelegd. 

4. Reclamanten merken op dat niet relevant is dat in het vigerende bestemmingsplan is opgenomen 

dat hun bedrijfsbestemming een categorie 2 bestemming heef. Zij vermoeden dat er een fout is 

gemaakt en dat sprake dient te zijn van een categorie 3 bedrijf. Los van de categorie-indeling gaat 

het echter primair om de geluidsproductie. 

5. Reclamanten wijzen op een akoestisch rapport d.d. 4 april 2017 uit welk onderzoek blijkt dat de 

beoogde woonbestemming dichter bij de aardappelbewaarplaats van reclamanten komt te liggen. 

Ook de afstand tussen de bouwvlakken en de aardappelbewaarplaats wordt kleiner. Uit het 

akoestisch onderzoek blijkt dat voor een deel van het plangebied geldt dat deze in de milieucirkel 

van de aardappelbewaarplaats ligt en dat ter zake aldus geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat 

kan worden gegarandeerd. Er is namelijk sprake van een overschrijding van de geluidsbelasting. 

Het ontwerpplan moet worden gewijzigd en woonbestemmingen dienen te worden verwijderd. 

6. Resumerend stellen reclamanten dat de aspecten geluid en stof (fijnstof) onvoldoende zijn 

onderzocht. Er is sprake van strijd met de goede ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan dient 

niet te worden vastgesteld. 

 



Beantwoording 

1. Bij het opstellen van een bestemmingsplan wordt de invloed van omliggende bedrijven op het 

plangebied beoordeeld. Dat is voor onderhavig bestemmingsplan ook gebeurd door gebruik te 

maken van de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (editie 2009). In deze publicatie is een 

lijst opgenomen waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt 

naar mate van milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte 

van milieugevoelige functies aangegeven op grond waarvan de categorie-indeling heeft 

plaatsgevonden.  

Aan de Karel Doormanstraat zijn verschillende bedrijven gelegen. Deze bedrijven zijn gelegen in het 

geldende bestemmingsplan “Kom Dinteloord” (vastgesteld 15 december 2016) en hebben de 

bestemming ‘Bedrijf’ met de functieaanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 2’. In het daarvoor 

geldende bestemmingsplan “Kom Dinteloord” (vastgesteld op 18 mei 2006) waren deze bedrijven 

bestemd voor “Bedrijfsdoeleinden (B)” met de aanduiding ‘B(2)’. Ter plaatse van die aanduiding zijn 

bedrijven behorende tot ten hoogste categorie-2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan. 

Bij categorie 2 bedrijven gaat het om bedrijven die gelet op hun aard en invloed op de omgeving 

toelaatbaar zijn in woonwijken. Als richtafstand geldt daarbij een afstand van 30 m. Op de 

verbeelding van bestemmingsplan De Pinas is deze afstand aangehouden tussen de nieuw te 

bouwen woningen en de bedrijven. Wij zijn van mening dat de belangenafweging tussen 

bedrijvigheid en nieuwe woningen in voldoende mate is meegenomen.  

2. Reclamanten geven aan dat vanuit het bestaand bedrijf sprake is van een milieucirkel en dat de 

akoestische milieurechten van het bedrijf leidend moeten zijn. Hierbij gaan reclamanten volledig 

voorbij aan het feit dat de geldende bestemming ter plaatse leidend is en dat de activiteiten zoals 

aangegeven in de zienswijze feitelijk ook niet worden uitgeoefend. Zoals in de beantwoording onder 

1 al aangegeven, zijn op de locatie bedrijven van maximaal categorie 2 toegestaan. Als richtafstand 

geldt daarbij een afstand van 30 m. Het is de vraag of de bedrijfsactiviteiten zoals reclamanten 

aangeven binnen deze bestemming passen. 

Van de bedrijfsloods van reclamanten is op 9 juni 2009 een Melding Activiteitenbesluit ingediend. Bij 

de ingediende melding werd aangegeven dat het bedrijf behoort tot de branche van Opslag – en 

transportbedrijven (SBI-2008: 52). Daarnaast is aangegeven dat een koelinstallatie met synthetisch 

koudemiddel aanwezig was. Er is niet duidelijk melding gemaakt van de aanwezige ventilatoren en 

een akoestisch onderzoek was ook niet aangeleverd. Op grond van deze melding is, in samenhang 

met de VNG brochure “Bedrijven en milieuzonering”, geoordeeld dat een minimale afstand van 30 

meter tussen de nieuw te bouwen woningen en de bedrijfsloods afdoende is.  

Tijdens de totstandkoming van het bestemmingsplan hebben reclamanten ons erop geattendeerd 

dat er ventilatoren in de bedrijfsloods aanwezig zijn die veel lawaai maken. Naar aanleiding daarvan 

is akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit inderdaad is gebleken dat er te veel geluid afkomstig is 

van de ventilatoren. De minimale afstand van 30 meter blijkt ruimschoots overschreden te worden. 

Bij maximaal gebruik van de ventilatoren zou sprake zijn van een overschrijding van de 

geluidsnormen, ook op de huidige bestemde en al gebouwde woningen. Als het bedrijf gebruik zou 

maken van de ventilatoren van de koelinstallatie, wat in de praktijk overigens niet gebeurt, is dat dus 

niet alleen in strijd met de eisen van het geldend bestemmingsplan, maar wordt ook niet voldaan 

aan de geldende geluidseisen op basis van de milieuregelgeving. Dat wat reclamanten graag 

zouden willen, zou dus in de huidige situatie al in strijd zijn met zowel de milieu- als de 

bestemmingsplanregels. Het gebruik van de ventilatoren past niet binnen categorie 2 van de Staat 

van Bedrijfsactiviteiten, hetgeen in strijd is met de regels van het geldende bestemmingsplan “Kom 

Dinteloord” (2016), maar ook al in strijd was met de voorschriften van het voormalig 

bestemmingsplan “Kom Dinteloord” (2006).  

Wij zijn van mening, dat de door reclamanten aangegeven vermeende (grotere) milieuzone van de 

bedrijfsloods niet gerespecteerd behoeft te worden bij de planvorming, omdat deze in strijd is met 

de geldende en voorheen geldende bestemmingsplanregels. Overigens merken wij hierbij op dat al 



jaren geen gebruik wordt gemaakt van de ventilatoren door de huurder(s) van de bedrijfsloods, 

waardoor er feitelijk geen overschrijding is van de geluidsnormen. 

3. Nadat reclamanten hadden aangegeven dat de aanwezige ventilatoren veel lawaai maken en dit 

door akoestisch onderzoek werd bevestigd, zijn de bevindingen in mei 2017 met reclamanten 

gedeeld. Reclamanten hebben toen aangegeven dat zij de mogelijkheid wilden openhouden om de 

bedrijfsloods in de toekomst te kunnen verhuren voor de opslag van aardappelen of andere 

agrarische producten. De in de zienswijze aangehaalde tekst is een verwoording van de destijds 

gemaakte afspraken (inspanningsverplichting). Dat zij deze redenering nu “te kort  door de bocht 

vinden” nemen wij voor kennisgeving aan. 

In het uitgevoerde akoestische rapport is er ten onrechte vanuit gegaan dat de activiteiten, zijnde 

aardappelopslagplaats met koelinstallatie met de daarbij behorende ventilatoren, zouden passen in 

het bestemmingsplan. Het rapport is op gemeentelijke kosten uitgevoerd en met reclamanten 

gedeeld, maar uiteindelijk niet opgenomen in het bestemmingsplan als bijlage omdat het niet 

relevant is. De gewenste activiteiten zijn eenvoudigweg niet toegestaan conform het geldende 

bestemmingsplan en worden bovendien in de praktijk niet uitgeoefend. Er zijn ook geen concrete 

plannen bekend om het pand te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. 

Het gebruik van de bedrijfsloods voor aardappelopslag waarbij de ventilatoren maximaal gebruikt 

moeten worden, blijkt in strijd te zijn met de geldende bestemmingsplanregels. Zie hiervoor de 

beantwoording onder 1 en 2. De gemaakte afspraak (inspanningsverplichting) gaat dus verder dan 

op basis van wet en regelgeving noodzakelijk wordt geacht. Feit is daarnaast dat het 

bedrijfsgebouw op dit moment niet gebruikt wordt als aardappelbewaarplaats maar als opslag voor 

stukgoederen, hetgeen past binnen de bestemmingsplanregels. 

De door reclamanten aangegeven vermeende (grotere) milieuzone van de bedrijfsloods behoeft 

naar onze mening niet gerespecteerd te worden bij de planvorming. De belangenafweging tussen 

de bedrijvigheid en de nieuwe woningen is in voldoende mate meegenomen in de planvorming. De 

richtafstand van 30 meter die in het plan is verwerkt wordt voldoende geacht, waarmee sprake is 

van een goede ruimtelijke ordening.  

4. Reclamanten geven aan dat de categorie-indeling op grond van het bestemmingsplan niet relevant 

is, omdat zij vermoeden dat er een fout is gemaakt en dat sprake moet zijn van categorie 3. Deze 

redenering van reclamanten kunnen wij niet volgen, omdat de regels van een bestemmingsplan 

uitermate relevant zijn voor de gebruiksmogelijkheden van gronden en gebouwen. Zoals in de 

beantwoording onder 1 en 2 aangegeven zijn categorie 2-bedrijven toelaatbaar in woonwijken gelet 

op hun aard en invloed op de omgeving. Als richtafstand geldt daarbij een afstand van 30 m. Deze 

categorie is juist om die reden in het geldende bestemmingsplan “Kom Dinteloord”(2016) 

opgenomen, maar was ook al vigerend in het bestemmingsplan “Kom Dinteloord” uit 2006. 

Overigens geven reclamanten in hun zienswijze aan dat zij in 2006 eigenaar zijn geworden van deze 

bedrijfsloods. Dit blijkt 17 augustus 2006 te zijn. Gezien de vaststelling van het voormalige 

bestemmingsplan “Kom Dinteloord” op 18 mei 2006, hadden reclamanten kunnen weten dat op de 

aangekochte locatie ten hoogste bedrijven in categorie 2 zijn toegestaan. 

5. In de beantwoording onder 3 is aangegeven waarom het betreffende akoestisch onderzoek is 

uitgevoerd. De resultaten zijn met reclamanten besproken en hebben ertoe geleid dat in de 

toelichting een alinea is opgenomen met het doel maatregelen te treffen mocht in de toekomst de 

loods gebruikt worden voor de opslag van aardappelen of andere agrarische producten. 

Vanzelfsprekend moeten hier dan wel de nodige procedures voor worden gevolgd en onderzoeken 

worden uitgevoerd. Binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan is een afwijkingsmogelijkheid 

opgenomen voor bedrijfsmatige activiteiten in een hogere milieucategorie, mits het bedrijf zich 

gedraagt als zijnde een bedrijf uit een lagere milieucategorie. Dit is mogelijk haalbaar indien de 

geluidsbelasting door te treffen technische maatregelen afneemt waardoor voldaan wordt aan de 

richtafstand van 30 meter. Het bevreemd ons dat reclamanten het betreffende akoestisch onderzoek 

nu gebruiken als grondslag voor de zienswijze dat het ontwerpplan moet worden gewijzigd en 

woonbestemmingen dienen te worden verwijderd.  



6. Wij zijn van mening dat de belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen in 

voldoende mate is meegenomen in het bestemmingsplan. In het plan is rekening gehouden met de 

geldende bestemmingsplanmogelijkheden van de aangrenzende bedrijven en is een zone van 30 

meter opgenomen tussen de nieuwe woningen en de bedrijven. Hierbij is gebruik gemaakt van de 

VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (editie 2009). Een nader onderzoek naar de aspecten 

geluid of stof wordt niet noodzakelijk geacht, omdat de maximale planologische mogelijkheden van 

de aangrenzende bedrijven hier geen aanleiding toe geven. Wij zijn dan ook van mening dat sprake 

is van een goede ruimtelijke ordening.    

 

Conclusie 

De zienswijzen leiden niet tot aanpassing van het bestemmingsplan “De Pinas”. 



                                                             
regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan 
het bestemmingsplan De Pinas met identificatienummer NL.IMRO.0851.dtlBPdepinaso001 van de 
gemeente Steenbergen. 

1.2  bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.  

1.3  verbeelding 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GMLbestand. 

1.4  aanbouw 
een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het 
hoofdgebouw. 

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

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

1.7  aanhuisgebonden 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 daarbijbehorende bebouwing worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als primaire functie 
behouden en herkenbaar blijft. 

1.8  achtererfgebied 
erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m 
van de voorkant, van het hoofdgebouw. 

1.9  bebouwing  
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.10  bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 

1.11  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
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1.12  bevoegd gezag 
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.13  bijbehorend bouwwerk 
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een 
dak. 

1.14  bijgebouw 
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van 
het hoofdgebouw en dat in architectonische en functionele zin ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.15  bijzondere centrumdoeleinden 
gebruik van het openbare verblijfsgebied voor onder andere (waren en rommel)markten, terrassen, 
standplaatsen en evenementen. 

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

1.17  bouwgrens 
de grens van een bouwvlak. 

1.18  bouwlaag 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte zonder ingrijpende 
voorzieningen voor woonfuncties geschikt of geschikt te maken is. 

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

1.20  bouwperceelgrens 
een grens van een bouwperceel. 

1.21  bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.22  bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.23  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. 

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



  73  

Rho adviseurs voor leefruimte 20161619 
NL.IMRO.0851.dtlBPdepinaso001  

1.25  hoofdgebouw 
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen 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 die continue een eenheid vormt. 

1.27  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen melding of vergunningplicht op 
grond van het 'Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer'' geldt en die door de beperkte 
omvang in een gedeelte van een woning en de daarbijbehorende bebouwing worden uitgeoefend, 
waarbij de woonfunctie als primaire functie behouden en herkenbaar blijft; 

1.28  NEN 
door de Stichting Nederlands Normalisatieinstituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het moment 
van vaststelling van het plan. 

1.29  overkapping  
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 

1.30  peil 
a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan 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. 

1.31  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; 

1.32  woning / wooneenheid 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 

1.33  woning, aaneengebouwd 
blokken van meer dan 2 grondgebonden woningen onder 1 kap. 

1.34  woning, tweeaaneengebouwd 
blokken van 2 aan elkaar gebouwde woningen waaronder mede begrepen woningen geschakeld aan 
elkaar. 

1.35  woning, vrijstaand 
een woning die in constructief en visueel opzicht vrij staat van een andere woning of daarmee slechts 
verbonden is door een tuinmuur, haag of andere tuinafscherming. 

1.36  zijdelingse perceelsgrens 
de grens tussen twee percelen, die voor en achterzijde van een perceel verbindt. 
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Artikel 2  Wijze van meten
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten. 

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

2.2  de dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

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

2.4  de inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.5  de 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. 

2.6  ondergeschikte bouwonderdelen 
Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen, 
als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, gevel 
en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de 
overschrijding niet meer dan 1 m bedraagt. 

2.7  dakkapellen en goothoogte 
Bij toepassing van het meten van de goothoogte van een bouwwerk worden dakkapellen buiten 
beschouwing gelaten, behoudens dakkapellen waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 
50% van de breedte van het betreffende dakvlak (op de achterzijde van een gebouw meer dan 70%). In 
dat geval wordt de goot of boeiboord hoogte van de dakkapel als goot of boeibordhoogte aangemerkt. 

2.8  meten 
Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn en op de schaal waarin 
het plan is vastgesteld. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. groenvoorzieningen, bermen en beplantingen; 
b. speelvoorzieningen; 
c. voet en fietspaden, waaronder wateroverbruggende voorzieningen; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. in/uitritten; 
f. water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 
g. nutsvoorzieningen; 
h. kunstobjecten; 
i. straatmeubilair; 
j. bijzondere centrumdoeleinden. 

3.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag in achtneming van de onderstaande regels worden gebouwd:  
a. er mogen geen gebouwen worden gebouwd met uitzondering van gebouwen ten behoeve van 

openbaar nut en speelvoorzieningen; 
b. de inhoud van gebouwen ten behoeve van openbaar nut en speelvoorzieningen mag niet meer dan 

50 m³ bedragen; 
c. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van openbaar nut en speelvoorzieningen mag niet 

meer dan 3 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van (licht)masten mag niet meer bedragen dan 10 m; 
e. de bouwhoogte van bewegwijzering en overig straatmeubilair mag niet meer bedragen dan 4,5 m; 
f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 

m; 
g. de oppervlakte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 

15 m². 
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Artikel 4  Tuin

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. tuinen; 
b. water en voorzieningen voor de waterhuishouding. 

4.2  Bouwregels 
4.2.1  Erkers 
Uitsluitend bijbehorende bouwwerken in de vorm van erkers bij de hoofdgebouwen van de op de 
aangrenzende gronden gelegen woningen mogen worden gebouwd, mits: 
a. de horizontale diepte maximaal 1,5 m bedraagt; 
b. de diepte van de overblijvende, niet met gebouwen bebouwde gronden minimaal 2,5 m bedraagt; 
c. voor zover de erker wordt gebouwd tegen een gevel van het hoofdgebouw de breedte maximaal 

2/3 van de breedte van die gevel bedraagt; 
d. de bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van het 

hoofdgebouw + 0,25 m. 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
De maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag voor: 
a. erfscheidingen niet meer bedragen dan 1 m; 
b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer bedragen dan 2 m. 
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Artikel 5  Verkeer

5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wegen en woonstraten; 
b. voet en fietspaden; 
c. parkeervoorzieningen; 
d. in/uitritten; 
e. groenvoorzieningen, bermen en beplanting; 
f. geluidswerende voorzieningen; 
g. speelvoorzieningen; 
h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
i. nutsvoorzieningen; 
j. kunstobjecten; 
k. straatmeubilair; 
l. bijzondere centrumdoeleinden. 

5.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag met in achtneming van de onderstaande regels worden gebouwd. 

5.2.1  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen enkel gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en abri's worden 

gebouwd, waarbij de onderstaande regels gelden: 
1. de oppervlakte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 25 m²; 
2. de goot en bouwhoogte van gebouwen mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 

4,5 m. 

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van bewegwijzering en straatmeubilair mag niet meer bedragen dan 4,5 m; 
b. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 10 m; 
c. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m; 
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 4 m; 
e. de oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 15 m² per 

bouwwerk. 
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Artikel 6  Wonen

6.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen in een woning en in samenhang daarmee de uitoefening van een aanhuisgebonden 

beroep; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd': aaneengebouwde, tweeaaneengebouwde of 

vrijstaande woningen; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'tweeaaneen': tweeaaneengebouwde of vrijstaande woningen. 

met de daarbij behorende: 
d. bijbehorende bouwwerken; 
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
f. erven; 
g. tuinen; 
h. paden; 
i. water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 
j. parkeerplaatsen. 

6.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag met in achtneming van de onderstaande regels worden gebouwd. 

6.2.1  Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 
a. hoofdgebouwen dienen in het bouwvlak te worden gebouwd; 
b. het aantal wooneenheden bedraagt maximaal 66; 
c. de goothoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan 7 m; 
d. de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan 11 m; 
e. bij vrijstaande woningen dient de afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse bouwperceelsgrens 

aan beide zijden minimaal 2,5 m te bedragen; 
f. bij tweeaaneengebouwde woningen dient de afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse 

bouwperceelsgrens aan één zijde minimaal 2,5 m te bedragen. 

6.2.2  Bijbehorende bouwwerken 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. bijbehorende bouwwerken dienen ten minste 1 m achter de voorgevellijn te worden gebouwd; 
b. aan en bijgebouwen dienen in de zijdelingse bouwperceelsgrens of minimaal 1 m uit de zijdelingse 

bouwperceelsgrens gebouwd te worden; 
c. het maximale gezamenlijke oppervlak voor zover gebouwd buiten het bouwvlak per hoofdgebouw 

bedraagt indien het betreffende deel van het bouwperceel een oppervlakte van 100 m² of minder 
heeft maximaal 50% van die oppervlakte tot een maximum van 50 m²; 

d. het maximale gezamenlijke oppervlak voor zover gebouwd buiten het bouwvlak per hoofdgebouw 
bedraagt indien het betreffende deel van het bouwperceel een oppervlakte van meer dan 100 m² 
heeft: 
1. tot 100 m² maximaal 50% van die oppervlakte; 
2. voor de resterende oppervlakte maximaal 15% van de resterende oppervlakte; 
3. tot een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 80 m²; 

e. de goothoogte van aan en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m; 
f. de bouwhoogte van aan en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 5 m; 
g. aan en bijgebouwen voor de voorgevel mogen niet worden voorzien van een kap; 
h. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 m bedragen. 
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6.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel mag niet meer bedragen dan 1 m; 
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders mag niet meer bedragen dan 2 m; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 

m. 

6.3  Specifieke gebruiksregels 
6.3.1  Aanhuisgebonden beroep 
De uitoefening van aanhuisgebonden beroepen in het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken 
is toegestaan mits: 
a. de primaire woonfunctie behouden blijft; 
b. de parkeerbalans in de directe omgeving niet onevenredig wordt benadeeld; 
c. indien de activiteiten in een garage zullen worden uitgeoefend, dient ten minste één parkeerplaats 

op het bij de garage behorende perceel aanwezig te zijn; 
d. detailhandel slechts plaatsvindt voor zover deze beperkt blijft tot een verkoop in direct verband met 

het aan huis verbonden beroep; 
e. maximaal 30% van het vloeroppervlak van de woning inclusief de bijbehorende bouwwerken als 

zodanig gebruikt wordt, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van alle niet 
woonfuncties niet meer dan 50 m² mag bedragen. 

6.3.2  Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
De uitoefening van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in het hoofdgebouw en de bijbehorende 
bouwwerken is toegestaan mits: 
a. de primaire woonfunctie behouden blijft; 
b. de parkeerbalans in de directe omgeving niet onevenredig wordt benadeeld; 
c. indien de activiteiten in een garage zullen worden uitgeoefend, dient ten minste één parkeerplaats 

op het bij de garage behorende perceel aanwezig te zijn; 
d. detailhandel slechts plaatsvindt voor zover deze beperkt blijft tot een verkoop in direct verband met 

de kleinschalige bedrijfsmatige activiteit; 
e. maximaal 30% van het vloeroppervlak van de woning inclusief de bijbehorende bouwwerken als 

zodanig gebruikt wordt, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van alle niet 
woonfuncties niet meer dan 50 m² mag bedragen. 

6.3.3  Parkeren 
Het gebruik van de gronden met de bestemming 'Wonen' conform de bestemming en het verlenen van 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een hoofdgebouw is alleen dan toegestaan indien in het 
plangebied worden gerealiseerd en in stand gehouden: 
a. per vrijstaande woning: 1 parkeerplaats op eigen terrein en 1 parkeerplaats in de openbare ruimte; 
b. per tweeaaneen gebouwde woning: 1 parkeerplaats op eigen terrein en 0,7 parkeerplaatsen in de 

openbare ruimte; 
c. per aaneengebouwde woning: 1,5 parkeerplaatsen in de openbare ruimte. 

6.3.4  Strijdig gebruik 
Onder strijdig gebruik van de grond en bouwwerken, zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub c van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in elk geval verstaan: 
a. het gebruik van de grond en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van een (kleinschalige) 

bedrijfsmatige activiteit, anders dan bedoeld in artikel 6.3.2; 
b. de uitoefening van detailhandel, behoudens de uitoefening van detailhandel in beperkte mate die 

verband houdt met de uitoefening van een aanhuisgebonden beroep. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Antidubbeltelregel
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 8  Algemene bouwregels

8.1  Bestaande afmetingen 
In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud van bouwwerken, 
die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet of de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht tot stand zijn gekomen meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze 
regels is toegestaan, geldt de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud in afwijking daarvan 
als maximaal toegestaan. 

8.2  Bestaande afstanden 
In die gevallen dat de bestaande afstand tot enige aangegeven lijn van bouwwerken, die in 
overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet of de Wet algemene bepalingen tot stand zijn 
gekomen minder bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt 
die afstand in afwijking daarvan als minimaal toegestaan. 

8.3  Bestaande percentages 
In die gevallen dat een bestaand bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met het bepaalde in 
de Woningwet of de Wet algemene bepalingen tot stand zijn gekomen meer bedraagt dan in de 
bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt dat bebouwingspercentage in 
afwijking daarvan als maximaal toegestaan. 
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met alle bestemmingen wordt in ieder geval begrepen: 
a. een gebruik van gronden als stort en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van 

een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 
b. een gebruik van gronden als stallings en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik 

onttrokken machines, voer, vaar of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor 
het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 

c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve van 
prostitutie; 

d. het gebruik van een woning/wooneenheid door meerdere huishoudens is niet toegestaan. 



84  

Rho adviseurs voor leefruimte 20161619 
NL.IMRO.0851.dtlBPdepinaso001  

Artikel 10  Algemene aanduidingsregels

10.1  veiliheidszone  bevi 
In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen mogen ter 
plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone  bevi' geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten 
worden gebouwd. 

10.2  wetgevingzone  wijzigingsgebied 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om het plan ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone  
wijzigingsgebied 1' te wijzigen ten behoeve van gestapelde bouw, met dien verstande dat: 
a. het totaal aantal woningen in het plangebied alleen mag toenemen, indien: 

1. wordt verantwoord hoe deze woningen zich verhouden tot de beschikbare harde plancapaciteit 
voor woningbouw; en  

2. voldoende extra parkeergelegenheid, zijnde 1,5 parkeerplaats per woning, wordt gerealiseerd 
en in stand wordt gehouden;  

b. het bouwvlak vrij mag worden aangepast; 
c. de maximum goothoogte van de gestapelde woningen maximaal 7 m mag bedragen; 
d. de maximum bouwhoogte van de gestapelde woningen maximaal 11 m mag bedragen; 
e. de afstand van een woning tot de oostelijke plangrens minimaal 30 meter dient te bedragen. 
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels

11.1  Afwijken van maten en overschrijdingen van bouwgrenzen 
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van dit plan voor: 

1. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
2. 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 en het bouwvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot; 

b. 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. 

11.2  Afwijken ten behoeve van nutsvoorzieningen 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van dit plan voor: 
a. de bouw van kleine niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van nutsvoorzieningen. 
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Artikel 12  Algemene wijzigingsregels

12.1  Wijzigen of verwijderen gebiedsaanduiding 'veiligehiedszone  bevi' 
Het bevoegd gezag kan het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat: 
a. de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone  bevi' wordt verwijderd, mits de betreffende risicovolle 

functie ter plaatse niet meer aanwezig is;  
b. de omvang en situering van de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone  bevi' wordt gewijzigd, mits:  

1. de hoedanigheid van de betreffende risicovolle functie is gewijzigd;  
2. de ligging van de zone is afgestemd op de risicocontouren ingevolge de van toepassing zijnde 

wettelijke regels. 
c. Het bevoegd gezag kan toepassing geven aan de onder a en b bedoelde wijzigingsbevoegdheden, 

indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen. 

12.2  Wijziging bestemmingen 'Verkeer' en 'Groen' 
Het bevoegd gezag kan middels een wijzigingsbevoegdheid de bestemmingen 'Verkeer' en 'Groen' 
onderling wijzigen, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. aangetoond dient te zijn dat wijziging noodzakelijk is voor de realisering van het gemeentelijk beleid 

inzake verkeersstructuur, groenstructuur en / of de aanpassing van de ondergrondse infrastructuur 
alsmede voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte; 

b. planwijziging wordt niet toegepast indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
bouwwerken; 

c. een besluit tot wijziging mag niet eerder worden genomen dan nadat is gebleken dat de 
bodemkwaliteit ter plaatse geschikt is voor de beoogde functie. 

12.3  Wijziging bestemmingen ten behoeve van uitgifte openbare ruimte 
Het bevoegd gezag kan middels een wijzigingsbevoegdheid de bestemmingen 'Verkeer' en 'Groen' 
wijzigen in de bestemming 'Tuin' of 'Verkeer' met de aanduiding 'garage' teneinde garages en 
bergplaatsen, van percelen behorende bij woningen te kunnen vergroten in het kader van uitgifte van 
openbare ruimte en / of ten behoeve van het optimaliseren van een zo efficiënt en doelmatig mogelijk 
ruimtegebruik, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. planwijziging mag niet leiden tot verlegging van de op de verbeelding ingetekende bouwgrenzen, 

tenzij de aanduiding 'garages' wordt geprojecteerd; 
b. aangetoond dient te zijn dat de uit te geven openbare ruimte geen structurele betekenis heeft voor 

de verkeersafwikkeling en / of groenstructuur. 

12.4  Wijziging bestemmingen ten behoeve van garages 
Het bevoegd gezag kan middels een wijzigingsbevoegdheid de bestemming 'Verkeer', wijzigen in de 
bestemming 'Verkeer' met de aanduiding 'garage' teneinde garages toe te staan in de openbare ruimte, 
met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. planwijziging mag niet leiden tot verlegging van de op de verbeelding ingetekende bouwgrenzen; 
b. aangetoond dient te zijn dat de uit te geven openbare ruimte geen structurele betekenis heeft voor 

de verkeersafwikkeling en / of groenstructuur. 

12.5  Wijziging bestemmingen ten behoeve van zendmasten 
Het bevoegd gezag kan middels een wijzigingsbevoegdheid de bestemming 'Groen' wijzigen ten 
behoeve van zendmasten, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van een zendmast mag niet meer bedragen dan 40 meter; 
b. aangetoond dient te zijn dat het niet mogelijk is gebruikt te maken van bestaande zendmasten/ 

zendlocaties. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs en slotregels

Artikel 13  Overgangsrecht

13.1  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. 

13.2  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 14  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan "De Pinas". 
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