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Uitsnede van de topografische kaart van Kruisland. Met de rode contour is het plangebied
aangeduid. Bron: topotijdreis.nl, 2017.
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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding en doel
Aan de Langeweg te Kruisland zijn agrarische percelen gelegen die toebehoren tot
het voormalig agrarisch bedrijf aan de Langeweg 40. Deze gronden staan kadastraal
bekend als gemeente Steenbergen, sectie AA, nr. 768, 769 en 771 in eigendom. De
gronden hebben toebehoord aan het voormalig agrarisch bedrijf en worden fysiek
gescheiden door de woning en bijbehorende gronden aan de Langeweg 38a. In
onderhavig bestemmingsplan zijn de gronden behorend tot de Langeweg 38 en 40
betrokken. Onderstaand zal dit verder worden toegelicht.
Langeweg 40
Ter plaatse van de Langeweg 40 is sprake van een bestaande bedrijfswoning,
gesitueerd op het kadastraal perceel 771, en bijbehorende agrarische gronden. In het
vigerend bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen”, zoals vastgesteld d.d. 24
september 2015, is voor dit deel van het plangebied de bestemming ‘Agrarisch’ en
‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ opgenomen. De bedrijfswoning en
opstallen zijn gesitueerd binnen het bouwvlak behorend bij de bestemming ‘Agrarisch’,
de gronden met een agrarisch grondgebruik zijn gelegen binnen de bestemming
‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’. De bedrijfswoning met bijbehorende
gronden aan de Langeweg 40 staat momenteel te koop.

40

38a

38

Luchtfoto van het plangebied. Binnen de rode contour is het plangebied gelegen.
Bron: ruimtelijkeplannen.nl, 2017.
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Langeweg 38
Aan de Langeweg 38 is sprake van een bestaande burgerwoning. De loods achter de
bestaande woning aan de Langeweg 38 behoorde toe aan het voormalig agrarisch
bedrijf aan de Langeweg 40. De eigenaar van de woning aan de Langeweg 38 heeft
de loods achter zijn burgerwoning, gelegen op het perceel 768, in het verleden
gekocht van de eigenaar van de Langeweg 40. Deze loods wordt nu doelmatig
gebruikt voor het hobbymatig stallen en onderhouden van oude legervoertuigen.
Daarnaast zijn ten zuiden van de Langeweg 38 gronden gelegen die een agrarisch
gebruik kennen.
De planologische situatie ter plaatse van de Langeweg 38 komt nog niet overeen met
de eigendomssituatie. Ten oosten en zuiden van de Langeweg 38, waarop de loods is
voorzien, is namelijk sprake van een agrarisch bouwvlak, gekoppeld aan het bouwvlak
van de Langeweg 40. Aangezien deze gronden op basis van feitelijk gebruik van de
gronden en eigendomssituatie geen relatie meer tot elkaar hebben, dient de
planologische situatie hierop aangepast te worden.
Wijzigen bestemming
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in het loskoppelen van de agrarische
bouwvlakken conform het feitelijk gebruik en de huidige eigendomssituatie. Daarnaast
staat de bestaande bedrijfswoning te koop. Om de verkoop van de voormalige
bedrijfswoning te bespoedigen, is het wenselijk om de bestemming ter plaatse te
wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Gezien de geringe oppervlakte
van het bouwvlak en de staat van de huidige bebouwing is het niet te verwachten dat
het perceel in de toekomst nog in gebruik zal worden genomen ten dienste van de
agrarische bestemming.

Uitsnede van de verbeelding behorend bij het plangebied. Met de rode contour is het
plangebied geduid. Bron: ruimtelijkeplannen.nl, 2017.
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Daarnaast is het voornemen om de bestaande loods aan de Langeweg 38 los te
koppelen van het bouwvlak aan de Langeweg 40. De loods dient op basis van het
feitelijk gebruik onderdeel uit te maken van het bestemmingsvlak ‘Wonen’ bij het
perceel aan de Langeweg 38. De agrarische gronden die nu onderdeel uitmaken van
het bouwvlak worden buiten het bouwvlak geplaatst binnen de bestemming ‘Agrarisch
met waarden – Landschapswaarden’, overeenkomstig de gronden in de directe
omgeving van het plangebied. Bovendien wordt met het plan voorzien in een
passende landschappelijke inpassing.
Door middel van een principeverzoek d.d. 23 juni 2016 heeft een potentiële koper van
de gronden het planvoornemen kenbaar gemaakt aan het College van burgemeester
en wethouders van de gemeente Steenbergen. De gemeente heeft aangegeven in
principe bereid te zijn medewerking te verlenen aan het verzoek van de
initiatiefnemer.

Foto van het plangebied. Te zien is de bestaande bedrijfswoning aan de Langeweg 40. De
gronden rondom de bedrijfswoning kennen een agrarisch gebruik. Bron: Google Maps, 2017.

Het planvoornemen is niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan
“Buitengebied Steenbergen”. Om het planvoornemen mogelijk te maken dient
derhalve een bestemmingsplan opgesteld te worden, waarbinnen de functie
‘Agrarisch’ wordt gewijzigd naar de bestemming ‘Wonen’ afgestemd op de feitelijke
eigendomssituatie en inclusief de noodzakelijke landschappelijke inpassing.
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in deze herziening van het bestemmingsplan.
1.2

Begrenzing plangebied
Het plangebied bestaat uit de percelen die toebehoren aan het eigendom van de
initiatiefnemers, te weten het perceel waarop de bestaande bedrijfswoning is
gesitueerd aan de Langeweg 40 en de gronden achter de Langeweg 38, waarop een
bedrijfsloods is gesitueerd. Aan de Langeweg 38 is een bestaande burgerwoning
aanwezig, inclusief bijbehorende bijgebouwen en tuin. Ter plaatse van de Langeweg
40 is sprake van de bestaande bedrijfswoning, inclusief bijgebouwen. Tevens worden
de agrarische gronden ten oosten en zuiden van de bestaande bedrijfswoning
meegenomen in de bestemmingswijziging, aangezien ter plaatse van deze gronden
wordt voorzien in de benodigde landschappelijke inpassing. In de huidige situatie
worden deze gronden enkel gehooid.
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1.3

Vigerend bestemmingsplan
In het vigerend bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen” vastgesteld d.d. 24
september 2015 is de bestemming ‘Agrarisch’ en ‘Agrarisch met waarden –
Landschapswaarden’ opgenomen voor het plangebied. Binnen de bestemming
‘Agrarisch’ is maximaal één grondgebonden agrarisch bedrijf mogelijk per bouwvlak,
waarnaast per agrarisch bedrijf één bedrijfswoning is toegestaan. Ter plaatse van de
gronden bestemd als ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ is agrarische
bodemexploitatie toegestaan. Binnen de bestemming ‘Agrarisch’ is in de vigerende
regels een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van de bestemming
ten behoeve van de bestemming ‘Wonen’.

40

38a
38

Uitsnede van de verbeelding behorend bij het vigerend bestemmingsplan “Buitengebied
Steenbergen”. Binnen de rode contour is het plangebied gelegen. Bron: ruimtelijkeplannen.nl,
2017.

In de regels behorend bij deze wijzigingsbevoegdheid zijn de voorwaarden
opgenomen waaraan voldaan dient te worden om de bestemming ‘Agrarisch’ ter
plaatse van het agrarisch bedrijf te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’. Aan deze
wijzigingsbevoegdheid zijn voorwaarden verbonden, waaronder de voorwaarde dat
overtollige bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt. De oppervlakte van
bijbehorende bijgebouwen bij de woning dient door sloop van overtollige bebouwing
2
teruggebracht te worden tot 80 m . Aangezien hier in onderhavige situatie niet aan
2
voldaan kan worden, de voormalige bedrijfsloods is groter dan 80 m en kent een
doelmatig gebruik, dient met een postzegelbestemmingsplan maatwerk te worden
geleverd.
Om
het
planvoornemen
mogelijk
te
maken
dient
een
bestemmingsplanprocedure
doorlopen
te
worden,
waarin
onderhavig
bestemmingsplan voorziet.
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1.4

Leeswijzer
Het eerste hoofdstuk betreft een inleidend hoofdstuk van het bestemmingsplan. In
hoofdstuk 2 wordt de huidige en de beoogde situatie van het plangebied beschreven.
In hoofdstuk 3 is het planvoornemen getoetst aan het beleid op nationaal, provinciaal
en gemeentelijk niveau. Hoofdstuk 4 heeft betrekking op de planologisch relevante
(milieu)onderzoeken. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de juridische vormgeving van
het plan toegelicht. In hoofdstuk 6 komt de economische uitvoerbaarheid van de
ontwikkeling aan de orde. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 de maatschappelijke
uitvoerbaarheid behandeld.
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Luchtfoto van het plangebied, waarop de bestaande bebouwing zichtbaar is. Met de rode
contour is het plangebied geduid. Bron: globespotter.cyclomedia.com, 2017.
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2

PLANBESCHRIJVING

2.1

Beschrijving huidige situatie
Het perceel aan de Langeweg 40 betreft een voormalige agrarische bedrijfslocatie. Na
staking van het agrarisch bedrijf is de loods achter Langeweg 38 verkocht aan de
bewoner van dit adres. Het perceel aan de Langeweg 40 heeft, mede hierdoor, geen
bestaansrecht meer als agrarische bedrijfslocatie. De verkoop van de locatie aan een
agrarisch bedrijf ligt niet in lijn met de verwachting. Sinds de start van de
schaalvergroting en rationalisatie in de landbouw neemt het aantal agrarische
bedrijven af, hoofdzakelijk als gevolg van de min of meer vrijwillige bedrijfsbeëindiging
bij generatiewisseling in verband met de matige inkomensperspectieven. Agrarische
gebouwen verliezen dan doorgaans hun agrarische functie en kunnen worden
hergebruikt voor niet-agrarische doeleinden of staan leeg. In onderhavige situatie is
het regulier wonen in overweging genomen.
Op het perceel aan de Langeweg 40 is sprake van een aantal gebouwen, te weten de
bestaande bedrijfswoning en daarbij horende bijgebouwen die in gebruik waren ten
behoeve van de agrarische bedrijfsvoering en voor privéopslag. Achter de bestaande
burgerwoning aan de Langeweg 38 staat één loods. Er is sprake van een vigerend
2
gekoppeld agrarisch bouwvlak met in totaal een oppervlakte van 3.549 m .
Langeweg 40 (bestaande situatie)
Agrarisch

1156 m

2

Agrarisch met waarden – Landschapswaarden

6673 m

2

3549 m

2

Langeweg 38 (bestaande situatie
Agrarisch

2.2

Beoogde situatie
Omdat het perceel aan de Langeweg 40 geen bestaansrecht meer heeft als
agrarische bedrijfslocatie en om de verkoop van het onroerend goed te bespoedigen
is gezocht naar een geschikte nieuwe functie voor deze locatie, passend bij het pand
en de oppervlakte van het perceel. De wijziging naar de bestemming ‘Wonen’ lijkt
hierin passend. Momenteel zijn er kopers in beeld, die een vormverandering van het
bouwvlak wensen. De oppervlakte van het bouwvlak neemt af en er vindt een kleine
vormverandering plaats ten behoeve van de wensen van de mogelijke koper.
Initiatiefnemer wenst daarbij geen nieuwe bebouwing op te richten, uitgegaan wordt
van de bestaande bebouwingsituatie en inrichting van het perceel. Wel zal ter plaatse
voorzien worden in een passende landschappelijke inpassing conform de richtlijnen
die hierover bestaan op provinciaal en regionaal niveau. Het landschappelijk
inpassingsplan komt later in deze toelichting uitgebreid aan de orde.
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Langeweg 40 (nieuwe situatie)
2

Wonen

783 m

Agrarisch met waarden – Landschapswaarden

5862 m

Groen – landschappelijke inpassing

811 m

2

2

Langeweg 38 (nieuwe situatie)

2.3

Wonen

1736 m

2

Agrarisch met waarden – Landschapswaarden

2186 m

2

Verkeer en parkeren
Verkeer
In de huidige situatie is er sprake van de planologische ruimte voor een agrarisch
bedrijf met de bijbehorende verkeersbewegingen van zwaar wegverkeer (o.a.
vrachtwagens en tractoren). In de beoogde situatie is er enkel sprake van licht
wegverkeer bestaande uit een of meerdere personenauto’s van het toekomstig
huishouden dat op deze locatie gaat wonen. Het bestaande wegennet beschikt over
voldoende capaciteit om deze beperkte verkeersbewegingen te kunnen herbergen.
Bovendien zorgt de wijziging van de bestemming niet voor een onevenredige
verkeers- en/of publieksaantrekkende werking.
Parkeren
De gemeente Steenbergen heeft geen eigen parkeerbeleid en maakt daarom gebruik
van de parkeerkencijfers van het CROW, zoals opgenomen in het ASVV 2012. Het
plangebied is gelegen in het buitengebied van Kruisland. De gemeente Steenbergen
kan op basis van de omgevingsadressendichtheid worden aangemerkt als een weinig
2
stedelijke gemeente (500 – 1.000 adressen per km ). Op basis van deze gegevens
kunnen de juiste parkeerkencijfers gehanteerd worden ten aanzien van de
ontwikkelingen in het plangebied.
Voor een vrijstaande woning dient op basis van kencijfers van het CROW in het
buitengebied van een weinig stedelijke gemeente gerekend te worden met een
parkeernorm van minimaal 1,8 en maximaal 2,6 parkeerplaatsen op eigen terrein. Op
eigen terrein is meer dan voldoende ruimte om te kunnen voorzien in de eigen
parkeerbehoefte. Aan de parkeernorm kan dus worden voldaan.
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3

BELEIDSKADER

3.1

Inleiding
De beleidscontext voor het plangebied wordt gevormd door landelijke, provinciale, en
gemeentelijke beleidsrapportages. In dit hoofdstuk is het relevante beleid
samengevat.

3.2

Rijksbeleid

3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), 2012
Toetsingskader
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht
geworden. Deze structuurvisie vormt de uitwerking van de ambities van het Rijk, op
basis van haar verantwoordelijkheden, in Rijksdoelen en daarmee samenhangende
nationale belangen op het gebied van een samenhangend ruimtelijk en
mobiliteitsbeleid. Het Rijk heeft tot doel Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar
en veilig te maken in een periode van economische conjunctuurschommelingen,
klimaatverandering en toenemende regionale verschillen. Aanleiding voor het
vaststellen van de visie is de constatering dat het voorheen geldende ruimtelijke
Rijksbeleid onvoldoende bijdroeg aan het behalen van deze doelen, onder meer door
het veroorzaken van bestuurlijke drukte, ingewikkelde regelgeving en een te sectorale
blik op vraagstukken. Om dit te keren brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht
mogelijk bij diegene die het aangaat en laat het meer over aan gemeenten en
provincies.
Het Rijk onderscheidt thans nog dertien nationale belangen; uitsluitend op basis van
deze belangen intervenieert het Rijk in de ruimtelijke ordening. Een groot deel van
deze belangen leidt tot het reserveren van ruimte voor functies. Dit betreft dan
bijvoorbeeld het reserveren van ruimte voor waterberging, militaire activiteiten en de
uitbreiding van het hoofdwegennet. Deze belangen zijn vastgelegd in het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en de Regeling algemene regels
ruimtelijke ordening (Rarro). Eén van de belangen die niet leidt tot een
ruimtereservering is het belang van een 'zorgvuldige afweging en transparante
besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten'. In het kader van dit
belang heeft het Rijk besloten om, ten behoeve van het verminderen van de
bestuurlijke drukte en het neerleggen van verantwoordelijkheden bij decentrale
overheden, de verstedelijkingsstrategie te wijzigen. Dit houdt in dat het
bundelingsbeleid, verdichtingsbeleid, locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen,
beleid voor basiskwaliteit, stedelijke netwerken, nationale landschappen en
rijksbufferzones is afgeschaft en dat daar slechts één beleidslijn voor terug komt: de
'ladder voor duurzame verstedelijking'. Deze 'ladder' heeft tot doel het principe van
vraaggericht programmeren en het principe van zorgvuldig ruimtegebruik bindend
voor te schrijven bij de afwegingen van gemeenten en provincies. Dit belang is als
procesvereiste vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
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Grondgedachte van de 'ladder' is dat een activiteit op meerdere locaties zou kunnen
plaatsvinden en dat vervolgens de planologisch meest juiste locatie gekozen moet
worden. Dat gaat uit van de activiteit. Hiermee wordt beoogd om de voorheen
bestaande praktijk, waarbij in veel gevallen een bestemming wordt gezocht voor een
bepaalde locatie (bv. herbestemmen van een voormalige vuilstortplaats), om te
vormen.
Beoordeling
Het plangebied is niet gelegen in een gebied waarvoor van rijkswege een
ruimtereservering geldt. Uitsluitend het nationale belang van een ‘zorgvuldige
afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele
besluiten’, als vervat in de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’, is van toepassing op
onderhavig plan. Aan dit belang wordt navolgend getoetst.
Conclusie
Het planvoornemen is passend binnen de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van
het Rijk.
3.2.2 Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, Rarro),
2012
Toetsingskader
Het Rijk heeft in de hiervoor genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal
onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten worden
ingezet. De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd
dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke
besluitvormingsmogelijkheden op provinciaal en gemeentelijk niveau. Ten aanzien
daarvan is een borging door middel van normstelling, gebaseerd op de Wet ruimtelijke
ordening, gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich in die zin dat van de provincies
en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten doorwerken in de
ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend bedoeld en worden
geacht direct of indirect door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming,
zoals de vaststelling van bestemmings- en wijzigingsplannen.
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die
kaderstellende uitspraken. Op 30 december 2011 is het Barro in werking getreden met
daarin een regeling voor een beperkt aantal onderwerpen. Op 1 oktober 2012 is het
besluit aangevuld met regels voor de andere beleidskaders uit de SVIR en tevens uit
het Nationaal Waterplan en het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Door
de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro
bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en
vermindering van de bestuurlijke drukte. Een aantal onderwerpen is geregeld in de bij
het Barro behorende Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro).
Beoordeling
Het plangebied is gelegen in het obstakelbeheergebied en het radarverstoringsgebied
van vliegbasis Woensdrecht en in het radarverstoringsgebied van radarstation
Herwijnen. Rondom deze radarstations mogen geen bestemmingen worden
opgenomen die het oprichten van bouwwerken mogelijk maken die door hun hoogte
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onaanvaardbare gevolgen kunnen hebben voor de werking van de radar. In het
radarverstoringsgebied van radarstation Herwijnen is een maximale hoogte van
windturbines opgenomen betreffende 90 meter ten opzichte van het NAP. Voor
radarstation Woensdrecht geldt ter plaatse van het radarstation een maximale
bouwhoogte van 48 meter. Over een afstand van 15 kilometer vanaf het radarstation
neemt deze maximaal toegestane bouwhoogte toe tot 65 meter.

Ligging van het plangebied binnen het radarverstoringsgebied van vliegbasis Woensdrecht en
Herwijnen. Met de blauwe aanwijzer wordt het plangebied aangeduid.
Bron: ruimtelijkeplannen.nl, 2017.

Het plangebied is gelegen op een afstand van circa 14,3 kilometer van het
radarstation Woensdrecht. Het initiatief behelst de wijziging van de bestemming ter
plaatse van het plangebied en ziet niet toe op het wijzigen van bouwhoogtes of het
voorzien in nieuwbouw. De ligging van het plangebied in het radarverstoringsgebied
heeft geen gevolgen voor het initiatief. Bovendien biedt onderhavig plan geen
planologisch kader voor het oprichten van windturbines.
Voor het overige zijn er ten aanzien van onderhavig plangebied geen regels uit het
Barro en de Rarro van toepassing, aangezien er bij onderhavige ontwikkeling geen
andere nationale belangen of nationaal aangewezen gebieden zijn gemoeid.
Conclusie
Het planvoornemen is passend binnen de algemene regels van het Rijk vervat in het
Barro en het Rarro.
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3.2.3 Ladder voor duurzame verstedelijking (art. 3.1.6 lid 2 Bro), 2017
Toetsingskader
Op 1 oktober 2012 is art. 3.1.6, lid 2 toegevoegd aan het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro); dit artikel bevat de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. Met de toevoeging
van dit artikel in het Bro is beoogd vanuit een oogpunt van ruimtelijke ordening
ongewenste leegstand te vermijden en zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren
(ECLI:NL:RVS:2017:353, r.o. 18.5). Op 1 juli 2017 is een wijziging van art. 3.1.6, lid 2
Bro in werking getreden. Het Bro regelt thans dat ‘de verantwoording van een juridisch
verbindend ruimtelijk besluit van een decentrale overheid dat een nieuwe stedelijke
ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving dient te bevatten van de behoefte aan
die ontwikkeling. Tevens is geregeld dat indien het ruimtelijk besluit die ontwikkeling
mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, de verantwoording een
motivering dient te bevatten waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die
behoefte kan worden voorzien’. De definiëring van enkele van de in het artikel
genoemde begrippen in art. 1.1.1 Bro laat onverlet dat de ‘ladder voor duurzame
verstedelijking’ als een ‘open norm’ is te kwalificeren. Dit houdt in dat de norm
inhoudelijk open is en onder verschillende omstandigheden nader ingevuld moet
worden. Sinds de inwerkingtreding van het artikel heeft de Afdeling
bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) in haar jurisprudentie de norm
veelvuldig ingevuld en daardoor verder begrensd. Op 28 juni 2017 heeft de ABRvS
een zogenoemde ‘overzichtsuitspraak’ gedaan (ECLI:NL:RVS:2017:1724, r.o. 2 t/m
12.8), waarin de dan geldende en op basis van de voornoemde wijziging te behouden
jurisprudentielijnen nader uit een worden gezet. Op basis van deze jurisprudentielijnen
kan de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ concreet worden toegepast.
Beoordeling
Toepassing van de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ houdt een antwoord op de
volgende rechtsvragen in. Indien een rechtsvraag positief kan worden beantwoord,
dient de ‘ladder’ verder te worden doorlopen. Indien een rechtsvraag negatief wordt
beantwoord, dan is de ‘ladder’ niet (verder) van toepassing dan wel kan niet aan de
‘ladder voor duurzame verstedelijking’ worden voldaan.
a. Voorziet het onderhavige besluit in een stedelijke ontwikkeling?
b. Voorziet het onderhavige besluit in een nieuwe stedelijke ontwikkeling?
c. Is er sprake van een behoefte aan de voorziene ontwikkeling?
d. Is de voorziene ontwikkeling gelegen buiten bestaand stedelijk gebied?
e. Is het mogelijk om de voorziene ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied te
realiseren?
a. Voorziet het onderhavige besluit in een stedelijke ontwikkeling?
Het onderhavige planvoornemen gaat uit van het wijzigen van de bestemming ter
plaatse van een bedrijfswoning en een loods als onderdeel van een voormalig
agrarisch bedrijf naar de bestemming ‘Wonen’. Er wordt geen nieuwe bebouwing
opgericht. In een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State (ABRvS, 10 december 2014 ECLI:NL:RVS:2014:4421) wordt gesteld dat indien
bebouwing reeds aanwezig is en er geen nieuw ruimtebeslag plaatsvindt, er geen
sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in het Bro. Gezien het
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voorgaande behoeft de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ niet te worden
doorlopen.
Conclusie
De ladder voor duurzame verstedelijking is niet van toepassing in onderhavig geval.

3.3

Provinciaal beleid

3.3.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening – partiële herziening 2014
Toetsingskader
De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) is vastgesteld door Provinciale Staten
op 1 oktober 2010 en geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025
(met een doorkijk naar 2040) weer. Belangrijke beleidslijnen in de SVRO zijn het
principe van concentratie van verstedelijking, zorgvuldig ruimtegebruik, verantwoord
omgaan met de natuurlijke basis en het streven naar robuuste en aaneengeschakelde
natuurgebieden. Sinds de vaststelling in 2010 hebben Provinciale Staten diverse
besluiten genomen die een verandering brengen in de provinciale rol en sturing, of
van provinciaal beleid. Deze besluiten zijn vertaald in de partiële herziening van de
structuurvisie in 2014. Op onder andere de volgende onderdelen vindt bijsturing van
het beleid plaats: transitie van stad en platteland, intrekken reconstructie- en
gebiedsplannen, groenbeleid, samenhangend beleid voor de ondergrond en de
transitie naar een zorgvuldige veehouderij. De, ongewijzigde, provinciale
sturingsfilosofie is gebaseerd op vijf rollen: ontwikkelen, ordenen, beschermen,
regionaal samenwerken en stimuleren. Twee rollen zijn met name van belang voor
onderhavig plan: de ordenende en de beschermende rol.
De ordenende rol gaat uit van het behartigen van ruimtelijke belangen en keuzes.
Deze zijn geordend in vier ruimtelijke structuren. De structuren geven een hoofdkoers
aan: een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor een combinatie van functies. Maar
ook waar functies worden uitgesloten of welke randvoorwaarden de provincie aan
functies stelt. Binnen de structuren is ruimte voor regionaal maatwerk. De vier
onderscheidende structuren zijn:
1. de groenblauwe structuur: gebieden waar natuur- en waterfuncties behouden en
ontwikkeld worden;
2. de agrarische structuur: een breed georiënteerde plattelandseconomie, waar
landbouw een belangrijke drager is en waar de landbouwfunctie goed is
afgestemd op de omgeving;
3. de stedelijke structuur: alle grote locaties voor wonen, werken en voorzieningen
zoals steden, dorpen en bedrijventerreinen, waar de nadruk ligt op concentratie,
zorgvuldig ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit, verknoping aan infrastructuur en
versterking van kennisinnovatieve economie;
4. infrastructuur: samenhangend netwerk van wegen, spoorlijnen, vaarwegen,
luchthavens en buisleidingen waarbij de nadruk ligt op betere verknoping,
bevorderen bereikbaarheid, aandacht voor landschap en goede verdeling over
verschillende netwerken.
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Het uitgangspunt van de beschermende rol is zorgvuldig ruimtegebruik. Bij ruimtelijke
afwegingen betekent dit dat eerst gekeken wordt naar mogelijkheden voor
intensivering of hergebruik op of binnen bestaand bebouwd gebied. De provincie wil
nieuw ruimtebeslag zoveel mogelijk voorkomen. Bij ontwikkelingen buiten bestaand
bebouwd gebied wil de provincie dat de initiatiefnemer zorgt voor een investering in
het landschap om daarmee het verlies aan omgevingskwaliteit te beperken.

Uitsnede van de structurenkaart behorend bij de provinciale structuurvisie. Het plangebied is
gelegen binnen de rode contour. Bron: ruimtelijkeplannen.nl, 2017.

Beoordeling
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied, aangeduid als accentgebied
agrarische ontwikkeling. Het landelijk gebied biedt een multifunctionele gebruiksruimte
voor land- en tuinbouw, natuur, water, recreatie, toerisme en kleinschalige stedelijke
functies. Ontwikkelingen in het landelijk gebied leveren een bijdrage aan de
versterking en beleving van het landschap. Binnen het landelijk gebied onderscheidt
de provincie in haar structuurvisie twee perspectieven, te weten het gemengd landelijk
gebied en het accentgebied agrarische ontwikkeling. Onderhavig plangebied behoort
tot het accentgebied agrarische ontwikkeling ‘het zeekleigebied van Steenbergen tot
Geertruidenberg’. Dit betreft een open gebied met grootschalige glastuinbouw.
Grondgebonden veehouderij, akkerbouw, vollegrondsteelt en glastuinbouw zijn hier de
dominante sectoren. Aanvullend op het beleid van het gemengd landelijk gebied wordt
hier gestreefd naar mogelijkheden om de positie van de aanwezige sectoren te
versterken.
Het plangebied betreft een voormalige agrarische bedrijfslocatie. Gezien de geringe
omvang van het perceel is agrarische ontwikkeling van de locatie niet te verwachten.
Het plangebied kan door middel van een woonbestemming wel bijdragen aan het
perspectief van het gemengd landelijk gebied. Het initiatief draagt bij aan de
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multifunctionaliteit van het buitengebied, waarbij de voormalige
bedrijfslocatie van een passende nieuwe bestemming wordt voorzien.

agrarische

Conclusie
Voorliggend initiatief is passend binnen de uitgangspunten van de provinciale
structuurvisie.
3.3.2 Verordening ruimte Noord-Brabant, juli 2017
Toetsingskader
In de SVRO zijn de hoofdlijnen van het provinciale beleid voor de komende periode
aangegeven. Daarin is voor de doelen en ambities die bereikt moeten worden per
onderwerp aangegeven welke instrumenten de provincie wil inzetten. In een aantal
gevallen is gekozen voor het instrument 'planologische verordening', bekend als de
Verordening ruimte. Op 8 juli 2017 heeft Provinciale Staten de gewijzigde versie van
de Verordening ruimte Noord-Brabant vastgesteld. Op 11 juli 2017 heeft
Gedeputeerde Staten een aanvullende wijziging vastgesteld. Per 15 juli 2017 is een
geconsolideerde versie van de Verordening ruimte Noord-Brabant beschikbaar met
daarin alle actuele regels verwerkt. Deze versie vormt het toetsingskader.

Uitsnede van de integrale plankaart behorend bij de Verordening ruimte Noord-Brabant. Het
plangebied is gelegen binnen de rode contour. Bron: ruimtelijkeplannen.nl, 2017.

De Verordening ruimte Noord-Brabant is opgebouwd volgens het principe van een
bestemmingsplan. Dit houdt in dat er zowel 'gebiedsgerichte regels' zijn gesteld als
'algemene regels'. Bij de gebiedsgerichte regels is vervolgens een onderscheid
gemaakt naar 'structuren' (basisregels) en 'aanduidingen' (aanvullende of afwijkende
regels ten opzichte van de basisregels of andere aanduidingen). Tenslotte zijn er ook
een aantal 'procedurele bepalingen'. Aan de hand van deze systematiek wordt
onderstaand het plan voor de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan de relevante
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onderdelen uit de Verordening ruimte Noord-Brabant (VrNB). In onderhavig
plangebied zijn de structuur ‘Gemengd landelijk gebied’ en aanduiding ‘Zoekgebied
voor windturbines’ van toepassing. Navolgend wordt het planvoornemen nader
getoetst aan de relevante artikelen uit de Verordening ruimte van de provincie NoordBrabant.
Beoordeling
Wegens de ligging binnen de aanduiding ‘Zoekgebied voor windturbines’ biedt de
Verordening verruimde mogelijkheden voor de oprichting van windturbines. Dit is
echter bij onderhavig initiatief niet aan de orde, waardoor deze aanduiding voor het
vervolg bij de toetsing buiten beschouwing wordt gelaten.
Artikel 7 Gemengd landelijk gebied
Het plangebied voor onderhavig initiatief is volledig gelegen binnen de structuur
gemengd landelijk gebied. In lid 5 van artikel 7.7 VrNB staat dat het onder
voorwaarden mogelijk is om een bestemmingswijziging uit te voeren van een
voormalige bedrijfswoning naar een burgerwoning. Aangezien in het plangebied de
agrarische bedrijfsvoering reeds gestopt is, is er ter plaatse sprake van voormalige
agrarische bedrijfsgebouwen. De voorwaarde van wijziging van een voormalige
bedrijfswoning naar burgerwoning is wel dat overtollige bebouwing moet worden
gesloopt. Ter plaatse van het plangebied is geen sprake van overtollige bebouwing.
De bestaande loods achter de Langeweg 38 wordt hobbymatig gebruikt door de
bewoners van de Langeweg 38. De bijgebouwen behorend tot de Langeweg 40
passen binnen de vigerende bestemming ‘Wonen’, waarbinnen de maximale
gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bijgebouwen niet meer mag bedragen
2
dan 80 m . De bijgebouwen worden dan ook behouden binnen de bestemming
‘Wonen’.
Artikel 3.1 Zorgplicht ruimtelijke kwaliteit
In artikel 3 van de VrNB staat dat een ruimtelijk plan dat voorziet in een ruimtelijke
ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied bij moet dragen aan de zorg voor
het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken
gebied en de naaste omgeving, in het bijzonder aan het principe van zorgvuldig
ruimtegebruik. Ter plaatse vindt bestemmingswijziging plaats op een bestaand
2
bouwperceel, waarvan de oppervlakte verkleind wordt tot 783 m . Er vindt dus geen
uitbreiding plaats van het op grond van het vigerende bestemmingsplan toegestane
ruimtebeslag.
Door het verkleinen van het agrarisch bouwvlak behorend bij de Langeweg 40 van
2
2
1156 m naar 783 m wordt het ruimtebeslag en de bouwmogelijkheden verkleind,
waardoor niet meer ruimte geclaimd wordt dan noodzakelijk. Er is derhalve sprake van
zuinig ruimtegebruik.
Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit dient
voorliggende toelichting een verantwoording te bevatten waaruit blijkt dat rekening is
gehouden met de gevolgen van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling voor de in het
plan begrepen gronden en de naaste omgeving, in het bijzonder wat betreft de
bodemkwaliteit, waterhuishouding, archeologische en cultuurhistorische waarden,
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ecologische waarden, aardkundige waarden en landschappelijke waarden. Daarnaast
dient, gelet op de bestaande en toekomstige functies in de omgeving en de effecten
die de ontwikkeling op die functies heeft, de omvang van de ruimtelijke ontwikkeling te
passen in de omgeving, met name wat betreft de milieuaspecten en volksgezondheid.
De toetsing van de gevolgen van het initiatief op bovengenoemde aspecten is
uitgebreid uiteengezet in hoofdstuk 4 van voorliggende toelichting. Hieruit is gebleken
dat deze aspecten niet zorgen voor belemmeringen inzake het beoogde initiatief.
Tevens dient op de projectlocatie een adequate afwikkeling van personen- en
goederenvervoer verzekerd te zijn, waaronder een goede aansluiting op de
aanwezige infrastructuur van weg, water of spoor. Er is sprake van een voormalige
agrarische bedrijfslocatie die wordt omgeschakeld naar een woonbestemming. De
aanwezige infrastructuur beschikt over voldoende capaciteit om het verkeer van één
huishouden te ontsluiten.
Voor het overige geldt een verplichte toetsing aan de ‘ladder voor duurzame
verstedelijking’. Deze toetsing is uiteengezet in paragraaf 3.2.3. Uit bovenstaande
volgt dat wordt voldaan aan de zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit.
Artikel 3.2 Kwaliteitsverbetering van het landschap
In artikel 3.2 van de VrNB staat dat in een bestemmingsplan dat voorziet in een
ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied, beschreven moet staan dat
die ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een fysieke verbetering van de
aanwezige of potentiële kwaliteiten van de bodem, water, natuur, landschap,
cultuurhistorie of van extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied of de
omgeving. In hoofdstuk 5 van deze toelichting wordt getoetst aan de diverse
milieuaspecten die het planvoornemen kunnen belemmeren.
Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant
In het regionaal ruimtelijk overleg tussen gemeenten en provincie (RRO) hebben de
gemeenten in de regio West-Brabant, waar de gemeente Steenbergen onderdeel van
uitmaakt, met de provincie afgesproken om te komen tot nadere afspraken over de
toepassing van de verplichting tot kwaliteitsverbetering van het landschap in de
praktijk. Door het RRO Regio West-Brabant is de kwaliteitsverbetering van het
landschap uitgewerkt in de notitie ‘Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het
landschap in de regio West-Brabant’, aldus vastgesteld op 18 december 2014. Het
omzetten van een agrarische bestemming naar een woonbestemming wordt op basis
van de Verordening ruimte Noord-Brabant toelaatbaar geacht.
Een dergelijke omzetting, met resterende bebouwing wordt beschouwd als een
ruimtelijke ontwikkeling, zodat toepassing moet worden gegeven aan het principe
kwaliteitsverbetering van het landschap. Met de regionale notitie is bepaald dat er drie
categorieën van ruimtelijke ontwikkelingen zijn:
 Categorie 1: ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke
invloed en waarbij geen (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap wordt
geëist;
 Categorie 2: ruimtelijke ontwikkelingen met weinig landschappelijke invloed, dan
wel ruimtelijke ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied zijn gebonden,
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of plaatsvinden in hiervoor aangewezen gebieden. De kwaliteitsverbetering vindt
plaats in de vorm van landschappelijke inpassingsmaatregelen. Deze categorie is
niet limitatief;
Categorie 3: ruimtelijke ontwikkelingen welke niet tot categorie 1 of 2 behoren. De
kwaliteitsverbetering wordt berekend op basis van de bestemmingswinst.

Beoordeling
Het omzetten van een agrarische bestemming naar wonen betreft een ruimtelijke
ontwikkeling die in categorie 3 moet worden geschaard. Ten behoeve van de
kwaliteitsverbetering van het landschap dient een beschrijving en een verantwoording
van de te nemen maatregelen ter plaatse opgenomen te worden in het
bestemmingsplan.
In bijlage 1 van deze toelichting is de berekening kwaliteitsverbetering opgenomen,
inclusief het landschappelijk inpassingsplan. De berekening kwaliteitsverbetering ziet
toe op zowel de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ ter hoogte van
het adres Langeweg 40 als de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’
ten behoeve van de loods aan de Langeweg 38. Daarnaast is het ontwerp
bestemmingsplan aangevuld met een berekening van de waardevermeerdering door
het toestaan van meer oppervlakte aan bijgebouwen.
Ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het landschap dient bij het omzetten
van een agrarisch bouwblok naar de bestemming ‘Wonen’ 20% van de
waardevermeerdering van de grond geïnvesteerd te worden in het landschap. Ook
dient er 20% van de waardevermeerdering door het toestaan van meer bijgebouwen
aan de Langeweg 38 geïnvesteerd te worden in het landschap.
De gronden aan de Langeweg 40 zijn met behulp van de standaarden van het STIKA
2
onderverdeeld in verschillende waarden behorend bij het aantal m dat in gebruik
wordt genomen voor een bepaalde functie. Voor de Langeweg 38 geldt dat niet enkel
de grondwaardevermeerdering onderdeel dient te zijn van de berekening
kwaliteitsverbetering, maar ook het toestaan van een groter oppervlak aan
bijgebouwen zorgt voor een waardevermeerdering. Aangezien het niet mogelijk is om
de waarde van deze gronden te bepalen op basis van standaardbedragen, heeft voor
het perceel aan de Langeweg 38 een waardering plaatsgevonden op basis van
maatwerk. De rapportage van deze waardering is eveneens opgenomen in bijlage 1
van deze toelichting.

In bijlage 1 van deze toelichting is de totale waardevermeerdering, voor zowel
Langeweg 40 op basis van standaardbedragen en voor Langeweg 38 op basis van de
waardebepaling, opgenomen. 20% van deze waardevermeerdering komt neer op een
bedrag van € 14.127,40,- dat geïnvesteerd dient te worden in de kwaliteitsverbetering
van het landschap. Door middel van de realisatie van het opgenomen landschappelijk
inpassingsplan, inclusief sloop- en plankosten (kosten landschappelijk inpassingsplan,
kosten berekening kwaliteitsverbetering en kosten waardebepaling), wordt een bedrag
van € 13.903,35 geïnvesteerd in het landschap. De kwaliteitsverbetering kan door
middel van bijgevoegd landschappelijk inpassingsplan vrijwel volledig geïnvesteerd
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worden in het landschap. De landschappelijke inpassing wordt volledig voorzien op
het perceel behorend bij de Langeweg 40. De loods aan de Langeweg 38 is namelijk
volledig ingepast in bestaande bebouwing en begroeiing. Het restant, een bedrag van
€224,05,-, wordt gestort in het landschapsfonds. Het planvoornemen voldoet met de
voorgenomen landschappelijke inpassing aan het regionaal afsprakenkader.

Landschappelijk inpassingsplan behorend bij de ontwikkeling.
Bron: Compositie 5 stedenbouw bv

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat onderhavig initiatief mogelijk is binnen de structuur
‘gemengd landelijk gebied’ en bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van het
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landschap, zoals nader uitgewerkt in het regionaal afsprakenkader. Hiermee is het
initiatief passend binnen de Verordening ruimte Noord-Brabant van de provincie
Noord-Brabant.
3.4

Gemeentelijk beleid

3.4.1 Structuurvisie gemeente Steenbergen, 2012
Toetsingskader
De Structuurvisie 2012 is door de gemeenteraad vastgesteld op 31 mei 2012 en
bevat, op hoofdlijnen, het ruimtelijk beleid van de gemeente Steenbergen voor de
komende 10 tot 15 jaar. De verschillende beleidsdocumenten met ruimtelijke
consequenties zijn gebundeld tot een uitvoeringsgericht beleidsinstrument voor het
gehele grondgebied van de gemeente Steenbergen.
Beoordeling
In het landelijk gebied zijn landschap, natuur, cultuurhistorie en agrarische
bedrijvigheid belangrijk. Voor de buitengebieden van de open zeekleipolders wordt
gestreefd naar het handhaven en versterken van de openheid van het landschap en
ruimte geboden voor de ontwikkeling van onder andere semi-agrarische en nietagrarische bedrijven in het buitengebied.
In dit gebied van de open zeekleipolder zijn naast de kleinschalige recreatieve
invulling van vrijkomende (agrarische) bebouwing ook mogelijkheden voor hergebruik
voor andere bedrijfsmatige doelen en/of wonen. Vanzelfsprekend dienen de regels
van de provinciale Verordening ruimte hierbij in acht te worden genomen. Er is in de
gemeente Steenbergen gekozen om geen gebieden aan te wijzen als primair
agrarisch gebied (zoals aangegeven in het provinciaal beleid). In primair agrarisch
gebied wordt menging met andere functies voorkomen.
Het planvoornemen past binnen de gemeentelijk structuurvisie, gezien het een
initiatief is waarbij vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied op
een passende manier wordt benut, ten behoeve van het wonen.
Conclusie
Het initiatief is passend binnen de structuurvisie van de gemeente Steenbergen.
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4

PLANOLOGISCH RELEVANTE (MILIEU)ASPECTEN

4.1

Inleiding
Toetsing juncto art. 3.1.6 Bro
Met betrekking tot een (ontwerp-)bestemmingsplan staat in artikel 3.2 van de
Algemene wet bestuursrecht vermeld: 'bij de voorbereiding van een besluit vergaart
het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen
belangen'. Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt dat rekening moet
worden gehouden met de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3.2 van de
Algemene wet bestuursrecht verrichte onderzoek. Daarnaast moet ook worden
getoetst aan het Besluit m.e.r. Ten behoeve van het onderhavige plan heeft
onderzoek plaatsgevonden naar een aantal uitvoeringsaspecten.
Hieronder wordt verslag gedaan van de uitkomsten van het gepleegde onderzoek. De
onderzoeksrapporten zijn als bijlagen gevoegd bij dit bestemmingsplan.
Achtereenvolgens worden behandeld:
 bodem;
 waterhuishouding;
 cultuurhistorie;
 archeologie;
 natuurgebieden:
 flora en fauna;
 akoestiek;
 bedrijven en milieuzonering;
 externe veiligheid;
 kabels en leidingen;
 luchtkwaliteit;
 milieueffectrapportage en vormvrije m.e.r.-beoordeling.

4.2

Bodem
Toetsingskader
Het landelijk beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor
de beoogde functie. Met andere woorden, de bodemkwaliteit mag geen
onaanvaardbaar risico opleveren voor de gebruikers van de bodem. De gewenste
functie bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit. Voor alle bestemmingen
waar een functiewijziging of herinrichting wordt voorzien, dient de bodemkwaliteit door
middel van een bodemonderzoek in beeld te worden gebracht. Indien op grond van
historische informatie blijkt dat in het verleden bodembedreigende activiteiten hebben
plaatsgevonden, dan dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden
uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksresultaten kan vervolgens worden nagegaan
of er vervolgmaatregelen getroffen moeten worden, zoals een nader onderzoek of
eventueel een (functiegerichte) sanering.
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Beoordeling
Voorliggend initiatief voorziet in een vormverandering van het bouwvlak. Een klein
deel van de gronden aan de Langeweg 40, die gaat toebehoren aan de bestemming
‘Wonen’, is nu nog bestemd als agrarisch met landschapswaarden. Aangezien het
bouwvlak ter plaatse van de bestaande woning aan de Langeweg 40 wijzigt, is een
verkennend bodemonderzoek ter plaatse van dit deel van het bouwvlak noodzakelijk.
In oktober 2017 heeft MILON bv een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor
het toekomstig bouwvlak binnen de bestemming ‘Wonen’ aan de Langeweg 40. De
rapportage van dit onderzoek is opgenomen als bijlage 2 van deze toelichting. Het
doel van dit verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele
milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater. Op basis van het
uitgevoerde vooronderzoek wordt er op de onderzoekslocatie geen noemenswaardige
bodemverontreiniging verwacht. De locatie wordt dan ook beschouwd als een
‘onverdachte locatie’.
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de boven- en ondergrond geen bijmengingen
waargenomen of waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke verontreiniging
van de bodem. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Er is wel een licht
verhoogde concentratie in de bovengrond aangetroffen van het loodgehalte.
Wat betreft de milieuhygiënische kwaliteit bestaat er geen belemmering voor het
huidige en toekomstige gebruik van de locatie. Vervolgonderzoek naar het licht
verhoogde loodgehalte wordt niet zinvol geacht.
Conclusie
Het aspect bodem is geen belemmering voor onderhavig planvoornemen.
4.3

Waterhuishouding
Toetsingskader
In ruimtelijke plannen dient aandacht besteed te worden aan waterhuishoudkundige
aspecten. Daarbij staan naast een duurzaam waterbeheer de integrale afweging en
het creëren van maatwerk voorop. Water moet altijd bekeken worden in het licht van
het watersysteem of stroomgebied waarin een stad of een dorp ligt. Een goede
afstemming van waterbeleid en ruimtelijke ordening, ook in het direct aangrenzende
gebied, is daarom noodzakelijk. De integratie van water in ruimtelijke plannen vindt
plaats via de zogenaamde watertoets. Concreet betekent de watertoets, dat een plan
een zogenaamde waterparagraaf dient te bevatten, die keuzes ten aanzien van de
waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd beschrijft. Daarin dient een wateradvies
van de waterbeheerder te worden meegenomen. De watertoets is wettelijk verankerd
in artikel 3.1.6 lid 1, sub b Bro.
Beoordeling
Voorliggend planvoornemen wijzigt alleen de bestemming ter hoogte het plangebied.
Het gebruik van de gronden blijft ongewijzigd. Met het initiatief wordt bovendien niet
voorzien in nieuwbouw. Het huidige watersysteem blijft aldus in stand, aangezien op
de gronden geen veranderingen plaatsvinden door de wijziging van de bestemming.
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Een nadere toetsing aan het aspect water ten behoeve van de bestemmingswijziging
is niet noodzakelijk.
Conclusie
Het aspect water is geen belemmering voor het initiatief.
4.4

Cultuurhistorie
Toetsingskader
In de toelichting van het bestemmingsplan dient een beschrijving te worden
opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening wordt gehouden (artikel
3.1.6, lid 5 Bro). De opsteller en vaststeller van het bestemmingsplan is daarmee dus
verplicht om breder te kijken dan alleen naar het facet archeologie. Ook de facetten
historische (steden)bouwkunde en historische geografie dienen te worden
meegenomen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet
formeel beschermde objecten en structuren.
Beleid provincie
In de provincie Noord-Brabant dienen in het kader van het behoud van waardevolle
cultuurhistorische elementen bestemmingsplannen te worden getoetst aan de
provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Hierop staan de bepalende
cultuurhistorische elementen aangegeven.

Uitsnede van de Cultuurhistorische Waardenkaart. Binnen de rode contour is het plangebied
gelegen. Bron: brabant.nl, 2017.
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Beoordeling
Uit de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant volgt dat het
plangebied is gelegen binnen de regio ‘Zeekleigebied’, een regio met een provinciaal
cultuurhistorisch belang. Het zeekleigebied maakt deel uit van het ZuidwestNederlandse deltagebied. Aanvankelijk was heel de regio een veengebied dat in de
hoge middeleeuwen en late middeleeuwen in eerste instantie agrarisch ontgonnen
werd en waarin men ook aan turfgraverij deed. Het gebied overstroomde echter
steeds vaker als gevolg van het turfgraven voor de zoutproductie. Nadat veel
cultuurland door overstromingen verloren was gegaan is het gebied geleidelijk door de
mens op de zee heroverd. Dit is niet alleen te zien aan de rechte wegen en de
verkaveling van het landelijk gebied, maar ook aan het regelmatige patroon van de
percelen in de dorpen. Het cultuurhistorisch belang is vooral terug te vinden in het rijk
geschakeerd open polderlandschap waarin de omgang met het water en de strijd met
de zee nog duidelijk af te lezen is. Er is een provinciale strategie opgesteld voor de
volledige regio. Onderhavig initiatief is kleinschalig van aard en kent niet het
schaalniveau waarop de cultuurhistorische waarden ontwikkeld, behouden of versterkt
kunnen worden ter verwezenlijking van de regionale ambitie. Deze ligging heeft
derhalve geen invloed op het initiatief.
De Langeweg wordt ter hoogte van het plangebied aangemerkt als een lijnvormig
element van historisch geografisch hoge waarde. In onderhavige situatie is sprake van
een voormalige agrarische bedrijfslocatie die wordt omgezet naar de
woonbestemming. Er is geen sprake van nieuwbouw of overige ingrepen die van
invloed kunnen zijn op de cultuurhistorische waarden van de Langeweg.
Conclusie
Het planvoornemen doet geen afbreuk aan cultuurhistorische waarden binnen of in de
omgeving van het plangebied.
4.5

Archeologie
Toetsingskader
In Europees verband is het zogenaamde ‘Verdrag van Malta’ tot stand gekomen.
Uitgangspunt van dit verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te
behouden. Waar dit niet mogelijk is, dient het bodemarchief met zorg ontsloten te
worden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang vanaf
het begin meewegen in de besluitvorming. 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.
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Beleid gemeente
In het vigerend bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen”, vastgesteld d.d. 24
september 2015, is voor het deel van het plangebied dat gelegen is binnen de
vigerende bestemming ‘Agrarisch met waarden–Landschapswaarden’ een aanduiding
‘Overig-archeologische verwachtingswaarde’ opgenomen. In het vigerende
bestemmingsplan is een verbod opgenomen voor het verharden van een oppervlak
voor werkzaamheden als het verharden van een oppervlakte, waarbij
grondwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 meter en met een oppervlakte
2
groter dan 200 m .
Beoordeling
Het initiatief voorziet niet in grondwerkzaamheden ter plaatse van de aanduiding
‘Overig-archeologische verwachtingswaarde’, zodat geen noodzaak bestaat tot het
doen van archeologisch onderzoek. Ter bescherming van het archeologisch
bodemarchief blijft de aanduiding ‘Overig-archeologische verwachtingswaarde’ wel op
de gronden liggen met een hierbij passende regeling conform het vigerend
planologisch regime. Door het toepassen van deze regels bij eventuele toekomstige
bodemingrepen wordt verzekerd dat het aspect archeologie een passende
bescherming geniet.
Op de conceptversie van de gemeentelijke archeologische verwachtingen en
inventarisatiekaart is het plangebied opgenomen als middelhoge verwachting
dekzand, met als attentiegebied de Steentijd. De trefkans in de bovenste laag is
beperkt. De verwachting is dat de trefkans toeneemt indien bodemingrepen
plaatsvinden met een diepte van 2 meter of meer. Ondanks dat de archeologische
kaart nog niet formeel is vastgesteld, kan deze informatie wel gebruikt worden bij
ruimtelijke ingrepen. Op advies van de gemeente is gezien het voorgaande de
dieptebeperking zoals gekoppeld aan de in het bestemmingsplan opgenomen
archeologische verwachtingswaarde gewijzigd van 0,50 meter naar 2 meter. De
2
oppervlaktegrens van 200 m is gehandhaafd.
Conclusie
Het initiatief heeft geen consequenties voor eventueel aanwezige archeologische
waarden ter plaatse van het plangebied. De regels behorend bij de aanduiding ‘Overig
– archeologische verwachtingswaarde’ zijn aangepast op basis van het
bovenstaande.
Het aspect archeologie is dan ook geen belemmering voor het planvoornemen.
4.6

Natuurgebieden
Toetsingskader
De Wet natuurbescherming (Wnb) is een wet van 16 december 2015, houdende
regels ter bescherming van de natuur. De Wet natuurbescherming is in werking
getreden op 1 januari 2017 en vervangt daarmee het voorheen geldende wettelijke
stelsel voor de natuurbescherming, zoals neergelegd in de Natuurbeschermingswet
1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.
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De wet regelt ten eerste de taken en bevoegdheden ten behoeve van de bescherming
van natuurgebieden en planten- en diersoorten. Daarnaast bevat de wet onder meer
bepalingen over de jacht en over houtopstanden. In de Wet natuurbescherming is de
Europese regelgeving omtrent natuurbescherming, zoals vastgelegd in de
Vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG, 30 november 2009) en Habitatrichtlijn (Richtlijn
92/43/EEG, 21 mei 1992) als uitgangspunt genomen.
De gebiedsbescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in hoofdstuk 2 van
de Wnb. Onderdeel van deze gebiedsbescherming wordt gevormd door het
Programma Aanpak Stikstof 2015 – 2021 (PAS), welke in werking is getreden per 1
juli 2015. Het PAS betreft een programma, voorheen op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 en gecontinueerd onder de Wnb, en heeft als doel om
de depositie van stikstof op de Natura 2000-gebieden te verminderen, de natuur te
versterken en ruimte te bieden voor economische ontwikkelingen.
Beoordeling
Het dichtstbij gelegen Natura 2000-gebied betreft ‘Krammer-Volkerak’, welke is
gelegen op een afstand van 8,2 km. Natura 2000-gebieden kunnen schade
ondervinden wegens diverse aspecten, zoals verdroging, oppervlakteverlies,
verontreiniging, versnippering, optische verstoring, verzuring en vermesting. In
onderhavige situatie is er sprake van het wijzigen een voormalige agrarische
bedrijfslocatie van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Gelet op de aard van
onderhavig initiatief is er geen sprake van een toename van relevante emissies ten
opzichte van de uitgangssituatie, maar juist een afname door het beëindigen van de
planologische mogelijkheid dat ter plaatse een agrarisch bedrijf gevestigd kan worden.
Bovendien is de afstand tot de beschermde gebieden dermate groot dat relevante
deposities of overige effecten op de beschermde natuurgebieden zijn uitgesloten.
Onderhavige ontwikkeling heeft derhalve met zekerheid geen mogelijk effect tot
gevolg op de Natura 2000-gebieden.
Conclusie
Onderhavig initiatief voldoet aan de vereisten van de Wet natuurbescherming.
4.7

Flora en fauna
Toetsingskader
De Wet natuurbescherming (Wnb) is een wet van 16 december 2015, houdende
regels ter bescherming van de natuur. De Wet natuurbescherming is in werking
getreden op 1 januari 2017 en vervangt daarmee het voorheen geldende wettelijke
stelsel voor de natuurbescherming, zoals neergelegd in de Natuurbeschermingswet
1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.
De wet regelt ten eerste de taken en bevoegdheden ten behoeve van de bescherming
van natuurgebieden en planten- en diersoorten. Daarnaast bevat de wet onder meer
bepalingen over de jacht en over houtopstanden. In de Wet natuurbescherming is de
Europese regelgeving omtrent natuurbescherming, zoals vastgelegd in de
Vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG, 30 november 2009) en Habitatrichtlijn (Richtlijn
92/43/EEG, 21 mei 1992) als uitgangspunt genomen. Voor de soortenbescherming is
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wettelijk bovendien rechtstreeks verwezen naar het Verdrag van Bern en het Verdrag
van Bonn.
Het beschermingsregime betreffende soorten (flora en fauna) is opgenomen in
hoofdstuk 3 van de Wnb. De verbodsbepalingen zijn hierbij afhankelijk gesteld van de
soort (en daarmee de opname van die soort op de diverse lijsten) en de voorgenomen
handelingen. Bovendien is een algemeen geldende zorgplicht opgenomen om
handelingen achterwege te laten of maatregelen te treffen, om te voorkomen dat
nadelige gevolgen ontstaan voor in het wild levende dieren en planten.
Conform de Wet natuurbescherming is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen
verplicht op de hoogte te zijn van mogelijke voorkomende beschermde soorten binnen
het plangebied. Vanuit die kennis dienen plannen en projecten getoetst te worden aan
eventuele strijdigheid met de verbodsbepalingen uit de Wnb. Conform vaste
jurisprudentie kan een plan worden vastgesteld indien aannemelijk wordt gemaakt dat
het aspect flora en fauna niet aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat.
Beoordeling
In de beoogde situatie is sprake van een bestemmingswijziging ten behoeve van het
wonen op onderhavige locatie. Er is geen sprake van nieuwbouw, tevens wordt er
geen bebouwing gesloopt of worden er geen bomen/struiken gekapt. Gelet op het
voornemen van de initiatiefnemers is er geen sprake van een mogelijke overtreding op
grond van de Wet natuurbescherming.
Conclusie
Voorliggend initiatief heeft geen nadelige gevolgen voor het aspect flora en fauna,
waardoor geconcludeerd kan worden dat er geen ontheffing noodzakelijk is in het
kader van de Wet natuurbescherming.
4.8

Wegverkeerslawaai
Toetsingskader
Op basis van artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh) dienen bij de vaststelling van
een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan als bedoeld in art. 3.6 lid 1
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de waarden als bedoeld in art. 82 t/m 85 van de
Wgh in acht te worden genomen, indien dat plan gelegen is in een zone rondom een
weg als bedoeld in art. 74 lid 1 Wgh en (het betreffende onderdeel van) dat plan
mogelijkheden biedt voor:
 de realisatie van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en van
geluidsgevoelige terreinen (functies zoals genoemd in art. 1 Wgh en art 1.2 Bgh –
het Besluit geluidhinder zoals gewijzigd op 4 april 2012);
 de aanleg van een nieuwe weg en/ of een reconstructie van een bestaande weg;
 functiewijzigingen van een niet-geluidsgevoelige functie in een geluidsgevoelige
functie (bijvoorbeeld via afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid).
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De onderzoekszone voor wegen zoals bedoeld in art. 74 lid 1 Wgh is afhankelijk van
de hoeveelheid rijbanen. Onderstaande tabel geeft hier een overzicht van:

Stedelijk

Buitenstedelijk

Aantal rijstroken

Aantal meter aan weerszijden van de weg

5 of meer

350 m

600 m

3 of 4

350 m

400 m

1 of 2

200 m

250 m

Artikel 74 lid 2 Wgh regelt dat indien de bovengenoemde ontwikkelingen zijn gelegen
binnen een als 'woonerf' aangeduid gebied of in een zone nabij wegen waarvoor een
maximum snelheidsregime van 30 km/u geldt, de betreffende waarden niet in acht
hoeven te worden genomen.
Uit een akoestisch onderzoek moet blijken of, indien sprake is van een van de
bovengenoemde ontwikkelingen binnen een zone als bedoeld in art. 74 lid 1 Wgh,
deze binnen de waarden valt zoals deze voor diverse typen ontwikkelingen is
vastgelegd in de Wgh. De grenswaarde voor de toelaatbare etmaalwaarde van de
equivalente geluidbelasting van wegen binnen zones langs wegen is voor woningen
48 dB. In bijzondere gevallen is een hogere waarde mogelijk; Burgemeester en
Wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente en onder voorwaarden bevoegd
tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare
geluidsbelasting.
Beoordeling
In onderhavige situatie is er sprake van een bestemmingsplanwijziging van een
voormalig agrarisch bedrijf naar wonen. Er is daarbij sprake van een vormverandering
van het bouwvlak om te komen tot een logische indeling van het perceel aan de
Langeweg 40. Aangezien ter plaatse de bebouwing in de toekomst op een andere
locatie kan worden herbouwd dan in de bestaande situatie mogelijk is, is een
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai noodzakelijk. De Roever Omgevingsadvies
heeft in oktober 2017 een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. De
rapportage van dit onderzoek is opgenomen als bijlage 3 van deze toelichting.
Het onderzoeksgebied bestaat uit het bouwvlak aan de Langeweg 40. Aangezien dit
bouwvlak van vorm verandert en de woning in de toekomst mogelijk ook op een
andere plaats binnen het bouwvlak kan worden herbouwt is het noodzakelijk om dit
onderzoek daarvoor uit te voeren. Het onderzoeksgebied is gelegen binnen de
geluizonde van de Langeweg, Tweede Boutweg en de Vosberg. Voor de gezoneerde
wegen zijn geluidsberekeningen uitgevoerd. Conform het gemeentelijk geluidbeleid is
daarnaast de cumulatieve geluidsbelasting door alle wegen in de omgeving berekend
ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.
Volgend uit de berekeningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ter plaatse
van de bestaande woning overschreden. Om de vrijheid te behouden om de woning
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overal in het bouwvlak te realiseren zijn naast de berekeningen op de bestaande
woning, ook geluidscontouren gemodelleerd met toetspunten op de randen van het
totale bouwvlak. In het totale bouwvlak wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB
niet behaald.
Uit de onderzoeksrapportage kan worden geconcludeerd dat de geluidsbelasting ter
plaatse niet gereduceerd kan worden door bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen
of maatregelen bij de ontvanger. Het resultaat is dan ook dat een hogere waarde
procedure moet worden gevolgd. De maximaal te ontheffen grenswaarde van 58 dB
wordt niet overschreden. Maatregelen om de geluidsbelasting terug te dringen tot de
voorkeursgrenswaarde zijn niet mogelijk of niet gewenst. Ten tijde van de
terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan zal gelijk lopend aan het
bestemmingsplan een hogere waarde procedure worden doorlopen. Bij het realiseren
van een mogelijke nieuwe woning in de toekomst kan rekening worden gehouden met
de geluidscontouren ter plaatse van het bouwvlak.
Conclusie
De maximaal te ontheffen grenswaarde van 58 dB wordt niet overschreden. Een
hogere waarde procedure wordt doorlopen, waardoor gesteld kan worden dat het
aspect akoestiek geen belemmering is voor het planvoornemen.
4.9

Bedrijven en milieuzonering
Toetsingskader
Door het aanbrengen van een zone tussen bedrijvigheid en milieugevoelige
bestemmingen (zoals woningbouw) kan de overlast ten gevolge van
bedrijfsactiviteiten zo laag mogelijk gehouden worden. Zonering is met name van
toepassing bij nieuwbouw van woningen en andere gevoelige functies in de directe
omgeving van een bedrijf en bij vestiging van een nieuw bedrijf in de directe omgeving
van gevoelige bestemmingen. Op basis van de VNG-brochure 'Bedrijven en
Milieuzonering 2009' (hierna: VNG-brochure) wordt onder milieugevoelige functies
verstaan: woningen, woongebieden, ziekenhuizen, scholen en verblijfsrecreatie.
Sommige functies kunnen zowel milieubelastend als milieugevoelig zijn (bijvoorbeeld
ziekenhuizen en scholen).
Beoordeling
Voor onderhavige locatie is geïnventariseerd welke bedrijven of inrichtingen in de
directe omgeving van het plangebied voor overlast kunnen zorgen op het
planvoornemen en anderzijds of onderhavige ontwikkeling kan leiden tot het beperken
van deze bedrijven of inrichtingen in hun bedrijfsvoering. De VNG-handreiking
omschrijft twee omgevingstypen: het omgevingstype rustige woonwijk/rustig
buitengebied én het omgevingstype gemengd gebied. Ter plaatse van het plangebied
is sprake van een rustig buitengebied.
Beschouwd is welke milieuhinderlijke activiteiten, zoals genoemd in de VNG-brochure,
in de omgeving van het plangebied zijn gelegen. Navolgend schema geeft de
milieuhinderlijke activiteiten weer.
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Adres

Richtafstand
VNG-handreiking

Werkelijke
afstand

2

30 meter

110 meter

2

30 meter

60 meter

SBI-code

Categorie

Tweede Boutweg 1

52109

Langeweg 36

52109

Geconcludeerd kan worden dat ten aanzien van de aanwezige bedrijvigheid in de
directe omgeving van het plangebied alle richtafstanden uit de VNG-brochure gehaald
kunnen worden op basis van het omgevingstype rustig buitengebied. Hinder vanuit
deze bedrijvigheid op onderhavig plangebied wordt dan ook niet verwacht. De
bedrijven in de directe omgeving van het plangebied grenzen reeds aan andere
planologisch en feitelijk bestaande woningen die op een kortere afstand liggen van
deze bedrijvigheid dan het plangebied. Gesteld kan worden dat bij een groei van de
bedrijfsvoering derhalve reeds met deze woningen rekening dient te worden
gehouden. De wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ zorgt derhalve
niet voor beperkingen inzake de ontwikkelingsmogelijkheden van deze bedrijven.
Conclusie
Ter plaatse van het plangebied is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat
in het kader van het aspect bedrijven en milieuzonering. Bovendien zorgt de
ontwikkeling niet voor beperkingen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de
naastgelegen bedrijvigheid.
4.10 Externe veiligheid

4.10.1 Inrichtingen en externe veiligheid
Toetsingskader
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is gericht aan het bevoegd gezag
inzake de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening en heeft onder meer tot
doel om bij nieuwe situaties toetsing aan de risiconormen te waarborgen. In de
Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn o.a. standaardafstanden
opgenomen waarbij wordt voldaan aan de grens- en richtwaarden voor het
plaatsgebonden risico. Het Bevi is van toepassing op vergunningplichtige risicovolle
bedrijven en de nabijgelegen al dan niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten.
In artikel 2, lid 1 van het Bevi is opgesomd wat wordt verstaan onder risicovolle
bedrijven. In artikel 1 van het Bevi wordt toegelicht wat wordt verstaan onder (beperkt)
kwetsbare objecten. Voor de toepassing van het Bevi, wordt een nieuw ruimtelijk
besluit gezien als een nieuwe situatie.
Om te bepalen of er in de directe omgeving bedrijven zijn gelegen waarop het Bevi
van toepassing is, is de risicokaart geraadpleegd. Op een afstand van circa 1,8 km is
de dichtstbijzijnde inrichting gelegen, zijnde een propaaninstallatie op een inrichting
waar activiteiten plaatsvinden ten behoeve van het fokken en houden van varkens.
Aangezien het plangebied op een zeer ruime afstand van de inrichting is gelegen en
ten behoeve van de inrichting conform het Activiteitenbesluit een veiligheidsafstand
geldt van 15 meter, zijn geen gevolgen te verwachten voor het plangebied.
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Uitsnede van de risicokaart. Met de zwarte ster is de ligging van het plangebied aangeduid.
Bron: nederland.risicokaart.nl, 2017.

Beoordeling

Blijkens de risicokaart is er geen sprake van andere risicobronnen in de directe
omgeving van het plangebied. Het plangebied is gelegen buiten de invloedssfeer van
inrichtingen met mogelijke externe veiligheidsrisico’s. Ten aanzien van de
onderbouwing in het kader van het groepsrisico ter plaatse wordt verwezen naar
bijlage 4 van deze toelichting, waarin de Standaard Verantwoording Groepsrisico is
opgenomen.
Conclusie
Het aspect Bevi-inrichtingen is geen belemmering voor onderhavige wijziging.
4.10.2 Transport en externe veiligheid
Toetsingskader
Beoordeling van de risico’s veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen over
het spoor, het water en de weg dient plaats te vinden aan de hand van het Besluit
externe veiligheid transportroutes (Bevt), als in werking per 1 april 2015. Bij het besluit
horen grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico en richtlijnen voor de
toepassing van de rekenmethodiek en de verantwoording van het groepsrisico. Bij
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen langs transportassen die deel uitmaken van het
Basisnet Weg, Water en/of Spoor kan de berekening van het plaatsgebonden risico
achterwege blijven. Hiervoor gelden namelijk de afstanden die in bijlage I, II en III van
de Regeling basisnet zijn opgenomen. Op deze afstanden mag het plaatsgebonden
-6
risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen niet meer bedragen dan 10 per
jaar. Voor het Basisnet Weg geldt dat daar waar in de tabel van bijlage 2 van het Bevt
de afstand ‘0’ is vermeld het plaatsgebonden risico vanwege het vervoer op het
-6
midden van de weg niet meer mag bedragen dan 10 per jaar.
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Beoordeling
Om te bepalen of er in de directe omgeving van het plangebied risicorelevante
transportassen zijn gelegen is de risicokaart geraadpleegd. Uit deze kaart volgt dat
het plangebied is gelegen op ruime afstand van een rijks-, vaar- of spoorweg
waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt (zoals opgenomen in bijlage I, II
en III van de Regeling). Gelet hierop zijn risicoberekeningen niet noodzakelijk en
hoeven er geen beperkingen te worden gesteld aan het ruimtegebruik binnen het
plangebied. Ten aanzien van de onderbouwing in het kader van het groepsrisico ter
plaatse wordt verwezen naar bijlage 4 van deze toelichting, waarin de Standaard
Verantwoording Groepsrisico is opgenomen.
Conclusie
Het aspect transport en externe veiligheid vormt geen belemmering voor onderhavig
plan.
4.10.3 Buisleidingen en externe veiligheid
Toetsingskader
Beoordeling van de risico's veroorzaakt door het transport van gevaarlijke stoffen door
buisleidingen geschiedt aan de hand van het Besluit externe veiligheid buisleidingen
(Bevb), als in werking getreden per 1 januari 2011. Ten aanzien van het Bevb bestaat
de noodzaak om een ruimtelijke reservering op te nemen voor het plaatsgebonden
risico (PR) en een verantwoording van het groepsrisico (GR) van relevante
-6
buisleidingen. Binnen de PR 10 risicocontour mogen geen kwetsbare objecten
aanwezig zijn en zo mogelijk ook geen beperkt kwetsbare objecten. Het verwachte
aantal aanwezigen binnen het invloedsgebied van de buisleiding moet worden
-6
verantwoord. Dat invloedsgebied reikt bij brandbare vloeistoffen tot net buiten de 10
contour, voor leidingen met aardgas en chemicaliën moet dat per geval berekend
worden.
Beoordeling
Om te bepalen of er in de directe omgeving van het plangebied risicorelevante
buisleidingen zijn gelegen is de risicokaart geraadpleegd. In de directe omgeving van
het plangebied zijn geen risicorelevante buisleidingen gelegen. Ten aanzien van de
onderbouwing in het kader van het groepsrisico ter plaatse wordt verwezen naar
bijlage 4 van deze toelichting, waarin de Standaard Verantwoording Groepsrisico is
opgenomen.
Conclusie
Het planvoornemen wordt niet belemmerd door het aspect buisleidingen en externe
veiligheid.
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4.11 Luchtkwaliteit
Toetsingskader
In het kader van een planologische procedure dient te worden aangetoond dat
voldaan wordt aan de wettelijke normen voor wat betreft luchtkwaliteit. Hierbij dient het
effect op de luchtkwaliteit in de omgeving als gevolg van een nieuwe ontwikkeling, als
ook de toetsing aan de 'Wet luchtkwaliteit' in beeld te worden gebracht.
De 'Wet luchtkwaliteit' van 15 november 2007, opgenomen in hoofdstuk 5, onder titel
5.2 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat in op luchtkwaliteitseisen. In Bijlage 2 van de
Wm zijn wettelijke grenswaarden vastgelegd van onder andere de stoffen
stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb)
en koolmonoxide (CO).
3

Voor PM10 geldt voor het jaargemiddelde een grenswaarde van 40 µg/m . Het 243
uursgemiddelde van 50 µg/m mag maximaal 35 dagen per kalenderjaar worden
overschreden. Voor NO2 geldt voor het jaargemiddelde een grenswaarde van 40
3
3
µg/m . Het 24-uursgemiddelde van 200 µg/m mag maximaal 18 dagen per
kalenderjaar worden overschreden.
De 'Wet luchtkwaliteit' voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de
luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het
Rijk, provincies en gemeenten werken in het NSL-programma samen aan
maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren tot de normen, ook in gebieden waar
nu de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (overschrijdingsgebieden). De
programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten
en milieugevolgen.
Kort samengevat dienen projecten te worden beoordeeld op basis van de 'Wet
luchtkwaliteit' c.q. artikel 5.16 van de Wet milieubeheer. Luchtkwaliteitseisen vormen
onder de 'Wet luchtkwaliteit' geen belemmering voor vergunningverlening als:
 er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een
grenswaarde;
 een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit
leidt;
 een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging;
 een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het
NSL, dat op 1 augustus 2009 in werking is getreden.
In artikel 2 van het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' is
opgenomen dat een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtkwaliteit
als de zogenaamde '3% grens' niet wordt overschreden. Na vaststelling van het NSL
op 1 augustus 2009 is deze grens gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de
jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen
3
met 1,2 microgram/m voor zowel PM10 als NO2.
In artikel 4 van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) en
de bijlagen van de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)'
is voor bepaalde categorieën projecten met getalsmatige grenzen vastgesteld dat
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deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze
mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden.
De wettelijke ondergrens voor onderzoek bedraagt de ontwikkeling van 1.500
woningen.
Beoordeling
Onderhavige ontwikkeling betreft het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar de
bestemming ‘Wonen’ ten behoeve van de herbestemming van een voormalige
agrarische bedrijfslocatie. Gesteld kan worden dat dit plan in verhouding tot de
wettelijke ondergrens voor onderzoek, gelegen op de bouw van 1500 woningen, niet
in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan het verslechteren van de luchtkwaliteit.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt
voor de onderhavige ontwikkeling.
4.12 Kabels en leidingen
Toetsingskader
De hierna volgende leidingen zijn planologisch relevant, voor zover zij geen deel
1
uitmaken van een inrichting zoals bedoeld in de Wet milieubeheer .
a. hoogspanningsverbindingen van 50 kV en hoger;
b. buisleidingen voor transport van aardgas met een uitwendige diameter van meer
dan 50 mm en een druk van meer dan 16 bar;
c. buisleidingen voor transport van aardolieproducten met een uitwendige diameter
van meer dan 70 mm en een druk van meer dan 16 bar;
d. buisleidingen met een diameter van 400 mm of meer buiten de bebouwde kom;
e. buisleidingen voor transport van andere stoffen dan aardgas en
aardolieproducten, die risico's met zich meebrengen voor mens en/of
2
leefomgeving wanneer deze leidingen beschadigd raken .
Beoordeling
Ter plaatse van het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels en leidingen
aanwezig.
Conclusie
Er zijn geen belemmeringen met betrekking tot de aanwezigheid van kabels en
leidingen.

1

'Leidingen die deel uitmaken van een inrichting' zijn leidingen binnen de inrichtingsgrens die in beheer zijn
van de drijver van de inrichting én leidingen die in beheer zijn van derden waarmee een product wordt
geleverd aan de betreffende inrichting (laatstgenoemde leidingen hebben een zgn. functionele binding met
de inrichting, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer).
2
Onder zgn. 'leidingen voor andere stoffen dan aardgas en aardolieproducten' worden in ieder geval
leidingen verstaan voor transport van nafta, waterstof, koolstofdioxide, stikstof, zuurstof, ethyleen en
propyleen.
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4.13 Milieueffectrapportage en vormvrije m.e.r.-beoordeling
Toetsingskader
Behalve aan de uitvoeringsaspecten bedoeld in de Awb en het Bro dient ook te
worden getoetst aan de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r of er sprake is van een
mogelijke verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapportage. Een
milieueffectrapportage (MER), en de bijbehorende procedure (m.e.r.), is een
hulpmiddel om de belangen van het milieu volwaardig te betrekken bij de
besluitvorming omtrent plannen en projecten. Het gaat hierbij wel enkel om plannen
en projecten die kunnen leiden tot initiatieven waarmee het milieu mogelijk nadelig
kan worden beïnvloed. Als uitgangspunt geldt voor plannen de onderstaande criteria
om te beoordelen of een MER noodzakelijk is:
1. Plannen die kaderstellend zijn voor toekomstige m.e.r.- (beoordelings)plichtige
besluiten (boven de grenswaarden uit de C- of D-lijst van het Besluit m.e.r.);
2. Plannen waarvoor een passende beoordeling nodig is in verband met een
mogelijk significant negatief effect op Natura 2000 gebieden;
3. Plannen en activiteiten die op grond van een provinciale milieuverordening zijn
aangewezen als MER-plichtig.
Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor
zijn de modernisering van de m.e.r wetgeving in 2010 en de uitspraak van het
Europese Hof van 15 oktober 2009 (HvJ EG 15 oktober 2009, zaak C-255/08 –
Commissie vs. Nederland). Deze wijziging heeft gevolgen voor eerstgenoemd criteria
om te beoordelen of een MER noodzakelijk is. Uit deze uitspraak volgt dat de omvang
van een project niet het enige criterium mag zijn om wel of geen m.e.r.(-beoordeling)
uit te voeren. Ook als een project onder de drempelwaarde uit de C- of D-lijst blijft, kan
een project belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een
kwetsbaar natuurgebied ligt. Gemeenten en provincies moeten daarom per 1 april van
2011 ook bij 'kleine projecten' (projecten onder de drempelwaarden van de C- of Dlijst) beoordelen of een m.e.r.(-beoordeling) nodig is. Dit wordt de 'vormvrije m.e.r.beoordeling' genoemd. Deze beoordeling houdt in dat er bekeken moet worden of er
bij het initiatief sprake is van dusdanig bijzondere omstandigheden of milieueffecten
dat er toch een MER moet worden opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar de
selectiecriteria uit bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn (2011/92/EU), welke o.a. de omvang
van het project, de cumulatie met andere projecten en het gebruik van natuurlijke
hulpbronnen betreffen.
Op 16 mei 2017 is de implementatiewet ‘herziening m.e.r.-richtlijn’ in werking
getreden. In een herijkte implementatie van Europese wetgeving wordt de vormvrije
m.e.r niet meer voldoende geacht. Vanaf deze datum moet initiatiefnemer een
melding doen van het voornemen om een activiteit uit te voeren beneden de
drempelwaarde uit Bijlage D van het Besluit m.e.r. Onderstaand beoordelingskader
betreft voorziet in de aanmelding van het project in het kader van de vormvrije m.e.r.beoordeling.
Beoordeling
In onderhavige situatie is sprake van het wijzigen van de bestemming ter plaatse van
een voormalig agrarisch bedrijf naar een woonbestemming. Dit betreft geen activiteit
die voorkomt op de C-lijst. De activiteit komt wel voor op de D-lijst, namelijk onder
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categorie D 11.2, namelijk een stedelijk ontwikkelingsproject. In het geval van een
stedelijk ontwikkelingsproject is direct een m.e.r.-procedure noodzakelijk als de
activiteit een oppervlakte heeft van 100 hectare of meer, de bouw van 2.000 woningen
of meer in een aaneengesloten gebied betreft of een bedrijfsoppervlakte heeft van
2
200.000 m of meer. Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling ver beneden de
drempelwaarde ligt zoals opgenomen in het Besluit m.e.r. Wat betreft het eerste
criterium geldt er derhalve geen plicht tot het opstellen van een MER.
Door middel van de toetsing aan de overige milieuaspecten in dit hoofdstuk heeft een
vormvrije m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. Hieruit zijn geen nadelige
milieugevolgen gebleken, waaruit bovendien geconcludeerd kan worden dat er geen
noodzaak is tot het opstellen van een MER. In dit kader dient de toelichting van dit
bestemmingsplan als een aanmelding van het plan in het kader van de vormvrije
m.e.r.-beslissing inclusief de voorgenomen ontwikkeling.
Ten aanzien van het tweede criterium inzake een mogelijke MER-plicht, geldt dat er
bij onderhavige situatie geen sprake is van een plan waarvoor een passende
beoordeling nodig is in verband met een mogelijk significant effect op Natura 2000gebieden. Onderhavige ontwikkeling heeft met zekerheid geen mogelijk significant
effect op de Natura 2000-gebieden.
Ten aanzien van het derde criterium geldt dat onderhavige activiteit niet is
aangewezen als MER-plichtig op grond van de provinciale milieuverordening NoordBrabant 2010. Er is dus geen sprake van de verplichting tot het opstellen van een
MER en het doorlopen van de bijbehorende procedure. Wel heeft er een vormvrije
m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden, waarbij alle relevante planologische en
milieuhygiënische aspecten zijn getoetst en akkoord bevonden.
Conclusie
Zoals beschreven is er bij onderhavig plan geen sprake van een verplichting tot het
opstellen van een MER en het doorlopen van de m.e.r.-procedure o.g.v. het Besluit
m.e.r., de Wet natuurbescherming of de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant
2010. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling volgt dat er geen sprake is van belangrijke
nadelige milieugevolgen. Er is dus voldaan aan de wettelijke verplichtingen
hieromtrent. Bovendien dient onderhavig bestemmingsplan gezien te worden als een
melding van het plan inzake het voornemen om een activiteit uit te voeren beneden de
drempelwaarde uit Bijlage D van het Besluit m.e.r.
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5

JURIDISCHE PLANTOELICHTING

5.1

Inleiding
Dit hoofdstuk bespreekt de wijze waarop het ruimtelijk en functioneel beleid voor het
plangebied in het bestemmingsplan is vertaald. Bij het opstellen van de juridische
regeling heeft het uitgangspunt centraal gestaan dat er een regeling geboden wordt
die de ontwikkeling van het plangebied mogelijk maakt.

5.2

Opbouw van de regels
Het bestemmingsplan bestaat uit regels en een verbeelding, vergezeld van een
toelichting. De regels en de verbeelding vormen het juridisch bindende deel van het
bestemmingsplan. De regels zijn zodanig opgesteld dat wordt aangesloten bij de
regels van het vigerend bestemmingsplan voor het buitengebied van Steenbergen.
De verbeelding heeft de rol van visualisering van de bestemmingen. De verbeelding
omvat de gronden die voor de ontwikkeling van het plan van belang zijn. De keuze
van de bestemmingen en de situering van de bestemmingsvlakken is gebaseerd op
de huidige ruimtelijke situatie en de gewenste functies. Voorts sluit de opzet van de
verbeelding aan op de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP
2012).
De regels regelen hoe de betreffende gronden mogen worden gebruikt en bebouwd.
De bestemmingen zijn zo opgenomen dat voldoende rechtszekerheid bestaat voor
omwonenden en andere gebruikers van het gebied en de omliggende gebieden.
De regels bestaan uit vier hoofdstukken, te weten:
 inleidende regels;
 bestemmingsregels;
 algemene regels;
 overgangs- en slotregels.
In de toelichting wordt gemotiveerd waarom sprake is van een goede ruimtelijke
ordening. Ondanks het feit dat de toelichting geen onderdeel uitmaakt van het
juridisch plangedeelte, fungeert de toelichting wel als interpretatiekader voor de uitleg
van de regels, indien hierover interpretatieverschillen blijken te bestaan.

5.3

Regels

5.3.1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Begrippen
In dit artikel worden begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. Bij
de toetsing aan het bestemmingsplan moet worden uitgegaan van de in dit artikel aan
de betreffende begrippen toegekende betekenis.
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Wijze van meten
In dit artikel wordt aangegeven hoe de hoogte en andere maten, die bij het bouwen in
acht genomen dienen te worden, gemeten moeten worden.
5.3.2 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Het stramien voor de regels is vastgelegd in de SVBP 2012. De regels van een
bestemming worden als volgt opgebouwd en benoemd:
 bestemmingsomschrijving;
 bouwregels;
 nadere eisen;
 afwijken van de bouwregels;
 specifieke gebruiksregels;
 afwijken van de gebruiksregels;
 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden;
 omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk;
 wijzigingsbevoegdheid.
Duidelijk zal zijn dat een regel niet alle elementen hoeft te bevatten. Dit kan per
bestemming verschillen.
Agrarisch met waarden – Landschapswaarden
Met deze bestemming wordt het agrarisch grondgebruik vastgelegd en worden de
natuurwaarden buiten het Natuur Netwerk Brabant en de openheid van de
zeekleipolders gewaarborgd. Binnen deze bestemming is de aanduiding ‘specifieke
vorm van agrarisch – landschappelijke inpassing’ opgenomen ten behoeve van het
oprichten en behoud van de landschappelijk inpassing conform het landschappelijk
inpassingsplan.
Groen
Binnen deze bestemming zijn de gronden bestemd voor de aanleg en instandhouding
van de landschappelijke inpassing.
Wonen
Ter plaatse van de bestemming ‘Wonen’ is per bestemmingsvlak een vrijstaande
woning toegestaan. In de regels behorende bij deze bestemming zijn eisen
opgenomen voor de inhoud van de woning en de maximale goot- en bouwhoogte.
Daarnaast zijn de voorwaarden opgenomen voor bijbehorende bijgebouwen en
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Binnen de bestemming ‘Wonen’ is ter plaatse
van de Langeweg 38 een voorwaardelijke verplichting opgenomen met betrekking tot
de realisatie van de landschappelijke inpassing.
5.3.3 Hoofdstuk 3 Algemene regels
Anti-dubbeltelregel
In dit artikel wordt geregeld dat voor gronden die eenmaal in aanmerking zijn
genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog
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kan worden gegeven, de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing
blijven.
Algemene bouwregels
In de algemene bouwregels zijn regels opgenomen over ondergeschikte bouwdelen,
bestaande afstanden en andere maten en milieugevoelige bestemmingen.
Algemene aanduidingsregels
In dit artikel zijn de in het bestemmingsplan voorkomende archeologische waarden
met een algemene gebiedsaanduiding opgenomen op de verbeelding.
Algemene afwijkingsregels
In deze bepaling wordt aan het bevoegd gezag de bevoegdheid gegeven om een
afwijking te verlenen van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen.
Hierbij gaat het om afwijkingsbepalingen die gelden voor meerdere dan wel alle
bestemmingen in het plan. De criteria, die bij toepassing van de afwijking in acht
moeten worden genomen, worden aangegeven.
Algemene wijzigingsregels
In deze bepaling wordt aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven
om de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen. Wanneer van deze
bevoegdheid gebruik gemaakt kan worden, wordt beschreven in de regels.
Algemene procedureregels
In deze bepaling staat aangegeven welke procedure dient te worden gevolgd bij de
voorbereiding van een besluit tot toepassen van afwijkingsregels en een
wijzigingsbevoegdheid. Hierbij wordt verwezen naar procedures die zijn opgenomen in
de Algemene wet bestuursrecht.
Overige regels
In de overige regels zijn de regels opgenomen die toebehoren aan de
gebiedsaanduiding ‘overige zone – archeologische verwachtingswaarde’. Daarnaast is
een algemene parkeerregeling opgenomen.
5.3.4 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Dit hoofdstuk omvat twee artikelen:
Overgangsrecht
Dit artikel betreft het overgangsrecht met betrekking tot gebruik van onbebouwde
gronden en bouwwerken dat afwijkt van het bestemmingsplan op het moment dat dit
rechtskracht verkrijgt. Dit gebruik mag worden voortgezet. Wijziging van het afwijkend
gebruik is slechts toegestaan indien de afwijking hierdoor wordt verkleind. Daarnaast
zijn overgangsregels opgenomen ten aanzien van het bouwen. Een bouwwerk dat
afwijkt van de bouwregels van het bestemmingsplan op het moment dat dit
rechtskracht verkrijgt, mag gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, of na een
calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd. De afwijking mag daarbij naar aard
en omvang niet worden vergroot. Daarvan mag eenmalig bij een
omgevingsvergunning worden afgeweken tot maximaal 10% van de inhoud van het
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bouwwerk. Het overgangsrecht is niet van toepassing op bouwwerken die reeds in
strijd waren met het voorgaande geldende bestemmingsplan.
Slotregel
De regels kunnen worden aangehaald onder
bestemmingsplan “Langeweg 40” te Kruisland.
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de naam: Regels

van het

Gemeente Steenbergen

6

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

6.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de economische uitvoerbaarheid beschreven. Indien het
bestemmingsplan voorziet in de uitvoering van werken door de gemeente moet de
financieel-economische uitvoerbaarheid hiervan worden aangetoond. Er wordt nader
ingegaan op de grondexploitatie en de koppeling met het exploitatieplan.

6.2

Toepassing Grondexploitatiewet
De Wet ruimtelijke ordening maakt het vaststellen van een exploitatieplan verplicht
voor een aantal bouwactiviteiten wanneer de bouw planologisch mogelijk wordt
gemaakt in een bestemmingsplan, een wijziging van een bestemmingsplan of een
projectafwijkingsbesluit. De bouwplannen waarbij een exploitatieplan verplicht is staan
in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Dit betreft onder meer plannen
voor de bouw van een of meer woningen en de bouw van een of meer andere
hoofdgebouwen. Bovendien is een exploitatieplan nodig als locatie-eisen (aan
openbare ruimte of woningcategorieën) gesteld moeten worden en/of het bepalen van
een tijdvak of fasering noodzakelijk is.
Geen exploitatieplan is nodig indien het verhaal van de kosten van grondexploitatie
anderszins verzekerd is en er geen fasering of tijdvak behoeft te worden vastgelegd
én geen locatie-eisen (aan openbare ruimte of woningbouwcategorieën) hoeven te
worden vastgesteld.

6.3

Economische uitvoerbaarheid
Ten aanzien van het onderhavige plan is het verhaal van de kosten anderszins
verzekerd. Er wordt een overeenkomst gesloten ten behoeve van het verhalen van
legeskosten volgens de legesverordening en daarnaast wordt een overeenkomst
afgesloten met betrekking tot planschade.

Bestemmingsplan “Langeweg 40” te Kruisland
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7

MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID

7.1

Vooroverleg
Artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat bij de
voorbereiding van een bestemmingsplan burgemeester en wethouders overleg met de
besturen van bij het plan betrokken waterschappen plegen. Waar nodig plegen zij
tevens overleg met besturen van andere gemeenten, met de provincie, de inspecteur
voor de ruimtelijke ordening en met eventuele andere diensten van Rijk en provincie
die belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.
Het plan is door middel van het standaardformulier ‘Inventarisatie ruimtelijke aspecten’
op 22 november 2017 aangemeld bij de provincie Noord-Brabant. Uit het invullen van
dit formulier volgt dat het wettelijk vooroverleg is afgerond. Het ingevulde formulier
over de in het voorontwerp betrokken ruimtelijke aspecten geeft de provincie geen
aanleiding tot het maken van opmerkingen, waardoor het wettelijk vooroverleg kan
worden beschouwd als afgerond.
Op 22 november 2017 is het voorontwerp plan ook toegestuurd aan het waterschap
Brabantse Delta. Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap
naar wens zijn opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan is een positief
wateradvies afgegeven.

7.2

Zienswijzen
Het bestemmingsplan heeft met ingang van 22 maart 2018 gedurende zes weken ter
inzage gelegen. Een ieder is binnen deze termijn in de gelegenheid geweest om
zienswijzen in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het plan. Wel zijn er
ambtshalve wijzingen doorgevoerd naar aanleiding van overleg met de provincie.
Deze zien toe op een aanpassing van de berekening kwaliteitsverbetering door
toevoeging van een taxatierapport en de daaruit volgende afdracht in het
landschapsfonds. Daarnaast is de verbeelding aangepast ter plaatse van de
Langeweg 38 met betrekking tot het toestaan van een groter oppervlakte aan
bijgebouwen met een bijbehorende regeling. Het plan wordt in de vergadering van 28
juni 2018 gewijzigd door de raad vastgesteld.

Bestemmingsplan “Langeweg 40” te Kruisland
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Bijlage

Bijlage 1. Berekening
kwaliteitsverbetering en
landschappelijke inpassing

Berekening kwaliteitsverbetering Categorie 3
Huidige waarde
2

Agrarische grond (onbebouwd)
Agrarisch bouwvlak
Agrarische bedrijfswoning
Agrarisch verwant bedrijf bouwvlak
Agrarisch verwant bedrijf buiten bouwvlak
Niet-agrarsich (gerelateerd) bedrijf bouwvlak
Niet-agrarsich (gerelateerd) bedrijf buiten bouwvlak
Bedrijven bouwvlak (bebouwd)
Bedrijven buiten bouwvlak (bebouwd)
Glastuinbouw (grond)
Intensieve recreatie / horeca (bebouwd)
Extensieve recreatie / horeca (onbebouwd)
Kantoren (BVO)
Kantoren buiten bouwvlak
Maatschappelijke voorzieningen (bebouwd)
(Semi-) commerciele voorzieningen
Wonen bouwkavel grondgebonden
Bijbehorend bouwwerk >100m2
Agrarisch met landschapswaarde
Wonen 0-1000m²
Wonen 1000-2000m2
Wonen vanaf 2000m2
Groen - landschappelijke inpassing
Natuur
waarde Langeweg 38 volgens taxatie

Grondprijs
M bestaande
gemiddelde / m2* situatie
€
5,00
0
€
25,00
0
€
100,00
1156
€
40,00
0
€
20,00
0
€
60,00
0
€
30,00
0
€
90,00
0
€
45,00
0
€
25,00
0
€
40,00
0
€
12,50
0
€
90,00
0
€
45,00
0
€
120,00
0
€
140,00
0
€
225,00
0
€
35,00
0
€
5,50
6673
€
225,00
0
€
100,00
0
€
20,00
0
€
1,00
0
€
0,50
0
3549
Waarde huidige situatie

m2
m2
m2
2

m

2

m

2

m

2

m

2

m

2

m

2

m

2

m

m2
2

m

2

m

2

m

2

m

2

m

2

m

2

m

m2
2

m

2

m

2

m

m2
2

m

Waarde
€
€
€ 115.600,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 36.701,50
€
€
€
€
€
€ 583.750,00
€ 736.051,50

M2
nieuwe
situatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
783
0
6235
0
0
0
811
0
3549

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
2

m

2

m

m2
2

m

m2
m2
m2
m2
2

m

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Waarde
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 176.175,00
€
€ 34.292,50
€
€
€
€
811,00
€
€ 595.410,00

Waarde nieuw situatie

€ 806.688,50

Waardevermeerdering
Kwaliteitsverbetering (20%)

€
€

70.637,00
14.127,40

Aanleg
Type
Hakhoutsingel
Bosplantsoen (verband 1mx1m)
Bossingel
Bosplantsoen (verband 1mx1m)
Elzensingel
Bosplantsoen (verband 1mx1m)
Hakhoutbosje
Bosplantsoen (verband 1mx1m)
Griendje
Bosplantsoen (verband 1mx1m)
Klein Bosje
Bosplantsoen (verband 1mx1m)
Struweelhaag 6 jaar
Bosplantsoen (verband 1m)
Struweelhaag 12 jaar
Bosplantsoen (verband 1m)
Knip- en scheerheg
Bosplantsoen (verband 0,25mx0,25m)
Landschapsboom
Boom
Landschapsboom
Boom
Landschapsboom
Boom
Knotboom
Boom
Knotboom
Boom
Knotboom
Boom
Hoogstamfruitboom
Boom
Hoogstamfruitboom
Boom
Amfibienpoel
Ontgraven poel / verwerken grond
Amfibienpoel
Ontgraven poel / verwerken grond
Weidevogelpoel
Ontgraven poel / verwerken grond
Weidevogelpoel
Ontgraven poel / verwerken grond
Natuuroever riet
Ontgraven poel / verwerken grond
Natuuroever nat grasland
Ontgraven poel / verwerken grond
Bloemrijke rand (R1), Kruidenrijke zoom
(R2) en Graslandflora- en faunarand
(R3)
Inclusief aankoop zaadmengsel
Akkerflora- en faunarand (R4)
Inclusief aankoop zaadmengsel
Overige voorzieningen
Werkelijke kosten
Plankosten
Sloopkosten

Max. 20% van kwaliteitsverbetering
Sloop bedrijfsgebouwen

Norm per eenheid
Eenheid
incl. btw
m2=stuks
€
1,82
m2=stuks
€
1,82
m2=stuks
€
1,82
m2=stuks
€
1,82
m2=stuks
€
1,82
m2=stuks
€
1,82
m1=stuks
€
1,82
m1=stuks
€
1,82
4*m1=stuks €
1,82
stuks
€
69,71
stuks
€
69,71
stuks
€
69,71
stuks
€
69,71
stuks
€
69,71
stuks
€
69,71
stuks
€
69,71
stuks
€
69,71
m3
€
6,21
m3
€
6,21
m3
€
6,21
m3
€
6,21
m3
€
6,21
m3
€
6,21

are
are

m2

€
€

18,69
21,39

25

In plangebied
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m2
0 m1
0 m1
254 m1
9 stuks
0 stuks
0 stuks
20 stuks
0 stuks
0 stuks
0 stuks
0 stuks
0 m3
0 m3
0 m3
0 m3
0 m3
0 m3

0 are*
0 are*

105 m2
Totaal aanleg

Beheer
Hakhoutsingel
Bossingel
Elzensingel
Hakhoutbosje
Griendje
Klein Bosje
Struweelhaag 6 jaar
Struweelhaag 12 jaar
Knip- en scheerheg
Landschapsboom
Landschapsboom
Landschapsboom
Knotboom
Knotboom
Knotboom
Hoogstamfruitboom
Hoogstamfruitboom
Amfibienpoel
Amfibienpoel
Weidevogelpoel
Weidevogelpoel
Natuuroever riet
Natuuroever nat grasland
Bloemrijke rand
Kruidenrijke zoom
Graslandflora en faunarand
Akkerflora en faunarand

Beheersbijdrage per
Eenheid
eenheid
are / jaar
€
13,33
are / jaar
€
8,27
meter / jaar €
0,64
are / jaar
€
5,42
are / jaar
€
20,16
are / jaar
€
3,31
meter / jaar €
0,84
meter / jaar €
0,52
meter / jaar €
1,35
boom / jaar €
3,84
boom / jaar €
6,37
boom / jaar €
11,16
boom / jaar €
3,08
boom / jaar €
8,49
boom / jaar €
11,18
boom / jaar €
6,14
boom / jaar €
18,24
poel / jaar
€
49,55
poel / jaar
€
70,37
poel / jaar
€
96,14
poel / jaar
€
156,60
are / jaar
€
9,72
are / jaar
€
14,84
are / jaar
€
9,68
are / jaar
€
16,92
are / jaar
€
10,58
are / jaar
€
16,04

Deelkosten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.846,07
€
627,42
€
€
€
1.394,20
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-

€
€

-

€
€

1.950,00
2.625,00

€

8.442,69

In plangebied
0 are
0 are
0 strekkende meter
0 are
0 are
0 are
0 strekkende meter
0 strekkende meter
254 strekkende meter
9 stuks
0 stuks
0 stuks
0 stuks
20 stuks
0 stuks
0 stuks
0 stuks
0 stuks
0 stuks
0 stuks
0 stuks
0 are
0 are
0 are
0 are
0 are
0 are

Deelkosten / 10 jaar
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3.417,57
€
345,69
€
€
€
€
1.697,40
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-

Totaal beheer 10 jaar

€

5.460,66

Samenvatting
Waardevermeerdering
Basisinspanning
Kosten aanleg
Kosten beheer

€
€
€
€

70.637,00
14.127,40
8.442,69
5.460,66

Overschot / tekort

€

224,05-
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Waardebepaling
Opdrachtgever
De heer P.A.G.M. Koenraadt
Vy'esemaelestraaf 26
4724 AG Wouw

Datum waardering:
Object:

l3 april20l8
ondergrond behorende en gelegen bij de woning gelegen aan de Langeweg 3g
te Kruisland.
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StaalMakelaars
Algemene gegevens
Opdrachtgever

De heer P.A.G.M. Koenraadt
Wesemaelestraat 26

4724 AG Wouw

Makelaar

Mevrouw N.E.C. (Nicole) Suijkerbuijk
Staal Makelaars

Brieltjenspolder 40
4921 PJ Made

Telefoon
Fax

0162-57 0471

Mobiel

0162 - 57 0472
06 -22 st 59 96

Datum waardering

13 april 2018

Opdracht

Het verkrijgen van inzicht in de waarde van de ondergrond en de
waardevermeerdering na bestemmingswijziging van de percelen
kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie AA, nummers
768 en769.

De onderhandse verkoopwaarde

vrij van huur en gebruik/WEV:

Hieronder dient te worden verstaan; de prijs die bij onderhandse
verkoop bij aanbieding vrìj van huur en gebruik en op de voor de
onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding,
door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Peildatum

:

l3 april 2018

Onafhankelijkheid

De taxateur verklaart geen conflicterende belangen te hebben bij
de uitvoering van de taxatie. De taxateur heeft geen directe
betrokkenheid met het getaxeerde object. De taxateur is
afgelopen drie jaar niet betrokken geweest bij een transactie
waarin het getaxeerde object een rol speelde.

Informatie

Voor zover mogelijk is verkregen informatie geverifieerd en
betrokken bij de waardebepaling. De taxateur heeft het rapport
met zorg samengesteld, doch aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid indien mocht blijken dat de
verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn geweest.

Object: Waardebepaling Langeweg 38
4756 SL Kruisland

Datum: l3 april 2018
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Omschrijving van het object
Object
Omschrijving

Vy'oonhuis met garage, loods, tuin en overige bijgebouwen staande
en gelegen aan en nabij de Langeweg 38 te Kruisland.

Kadastraal

Steenbergen, sectie AA, nummer 768,
Steenbereen" sectie AA. nummer 769.

Totaal
Ligging

groot
sroot

Gelegen aan de Langeweg 38 in het buitengebied van Kruisland,
gemeente Steenbergen.

Bestemmingsplan vigerend
Bestemmingsplan ontwerp

Enkelbestemming Agrarisch, Bouwvlak

Tuin bij wonen

De eigenaar en rechthebbende van het getaxeerde is/zijn:

Eigenaar

: De heer R.J.W. Boerman

Adres

: Langeweg 3g

Postcode,

00.06.90 ha.
00.78.05 ha
oo.7g.o5 ha

Mevrouw J.J. van Gulik

plaats

Object: Wâardebepaling Langeweg 38
4756 SL Kruisland

:4756 SL Kruisland

Datum: l3 april
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Waardering en beoordeling
Overzicht taxatiebenaderingen en taxatiemethoden

:

V ergelijkende methode
Huurwaardemethode
Kapitalisatimethode.
Multiregressieanalyse-methode

Bruto-aanvangsrendement methode (BA R)
Netto-aanvangsrendement methode (NAR)
Discount Cash Flow metho-de (DCF)
Draagkrachthuurmethode
Gross operating profit methode (GOP)

Kuberingsmethode
Bouwdeelkostenmethode
Retrospectieve methode
Vervangingswaarde methode
Resid uele-waarde-methode

Gehanteerde waarderingsmethodiek

Om de waardevermeerdering van de ondergrond in het economisch verkeer in kaart te brengen wordt
in deze waardering gebruik gemaakt van de vergelijkende methode. In de hierna gestelde waardering
is dan ook de gehele locatie gewaardeerd om deze zo te kunnen vergelijken met referentiepanden. Tot
deze locatie behoren de woning, ondergrond en overige opstallen gelegen aan en nabij de Langeweg
38, kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie AA, nummer 338. Deze waarderingsmethode is
marktconform en geeft volgens taxateur het beste inzicht in de waardevermeerdering van de
ondergronden opgenomen in deze waardering.
Waarderingsbenadering: Bij de waardering wordt gebruik gemaakt van de comparatieve benadering en
van de kostenbenadering.

Waarderingsmethodiek: Bij de waardering wordt gebruik gemaakt van de vergelijkende methode en
van de vervangingswaardemethode.

Toelichting gebruikte

We hebben voor deze methodieken gekozen omdat we bij de waardering
rekening houden met vergelijkingstransacties. Bij het vergelijken worden
correcties toegepast rekening houdend met de staat van onderhoud, de
technische en functionele veroudering en de restlevensduur.

Object: Waardebepaling Langeweg 38
4756 SL Kruisland

Datum. l3 april 2018
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Toelichting definities

Vergelijkende

De vergelijkende methode bepaalt de waarde van een object door deze af te leiden uit
een aantal recente transacties van vergelijkbare objecten. Overeenkomsten en
verschillen worden op basis van m2 geanalyseerd en gewaardeerd. Door het
corrigeren van de transactieprijzen voor de verschillen met het te waarderen object,
wordt de waarde bepaald.

methode:

Bij de berekening van de vervangingswaarde wordt de waarde van

Vervangingswaarde
methode:

de grond en de
waarde van de opstallen afzonderlijk bepaald. De methode gaat er vanuit dat de
noodzakelijke investering gerealiseerd kan worden door de grond op dezelfde locatie
te verweryen en daarop een (economisch) soortgelijke opstal te realiseren. Bij het
gebruik van de methode wordt gekeken naar de waarde die de huidige
eigenaar/gebruiker ervoor over zou hebben om de betreffende onroerende zaak te
vervangen. De omstandigheden waarin de eigenaar/gebruiker verkeert, zijn hierbij
echter niet van belang. wel zijn maatschappelijke- en marktomstandigheden van
belang. Daamaast worden opgetreden technische en functionele veroudering
meegenomen. Bij deze afschrijving wordt tevens rekening gehouden met latere
investeringen, waardoor de levensduur van het gebouw wordt verlengd.

Waardering
Taxateur heeft voomoemde locatie gewaardeerd om de waardevermeerdering door middel van de
geplande bestemmingswijziging inzichtelijk te krijgen, rekening houdend met de grootte, ligging,
bereikbaarheid en kavelvorrn van de grond en de bouwaard, kwaliteit gebruiksmogelijkheden van de
opstallen en de mogelijkheid op het huidige perceel aanzienlijk uit te breiden, alsmede alle andere ter
zake dienende omstandigheden, de (on)roerende zaken als volgt getaxeerd:

Bestaande situatie Langeweg 38

Gronden
Ondergron4 woning

bouwvlak

m2

a

3.550

m2

a

4.325

Totaal

Woning
Bi

775

Loods

180,00 m2
25,00

m'
m'

690

m2

a
a

€

€

€

tui

tuinaanle

€

wEv
139.500,00
88.750,00

c

228.250,00

256.500,00

m3

€

50.00

m2

€

15.000"00

100.00 m'

€

69.000.00

€

en

340.500,00

€

Totaal

€

€

Totaal waarde

Object: Waardebepaling Langeweg 38
4756 SL Kruisland

€

300.00

Totaal
Ove
Divelse;

m2

m2

300

855

wen

c
€

Datum: l3 april 2018
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t5.000,00

583.750,00

StaalMakelaars
Nieuwe situatie Langweg 38
Gronden
Ondergrond woning

775

schuur

tuin
tuin
tuin

m2 a

690

m2

a

wonen

500

m2

a

wonen

500

m2

a

wonen

45

m2

a

1.8t5

m2

a

4.325

m2

Totaal

Woning

tÌ55
\ryen

:i00

Loods

690

tIl'
m'
m'

,à

a
a

€
€
€
€
€
€
€

€

€

WEV
180.00 m2 €
75.00 m2 €

51.750,00

50,00 m2 €
25,00 m2 €

25.000,00

tuinaanl

12.500,00

6,00 m2 €

270,00

6.00 m2 €

10.890.00

c

239.910,00

€

25ó.500.00

€
r 00.00 m2 €

69.000.00

300.00

n1'

50,00

m2

15.000.00

€

Totaal

Diverse; afiasteli

139.s00.00

en verhaldin

340.500,00

l

€

Totaal

€

Totaal waarde

15.000,00

€

595.41

Referentie objecten

Adres
Zuidlangeweg4,
Oude Molen
Holtelbergsestraat 7 ,
Roosendaal
Tweede Kruisweg 2,

Fijnaart
Stoofweg 3,
Kruisland

Perceel

Won

bouwen

V

137 45

950

626

Oudele woning

€

525.000,00

5273

654

172

Kleiner biieebouw

€

535.000,00

4785

800

351

Vergelijkbaar

€

580.000,00

5960

635

315

Schuur is gastenverbliif

€

655.000,00

Om bovengenoemde objecten te vergelijken met de gronden kadastraal bekend gemeente Steenbergen,
sectie AA, nummers 768 en 769 is de gehele locatie gewaardeerd. De bovengenoemde referentie
objecten kunnen op basis van de vergelijkende methode met elkaar worden vergeleken.

De totale waardevermeerdering van de gronden, kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie AA,
nummers 768 en 769betreft€ 11.660,00

ZEGGE: ELFDUIZEND ZESHONDERD ZESTIG EURO
Door deskundige is bij de waardering geen rekening gehouden met eventuele bodemverontreiniging
aanwezige materialen welke dienen te worden gesaneerd c.q. de kosten van sanering daarvan.

of

Ondergetekende aanvaardt ten aanzien van dit rapport geen verantwoordelijkheid jegens anderen dan
de opdrachtgever en dit rapport kan alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ñet is aangevraagd.
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Dit rapport is bedoeld als waardebepaling van de getaxeerde onroerende zaken op de taxatiedatum, de
beoordeling van de onderhoudstoestand is op basis van visuele inspectie in relatiè tot de ouderdom van
de onroerende zaken en beoogt niet te zijn een bouwkundig en /ofinstallatietechnisch onderzoek en
rapportage.
uitsluiting voor waardering van: niet zichtbare bouwkundige gebreken.
De deskundige draagt geen verantwoordelijkheid jegens opdrachtgever, voor de verkregen informatie
uit de openbare registers, zoals kadaster en de gemeente.
Onderhavige waardebepaling is geen officieel taxatierapport.

Aldus te goeder trouw en naar beste kennis opgemaakt na opname ter plaatse,
Made, l3 april20l8
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Bijlage 3: Bestemmingsplan Vigerend
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Bijlage 5: Bestemmingsplan ontwerp
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1.
1.1.

Inleiding
Opdrachtverlening

Op 26 september 2017 heeft MILON bv te Schijndel schriftelijk opdracht gekregen van de
heer drs. ing. C. den Hertog, namens De Roever Omgevingsadvies te Schijndel, voor het
uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. De onderzoekslocatie is gelegen aan de
Langeweg 40 te Kruisland. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden volgens de NEN 5740.

1.2.

Aanleiding

De aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door
de voorgenomen herontwikkeling van de locatie.

1.3.

Doel

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele
milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater.

1.4.

Betrouwbaarheid

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek”, protocol 2001 “Plaatsen van
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en
waterpassen” en protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters”. MILON bv is
gecertificeerd volgens dit procescertificaat.
Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd. MILON bv is geen eigenaar van de
onderzoekslocatie en financieel niet gelieerd aan de opdrachtgever.
Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor
opgestelde 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 acht zich niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële)
schade.
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2.
2.1.

Vooronderzoek
Algemeen

Voorafgaand aan het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek dient een
vooronderzoek uitgevoerd te worden. Voor de uitvoering van het vooronderzoek is gebruik
gemaakt van de NEN 5725 (strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend
en nader onderzoek) standaard niveau. Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de
volgende bronnen geraadpleegd:
▪ Informatie opdrachtgever en eigenaar;
▪ Gemeentelijke informatie inzake bodemonderzoeken, ophooglagen, verleende
vergunningen, (voormalige) brandstoftanks en andere mogelijke relevante informatie;
▪ Bodemloket (www.bodemloket.nl);
▪ Historisch topografisch kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl);
▪ Actuele luchtfoto’s (Google Earth en Bing Maps);
▪ Provinciale milieuverordening;
▪ Grondwaterkaart van Nederland/DINOloket;
▪ Kadaster;
▪ Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);
▪ Archeologische waardenkaart;
▪ Register conventionele explosieven (mora’s).
Daarnaast is voorafgaand aan de veldwerkzaamheden een terreininspectie uitgevoerd. In de
hierna volgende paragrafen worden de resultaten van het vooronderzoek besproken.

2.2.

Huidig bodemgebruik

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Langeweg 40 in het buitengebied van Kruisland.
De locatie is kadastraal bekend als gemeente Steenbergen, sectie AA met nummer 771
gedeeltelijk. De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 772 m2. De locatie is
gedeeltelijk bebouwd met een woonhuis, garage en enkele bijgebouwen en is in gebruik
voor wonen met tuin en grasland. Het terrein is plaatselijk verhard middels klinkers en
tegels. In figuur 1 t/m 3 zijn overzichtsfoto’s van de onderzoekslocatie weergegeven.

Figuur 1: Overzichtsfoto’s onderzoekslocatie.
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Bron: Google Streetview

Figuren 2 en 3: Foto’s onderzoekslocatie.

Bron: MILON bv

Het perceel waarop de onderzoekslocatie gelegen is grenst aan de westelijke zijde aan de
openbare weg Langeweg. In de overige richtingen zijn weilanden met boerderijen gelegen.
De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op de topografische
overzichtskaart in bijlage 1 en de luchtfoto in figuur 4. Voor een indruk van de
onderzoekslocatie wordt verwezen naar de situatietekening in bijlage 2.

Figuur 4: Globale ligging onderzoekslocatie.

2.3.

Bron: Google Maps

Voormalig bodemgebruik

Volgens historisch topografisch kaartmateriaal heeft de onderzoekslocatie en directe
omgeving altijd een agrarische bestemming gehad. De woning dateert van omstreeks 1905,
de garage van 1960 en de bijgebouwen van 1930.
Uit informatie van het bodemloket en de omgevingsdienst blijkt dat er rond 1982 een
groentekwekerij aanwezig is geweest. Meer informatie hierover is niet bekend.
Voor zover bekend zijn binnen de onderzoekslocatie geen boven- of ondergrondse
brandstoftanks aanwezig geweest. Er is geen informatie beschikbaar over eventuele
ophooglagen en de locatie is vanuit het verleden niet asbestverdacht (Bodemloket en
OMWB). Op het perceel hebben, voor zover bekend, geen calamiteiten plaatsgevonden
waarbij de bodem verontreinigd is geraakt. De locatie heeft een middelhoge archeologische
verwachtingswaarde en zijn er aanwijzingen voor (niet gesprongen) conventionele
explosieven (Archeologieinnederland) (VEO bommenkaart).
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2.4.

Toekomstig bodemgebruik

De opdrachtgever is voornemens op de locatie een bestemmingsplanwijziging en een
nieuwe woning te realiseren.

2.5.

Bodemopbouw en geohydrologie

De onderzoekslocatie heeft een globale hoogteligging van 0,5 m+NAP. De gegevens van de
bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens zijn verkregen uit DINOloket.
Regionale bodemopbouw
Vanaf maaiveld tot circa 3,6 m-mv zijn er holocene afzettingen. Deze bestaat hoofdzakelijk
uit een afwisseling van zandige klei met midden en fijn zand. Van circa 3,6 tot 10,8 m-mv
zit de formatie van Stamproy, bestaande uit midden, fijn en grof zand. Van circa 10,8 tot
15,8 m-mv zit de eerste kleiige eenheid (formatie van Waalre) bestaand uit zandige klei en
klei met midden zand. Hieronder zit tot circa 34,7 m-mv de formatie van Peize en de
formatie van Waalre. Deze bestaat hoofdzakelijk uit midden en grof zand.
Geohydrologie
De stromingsrichting van het freatische grondwater is niet duidelijk. Verwacht wordt dat de
stromingsrichting globaal noordwestelijk gericht is. Naar opgave van de provincie NoordBrabant ligt het onderzoeksgebied niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Op de
onderzoekslocatie wordt voor zover bekend geen grondwater onttrokken. Het aanwezig zijn
van ongeregistreerde onttrekkingen in de directe omgeving is niet bekend en wordt
derhalve niet uitgesloten.

2.6.

Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken

Naar opgave van de opdrachtgever, Omgevingsloket Midden- en West-Brabant en de
website www.bodemloket.nl zijn op of nabij de onderzoekslocatie geen eerdere
bodemonderzoeken uitgevoerd.
Bij vele bodemonderzoeken in de provincie Noord-Brabant is vastgesteld dat licht tot en met
sterk verhoogde concentraties van enkele zware metalen in het grondwater niet
uitzonderlijk zijn.

2.7.

Conclusie en hypothese

De onderzoekslocatie en directe omgeving heeft altijd een agrarische bestemming gehad.
De bebouwing van het woonhuis dateert van 1905, de garage van 1960 en bijgebouwen van
1930. Rond 1982 heeft er een groentekwekerij op de locatie gezeten. Meer informatie
hierover is niet bekend. Bij de omgevingsdienst en het bodemloket zijn geen gegevens
bekend over verdachte bodemactiviteiten of onder- en/of bovengrondse tanks. Er is geen
informatie over eventuele ophooglagen noch is de locatie vanuit het verleden
asbestverdacht geweest. Op het perceel hebben, voor zover bekend, geen calamiteiten
plaatsgevonden waarbij de bodem verontreinigd is geraakt.
Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek wordt er op de onderzoekslocatie geen
noemenswaardige bodemverontreiniging verwacht. Daarom kan conform NEN 5740
uitgegaan worden van een zogenaamde onverdachte locatie. Aldus is de volgende
hypothese opgesteld: ‘onverdachte locatie’.
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3.
3.1.

Uitvoering bodemonderzoek
Onderzoeksstrategie

Op basis van het vooronderzoek en gestelde hypothese is het verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd conform het onderzoeksprotocol NEN 5740, onderzoeksstrategie voor een
onverdachte locatie (ONV). Het aantal te verrichten boringen en peilbuizen en de te
analyseren grond- en grondwatermonsters is vastgesteld op basis van de totale oppervlakte
van de onderzoekslocatie (772 m2).

3.2.

Veldwerkzaamheden

Op 2 oktober 2017 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd door de heer M.H.J. (Mark)
Schalkx, erkend en ervaren veldwerker en medewerker van MILON bv (zie bijlage 6).
Voorafgaand aan het veldwerk is een inspectie van het terrein uitgevoerd. Hierbij zijn geen
bijzonderheden opgemerkt die op een mogelijke bodemverontreiniging duiden. Vervolgens
zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
▪ het plaatsen van 4 handboringen tot een diepte van 0,5 m-mv (boring 3 t/m 6);
▪ het plaatsen van 1 handboring tot een diepte van 2,0 m-mv (boring 2);
▪ het plaatsen van 1 peilbuis waarvan de onderkant van de filterstelling op een diepte 3,5
m-mv is geplaatst (boring 1);
▪ het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond per 0,5 meter
of gelijkwaardige laag;
▪ het afpompen van de peilbuis na plaatsing.
Op 9 oktober 2017 heeft de bemonstering van het grondwater plaatsgevonden, uitgevoerd
door de heer R.C.J. (Reinoud) de Jong, erkend en ervaren veldwerker en medewerker van
MILON bv (zie bijlage 6). Hierbij zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
▪ het bepalen van de grondwaterstand;
▪ het afpompen van de peilbuis, waarbij gelijktijdig de zuurgraad, geleiding en troebelheid
van het grondwater zijn gemeten;
▪ het bemonsteren van het grondwater.
Ten behoeve van de analyse van zware metalen is het grondwater tijdens de
grondwaterbemonstering gefiltreerd middels een 0,45 μm filter.

3.3.

Zintuiglijke waarnemingen

Ter plaatse is plaatselijk een verharding aanwezig van klinkers en tegels. De boven- en
ondergrond bestaat overwegend uit zwak humeus, zwak siltig, zwak tot matig zandige klei.
In de boven- en ondergrond zijn geen bijmengingen waargenomen of waarnemingen
gedaan welke kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Specifiek wordt vermeld dat er
geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen.
Voor meer informatie betreffende de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen wordt
verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. Voor de ligging van de boorpunten wordt
verwezen naar de situatietekening in bijlage 2. In tabel 1 zijn de resultaten van de
uitgevoerde veldmetingen tijdens de grondwaterbemonstering weergegeven.
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Tabel 1: Veldmetingen en zintuiglijke waarnemingen.
Peilbuis

Filterstelling
(m -mv)
2,20 - 3,20

01

Grondwaterstand
(m -mv)
1,20

pH
(-)
6,2

EGV (µS/cm)
452

Troebelheid
(NTU)
30,5

De gemeten pH en geleidingsvermogen zijn als normaal te beschouwen voor de
waargenomen bodemopbouw en de ligging van de locatie. Opgemerkt wordt dat de
troebelheid in het grondwater hoger is dan de waarde die voor grondwater als normaal
wordt geacht (< 10 NTU). Hierdoor kunnen concentraties van de organische parameters
(zoals minerale olie en de individuele VOCL) hoger uitvallen. Tijdens de monsterneming van
het grondwater zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die zouden kunnen
duiden op een mogelijke bodemverontreiniging.

3.4.

Laboratoriumwerkzaamheden

De grond- en grondwatermonsters zijn ter analyse aangeboden aan ALcontrol bv te
Rotterdam. ALcontrol bv is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd ISO/IEC
17025 en erkend door het Ministerie van IenM voor de 'Analyse milieuhygiënisch
bodemonderzoek' (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 2 zijn per mengmonster de individuele grondmonsters
en de zintuiglijke waarnemingen weergegeven.
Tabel 2: Monstersamenstelling en zintuiglijke waarnemingen.
Analysemonster
mmbg

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

mmog

1,00 - 2,00

Deelmonsters

Opmerkingen / veldwaarnemingen

Aangevraagde analyses

01
02
03
04
05
06
01
01
02
02

-

Standaardpakket

-

Standaardpakket

(0,00
(0,00
(0,04
(0,00
(0,00
(0,20
(1,30
(1,50
(1,00
(1,50

-

0,50)
0,50)
0,50)
0,50)
0,50)
0,50)
1,50)
2,00)
1,50)
2,00)

- : geen bijzonderheden waargenomen;
sporen/resten: <1% antropogene bijmenging;
zwak: 1%-5% antropogene bijmenging;
matig: 5%-15% antropogene bijmenging;
sterk: 15%-50% antropogene bijmenging.

De grondmengmonsters zijn geanalyseerd op een standaardpakket voor grond (bestaande
uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK, PCB,
minerale olie, lutum en organische stof).
De grondwatermonsters zijn geanalyseerd op een standaardpakket voor grondwater
(bestaande uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink,
minerale olie, vluchtige aromatische en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen).
Alle analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5.
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4.

Interpretatie en toetsing

4.1.

Wijze van beoordeling en toetsing

Wet bodembescherming
De beoordeling en interpretatie van de analyseresultaten van de grond en het grondwater
geschiedt op basis van respectievelijk het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit en de
Circulaire bodemsanering. In deze beleidstukken wordt onderscheid gemaakt in twee
verschillende toetsingsniveaus:
▪ 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
belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld
door de achtergrondwaarde (AW), voor grondwater door de streefwaarde (S);
▪ het toetsingsniveau dat aangeeft waarboven ernstige vermindering of dreigende
vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens,
dier en plant. Getalsmatig wordt dit voor zowel grond als grondwater ingevuld door de
interventiewaarde (I).
De interpretatie en toetsing heeft plaatsgevonden middels de Bodem Toets en Validatieservice
(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
analyseresultaten (oftewel meetwaarden) van de grond en het grondwater zijn respectievelijk
getoetst aan testcode T12 (Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb) en T13 (Beoordeling
kwaliteit van grondwater volgens Wbb). Voordat de meetwaarden van grond kunnen worden
getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden dienen deze op basis van het lutum- en/of
organischestofgehalte van de bodem gecorrigeerd te worden naar gestandaardiseerde waarden
(GSSD). Voor grondwater vindt er geen correctie plaats. Om de mate van verontreiniging aan
te geven wordt voor grond en grondwater een indexwaarde berekend (Index = (GSSD - AW) /
(I - AW)). Is deze indexwaarde voor een parameter groter dan 1,0 is sprake van een ernstig
bodemverontreiniging. Als de waarde groter is dan 0,5 dan bestaat er een vermoeden dat er
een ernstige bodemverontreiniging aanwezig is. Nader onderzoek is in deze situatie vaak
wenselijk/noodzakelijk. Met spreekt dan van matig verontreinigd (voormalige tussenwaarde).
In tabel 3 is weergeven wat deze indexwaarde voor de grond en het grondwater betekend en
hoe overschrijdingen worden weergeven in de toetsingstabellen.
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Tabel 3: Toetsingsniveaus en weergave in tabellen
indexwaarde

betekenis

<0

>0 <0,5

>0,5 <1,0

>1,0

4.2.

weergave in
tabellen

Niet verontreinigd (schoon).
Het concentratieniveau van de parameter geeft aan dat sprake is van een
goede bodemkwaliteit. Er is geen sprake van een verontreiniging.
Licht verontreinigd.
Het concentratieniveau van de parameter is hoger dan de achtergrond- of
streefwaarde. Ondanks de lichte verhoging kan voor de parameter uitgegaan
worden van verwaarloosbare risico's.
Matig verontreinigd.
Het concentratieniveau van de parameter is dermate verhoogd dat het
vermoeden bestaat dat er een ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.
Nader onderzoek is wenselijk/noodzakelijk.
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.

>AW en < I
of
>S en < I

Index >0,5

>I

Toetsing van de analyseresultaten

De toetsing van de analyseresultaten voor de (boven- en onder)grond en het grondwater is
weergegeven in bijlage 4. Een samenvatting van de toetsing is weergegeven in tabel 4 en 5.
In deze tabellen zijn uitsluitend de verhoogde parameters weergegeven.
Tabel 4: Toetsing van de analyseresultaten (grond)
Analysemonster
mmbg

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

mmog

1,00 - 2,00

Deelmonsters

> AW en <= I

>I

Index >0,5

01
02
03
04
05
06
01
01
02
02

lood

-

-

-

-

-

(0,00
(0,00
(0,04
(0,00
(0,00
(0,20
(1,30
(1,50
(1,00
(1,50

-

0,50)
0,50)
0,50)
0,50)
0,50)
0,50)
1,50)
2,00)
1,50)
2,00)

-: geen gehalte hoger dan de betreffende toetsingswaarde;
>AW en <=I: het gehalte is hoger dan de achtergrondwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd);
>I: het gehalte is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd);
Index >0,5: berekend door (Gestandaardiseerde waarde - AW) / (I - AW).

Tabel 5: Toetsing van de analyseresultaten (grondwater)
Analysemonster
01-1-1

Filterstelling
(m -mv)
2,20 - 3,20

> S en <=I

>I

Index >0,5

-

-

-

-: geen concentratie hoger dan de betreffende toetsingswaarde;
>S en <=I: de concentratie is hoger dan de streefwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd);
>I: de concentratie is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd);
Index >0,5: berekend door (Gestandaardiseerde waarde - S) / (I – S).
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5.

Bespreking resultaten

5.1.

Grond

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de boven- en ondergrond geen bijmengingen
waargenomen of waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke verontreiniging van de
bodem. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Analytisch is een zeer licht
verhoogd gehalte lood aangetroffen. De overige parameters zijn niet verhoogd boven de
achtergrondwaarde. Er is geen direct verklaring voor de verhoging van het loodgehalte.
Mogelijk is de verhoging ontstaan door het gebruik van de locatie. Het hier aangetroffen
gehalte is zeer gering en geeft geen aanleiding tot vervolgonderzoek.

5.2.

Grondwater

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen bijzonderheden waargenomen die
duiden op een mogelijke verontreiniging van het grondwater. Analytisch is in het
grondwater geen van de geanalyseerde parameters in een verhoogde concentratie
aangetroffen. De analyseresultaten komen overeen met de zintuiglijke waarnemingen.

5.3.

Hypothese

Door het licht verhoogde gehalte lood in de grond dient de opgestelde hypothese
‘onverdachte locatie’ verworpen te worden.
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6.

Samenvatting en conclusies

Door MILON bv te Schijndel is in opdracht van de heer drs. ing. C. den Hertog, namens De
Roever Omgevingsadvies te Schijndel een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De
onderzoekslocatie is gelegen aan de Langeweg 40 te Kruisland. Het onderzoek is uitgevoerd
in verband met de bestemmingsplanwijziging en de bouwplannen op de locatie, volgens het
onderzoeksprotocol NEN 5740. Hieronder zijn de onderzoeksresultaten samengevat.
Vooronderzoek
De onderzoekslocatie en directe omgeving heeft altijd een agrarische bestemming gehad.
De bebouwing van het woonhuis dateert van 1905, de garage van 1960 en bijgebouwen van
1930. Rond 1982 heeft er een groentekwekerij op de locatie gezeten. Meer informatie
hierover is niet bekend.
Bij de opdrachtgever, omgevingsdienst en het bodemloket zijn geen gegevens bekend over
verdachte bodemactiviteiten of onder- en/of bovengrondse tanks. Er is geen informatie over
eventuele ophooglagen noch is de locatie vanuit het verleden asbestverdacht geweest. De
locatie heeft een middelhoge archeologische verwachtingswaarde en zijn er aanwijzingen
voor (niet gesprongen) conventionele explosieven.
Op basis van het vooronderzoek wordt ter plaatse van de onderzoekslocatie geen
bodemverontreiniging verwacht. Daarom is conform NEN 5740 de hypothese ‘onverdachte
locatie’ opgesteld. De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 772 m2.
Onderzoeksresultaten
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de boven- en ondergrond geen bijmengingen
waargenomen of waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke verontreiniging van de
bodem. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. In tabel 6 zijn de
analyseresultaten samengevat.
Tabel 6: Onderzoeksresultaten grond en grondwater.
Onderzoeksresultaten grond en grondwater
bovengrond

lood

licht verhoogd

ondergrond

-

grondwater

-

-: geen parameter verhoogd.

Conclusie en aanbevelingen
Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de
onderzoekslocatie. Er is ten hoogste een licht verhoogd gehalte in de bovengrond
aangetroffen. Wat betreft de milieuhygiënische bodemkwaliteit bestaat er ons inziens geen
belemmering voor het huidige en toekomstige gebruik van de locatie. Vervolgonderzoek
naar het licht verhoogde loodgehalte wordt niet zinvol geacht.
Dit verkennend 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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klei
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geen geur
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zand
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Datum: 02-10-2017
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Veldwerker: M.H.J. (Mark) Schalkx

Veldwerker: M.H.J. (Mark) Schalkx
0

0
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Klei, uiterst zandig, zwak
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Edelmanboor

1
50

-50

Klei, matig zandig, licht
beigebruin, Edelmanboor

Klei, zwak zandig, licht
grijsbeige, Edelmanboor

3

Klei, zwak zandig, licht
beigebruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig
siltig, donker grijsbruin

3
Zand, matig fijn, matig
siltig, donker grijsbruin,
Edelmanboor

200

Zand, sterk siltig, licht
beigegrijs

150

-150

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

5

100

-100

130

4

-200

50

-50

2
100

-150

braak
Klei, uiterst zandig, zwak
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

1

2

-100

0

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, licht bruinbeige

4
200

-200

-250

-300
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Boring 03

Boring 04

Datum: 02-10-2017

Datum: 02-10-2017

Veldwerker: M.H.J. (Mark) Schalkx

Veldwerker: M.H.J. (Mark) Schalkx
0
4

0

tegel

1
50

-50

0

0

Klei, zwak zandig, zwak
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

50

-50

Boring 06

Datum: 02-10-2017

Datum: 02-10-2017

Veldwerker: M.H.J. (Mark) Schalkx

Veldwerker: M.H.J. (Mark) Schalkx
0

weiland
Klei, matig zandig, zwak
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

1

Klei, matig zandig, zwak
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

1

Boring 05

0

0
6

0

1

20

2
-50

50

-50

weiland

50

klinker
Zand, matig fijn, zwak
siltig, licht grijsbeige,
Edelmanboor
Klei, zwak zandig, licht
beigegrijs, Edelmanboor

Bijlage 4

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster
Certificaatcode
Deelmonsters
Monstertraject (m -mv)
Humus
Lutum
Monsterconclusie

mmbg
12630839
01, 02, 03, 04, 05, 06
0,00 - 0,50
3,6
15
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Meetw
GSSD Index =0,5

% ds
% ds

OVERIG
Droge stof
Lutum
Organische stof (humus)
Artefacten
Aard artefacten

% w/w
%
%
g
-

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
molybdeen
nikkel
lood
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ds
ds
ds
ds
ds

PAK
naftaleen
fenanthreen
anthraceen
fluorantheen
benzo(a)anthraceen
chryseen
benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen
benzo(g,h,i)peryleen
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
PAK
PAK

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds

PCB`S
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (7) (som, 0.7 factor)
PCB (som 7)

µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg

MINERALE OLIE
Minerale olie C10 Minerale olie C30 Minerale olie C22 Minerale olie C12 minerale olie

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

C12
C40
C30
C22

81,0 (6)

81,1
15
3,6
<1
0

ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds

94
0,25
6,6
14
0,09
0,60
17
42
79

<5
<5
<5
<5
<20

139 (6)
0,34
9,6
19
0,11
0,60
24
52
110

10 (6)
10 (6)
10 (6)
10 (6)
<39

<0,01
0,04
<0,01
0,07
0,03
0,04
0,03
0,04
0,04
0,04
0,344

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4,9

<14

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

81,0 (6)

-0,02
-0,03
-0,14
-0
-0
-0,17
0
-0,05

<20
<0,2
<1,5
<5
<0,05
<0,5
<3
<10
<20

<53 (6)
<0,2
<3,6
<7
<0,05
<0,4
<6
<11
<33

-0,03
-0,07
-0,22
-0
-0,01
-0,45
-0,08
-0,18

-0,03

<5
<5
<5
<5
<20

18 (6)
18 (6)
18 (6)
18 (6)
<70

-0,02

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
0,07
-0,03

<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2

Geen toetsnorm aanwezig
kleiner dan de detectielimiet
<= Achtergrondwaarde
Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
<= Interventiewaarde
> Interventiewaarde
Heeft geen normwaarde
verhoogde rapportagegrens
Gestandaardiseerde meetwaarde
(GSSD - AW) / (I - AW)

Projectcode: 20171862

80,7
2,2
1,2
<1
0

<0,01
0,04
<0,01
0,07
0,03
0,04
0,03
0,04
0,04
0,04
0,34

mmog
12630839
01, 01, 02, 02
1,00 - 2,00
1,2
2,2
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Meetw
GSSD Index =0,5

<0,070

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4,9
-0,01

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
-0,04

<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<25

0,01

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
AW

WO

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

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

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

190

190

500

5000

40

40

METALEN
cadmium
kobalt
koper
kwik
molybdeen
nikkel
lood
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

MINERALE OLIE
minerale olie

mg/kg ds

PAK
PAK

mg/kg ds

1,5

6,8

PCB`S
PCB (som 7)

mg/kg ds

0,02

0,04

Projectcode: 20171862

ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds

IND

0,5

I

13
190
190
36
190
100
530
720

1

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster
Datum
Filterstelling (m -mv)
Monsterconclusie

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
molybdeen
nikkel
lood
zink
MINERALE OLIE
Minerale olie C10 Minerale olie C30 Minerale olie C22 Minerale olie C12 minerale olie

C12
C40
C30
C22

PAK
naftaleen
PAK
PAK
AROMATISCHE VERBINDINGEN
xylenen (som, 0.7 factor)
benzeen
ethylbenzeen
tolueen
xylenen (som)
xylenen (som)
meta-/para-xyleen (som)
ortho-xyleen
styreen (Vinylbenzeen)
som 16 aromatische oplosmiddelen
som 16 aromatische oplosmiddelen
FREONEN
1,2-dichloorpropaan
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,3-dichloorpropaan
1,1-dichloorpropaan
dichloorpropaan
dichloorpropaan
1.2-dichloorethenen (som, 0.7 facto
dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+
cis + trans-1,2-dichlooretheen
cis + trans-1,2-dichlooretheen
1,1-dichlooretheen
cis-1,2-dichlooretheen
trans-1,2-dichlooretheen
dichloormethaan
trichloormethaan (Chloroform)
tribroommethaan (bromoform)
tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen (Tri)
tetrachlooretheen (Per)
vinylchloride

Projectcode: 20171862

01-1-1
9-10-2017
2,20 - 3,20
Voldoet aan Streefwaarde
Meetw
GSSD Index =0,5

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

21
<0,20
<2
<2,0
<0,05
4,1
<3
<2,0
<10

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<25
<25
<25
<25
<50

µg/l

<0,02

21
<0,14
<1
<1,4
<0,04
4,1
<2
<1,4
<7

18(6)
18(6)
18(6)
18(6)
<35

<0,01

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,21
<0,2
<0,2
<0,2

<0,1
<0,1
<0,1

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,2
<0,1
<0,2

<0,21
<0,1
<0,1
<0,1

0

-0
-0,03
-0,01
0

-0,02

<0,77(2,14)

µg/l

µg/l

<0,2

<0,1

µg/l
µg/l

<0,2
<0,2

<0,1
<0,1

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

-0,03

<0,00020(11)

-

µg/l
µg/l
µg/l

-0,05
-0,05
-0,24
-0,23
-0,04
-0
-0,22
-0,23
-0,08

<0,42

-0

0,14
0,42

<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,2
<0,2
<0,1
<0,2
<0,2
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,2

<0,14
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1(14)
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

0,01
0,01

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

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
S
METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
molybdeen
nikkel
lood
zink

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

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

MINERALE OLIE
minerale olie

µg/l

50

PAK
naftaleen

µg/l

0,01

AROMATISCHE VERBINDINGEN
benzeen
ethylbenzeen
tolueen
xylenen (som)
styreen (Vinylbenzeen)
som 16 aromatische oplosmiddelen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,2
4
7
0,2
6

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
dichloorpropaan
cis + trans-1,2-dichlooretheen
1,1-dichlooretheen
dichloormethaan
trichloormethaan (Chloroform)
tribroommethaan (bromoform)
tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen (Tri)
tetrachlooretheen (Per)
vinylchloride

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

0,8
0,01
0,01
0,01
6

Projectcode: 20171862

S Diep

Indicatief

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

I

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

600

70

30
150
1000
70
300
150

0,01
7
7
0,01
0,01
24
0,01
0,01

80
20
10
1000
400
630
10
900
400
300
130
500
40
5
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Rotterdam, 06-10-2017

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20171862. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport
Langeweg 40

Orderdatum
02-10-2017
Startdatum
02-10-2017
Rapportagedatum 06-10-2017

20171862
- 1

12630839

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

mmbg mmbg 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (4-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (20-50)
mmog mmog 01 (130-150) 01 (150-200) 02 (100-150) 02 (150-200)

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

81.1
<1
geen

80.7
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

3.6

1.2

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

15

2.2

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

S
S
S
S
S
S
S
S
S

94
0.25
6.6
14
0.09
42
0.60
17
79

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

001

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kgds
S
<0.01
fenantreen
mg/kgds
S
0.04
antraceen
mg/kgds
S
<0.01
fluoranteen
mg/kgds
S
0.07
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
0.03
chryseen
mg/kgds
S
0.04
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
0.03
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
0.04
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
0.04
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
0.04
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
0.344
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
µg/kgds
PCB 52
µg/kgds
PCB 101
µg/kgds
PCB 118
µg/kgds
PCB 138
µg/kgds
PCB 153
µg/kgds
PCB 180
µg/kgds
som PCB (7) (0.7 factor)
µg/kgds

S
S
S
S
S
S
S
S

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

1)
1)
1)
1)

1)
1)
1)
1)

2)

2)

002

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
<3
<20

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.07

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

2)

2)

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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20171862
- 1

12630839

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

mmbg mmbg 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (4-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (20-50)
mmog mmog 01 (130-150) 01 (150-200) 02 (100-150) 02 (150-200)

Analyse

Eenheid

fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

Q

S

001
<5
<5
<5
<5
<20

002
<5
<5
<5
<5
<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Orderdatum
02-10-2017
Startdatum
02-10-2017
Rapportagedatum 06-10-2017

Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1
2

Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten

Grond (AS3000)

aard van de artefacten

Grond (AS3000)

organische stof (gloeiverlies)

Grond (AS3000)

lutum (bodem)

Grond (AS3000)

barium

Grond (AS3000)

cadmium

Grond (AS3000)

kobalt

Grond (AS3000)

koper

Grond (AS3000)

kwik

Grond (AS3000)

lood

Grond (AS3000)

molybdeen

Grond (AS3000)

nikkel

Grond (AS3000)

zink

Grond (AS3000)

naftaleen

Grond (AS3000)

fenantreen

Grond (AS3000)

antraceen

Grond (AS3000)

fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)antraceen

Grond (AS3000)

chryseen

Grond (AS3000)

benzo(k)fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)pyreen

Grond (AS3000)

benzo(ghi)peryleen

Grond (AS3000)

indeno(1,2,3-cd)pyreen

Grond (AS3000)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
PCB 28

Grond (AS3000)

Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000):
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-ISO 16772)
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

PCB 52

Grond (AS3000)

PCB 101

Grond (AS3000)

PCB 118

Grond (AS3000)

PCB 138

Grond (AS3000)

PCB 153

Grond (AS3000)

PCB 180

Grond (AS3000)

som PCB (7) (0.7 factor)

Grond (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Conform AS3010-8
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001

Y6630673
Y6631739

02-10-2017
02-10-2017

02-10-2017
02-10-2017

ALC201
ALC201
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Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001
001
002
002
002
002

Y6631738
Y6631731
Y6631715
Y6630596
Y6631737
Y6631725
Y6630682
Y6630599

02-10-2017
02-10-2017
02-10-2017
02-10-2017
02-10-2017
02-10-2017
02-10-2017
02-10-2017

02-10-2017
02-10-2017
02-10-2017
02-10-2017
02-10-2017
02-10-2017
02-10-2017
02-10-2017

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Rotterdam, 12-10-2017

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20171862. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01-1-1 01 (220-320)

Analyse

Eenheid

Q

001

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

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

S
S
S
S
S
S
S
S
S

21
<0.20
<2
<2.0
<0.05
<2.0
4.1
<3
<10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

1)
1)
1)
1)

1)
1)
1)
1)

2)

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
µg/l
S
<0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
µg/l
S
1,2-dichloorethaan
µg/l
S
1,1-dichlooretheen
µg/l
S
cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
som (cis,trans) 1,2µg/l
S
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
µg/l
S
1,1-dichloorpropaan
µg/l
S
1,2-dichloorpropaan
µg/l
S
1,3-dichloorpropaan
µg/l
S
som dichloorpropanen (0.7
µg/l
S
factor)
tetrachlooretheen
µg/l
S
tetrachloormethaan
µg/l
S
1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S
1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S
trichlooretheen
µg/l
S
chloroform
µg/l
S
vinylchloride
µg/l
S
tribroommethaan
µg/l
S

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42

2)

2)

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01-1-1 01 (220-320)

Analyse

Eenheid

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Q

S

Blad 3 van 5

001

<25
<25
<25
<25
<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1
2

Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

barium

Grondwater (AS3000)

cadmium

Grondwater (AS3000)

kobalt

Grondwater (AS3000)

koper

Grondwater (AS3000)

kwik

Grondwater (AS3000)

lood

Grondwater (AS3000)

molybdeen

Grondwater (AS3000)

nikkel

Grondwater (AS3000)

zink

Grondwater (AS3000)

benzeen

Grondwater (AS3000)

tolueen

Grondwater (AS3000)

ethylbenzeen

Grondwater (AS3000)

o-xyleen

Grondwater (AS3000)

p- en m-xyleen

Grondwater (AS3000)

xylenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

styreen

Grondwater (AS3000)

naftaleen

Grondwater (AS3000)

1,1-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,1-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

cis-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

trans-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan

Grondwater (AS3000)

Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-ENISO 11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-ENISO 11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-4
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

1,1-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

1,3-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

som dichloorpropanen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)
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totaal olie C10 - C40
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Grondwater (AS3000)
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Idem
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Idem
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Idem
Idem
Idem
Idem
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Bijlage 6

Verantwoording Veldwerkzaamheden
projectnummer: 20171862
projectnaam en plaats: Langeweg 40, Kruisland
Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd:
- Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
grondmonsters en waterpassen (protocol 2001)
- Het nemen van grondwatermonsters (protocol 2002)
protocol

Datum/Periode

2001

2 oktober 2017

Ondertekening veldwerker*

M.H.J. (Mark) Schalkx
2002

9 oktober 2017

R.C.J. (Reinoud) de Jong
* Door ondertekening verklaart de veldwerker de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de
opdrachtgever te hebben uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 'Veldwerk bij
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’.

Documentnummer: 2.2.14
revisiedatum 09-01-2014
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1. INLEIDING
De initiatiefnemer heeft het voornemen om ter plaatste van het plangebied aan de
Langeweg 40 te Kruisland het bestemmingsplan aan te passen van ‘Agrarisch’ naar
‘Wonen’. Daarnaast heeft de initiatiefnemer het voornemen om de vorm van het
bouwvlak aan te passen.
Voor deze ruimtelijke ontwikkeling is een wijziging van het bestemmingsplan
noodzakelijk.
Het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.

Afbeelding 1. Locatie plangebied
Bron: Bing Maps, Kadaster

Op afbeelding 2 is het exacte plangebied weergegeven. Het plangebied is in detail
weergegeven in bijlage I.
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Afbeelding 2. Plangebied
Wijziging bestemmingsplan

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door het wegverkeer in de
omgeving op het plangebied beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van
het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In
hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.
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2. UITGANGSPUNTEN
2.1. Geluidzones
Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het
bepalen van de geluidbelasting op het plangebied. De omvang van de geluidzone van een
weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het
aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.
Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is
gelegen binnen een woonerf.
Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh
Aantal rijstroken

GELUIDZONE*
stedelijk gebied

buitenstedelijk gebied

1 of 2

200 meter

250 meter

3 of 4

350 meter

400 meter

5 of meer

350 meter

600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan
het uiteinde van een weg

Het plangebied ligt binnen de zone van de Langeweg, Tweede Boutweg en Vosberg.
In de omgeving van het plangebied bevinden zich daarnaast geen wegen met een
maximumsnelheid van 30 km/uur.
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting
staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde
bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden
voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel
83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.
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Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh
Ligging object

Stedelijk gebied

Buitenstedelijk
gebied

Situatie*

Waarde

voorkeursgrenswaarde

48 dB

nieuwe woning

63 dB

vervangende nieuwbouw

68 dB

Voorkeursgrenswaarde

48 dB

nieuwe woning

53 dB

agrarische bedrijfswoning

58 dB

vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom

58 dB

vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg

63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden
andere waarden.

Het plangebied en de geplande vervangende nieuwbouw ligt buiten de bebouwde kom.
De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 58
dB.
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder
Bij geluidberekeningen op de gevels van woningen mag rekening gehouden worden met
het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe
een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en
wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en
meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:
- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
o overige situaties: aftrek 2 dB.
De toegestane snelheid op de Langeweg, Tweede Boutweg en Vosberg bedraagt 60
km/uur. De aftrek voor elk van deze wegen bedraagt 5 dB.
In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.
2.4. Rekenmethode en gegevensbronnen
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu (versie
4.30, module RMW 2012).
De gegevens van de Langeweg zijn aangeleverd door de gemeente Steenbergen
(etmaalintensiteit en verdeling MVT/vrachtverkeer). De overige verdelingen zijn geschat
door middel van het programma ‘VI-Lucht & Geluid’ van het kenniscentrum infomil. De
gegevens van de Tweede Boutweg en Vosberg zijn niet bekend. Deze wegen zijn enkel
toegankelijk voor bestemmingsverkeer, hierdoor zijn de verkeersgegevens bepaald door
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middel van het model ‘Verkeersgeneratie + Parkeren’. Voor de verdelingen van de
Tweede Boutweg en Vosberg is aangesloten bij de verdelingen van de Langeweg.
De gegevens zijn aangeleverd en berekend voor het jaar 2027 en zijn opgenomen in
bijlage I. In bijlage I is ook een overzicht van onze interpretatie van de aangeleverde
gegevens opgenomen.
Omdat rekening gehouden wordt met vervangende nieuwbouw met eenzelfde
bouwoppervlak en locatie, is de oude woning gemodelleerd. De exacte vormgeving van
de nieuwbouw is nog niet bekend. Hiervoor is een extra berekening toegevoegd die de
geluidscontouren in het gehele bouwvlak inzichtelijk maakt. Deze geluidscontouren
kunnen in de toekomst geraadpleegd worden om een nieuwe locatie voor de woning te
kiezen. De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook
verblijfsruimtes kunnen bevinden. Voor verblijfruimtes op de begane grond en 1e etage is
uitgegaan van een rekenhoogte van respectievelijk 1,5 en 4,5 meter.
Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende (zachte) bodem,
met uitzondering van reflecterende (harde) bodemdelen.
De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit
topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de
beschikbare bronnen via internet.
Op afbeeldingen 3 en 4 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.

Afbeelding 3. Rekenmodel, 3d-weergave
Kijkhoek vanuit zuiden
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Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave
Kijkhoek vanuit noordwesten

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.
De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten,
verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.
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3. REKENRESULTATEN
3.1. Algemeen
Voor de gezoneerde wegen zijn geluidsberekeningen uitgevoerd. De rekenresultaten van
de Tweede Boutweg en Vosberg zijn dermate laag dat deze geen tot een zeer kleine
bijdrage leveren aan de geluidsbelasting. In het vervolg van het rapport wordt enkel de
Langeweg als aparte gezoneerde weg uitgelicht.
Conform het geluidbeleid van de gemeente Steenbergen is daarnaast de cumulatieve
geluidbelasting door alle wegen (incl. Tweede Boutweg en Vosberg) in de omgeving
berekend in het kader van een goede ruimtelijke ordening.
De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel
('invallend geluidsniveau').
3.2. Geluidbelasting vanwege de Langeweg
Op afbeelding 5 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet
overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Afbeelding 5. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Langeweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter
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Toetsing
De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De geluidbelasting bedraagt
op zijn hoogst 58 dB.
3.3. Hogere waarden en maatregelen
Een hogere waarde is nodig voor de geveldelen waar de voorkeursgrenswaarde van 48
dB ten aanzien van de Langeweg wordt overschreden: in totaal 10 geveldelen.
Conform gangbaar ontheffingenbeleid wordt bij een verzoek om hogere waarden
onderzocht of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door:
1. bronmaatregelen, zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdek;
2. overdrachtsmaatregelen, zoals het toepassen van een afschermende voorziening;
3. maatregelen bij de ontvanger, zoals het toepassen van dove gevels (gevels
zonder te openen delen die grenzen aan een verblijfsruimte).
Wanneer maatregelen onvoldoende effect hebben of niet gewenst zijn om redenen van
stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, dan kan het
bevoegd gezag hogere waarden vaststellen.
Bronmaatregelen
Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of
het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.
Over het algemeen is het vervangen van het wegdektype voor de realisatie van dit aantal
woningen niet reëel. Of het aanpassen van het wegdektype een doelmatige investering
is, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente).
Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de
verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar
zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het realiseren van dit aantal
woningen vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.
Overdrachtsmaatregelen
Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen tot de
weg kan leiden tot lagere geluidniveaus.
Een afschermende wand tussen de te realiseren woningen en de Langeweg is uit
stedenbouwkundig oogpunt niet mogelijk. Bovendien zullen de kosten voor een scherm
niet opwegen tegen het gewenste effect of een betere geluidsisolatie bij het realiseren
van dit aantal woningen. Of het realiseren van een scherm een doelmatige investering is,
is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente).
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een geluidsluwe gevel die ruim binnen de
voorkeursgrenswaarde valt.
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3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen
Op afbeelding 6 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een
compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Afbeelding 6. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

3.4.1. Woon- en verblijfsklimaat
Voor een beoordeling van het woon- en verblijfsklimaat is inzicht in de gecumuleerde
geluidbelasting noodzakelijk. Bij de gecumuleerde geluidbelasting worden de Langeweg,
Tweede Boutweg en Vosberg betrokken.
Voor wegen met een maximaal toegestane snelheid van 70 km/uur wordt conform artikel
110g van de Wet geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012
artikel 3.4, een aftrek van 5 dB gehanteerd in verband met het stiller worden van het
wegverkeer (zie paragraaf 2.3). Wegen in een 30 km/uur-zone hebben geen geluidzone
en worden niet getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit jurisprudentie1 blijkt dat bij de
beoordeling van het woon- en verblijfsklimaat de aftrek conform artikel 110g van de Wet
geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 toch wordt gehanteerd.

1

Raad van State zaaknummer 201304862/3/R2 van 29 juli 2015
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Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de
geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 6 en in bijlage IV, verminderd met 5
dB (maximaal 58 dB op de voorgevel).
3.4.2. Bouwbesluit
Voor het verkrijgen van een bouwvergunning (bij woonbestemmingen) is het
noodzakelijk dat wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de
gevels. Conform het Bouwbesluit 2012 (artikel 3, lid 1) moet bij een woonfunctie de
karakteristieke geluidwering (GA;k) van de uitwendige scheidingsconstructie, die de
scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, tenminste gelijk zijn aan
het verschil tussen de geluidbelasting op dat geveldeel en 33 dB, met een minimumeis
van 20 dB.
Voor de geluidbelasting wordt conform het Bouwbesluit (formeel) per weg uitgegaan van
de verleende hogere waarde. Wegen in een 30 km/uur-zone dragen niet bij aan een
hogere waarde, aangezien deze niet gezoneerd zijn. Omdat bij aanwezigheid van
meerdere wegen de feitelijke geluidbelasting hoger zal zijn dan van een enkele weg
wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) uitgegaan
van de cumulatieve geluidbelasting inclusief wegen in een 30 km/uur-zone.
Bij het bepalen van de vereiste karakteristieke geluidwering (GA;k) bedraagt de aftrek
conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 (lid 1 onder e) 0
dB. Bij het bepalen van de geluidwering van gevels kan worden uitgegaan van de
geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 6 en in bijlage IV (maximaal 63 dB
op de voorgevel).
Het Bouwbesluit gaat ervan uit dat de karakteristieke geluidwering van een gevel van
normale bouwkundige opzet ten minste 20 dB bedraagt. Tot een geluidbelasting van 53
dB kan worden volstaan met deze minimale geluidwering.
Ter plaatse van 10 toetspunten wordt de cumulatieve geluidbelasting van 33 dB (vereist
binnenniveau) + 20 dB (minimale geluidwering) = 53 dB overschreden. Voor deze
geveldelen kan voor de karakteristieke geluidwering Ga;k niet zonder meer worden
volstaan met de minimale waarde van 20 dB uit het Bouwbesluit. De cumulatieve
geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 63 dB (voorgevel).
Aangeraden wordt om bij het definitieve ontwerp van het pand nader te onderzoeken of
de karakteristieke geluidwering van deze (mogelijke) geveldelen voldoet aan de eisen uit
het Bouwbesluit 2012. Dit is alleen noodzakelijk als deze geveldelen een scheiding tussen
een verblijfsruimte en de buitenlucht vormen.
Voor de overige geveldelen (achtergevel) kan voor de karakteristieke geluidwering Ga;k
worden volstaan met de minimale waarde van 20 dB uit het Bouwbesluit. Nader
onderzoek naar de geluidwering van deze gevel is niet noodzakelijk.
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3.5. Geluidscontouren bouwvlak
De opdrachtgever heeft aangegeven dat het in de toekomst de wens is om de bestaande
woning te slopen en te vervangen door een nieuwe woning elders in het bouwvlak. Om
de vrijheid te behouden om deze woning overal in het bouwvlak te realiseren zijn naast
de eerdere berekeningen op de ‘oude’ bestaande woning geluidscontouren gemodelleerd
(met toetspunten op de randen van het bouwvlak). Deze geluidscontouren geven een
beeld over de geluidniveaus op het gehele bouwvlak. Deze contouren zijn inclusief exacte
waarden te vinden op afbeelding 7 en 8. In bijlage IV zijn de rekenresultaten
toegevoegd.

Afbeelding 7. Geluidbelastingen en contouren Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Langeweg
Berekende geluidbelastingen aan de rand van het bouwvlak op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter
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Afbeelding 8. Geluidbelastingen en contouren Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen aan de rand van het bouwvlak op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter
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4. CONCLUSIES
In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op het plangebied aan de
Langeweg 40 te Kruisland berekend.
Uit het onderzoek blijkt dat een hogere waarde procedure moet worden gevolgd. De
maximaal te ontheffen grenswaarde van 58 dB wordt niet overschreden. Maatregelen om
de geluidbelasting terug te dringen tot de voorkeursgrenswaarde zijn niet mogelijk of
niet gewenst.
Aangeraden wordt om bij het definitieve ontwerp van het pand nader te onderzoeken of
de karakteristieke geluidwering van deze geveldelen voldoet aan de eisen uit het
Bouwbesluit 2012. Hierbij kan rekening gehouden worden met een maximale
geluidsbelasting van 63 dB. Dit is alleen noodzakelijk als deze geveldelen een scheiding
tussen een verblijfsruimte en de buitenlucht vormen.
Bij het realiseren van een nieuwe woning op het bouwvlak wordt geadviseerd om
rekening te houden met enerzijds de locatie (geluidniveaus van 64 dB aan de wegzijde
en 55 dB aan de achterzijde) en daarnaast de benodigde geluidwering van de
desbetreffende gevels.
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BIJLAGE I. Gegevens
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VI-Lucht & Geluid
Invoer algemeen
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Invoer huidige situatie
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naam van het model
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aanvullende vragen:
is de weg onderdeel van de aan/afvoerroute van een bedrijventerrein ?
is de weg onderdeel van een voorkeurroute voor vrachtverkeer ?
ligt de weg in een gebied waarvoor venstertijden gelden ?
ligt de weg in een gebied waar een nachtelijk parkeerverbod voor vrachtverkeer geldt ?
Invoer toekomstige situatie
naam van het model
prognosejaar
periode van de dag
vrachtverkeer apart geteld
aantal personenauto's
etmaalfactor personenauto's
aantal vrachtauto's
etmaalfactor vrachtauto's
geschat aantal autobussen per etmaal (twee richtingen) in 2027
aanvullende vragen:
wordt de weg onderdeel van de aan/afvoerroute van een bedrijventerrein ?
wordt de weg onderdeel van een voorkeurroute voor vrachtverkeer ?
ligt de weg in een gebied waarvoor venstertijden gaan gelden ?
ligt de weg in een gebied waar een nachtelijk parkeerverbod voor vrachtverkeer gaat gelden ?

10-2-2017 11:56
Steenbergen (pc4: 4756, stedelijkheidsgraad 5)
Langeweg
Buiten de bebouwde kom; 1x2; snelheid max. 80 km/h; met fietsvoorzieningen

verkeersmodel
Gemeente Steenbergen
2017
etmaal weekdag
vrachtverkeer bekend
2.259
1,0
141
1,0
0
nee
nee
nee
nee

Gemeente Steenbergen
2027
etmaal weekdag
vrachtverkeer bekend
2.230
1,0
150
1,0
0
nee
nee
nee
nee

jaarlijks autonoom groeipercentage intensiteit (uit model)
jaarlijks autonoom groeipercentage voor fractie middelzwaar vrachtverkeer
jaarlijks autonoom groeipercentage voor fractie zwaar vrachtverkeer

-0,1%
0,7%
0,8%

Uitvoer
Grootheid
Intensiteit personenauto's [mvt]
Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer [mvt]
Intensiteit zwaar vrachtverkeer [mvt]
Intensiteit bus [mvt]
Totale intensiteit [mvt]
Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit
Fractie personenauto's
Fractie middelzwaar vrachtverkeer
Fractie zwaar vrachtverkeer
Fractie bus

Grootheid
Intensiteit personenauto's [mvt]
Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer [mvt]
Intensiteit zwaar vrachtverkeer [mvt]
Intensiteit bus [mvt]
Totale intensiteit [mvt]
Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit
Fractie personenauto's
Fractie middelzwaar vrachtverkeer
Fractie zwaar vrachtverkeer
Fractie bus

Grootheid
Intensiteit personenauto's [mvt]
Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer [mvt]
Intensiteit zwaar vrachtverkeer [mvt]
Intensiteit bus [mvt]
Totale intensiteit [mvt]
Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit
Fractie personenauto's
Fractie middelzwaar vrachtverkeer
Fractie zwaar vrachtverkeer
Fractie bus

Grootheid
Intensiteit personenauto's [mvt]
Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer [mvt]
Intensiteit zwaar vrachtverkeer [mvt]
Intensiteit bus [mvt]
Totale intensiteit [mvt]
Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit
Fractie personenauto's
Fractie middelzwaar vrachtverkeer
Fractie zwaar vrachtverkeer
Fractie bus

2017
Gem. uur Dag
146
6
3

Etmaal
2.259
92
49
0
2.400

155
0,065
0,941
0,040
0,019

0,941
0,039
0,020
0,000

2020
Gem. uur Dag
145
6
3

Etmaal
2.250
94
50
0
2.394

155
0,065
0,940
0,041
0,020

0,940
0,039
0,021
0,000

78
0,032
0,962
0,022
0,016

29
0,012
0,916
0,050
0,034

Gem. uur Avond Gem. uur Nacht
75
26
2
1
1
1
78
0,032
0,961
0,022
0,017

28
0,012
0,914
0,051
0,035

2027 (NU + 10 jaar)
Gem. uur Dag
Gem. uur Avond Gem. uur Nacht
144
74
26
7
2
2
3
1
1

Etmaal
2.230
98
52
0
2.380

154
0,065
0,937
0,043
0,021

0,937
0,041
0,022
0,000

2030
Gem. uur Dag
143
7
3

Etmaal
2.221
100
53
0
2.374

153
0,065
0,935
0,044
0,021

0,936
0,042
0,022
0,000

Uurintensiteit
Licht
Middel
Zwaar

Gem. uur Avond Gem. uur Nacht
75
26
2
1
1
1

77
0,032
0,959
0,024
0,018

28
0,012
0,910
0,053
0,037

Gem. uur Avond Gem. uur Nacht
74
26
2
2
1
1
77
0,032
0,958
0,024
0,018

28
0,012
0,908
0,054
0,037

2027 Verkeersgegevens
Totaal etmaal:
2380
dag
avond
nacht
6,46
3,24
1,19
93,66
95,89
91,02
4,27
2,35
5,31
2,07
1,76
3,67

Toegepaste gegevens

Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren
voorziening: wonen
gemiddelde woning (excl. kamerverhuur en serviceflats)

Functieprofiel
grootte

10 woningen

gemeente

Steenbergen

ligging

buitengebied

Mobiliteitsprofiel - op basis defaultwaarden
autogebruik klanten/bezoekers

n.v.t. %

autobezetting klanten/bezoekers

n.v.t. pers/auto

autogebruik werknemers

n.v.t. %

autobezetting werknemers

n.v.t. pers/auto

% bezoekers maatgevende maand

8%

% bezoekers maatgevende openingsdag

15 %

% bezoekers maatgevend uur

n.v.t. %

verblijftijd bezoekers

n.v.t. min

Resultaat - Verkeersgeneratie
1

gemiddelde weekdag

54 mvt/etmaal +/- 6%

gemiddelde openingsdag

54 mvt/etmaal +/- 6%

maatgevende openingsdag (gemiddelde maand)

57 mvt/etmaal +/- 6% (gemiddelde werkdag)

maatgevende openingsdag (maatgevende maand)

57 mvt/etmaal +/- 6% (gemiddelde werkdag / gemiddeld)

2
3
4

Resultaat - Parkeren
obv mobiliteitsprofiel, minimaal

12 parkeerplaatsen

obv mobiliteitsprofiel, maximaal

20 parkeerplaatsen

03-10-2017

(c) 2013 Stichting CROW
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren
Toelichting
1 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen maandag tot en met zondag. De weekdag(etmaal)
of gemiddelde weekdag is (dus) een dag die overeenkomt met het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zondag. Deze
definitie wijkt in de verkeerskunde af van de gangbare definitie, die ‘gewone dag van de week, geen zondag’ luidt. Als bij de
uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend
zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.
2 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen dat de voorziening in gangbare situaties geopend
is. Voor detailhandelfuncties gaat het meestal om het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zaterdag. Voor
voorzieningen zoals apotheken of huisartsen en dergelijke (en de `gangbare werkfuncties`) gaat het meestal om het gemiddelde
van de dagen maandag tot en met vrijdag. Voor woonfuncties is de gemiddelde openingsdag gelijk aan de gemiddelde
weekdag. Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie
geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.
3 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week (voor een gemiddelde
maand). Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag. Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en
locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.
4 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week voor een maatgevende
maand. Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag. Als voor de maatgevende maand `gemiddeld` staat vermeld betekent dit dat er geen maatgevende
maand bekend is of de gemiddelde maand en maatgevende maand nagenoeg overeenkomen. Als bij de uitkomstem `n.v.t.`
staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de
combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

Achtergrond
De kengetallen in de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ en in deze rekentool zijn een hulpmiddel om
verkeers- en vervoeraspecten op een eenvoudige wijze inzichtelijk te maken in een proces van ruimtelijke ontwikkeling. Vervolgens
kunnen deze tijdig in het ruimtelijke ordeningsproces geïntegreerd worden.
Hoewel de kengetallen afkomstig zijn uit praktijksituaties, uit literatuur afkomstige gegevens en/of onderbouwde bewerkingen hiervan
(het principe van ‘best practice’) blijft het een instrument/hulpmiddel in ontwikkeling. Er kan en mag van de aangegeven waarden
en/of uitkomsten worden afgeweken. Zo dient een gebruiker bijvoorbeeld altijd zelf na te gaan of er geen meer recente studies,
gegevens of bronnen te verkrijgen zijn die het afwijken van de kengetallen noodzakelijk maken. Ook bekende invloeden van lokale
omstandigheden kunnen dat noodzakelijk maken. Aan de andere kant wordt aangeraden alleen af te wijken als hiervoor een
(gedegen) onderbouwing aanwezig is.
Berekeningen worden gemaakt aan de hand van de kengetallen uit de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie’. Door het bieden van keuzes voor enige aanvullende mogelijkheden in de berekeningen (zoals bijvoorbeeld het
corrigeren voor een ligging in een gemeente met een bepaalde stedelijkheidsgraad of het variëren met de mate van autogebruik van
klanten/bezoekers of van werknemers van een voorziening) kunnen afwijkende uitkomsten ontstaan. Ook door het rekenen met
wel/niet afgerond achterliggend datamateriaal kunnen geringe afwijkingen optreden ten opzichte van CROW-publicatie 317.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

03-10-2017

(c) 2013 Stichting CROW
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren
voorziening: wonen
gemiddelde woning (excl. kamerverhuur en serviceflats)

Functieprofiel
grootte

20 woningen

gemeente

Steenbergen

ligging

buitengebied

Mobiliteitsprofiel - op basis defaultwaarden
autogebruik klanten/bezoekers

n.v.t. %

autobezetting klanten/bezoekers

n.v.t. pers/auto

autogebruik werknemers

n.v.t. %

autobezetting werknemers

n.v.t. pers/auto

% bezoekers maatgevende maand

8%

% bezoekers maatgevende openingsdag

15 %

% bezoekers maatgevend uur

n.v.t. %

verblijftijd bezoekers

n.v.t. min

Resultaat - Verkeersgeneratie
1

gemiddelde weekdag

108 mvt/etmaal +/- 6%

gemiddelde openingsdag

108 mvt/etmaal +/- 6%

maatgevende openingsdag (gemiddelde maand)

114 mvt/etmaal +/- 6% (gemiddelde werkdag)

2
3
4

maatgevende openingsdag (maatgevende maand) 114 mvt/etmaal +/- 6% (gemiddelde werkdag / gemiddeld)

Resultaat - Parkeren
obv mobiliteitsprofiel, minimaal

23 parkeerplaatsen

obv mobiliteitsprofiel, maximaal

39 parkeerplaatsen

02-10-2017

(c) 2013 Stichting CROW
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren
Toelichting
1 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen maandag tot en met zondag. De weekdag(etmaal)
of gemiddelde weekdag is (dus) een dag die overeenkomt met het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zondag. Deze
definitie wijkt in de verkeerskunde af van de gangbare definitie, die ‘gewone dag van de week, geen zondag’ luidt. Als bij de
uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend
zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.
2 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen dat de voorziening in gangbare situaties geopend
is. Voor detailhandelfuncties gaat het meestal om het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zaterdag. Voor
voorzieningen zoals apotheken of huisartsen en dergelijke (en de `gangbare werkfuncties`) gaat het meestal om het gemiddelde
van de dagen maandag tot en met vrijdag. Voor woonfuncties is de gemiddelde openingsdag gelijk aan de gemiddelde
weekdag. Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie
geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.
3 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week (voor een gemiddelde
maand). Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag. Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en
locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.
4 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week voor een maatgevende
maand. Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag. Als voor de maatgevende maand `gemiddeld` staat vermeld betekent dit dat er geen maatgevende
maand bekend is of de gemiddelde maand en maatgevende maand nagenoeg overeenkomen. Als bij de uitkomstem `n.v.t.`
staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de
combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

Achtergrond
De kengetallen in de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ en in deze rekentool zijn een hulpmiddel om
verkeers- en vervoeraspecten op een eenvoudige wijze inzichtelijk te maken in een proces van ruimtelijke ontwikkeling. Vervolgens
kunnen deze tijdig in het ruimtelijke ordeningsproces geïntegreerd worden.
Hoewel de kengetallen afkomstig zijn uit praktijksituaties, uit literatuur afkomstige gegevens en/of onderbouwde bewerkingen hiervan
(het principe van ‘best practice’) blijft het een instrument/hulpmiddel in ontwikkeling. Er kan en mag van de aangegeven waarden
en/of uitkomsten worden afgeweken. Zo dient een gebruiker bijvoorbeeld altijd zelf na te gaan of er geen meer recente studies,
gegevens of bronnen te verkrijgen zijn die het afwijken van de kengetallen noodzakelijk maken. Ook bekende invloeden van lokale
omstandigheden kunnen dat noodzakelijk maken. Aan de andere kant wordt aangeraden alleen af te wijken als hiervoor een
(gedegen) onderbouwing aanwezig is.
Berekeningen worden gemaakt aan de hand van de kengetallen uit de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie’. Door het bieden van keuzes voor enige aanvullende mogelijkheden in de berekeningen (zoals bijvoorbeeld het
corrigeren voor een ligging in een gemeente met een bepaalde stedelijkheidsgraad of het variëren met de mate van autogebruik van
klanten/bezoekers of van werknemers van een voorziening) kunnen afwijkende uitkomsten ontstaan. Ook door het rekenen met
wel/niet afgerond achterliggend datamateriaal kunnen geringe afwijkingen optreden ten opzichte van CROW-publicatie 317.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

02-10-2017

(c) 2013 Stichting CROW
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Modeleigenschappen
Rapport:
Model:

De Roever Omgevingsadvies

Lijst van model eigenschappen
C01 Langeweg 40 Kruisland

Model eigenschap
Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode

C01 Langeweg 40 Kruisland
t.oerlemans
RMW-2012

Aangemaakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt met

t.oerlemans op 2-10-2017
t.oerlemans op 4-10-2017
Geomilieu V4.30

Dagperiode
Avondperiode
Nachtperiode
Samengestelde periode
Waarde
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren
Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Berekening volgens rekenmethode
Zoekafstand [m]
Max. reflectie afstand tot bron [m]
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]
Standaard bodemfactor
Zichthoek [grd]
Maximum reflectiediepte
Reflectie in woonwijkschermen
Geometrische uitbreiding
Luchtdemping
Luchtdemping [dB/km]
Meteorologische correctie
Waarde voor C0

07:00 - 19:00
19:00 - 23:00
23:00 - 07:00
Lden
Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
0
4
Bronresultaten
Groepsresultaten
RMG-2012
---1,00
2
1
Ja
Volledige 3D analyse
Conform standaard
0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Conform standaard
3,50

Geomilieu V4.30

4-10-2017 15:42:21

Modeleigenschappen

De Roever Omgevingsadvies

Commentaar

Geomilieu V4.30

4-10-2017 15:42:21

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Naam
LaWe
TwBo
VoBe

De Roever Omgevingsadvies

C01 Langeweg 40 Kruisland
versie C01 van Langeweg 40 Kruisland - Langeweg 40 Kruisland
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Omschr.
Langeweg
Tweede Boutweg
Vosberg

Geomilieu V4.30

Groep
Langeweg
Tweede Boutweg
Vosberg

ISO_H
0,00
0,00
0,00

ISO M.
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief

Type
Verdeling
Verdeling
Verdeling

Cpl
False
False
False

Cpl_W
1,5
1,5
1,5

Hbron
0,75
0,75
0,75

Helling
0
0
0

Wegdek
W0
W0
W9a

V(LV(D))
60
60
60

V(LV(A))
60
60
60

V(LV(N))
60
60
60

V(MV(D))
60
60
60

V(MV(A))
60
60
60

4-10-2017 15:43:28

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

Naam
LaWe
TwBo
VoBe

De Roever Omgevingsadvies

C01 Langeweg 40 Kruisland
versie C01 van Langeweg 40 Kruisland - Langeweg 40 Kruisland
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
V(MV(N))
60
60
60

V(ZV(D))
60
60
60

Geomilieu V4.30

V(ZV(A))
60
60
60

V(ZV(N))
60
60
60

Totaal aantal
2380,00
108,00
108,00

%Int(D)
6,46
6,46
6,46

%Int(A)
3,24
3,24
3,24

%Int(N)
1,19
1,19
1,19

%LV(D)
93,66
93,52
93,52

%LV(A)
95,89
95,80
95,80

%LV(N)
91,02
90,84
90,84

%MV(D)
4,27
4,36
4,36

%MV(A)
2,35
2,40
2,40

%MV(N)
5,31
5,41
5,41

%ZV(D)
2,07
2,12
2,12

%ZV(A)
1,76
1,80
1,80

%ZV(N)
3,67
3,75
3,75

4-10-2017 15:43:28

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

De Roever Omgevingsadvies

C01 Langeweg 40 Kruisland
versie C01 van Langeweg 40 Kruisland - Langeweg 40 Kruisland
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
Tp01
Tp02
Tp03
Tp04
Tp05

Omschr.
Toetspunt
Toetspunt
Toetspunt
Toetspunt
Toetspunt

Tp06

Toetspunt 6 zijgevel

1
2
3
4
5

voorgevel
zijgevel
zijgevel
zijgevel
actergevel

Geomilieu V4.30

X
86485,57
86489,83
86495,63
86499,16
86500,57

Y
399676,18
399674,77
399676,04
399676,57
399680,35

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Hoogte A
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Hoogte B
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

Hoogte C
------

Hoogte D
------

Hoogte E
------

Hoogte F
------

Gevel
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

86491,72

399681,16

0,00

Relatief

1,50

4,50

--

--

--

--

Ja

4-10-2017 15:43:28

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

De Roever Omgevingsadvies

C01 Langeweg 40 Kruisland
versie C01 van Langeweg 40 Kruisland - Langeweg 40 Kruisland
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
bestaand
bestaand
bestaand
bestaand
bestaand

Omschr.
false
false
false
false
false

Bf
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

bestaand
bestaand
bestaand
bestaand
bestaand

false
false
false
false
false

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

bestaand
bestaand
bestaand
bestaand
bestaand

false
false
false
false
false

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

bestaand
bestaand
bestaand
bestaand
bestaand

false
false
false
false
false

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

G0851.4b65
G0851.9eef
G0851.4131
G0851.a407
G0851.a3d1

rijbaan lokale weg
rijbaan lokale weg
inrit
inrit
rijbaan lokale weg

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

G0851.d373
G0851.7d61
G0851.77d8
G0851.ad86
G0851.0e0c

inrit
inrit
inrit
inrit
voetpad

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

G0851.c349
G0851.ac5d
G0851.403c
G0851.bd2b
G0851.653b

fietspad
inrit
fietspad
inrit
inrit

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

G0851.82cc
G0851.40b6

inrit
fietspad

0,00
0,00

Geomilieu V4.30

4-10-2017 15:43:28

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

De Roever Omgevingsadvies

C01 Langeweg 40 Kruisland
versie C01 van Langeweg 40 Kruisland - Langeweg 40 Kruisland
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
G0851.0e57
G0851.b57c
G0851.2310
G0851.6abf
G0851.a9f8

Omschr.
voetpad
inrit
inrit
inrit
inrit

Bf
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

G0851.f9f4
G0851.4ff2
G0851.c15b
G0851.a76b
G0851.ffc7

rijbaan lokale weg
rijbaan lokale weg
inrit
rijbaan lokale weg
voetpad

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

G0851.79ad
G0851.4c8d
G0851.8e6a
G0851.d359
G0851.b834

inrit
voetpad
rijbaan lokale weg
inrit
inrit

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

G0851.e164
G0851.890d
G0851.77ea
G0851.655e
G0851.9882

inrit
inrit
rijbaan lokale weg
inrit
fietspad

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

G0851.3d3f
G0851.ef33
G0851.fcd3
G0851.2870
G0851.41ba

inrit
fietspad
rijbaan lokale weg
fietspad
rijbaan lokale weg

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

G0851.9a8a
G0851.d7ee
G0851.265c
G0851.3689
G0851.47d5

inrit
inrit
inrit
rijbaan lokale weg
inrit

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

W0652.ea40
W0652.cbbd
W0652.b880
W0652.b8d6
W0652.48a7

waterloop
waterloop
waterloop
waterloop
waterloop

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

W0652.8cb7
W0652.7084

waterloop
waterloop

0,00
0,00

Geomilieu V4.30

4-10-2017 15:43:28

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

De Roever Omgevingsadvies

C01 Langeweg 40 Kruisland
versie C01 van Langeweg 40 Kruisland - Langeweg 40 Kruisland
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
W0652.a0df
W0652.4f62
W0652.5ae5
W0652.8d83
W0652.4bfb

Omschr.
waterloop
waterloop
waterloop
waterloop
waterloop

Bf
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

W0652.6234
W0652.46d1
W0652.7d85
W0652.7376
W0652.40b5

waterloop
waterloop
waterloop
waterloop
waterloop

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

W0652.f21b
W0652.399d
W0652.1721
W0652.db05
W0652.d995

waterloop
waterloop
waterloop
waterloop
waterloop

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

W0652.397d
W0652.1251
W0652.1f7c
W0652.fc55
W0652.900b

waterloop
greppel, droge sloot
waterloop
waterloop
waterloop

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

W0652.ab1d
W0652.e579
W0652.8404
W0652.4221
W0652.c26d

waterloop
waterloop
waterloop
waterloop
waterloop

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

W0652.eecf
W0652.af81
W0652.18fd
W0652.1826
W0652.d98a

waterloop
waterloop
waterloop
waterloop
waterloop

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

W0652.7d61
W0652.f9bb
W0652.ee0a
W0652.8b87
W0652.e412

waterloop
waterloop
waterloop
waterloop
waterloop

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

W0652.a836
W0652.4518

waterloop
waterloop

0,00
0,00

Geomilieu V4.30

4-10-2017 15:43:28

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

De Roever Omgevingsadvies

C01 Langeweg 40 Kruisland
versie C01 van Langeweg 40 Kruisland - Langeweg 40 Kruisland
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
W0652.84d6
W0652.ce18
W0652.fd84
G0851.aef9
G0851.6cad

Omschr.
waterloop
waterloop
waterloop
waterloop
greppel, droge sloot

Bf
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

W0652.26ed
W0652.c753
W0652.af3a
W0652.a84d
W0652.acb5

waterloop
waterloop
waterloop
waterloop
waterloop

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

W0652.74ae
W0652.b516
W0652.7ae9
W0652.8845
W0652.f674

waterloop
waterloop
waterloop
waterloop
waterloop

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

G0851.e058
W0652.48d7
W0652.8edd
W0652.a381
G0851.b4f9

watervlakte
waterloop
waterloop
waterloop
greppel, droge sloot

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

W0652.0f8c
W0652.9b0a
W0652.9cb9
W0652.cde7
W0652.22fd

waterloop
waterloop
waterloop
waterloop
waterloop

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

G0851.50b8
W0652.077e
W0652.b6bb
W0652.ec6c
W0652.9568

waterloop
waterloop
waterloop
waterloop
waterloop

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

W0652.5c79
W0652.9322
W0652.d55b
G0851.7f1e
W0652.4871

waterloop
waterloop
waterloop
waterloop
waterloop

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

W0652.7b66
G0851.b84b

waterloop
waterloop

0,00
0,00

Geomilieu V4.30

4-10-2017 15:43:28

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

De Roever Omgevingsadvies

C01 Langeweg 40 Kruisland
versie C01 van Langeweg 40 Kruisland - Langeweg 40 Kruisland
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
W0652.8fc3
W0652.8ddf
W0652.1122
W0652.a69e
W0652.cf37

Omschr.
waterloop
waterloop
waterloop
waterloop
waterloop

Bf
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

W0652.e2f1

waterloop

0,00

Geomilieu V4.30

4-10-2017 15:43:28

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

De Roever Omgevingsadvies

C01 Langeweg 40 Kruisland
versie C01 van Langeweg 40 Kruisland - Langeweg 40 Kruisland
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
NiBo
Pand
Pand
Pand
Pand

in
in
in
in

ge
ge
ge
ge

Pand
Pand
Pand
Pand
Pand

in
in
in
in
in

ge
ge
ge
ge
ge

Pand
Pand
Pand
Pand
Pand

in
in
in
in
in

ge
ge
ge
ge
ge

Pand
Pand
Pand
Pand
Pand

in
in
in
in
in

ge
ge
ge
ge
ge

Pand
Pand
Pand
Pand
Pand

in
in
in
in
in

ge
ge
ge
ge
ge

Pand
Pand
Pand
Pand
Pand

in
in
in
in
in

ge
ge
ge
ge
ge

overige gebruiksfunctie

Pand
Pand
Pand
Pand
Pand

in
in
in
in
in

ge
ge
ge
ge
ge

woonfunctie, industriefunctie

Pand in ge
Pand in ge

Omschr.
Nieuw beoogd bouwvlak
industriefunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie
woonfunctie

woonfunctie
woonfunctie
woonfunctie

woonfunctie

industriefunctie, industriefunctie, woonfunct

woonfunctie

Geomilieu V4.30

X-1
86501,42
86547,90
86594,69
86364,05
86443,50

Y-1
399677,46
399567,24
399610,70
399677,34
399694,97

Hoogte
3,00
3,13
3,61
4,30
2,07

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

Cp
dB
dB
dB
dB
dB

Refl. 63
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 8k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

86553,88
86474,09
86441,00
86421,79
86376,39

399148,37
399431,87
399444,81
399712,01
399696,68

2,98
2,42
2,51
1,74
0,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

86591,27
86535,40
86340,14
86275,78
86572,48

399172,92
399600,92
399689,89
399661,12
399560,20

2,14
2,01
1,71
1,68
1,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

86421,07
86457,54
86610,50
86778,19
86608,62

399702,75
399687,73
399136,07
399846,94
399457,85

2,46
0,93
2,09
5,64
3,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

86655,83
86366,73
86425,32
86592,96
86616,78

399479,69
399706,58
399719,69
399572,89
399168,10

3,24
1,79
0,17
2,04
2,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

86684,72
86426,02
86555,54
86257,51
86613,65

399124,51
399680,68
399563,26
399666,97
399489,97

2,37
1,56
2,05
1,29
2,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

86567,83
86327,81
86564,88
86377,69
86433,18

399449,63
399669,01
399827,20
399682,46
399675,55

3,35
2,50
0,00
0,12
2,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

86282,93
86446,17

399664,94
399429,31

2,39
3,04

0,00
0,00

Relatief
Relatief

0 dB
0 dB

0,80
0,80

0,80
0,80

4-10-2017 15:43:28

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

C01 Langeweg 40 Kruisland
versie C01 van Langeweg 40 Kruisland - Langeweg 40 Kruisland
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
Pand in ge
Pand in ge
Pand in ge
Sloopvergu
Pand in ge

Omschr.

Pand
Pand
Pand
Pand
Pand

ge
ge
ge
ge
ge

Pand in ge
Pand in ge

in
in
in
in
in

De Roever Omgevingsadvies

X-1
86404,11
86322,17
86461,98
86421,02
86568,57

Y-1
399719,15
399690,98
399461,86
399659,30
399839,41

Hoogte
1,95
2,70
1,61
2,46
4,12

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

Cp
dB
dB
dB
dB
dB

Refl. 63
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 8k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

woonfunctie

86301,89
86613,31
86564,48
86562,74
86375,15

399675,88
399152,06
399585,09
399624,36
399681,69

3,03
2,25
2,41
2,40
0,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

woonfunctie
woonfunctie

86455,46
86354,41

399643,83
399692,39

2,54
4,14

0,00
0,00

Relatief
Relatief

0 dB
0 dB

0,80
0,80

0,80
0,80

woonfunctie

Geomilieu V4.30

4-10-2017 15:43:28

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

De Roever Omgevingsadvies

C01 Langeweg 40 Kruisland
versie C01 van Langeweg 40 Kruisland - Langeweg 40 Kruisland
(hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
Plangebied

Groep
Bodemgebieden

Geomilieu V4.30

ItemID
212

Grp.ID
1

Datum
12:35, 2 okt 2017

Vorm
Polygoon

X-1
86483,32

Y-1
399678,93

Rel.H
0,00

Vormpunten
4

Omtrek.
112,80

Oppervlak
794,30

4-10-2017 15:43:28

Itemeigenschappen
Model:
Groep:

De Roever Omgevingsadvies

C01 Langeweg 40 Kruisland
versie C01 van Langeweg 40 Kruisland - Langeweg 40 Kruisland
(hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
Plangebied

Min.lengte
27,16

Geomilieu V4.30

Max.lengte
29,22

4-10-2017 15:43:28

Groepsreducties
Rapport:
Model:

Groepsreducties
C01 Langeweg 40 Kruisland

Groep
Bodemgebieden
Gebouwen
Wegen
Langeweg
Tweede Boutweg
Vosberg

De Roever Omgevingsadvies

Reductie
Dag
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00

Avond
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00

Nacht
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00

Sommatie
Dag
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00

Avond
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00

Nacht
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Geomilieu V4.30

4-10-2017 15:44:20

BIJLAGE IV. Rekenresultaten

Langeweg 40 Kruisland, akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
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Rekenresultaten Langeweg
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

De Roever Omgevingsadvies

Resultatentabel
C01 Langeweg 40 Kruisland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Langeweg
Ja

Naam
Toetspunt
Tp01_A
Tp01_B
Tp02_A
Tp02_B
Tp03_A

Omschrijving
Toetspunt 1 voorgevel
Toetspunt 1 voorgevel
Toetspunt 2 zijgevel
Toetspunt 2 zijgevel
Toetspunt 3 zijgevel

Tp03_B
Tp04_A
Tp04_B
Tp05_A
Tp05_B

Toetspunt
Toetspunt
Toetspunt
Toetspunt
Toetspunt

Tp06_A
Tp06_B

Toetspunt 6 zijgevel
Toetspunt 6 zijgevel

3
4
4
5
5

zijgevel
zijgevel
zijgevel
actergevel
actergevel

Hoogte
1,50
4,50
1,50
4,50
1,50

Dag
56,9
56,7
52,2
52,2
52,2

Avond
53,7
53,5
49,0
49,0
49,0

Nacht
49,9
49,7
45,2
45,1
45,2

Lden
58,4
58,2
53,7
53,7
53,7

4,50
1,50
4,50
1,50
4,50

50,8
48,4
49,0
24,0
23,2

47,7
45,2
45,9
20,8
20,0

43,8
41,4
42,0
16,9
16,1

52,3
49,9
50,5
25,4
24,7

1,50
4,50

49,0
49,4

45,9
46,2

41,9
42,3

50,5
50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

4-10-2017 15:46:11

Rekenresultaten Cumulatief
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

De Roever Omgevingsadvies

Resultatentabel
C01 Langeweg 40 Kruisland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Naam
Toetspunt
Tp01_A
Tp01_B
Tp02_A
Tp02_B
Tp03_A

Omschrijving
Toetspunt 1 voorgevel
Toetspunt 1 voorgevel
Toetspunt 2 zijgevel
Toetspunt 2 zijgevel
Toetspunt 3 zijgevel

Tp03_B
Tp04_A
Tp04_B
Tp05_A
Tp05_B

Toetspunt
Toetspunt
Toetspunt
Toetspunt
Toetspunt

Tp06_A
Tp06_B

Toetspunt 6 zijgevel
Toetspunt 6 zijgevel

3
4
4
5
5

zijgevel
zijgevel
zijgevel
actergevel
actergevel

Hoogte
1,50
4,50
1,50
4,50
1,50

Dag
61,9
61,7
57,2
57,2
57,2

Avond
58,7
58,5
54,0
54,0
54,0

Nacht
54,9
54,7
50,2
50,1
50,2

Lden
63,4
63,2
58,7
58,7
58,7

4,50
1,50
4,50
1,50
4,50

55,8
53,4
54,0
31,9
31,8

52,7
50,2
50,9
28,8
28,7

48,8
46,4
47,0
24,8
24,7

57,3
54,9
55,5
33,4
33,3

1,50
4,50

54,0
54,5

50,9
51,3

47,0
47,4

55,5
55,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

4-10-2017 15:45:21

Rekenresultaten Geluidscontouren Langeweg
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

De Roever Omgevingsadvies

Resultatentabel
Kopie van C01 Langeweg 40 Kruisland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Langeweg
Nee

Naam
Toetspunt
Tp13_A
Tp13_B
Tp12_A
Tp12_B
Tp13_C

Omschrijving
Rand woonvlak
Rand woonvlak
Rand woonvlak
Rand woonvlak
Rand woonvlak

7
7
6
6
7

Hoogte
1,50
4,50
1,50
4,50
7,50

Dag
62,5
62,2
61,7
61,5
61,3

Avond
59,4
59,0
58,6
58,4
58,1

Nacht
55,5
55,2
54,7
54,5
54,3

Lden
64,0
63,7
63,2
63,0
62,8

Tp12_C
Tp11_B
Tp14_B
Tp11_A
Tp11_C

Rand
Rand
Rand
Rand
Rand

woonvlak
woonvlak
woonvlak
woonvlak
woonvlak

6
5
8
5
5

7,50
4,50
4,50
1,50
7,50

60,7
58,7
58,6
58,4
58,4

57,5
55,6
55,4
55,2
55,2

53,6
51,7
51,6
51,4
51,4

62,2
60,2
60,1
59,9
59,9

Tp14_A
Tp14_C
Tp10_B
Tp10_C
Tp07_B

Rand
Rand
Rand
Rand
Rand

woonvlak
woonvlak
woonvlak
woonvlak
woonvlak

8
8
4
4
1

1,50
7,50
4,50
7,50
4,50

58,3
58,3
55,3
55,2
55,1

55,1
55,1
52,1
52,0
51,9

51,2
51,2
48,2
48,1
48,0

59,8
59,8
56,8
56,7
56,6

Tp07_C
Tp08_B
Tp09_B
Tp09_C
Tp08_C

Rand
Rand
Rand
Rand
Rand

woonvlak
woonvlak
woonvlak
woonvlak
woonvlak

1
2
3
3
2

7,50
4,50
4,50
7,50
7,50

54,9
54,6
54,6
54,4
54,4

51,7
51,4
51,4
51,3
51,3

47,8
47,5
47,5
47,4
47,4

56,4
56,1
56,1
55,9
55,9

Tp10_A
Tp07_A
Tp09_A
Tp08_A

Rand
Rand
Rand
Rand

woonvlak
woonvlak
woonvlak
woonvlak

4
1
3
2

1,50
1,50
1,50
1,50

54,0
53,8
53,3
53,3

50,9
50,6
50,1
50,1

47,0
46,7
46,2
46,2

55,5
55,3
54,8
54,8
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Rekenresultaten Geluidscontouren Cumulatief
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

De Roever Omgevingsadvies

Resultatentabel
Kopie van C01 Langeweg 40 Kruisland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Naam
Toetspunt
Tp13_A
Tp13_B
Tp12_A
Tp12_B
Tp13_C

Omschrijving
Rand woonvlak
Rand woonvlak
Rand woonvlak
Rand woonvlak
Rand woonvlak

7
7
6
6
7

Hoogte
1,50
4,50
1,50
4,50
7,50

Dag
62,5
62,2
61,7
61,5
61,3

Avond
59,4
59,1
58,6
58,4
58,1

Nacht
55,5
55,2
54,7
54,5
54,3

Lden
64,0
63,7
63,2
63,0
62,8

Tp12_C
Tp11_B
Tp14_B
Tp11_A
Tp11_C

Rand
Rand
Rand
Rand
Rand

woonvlak
woonvlak
woonvlak
woonvlak
woonvlak

6
5
8
5
5

7,50
4,50
4,50
1,50
7,50

60,7
58,7
58,6
58,4
58,4

57,5
55,6
55,5
55,3
55,2

53,6
51,7
51,6
51,4
51,4

62,2
60,2
60,1
59,9
59,9

Tp14_A
Tp14_C
Tp10_B
Tp10_C
Tp07_B

Rand
Rand
Rand
Rand
Rand

woonvlak
woonvlak
woonvlak
woonvlak
woonvlak

8
8
4
4
1

1,50
7,50
4,50
7,50
4,50

58,3
58,3
55,3
55,2
55,1

55,1
55,1
52,1
52,0
52,0

51,3
51,3
48,3
48,1
48,1

59,8
59,8
56,8
56,7
56,6

Tp07_C
Tp08_B
Tp09_B
Tp09_C
Tp08_C

Rand
Rand
Rand
Rand
Rand

woonvlak
woonvlak
woonvlak
woonvlak
woonvlak

1
2
3
3
2

7,50
4,50
4,50
7,50
7,50

54,9
54,6
54,6
54,5
54,5

51,8
51,4
51,4
51,3
51,3

47,9
47,6
47,6
47,4
47,4

56,4
56,1
56,1
56,0
56,0

Tp10_A
Tp07_A
Tp09_A
Tp08_A

Rand
Rand
Rand
Rand

woonvlak
woonvlak
woonvlak
woonvlak

4
1
3
2

1,50
1,50
1,50
1,50

54,1
53,8
53,3
53,3

50,9
50,7
50,2
50,1

47,0
46,8
46,3
46,3

55,6
55,3
54,8
54,8
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Standaard Verantwoording Groepsrisico
Inleiding
Deze standaard verantwoording groepsrisico betreft alle risicobronnen die kunnen leiden tot een
groepsrisico, zoals Bevi-inrichtingen, buisleidingen en autowegen. In deze standaard
verantwoording worden binnen de gemeente aanwezige risicobronnen beschouwd, alleen indien
hiertoe aanleiding bestaat wordt een specifieke bron specifiek benoemd.
Deze standaard verantwoording wordt toegepast op grond van art. 13 voor Wro-besluiten en
omgevingsvergunningen Wabo voor afwijken van bestemmingsplan of beheersverordening.
Voor het groepsrisico moet worden beschouwd welke populatie wordt getroffen door een ongeval
met gevaarlijke stoffen. De gevolgen van het onderhavige bestemmingsplan/Wabo-besluit voor het
groepsrisico zijn bekend en vormen samen met de aanwezige mogelijkheden tot voorbereiding van
bestrijding en beperking van de omvang van een calamiteit en de mogelijkheden tot
zelfredzaamheid van in de nabijheid aanwezige personen de basis voor de verantwoording
groepsrisico.
Voor een verantwoording van het groepsrisico dient de Veiligheidsregio in de gelegenheid te
worden gesteld advies uit te brengen. De Veiligheidsregio heeft ervoor gekozen om in vooraf
bepaalde situaties een standaardadvies af te geven. In het standaardadvies wordt in het kader van
de verantwoording aandacht besteed aan de volgende aspecten:
Mogelijk te treffen maatregelen ter verbetering van de veiligheid;
Mogelijkheden voor de rampenbestrijding;
Mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen
Dit standaard advies, van 5 december 2016 is betrokken in onderstaande verantwoording.
In de volgende paragrafen worden:

De beleidsuitgangspunten externe veiligheid van Steenbergen samengevat.

Het toepassingsgebied van deze standaardverantwoording nader toegelicht.

De groepsrisico’s van risicobronnen nader toegelicht.

De bestrijding van de calamiteit en de zelfredzaamheid in relatie tot het standaard advies
van de Veiligheidsregio nader uitgewerkt.
Er wordt afgesloten met een verantwoording.
Extern veiligheidsbeleid van de gemeente Steenbergen
De gemeente Steenbergen heeft een Beleidsvisie Externe Veiligheid vastgesteld waarin zij aangeeft
welke risico’s de gemeente acceptabel vindt en op welke manier zij deze risico’s wil beheersen.
Steenbergen heeft er voor gekozen om de veiligheidsambities te differentiëren naar
gebiedsfuncties. Zo wordt in woonwijken een hoger veiligheidsniveau nagestreefd dan op
bedrijventerreinen. Hiermee wordt primair in gebieden, die als bedrijventerrein zijn aangemerkt
ruimte geboden voor risicovolle bedrijvigheid. Naast de functies Wonen en Bedrijventerreinen
wordt er ook nog een onderscheid gemaakt naar de functie transportas en de functie buitengebied
(landelijk gebied). De functie transportas is specifiek opgenomen, gelet op het vervoer van
gevaarlijke stoffen over de weg en in buisleidingen. In onderstaand schema staat samengevat
weergegeven hoe er beleidsmatig met de verschillende risico’s wordt omgegaan binnen de
verschillende gebiedstypen.
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Voor deze standaardverantwoording is verder van belang:

Een ‘relevante toename van het groepsrisico’ is voor Steenbergen een toename van het
groepsrisico van 10% of meer;

De Veiligheidsregio hanteert in haar standaardadvies invloedsgebieden die soms hoger zijn
dan wettelijk of bij vergunning op basis van een QRA zijn vastgelegd. Een voorbeeld is het
invloedsgebied van een LPG-tankstation. Deze is 150 meter in plaats van 200 meter. Waar
dit van toepassing is, zullen wij het standaardadvies van de Veiligheidsregio conform de
wettelijk bepaalde of bij vergunning vastgelegde invloedsgebieden hanteren.
Toepassing
Deze standaard verantwoording groepsrisico geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen:

Buiten de 750 meter van een niet categoriale Bevi-inrichting1 of indien een kleinere
invloedsgebied is vastgesteld en vastgelegd dan geldt deze kleinere afstand én;

Buiten de 200 meter van een categoriale Bevi-inrichting2, autoweg,3 spoorweg4 of
buisleiding5 of indien de wettelijk vastgelegde afstand kleiner is dan 200 meter deze
kleinere afstand.
Het beleid van de Veiligheidsregio ten aanzien van nieuwe bijzonder kwetsbare objecten is dat deze
zoveel mogelijk geweerd dienen te worden binnen 750 meter van een niet-categoriale Bevi
inrichting en nieuwe bijzonder kwetsbare objecten binnen 200 meter van een categoriale Bevi
inrichting en risicovolle infrastructuur.
Daarnaast wordt opgemerkt dat binnen de randvoorwaarden voor het standaard advies van de
Veiligheidsregio meer ontwikkelingen zijn toegelaten dan waarop deze standaardverantwoording
betrekking heeft. Het betreft ontwikkelingen voor zover gelegen op een afstand van 30 meter tot
200 meter van een categoriale Bevi-inrichting, spoorlijn, autoweg of buisleiding. De
Veiligheidsregio acht het standaardadvies binnen deze zone alleen niet toepasbaar wanneer sprake
is van nieuwe bijzonder kwetsbare objecten. Echter deze ontwikkelingen hebben mogelijk een
significante toename van het groepsrisico tot gevolg. Voor deze situaties dient dan ook een
verantwoording groepsrisico te worden opgesteld en kan niet worden volstaan met onderhavige
standaard verantwoording.
Hierop kan worden uitgezonderd indien blijkt dat alleen sprake is van een zogenaamde beperkte
verantwoordingsplicht op grond van het Bevt6 of Bevb7. Dat wil zeggen dat dan geen
1

Inrichting waarvoor een QRA is opgesteld
Inrichting waarvoor vaste afstanden gelden voor plaatsgebonden risico en invloedsgebied (tabellen Revi)
3
Wegen zoals opgenomen in het Basisnet of overige wegen waarover transport van gevaarlijke stoffen
plaatsvindt
4
Waterweg is niet van toepassing
5
Leiding waarop het Bevb van toepassing is
2

6

Besluit externe veiligheid transportroutes

7

Besluit externe veiligheid buisleidingen
3

verantwoording over de hoogte van het groepsrisico noodzakelijk is maar wel rekening moet
worden gehouden met rampenbestrijding, zelfredzaamheid en hulpverlening in geval van een
calamiteit. Voorwaarde hiervoor is dat de ontwikkeling op een afstand van minimaal 30 meter van
de risicobron is gelegen.
Concluderend is het toepassingsgebied van onderhavige standaard verantwoording opgenomen in
onderstaande tabel:
Tabel: Toepassingsgebied standaard verantwoording bij ontwikkelingen van (beperkt) kwetsbare of bijzonder kwetsbare
objecten

Risicobron

Afstand ontwikkeling

Categoriale Bevi-inrichtingen
Niet-categoriale Bevi-inrichting
Transportroutes
Buisleidingen

> Invloedsgebied of 200 m
> Invloedsgebied of 750 m
> 200 m
> Invloedsgebied of 200 m

Voor toepassing van deze standaardverantwoording zijn de afstanden voor niet-categoriale
inrichtingen (750 m) en categoriale inrichtingen (200 m) leidend, tenzij het invloedsgebied van
betreffende inrichting, transportroute of buisleiding kleiner is. In dergelijke gevallen is het
werkelijke invloedsgebied bepalend of verantwoording van het groepsrisico van toepassing is.
Daarnaast is het toepassingsgebied ook weergegeven op een gebiedskaart (Pdf-bestand) die voor
gemeenten ook via www.geobrabant.nl beschikbaar wordt gesteld (medio 2017) in een aparte
kaart(laag) voor de standaard verantwoording groepsrisico (SVGR).
Op deze kaart zijn hierdoor vier verschillende gebieden te onderscheiden:
Tabel: Gebiedskaart verantwoording groepsrisico
Legenda

Gebied

Verantwoording en advies

Geel

Op korte afstand van een
risicobron: tot 30 meter

Verantwoording groepsrisico en advies
Veiligheidsregio

Blauw

Tussen 30 en 2008 meter van
risicobron

Verantwoording groepsrisico en standaard
advies Veiligheidsregio

Grijs

Buiten 200 of 7509 m van een
risicobron

Standaard verantwoording groepsrisico en
standaard advies Veiligheidsregio

Transparant

Buiten invloedsgebieden

geen verantwoording groepsrisico en geen
advies Veiligheidsregio

Groepsrisico
Het groepsrisico als gevolg van aanwezige risicovolle inrichtingen ligt in alle gevallen onder de
oriëntatiewaarde (LPG-tankstations niet in beschouwing nemende)
De belangrijkste transportroute voor gevaarlijke stoffen is de A4. Voor het traject van de A4 blijkt
uit recente berekeningen dat ter hoogte van de gemeente Steenbergen is sprake van een
groepsrisico, waarvan de waarde lager is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde.

8
9

Tenzij het invloedsgebied van de bron kleiner is
Tenzij het invloedsgebied van de bron kleiner is
4

De binnen de gemeente Steenbergen gelegen buisleidingen, die relevant zijn voor externe
veiligheid, betreffen uitsluitend aardgasleidingen. De leidingen zijn gelegen in het buitengebied of
aan de rand van de bebouwde kom, waardoor vaststaat dat de waarde van het groepsrisico de
oriëntatiewaarde niet zal overschrijden.
Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van risicobronnen op dusdanige afstand dat
de ruimtelijke ontwikkeling, ook indien sprake is van toename van het aantal aanwezigen, niet leidt
tot een relevante toename van het groepsrisico.
Bestrijding calamiteit en zelfredzaamheid
Scenario’s
De scenario’s waardoor het plangebied getroffen kan worden, is afhankelijk van de aanwezige
risicobronnen. De meest voorkomende scenario’s welke zich kunnen voordoen, zijn hier
beschreven.
Toxisch scenario
Dit scenario is van toepassing bij een plangebied dat ligt binnen een giftig (toxisch) invloedsgebied:
Er komt een wolk met giftige stoffen vrij die zich verspreid in de omgeving. Deze kan ontstaan als
gevolg van:
een brand bij een inrichting met gevaarlijke stoffen (giftige verbrandingsproducten,
rookwolk).
het lek raken van een container/tankwagen/etc. met gevaarlijke stoffen (door uitdamping
verspreiding in de omgeving).
Aanwezigen in het plangebied die worden blootgesteld aan de toxische wolk kunnen ernstige
gezondheidsschade oplopen en kwetsbare groepen (longpatiënten) kunnen in het ‘worstcase
scenario’ overlijden. Overige gevolgen zijn irritatie van de luchtwegen en branderige ogen.
Incident met brandbare gassen
Scenario van toepassing bij een plangebied dat ligt binnen de effectafstanden van een explosie:
Een explosie kan optreden bij een LPG tankstation, bij een inrichting of bij het transport van onder
druk vervoerd gas (weg). Door het instantaan falen, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk, komt
de inhoud spontaan en explosief vrij. De stof zal waarschijnlijk ontbranden wat eveneens voor
schade zorgt.
Het ‘worst-case scenario’ is dat een tank door een externe brand wordt opgewarmd, waardoor deze
door oplopende interne druk faalt. Hierdoor komt de inhoud onder zeer grote druk explosief vrij en
ontbrandt direct.
De warmtestraling en overdruk in de omgeving is direct dodelijk zowel binnen als buiten
gebouwen. Op grotere afstand zullen aanwezigen (brand)wonden oplopen. Daarnaast ontstaat
schade aan gebouwen zijn als gevolg van de druk.
Deze standaard verantwoording is niet van toepassing op ontwikkelingen gelegen binnen de
effectafstanden van deze scenario’s.
Fakkelbrand
Scenario van toepassing bij een plangebied dat ligt binnen de effectafstanden van een fakkelbrand:
Dit scenario treedt op bij transportleidingen voor aardgas. Door een lekkage, scheur of volledige
breuk van de buisleiding kan het aardgas vrijkomen en tot ontbranding worden gebracht door een
ontstekingsbron in de nabijheid. Het vrijgekomen aardgas zal hierbij in brand vliegen wat gepaard
gaat met een druk en hevige hitte ontwikkeling in de vorm van een fakkelbrand. Door de hitte
kunnen personen overlijden en/of brandwonden oplopen. Deze standaard verantwoording is niet
van toepassing op ontwikkelingen gelegen binnen de effectafstanden van het meest voorkomende
scenario’s.
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Mogelijk te treffen maatregelen te verbetering van de zelfredzaamheid
Afsluitbare mechanische ventilatie bij toxisch scenario
De Veiligheidsregio adviseert in nieuwe bouwwerken een afsluitbare mechanische ventilatie toe te
passen. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de detaillering van gevels, ramen en kozijnen,
zodat deze goed luchtdicht zijn uitgevoerd. De detaillering van gevels, ramen en kozijnen volgt uit
het Bouwbesluit 2012. Belangrijk is het controleren van een juiste uitvoering hiervan tijdens de
bouw. Het toepassen van een afsluitbare mechanische ventilatie kan niet middels het Bouwbesluit
worden afgedwongen. Om de toepassing hiervan te bevorderen wordt hierover actief
gecommuniceerd met initiatiefnemers van bouwprojecten.
Risicocommunicatie
De Veiligheidsregio adviseert om actief te communiceren met gebruikers/bewoners van het
invloedsgebied over de risico’s en mogelijk te nemen maatregelen. Dit vraagt uiteraard om een
actief communicatiebeleid. Op het gebied van risicobeheersing stelt de Veiligheidsregio, in haar
beleidsplan, zich ten doel extra inspanning te verrichten op het gebied van risicocommunicatie.
Samen met andere Brabantse Veiligheidsregio’s en gemeenten wordt hiervoor een plan
geschreven. De Brabantse gemeenten zullen hier nadrukkelijk in moeten worden betrokken.
Gemeente Steenbergen organiseert jaarlijks, tijdens de maand van de brandveiligheid (oktober), in
samenwerking met de Veiligheidsregio een brandpreventieweek, waarbij met name particulieren
(ouderen), instellingen en scholen de doelgroepen zijn. Daarnaast wordt aangesloten bij het
fenomeen “Broodje Brandweer”, waarbij ouderen op een ludieke manier worden geïnformeerd over
de risico’s van brand en wat zij zelf al kunnen doen om het te voorkomen.
Omdat de brandweer de laatste jaren van een repressieve aanpak (brandbestrijding) naar een
preventieve aanpak (brand voorkomen) gaat, is het belangrijk dat de burgers zelf bewust worden
van het gevaar van brand, en waar nodig ook de kennis hebben om in te grijpen. De laatste stap in
dit proces is het bevorderen van de samenwerking tussen de burgers in geval van allerlei soorten
nood, maar in dit project met name gericht op de samenwerking met senioren en minder
zelfredzame mensen met betrekking tot brandveiligheid.
Ontruimingsplan
Het stimuleren van inrichtingshouders om aandacht te besteden aan hun ontruimingsplannen bij
externe incidenten draagt bij aan een verhoging van de veiligheid. Instellingen en bedrijven zijn op
grond van de Arbo-wet verplicht een risico-inventarisatie uit te voeren. Uit deze inventarisatie volgt
of een BHV-organisatie ingesteld moet worden. Door de handhavers wordt hieraan structureel
aandacht aan gegeven bij het uitvoeren van hun toezichtstaken. De Veiligheidsregio heeft in
samenwerking met de gemeente Moerdijk een alerteringssysteem voor calamiteiten met
gevaarlijke stoffen bij bedrijven ontwikkeld. De Veiligheidsregio past dit systeem (CBIS) inmiddels
toe voor de gehele Veiligheidsregio. Toepassing van dit systeem zal bewustzijn van gevaren en
communicatie bevorderen. Alle bedrijven binnen de gemeente kunnen zich inmiddels aanmelden
voor dit systeem via de website : www.cbisbrabant.nl . De gemeente ondersteunt dit initiatief.
Mogelijkheden voor de rampenbestrijding
Toxisch scenario
Bronbestrijding is bij een toxische vloeistof mogelijk door de vloeistof af te dekken. Hierdoor wordt
de verdamping verminderd. Voor toxische gassen kan alleen aan bronbestrijding worden gedaan
indien het om een lekkage gaat. De brandweer kan dan proberen om het gat te dichten.
Effectbestrijding is tevens mogelijk door de concentratie te verdunnen, bijvoorbeeld met behulp
van een waterscherm. Dit is alleen mogelijk als de brandweer tijdig aanwezig is. Bij een toxisch
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incident is het belangrijk dat de bestrijding plaatsvindt vanaf bovenwinds gebied (daar waar de
wind vandaan komt). Het is daarom belangrijk dat de bron tweezijdig bereikbaar is.
Incident met brandbare gassen
Noodzakelijk voor het voorkomen van een explosie is.
Tijdige aankomst brandweer;
Tijdige bereikbaarheid tankwagen of ketelwagon;
Tijdige beschikbaarheid bluswater.
Inzet waterkanonnen voor tweezijdige koeling tankwagen of ketelwagon.
Indien de explosie niet voorkomen kan worden, is het relevant dat er voldoende
bluswatervoorzieningen zijn en dat het gebied tweezijdig toegankelijk is.
Aanrijtijden
In het geval van een incident in het plangebied is de brandweer binnen de bestuurlijke
vastgestelde tijden aanwezig (na te gaan via www.brandweermwb.nl/brandveiligheid/
brandweerbereikbaarheid). Indien voor het plangebied of een deel ervan niet kan worden voldaan
aan de vastgestelde tijden kan aan de hand van de door de Veiligheidsregio ontwikkelde toolbox,
maatregelen worden getroffen om de veiligheid te verhogen. Belangrijk hierbij is de
informatievoorziening richting de gebruikers/bewoners van een gebied waar de aanrijtijden niet
worden gehaald. Toepassing van de toolbox kan een middel zijn om de veiligheid, door
zelfredzaamheid en bewustzijn van de gevaren, te verhogen.
Het doel van het project ‘’Brandveilig Leven’’ is om middels een tal van acties en activiteiten een
basis te leggen voor een duurzame brandveilige woonomgeving van de burgers van de betrokken
gemeenten. Het algemene nut van de toolbox is het bieden van tools om brandgevaarlijke situaties
te voorkomen en, ingeval van een brand, ook tijdig gealarmeerd te worden en te kunnen vluchten.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen maatregelen op de korte termijn en maatregelen op de
lange termijn. Het is ten eerste belangrijk dat de burgers zich meer bewust worden van de
oorzaken en gevaren van brand. Bewustwording in de eerste stap in het proces om de
brandveiligheid te verbeteren. Hierna is het van belang dat burgers de zelfredzaamheid bevorderen
mocht er toch een brand ontstaan.
WAS (Waarschuwings- en alarmeringsinstallatie)
Binnen de bebouwde kom van de gemeente is de WAS-dekking veelal voldoende. Daarnaast is NLalert voor het gehele grondgebied operationeel via mobiele telefonienetwerk.
Bluswatervoorziening
Binnen de gemeente is een overzicht beschikbaar van de bluswatervoorziening. De Veiligheidsregio
heeft deze (grote) bronnen geïnventariseerd. Op grond van het Bouwbesluit worden eisen gesteld
aan benodigde bluswatervoorziening. Op verzoek van de Veiligheidsregio wordt, indien het
plangebied een nieuw uitbreidingsplan, industrieterrein met BRZO-inrichtingen of een grootschalige
ontwikkeling betreft, in dit kader advies gevraagd met betrekking tot bluswatervoorziening.
Bereikbaarheid
De gemeente heeft een hoofdwegenstructuur voor de brandweer vastgesteld. Deze
hoofdwegenstructuur voldoet aan de eisen die de brandweer hieraan stelt.
Mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen
De zelfredzaamheid van aanwezigen in het plangebied hangt van diverse factoren af. In
onderstaande tabel is de zelfredzaamheid voor een aantal standaard functies beoordeeld.

7

Scenario

Toxisch
(giftig)

Explosie

Gebouwtype

Woning
Kantoor
Detailhandel
Bedrijf
Bijzonder
Kwetsbaar
Woning
Kantoor
Detailhandel
Bedrijf
Bijzonder
Kwetsbaar

Afwegingscriteria
Fysieke
Zelfstandig
gesteldheid
heid
personen
personen
+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

Alarmeringsmogelijkheden
personen en
aanwezigen
+/+
+
+/+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+/+
+
+/+

VluchtMogelijkheden
Gebouw &
omgeving
+
+
+
+/+

GevaarInschattingsmogelijkheden
scenario
+/+/+/+/+/-

+/+/+/+/+/-

+/+/+/+/+/-

Over het algemeen wordt geconcludeerd dat de zelfredzaamheid redelijk tot goed is. Voor bijzonder
kwetsbare objecten waar verminderd zelfredzame personen aanwezig zijn (zoals kinderdagverblijf
en zorginstelling) is de zelfredzaamheid beperkt.
Eerder genoemde maatregelen en voorzieningen verbeteren de vlucht- en schuilmogelijkheden en
daarmee ook de zelfredzaamheid van personen in het plangebied.
Conclusie
Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er personen in het plangebied worden
blootgesteld aan externe veiligheidsrisico’s, ook na het treffen van maatregelen. De besproken
maatregelen dragen wel bij aan het verminderen van de gevolgen die zich voordoen bij een van de
besproken scenario’s.
De Veiligheidsregio is voldoende ingericht om tijdig de noodzakelijke hulpverleningscapaciteit van
de beschreven scenario’s te leveren.
Op basis van de beschouwde scenario’s en het gelijkblijvende groepsrisico acht de gemeente het
Wro- of Wabo-besluit verantwoord.
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Behandeld door
Doorkiesnummer

Geacht college,
Een deel van uw gemeente is gelegen in het invloedsgebied van één of meerdere Brzo bedrijven en/of van
een spoorlijn, autoweg of buisleiding. Uw beleid en de besluiten externe veiligheid inrichtingen c.q.
Buisleidingen en Transportroutes verplicht u het groepsrisico te verantwoorden van ieder ruimtelijk besluit
dat u in dit invloedsgebied neemt. Verder dient u het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en
West- Brabant iedere keer in de gelegenheid te stellen om te adviseren inzake de rampenbestrijding en de
zelfredzaamheid.
Werkingssfeer advies
Met deze brief voorzien wij u van een standaard advies 2017, voor ruimtelijke ontwikkelingen in het
invloedsgebied van een Bevi inrichting en/of de infrastructuur. U kunt dit standaard advies gebruiken voor de
verantwoording van het groepsrisico voor ruimtelijke ontwikkelingen. In onderstaand overzicht kunt u zien
wanneer u het standaardadvies kunt gebruiken en wanneer u de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant
in de gelegenheid moet stellen een maatwerkadvies uit te brengen. Daarnaast heeft de Omgevingsdienst
Midden en West Brabant signaleringskaarten en standaard groepsrisicoverantwoordingen per gemeente
gemaakt.
Werking van het standaard advies
1. Ontwikkelingen buiten de 750 m1 van een niet-categoriale Bevi inrichting.
2. Ontwikkelingen buiten de 200 m1 van een categoriale Bevi inrichting, spoorlijn, autoweg, waterweg of
buisleiding1.
3. Ontwikkeling buiten de 30 m1 en tot een afstand van 200 m1 van een categoriale Bevi inrichting,
spoorlijn, autoweg, waterweg of buisleiding waarin geen nieuwe bijzonder kwetsbare objecten2 worden
toegestaan.
4. Kleine bestemmingsplannen behoudens ruimtelijke plannen waarin bijzonder kwetsbare objecten
worden mogelijk gemaakt.

1

Spoorlijn, autoweg, waterweg en buisleiding welke als risicovolle infrastructuur zijn benoemd in het besluit externe
veiligheid transport.
2 Kinderdagverblijven. buitenspeeltuinen, basisscholen en zorgcentra zoals: ziekenhuizen, verpleegtehuizen, hospices of
tehuizen voor verstandelijk en/of lichamelijke gehandicapten, kampeerterreinen, evenemententerreinen of gebouwen met
veel bezoekers en de vitale infrastructuur.
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Maatwerkadvies
1. Ontwikkeling binnen de 750 m1 meter van een niet-categoriale Bevi inrichting.
2. Ontwikkelingen binnen de 30 m1 van een spoorlijn, autoweg of buisleiding.
3. Ontwikkeling buiten de 30 m1 en tot een afstand van 200 m1 van een categoriale Bevi inrichting,
spoorlijn, autoweg of buisleiding waarin de komst van nieuwe bijzonder kwetsbare objecten wordt
mogelijke gemaakt.
4. Bestemmingsplannen waarin Bevi inrichtingen mogelijk gemaakt worden of aanwezig zijn.
5. Nieuwe milieuvergunningen of wijzigingen op bestaande milieuvergunningen voor Bevi inrichtingen
waarbij de PR-10-06 groter wordt of bij aanwezig is.
Het beleid van de Veiligheidsregio is dat alle nieuwe bijzonder kwetsbare objecten zoveel mogelijk geweerd
dienen te worden binnen de 750 m1 van een niet-categoriale Bevi inrichting en nieuwe bijzonder kwetsbare
objecten binnen 200 meter van een categoriale Bevi inrichting en risicovolle infrastructuur. Aanvragen voor
maatwerk adviezen kunt u richten aan info@brandweermwb.nl.
Verantwoording van het groepsrisico
Dit advies ontslaat u niet van de verplichting om bij uw besluit het groepsrisico te verantwoorden. In deze
verantwoording kunt u voor de volgende onderdelen gebruik maken van dit advies voor de onderdelen:
a) mogelijk te treffen maatregelen ter verbetering van de veiligheid;
b) mogelijkheden voor de rampenbestrijding;
c) mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen.
De Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant geeft het advies om kwetsbare personen via ruimtelijke
besluiten beter te beschermen. Reden hiervoor is dat het niet alleen gaat om het wel of niet kunnen vluchten
of schuilen uit een eventueel effectgebied. Ook het feit dat bij blootstelling aan toxische stoffen kleine
kinderen, zieke en oudere personen eerder het slachtoffer zullen worden dan gezonde personen van
middelbare leeftijd speelt hierin een rol.
Het is uw bevoegdheid om af te wijken van een advies van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. De
afwijking dient u dan wel nadrukkelijk in de verantwoording van het groepsrisico van het betreffende
ruimtelijke plan te motiveren.
Scenario’s
De scenario’s waardoor het plangebied getroffen kan worden is afhankelijk van de aanwezige risicobron
(risicovolle inrichting, weg, water en/of spoor). De meest voorkomende scenario’s welke zich zullen
voordoen, wanneer er sprake is van een situatie voor een standaard advies zijn:
Toxische wolk
Er komt een wolk met giftige stoffen vrij die zich verspreid in de omgeving. Deze kan ontstaan als gevolg
van:

een brand bij een inrichting met gevaarlijke stoffen (giftige verbrandingsproducten, rookwolk),

en/of het lek raken van een container/tankwagen/spoorketelwagon met gevaarlijke stoffen (door
uitdamping verspreiding in de omgeving).
Aanwezigen in het plangebied die worden blootgesteld aan de toxische wolk kunnen ernstige
gezondheidsschade oplopen en kwetsbare groepen (longpatiënten, kleine kinderen etc.) kunnen in een
‘worstcase scenario’ overlijden. Overige gevolgen zijn last van de luchtwegen en branderige ogen.
Explosie
Een explosie kan optreden bij een LPG tankstation, bij een inrichting of bij het transport van onder druk
vervoerd gas (weg, water en/of spoor). Door het instantaan falen, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk,
komt de inhoud spontaan en explosief vrij. De stof zal waarschijnlijk ontbranden wat eveneens voor schade
zorgt.
Het ‘worstcase scenario’ is dat de tank door een externe brand wordt opgewarmd, waardoor deze door de
oplopende interne druk faalt. Hierdoor komt de inhoud onder zeer grote druk explosief vrij en ontbrandt
direct.
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De warmtestraling in de omgeving is direct dodelijk zowel binnen als buiten. Op grotere afstand zullen
aanwezigen brandwonden oplopen. Verder is er veel schade aan gebouwen als gevolg van de druk
Fakkelbrand
Dit scenario treed op bij aardgastransportleidingen. Door een lekkage, scheur of volledige breuk van de
buisleiding kan het aardgas vrijkomen en tot ontbranding worden gebracht door een ontstekingsbron in de
nabijheid. Het vrijgekomen aardgas zal hierbij in brand vliegen wat gepaard gaat met een druk en hevige
hitteontwikkeling in de vorm van een fakkelbrand. Door de hitte kunnen personen overlijden en/of
brandwonden oplopen.
Mogelijke maatregelen ter verbetering van de veiligheid (a) onderdeel van de verantwoording
Groepsrisico
Ter verbetering van de veiligheid adviseren wij u de volgende standaard maatregelen te (laten) treffen:
1.

Actief communiceren met de burgers in het invloedsgebied over de risico’s en de mogelijk te nemen
maatregelen. Werknemers en bewoners moeten op de hoogte zijn van wat men moet doen in geval van
een groot incident. Dit vraagt om een actief beleid op het gebied van risicocommunicatie.

2.

De inrichtinghouders te stimuleren in hun ontruimingsplan aandacht te besteden aan externe incidenten.
De BHV organisatie moet niet alleen voorbereid zijn op interne incidenten, maar moet ook weten hoe te
handelen bij een incident met toxische stoffen of toxische verbrandingsproducten in de omgeving.

3.

Vanaf 2015 is in de Veiligheidsregio MWB het alerteringssysteem CBIS operationeel, wat als hulpmiddel
voor BHV organisaties gebruikt kan worden. Alle bedrijven en instellingen in uw gemeente kunnen zich
aanmelden op dit systeem. Gebruik hiervoor de website: www.cbisbrabant.nl

Bij bestemmingplannen waarbij zich een toxisch scenario kan voordoen adviseren wij u tevens de volgende
maatregelen:
1.

2.

Bij gebruik van mechanische ventilatie in nieuwe bouwwerken: een afsluitbare mechanische ventilatie
toe te passen.
Bij het vrijkomen van toxische stoffen zullen deze door de mechanische ventilatie de gebouwen
ingezogen worden. In het algemeen is een mechanische ventilatie niet (makkelijk) uit te zetten. Om
binnen afgeschermd te zijn van toxische stoffen moet de ventilatie of centraal of met een noodknop uit
te zetten zijn.
Extra controle bij bouwvergunningen op de detaillering van gevels en ramen, waardoor overmatige
ventilatie als gevolg van tocht niet kan plaatsvinden. Wanneer de voorwaarden uit het bouwbesluit 2012
strikt worden nageleefd blijft het binnenklimaat van een bouwwerk voldoende veilig gedurende ca 4 uur.

Mogelijkheden voor de rampenbestrijding (b) onderdeel van de verantwoording Groepsrisico
Opkomsttijd
Voor een goede bestrijdbaarheid is het noodzakelijk dat de brandweer voldoende snel ter plaatse kan
komen. De knelpunten met de opkomsttijd binnen uw gemeente kunt u globaal terug zien in de afbeelding in
de bijlage 1, Voor een exacte opkomsttijd kunt u de postcodechecker raadplegen op:
www.brandweermwb.nl/Brandveiligheid/Brandweerbereikbaarheid
Door het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn in het Dekkings- en
spreidingsplan 2015-2019 de opkomsttijden voor de brandweer vastgesteld. In onderstaande tabel zijn deze
opkomsttijden weergegeven:
Acht minuten
woonfunctie voor 2003
celfunctie
gezondheidszorgfunctie
logiesfunctie
onderwijsfunctie basisonderwijs tot 12 jaar
bijeenkomstfunctie bestemd voor
kinderdagopvang

Twaalf minuten
woonfunctie na 2003
kantoorfunctie
winkelfunctie
onderwijsfunctie overige
industriefunctie
sportfunctie
bijeenkomstfunctie overige
overige gebruiksfunctie
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Wanneer een ontwikkeling plaatsvindt buiten de genoemde opkomsttijd moeten er maatregelen worden
getroffen. Door de Veiligheidsregio MWB is een Toolbox met instrumenten ontwikkeld, welke de gemeente
kan gebruiken ter compensatie van de te lange opkomsttijden. Wij adviseren u de Toolbox te implementeren
binnen uw gemeentelijke organisatie.
Waarschuwings- en alarmeringsinstallatie
Binnen de bebouwde kom is er veelal voldoende dekking van de WAS-installatie daarnaast is NL Alert
operationeel voor vele mobiele telefoons. Bij ontwikkelingen buiten de bebouwde kom adviseren wij u na te
gaan of de dekking voldoende is. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de dekking van de WASinstallatie in uw gemeente.
Adequate bluswatervoorziening
Een adequate bluswatervoorziening is een bluswatervoorziening die:

de mogelijkheid biedt om middels een verbinding met de bluswatervoorziening, binnen drie minuten
na aankomst, een tankautospuit van bluswater te voorzien;

na aansluiting direct en onafgebroken voldoende water uit de bluswatervoorziening kan leveren.
De benodigde bluswatercapaciteit voor de adequate bluswatervoorziening is afhankelijk van de mogelijke
scenario’s. In bijlage 4 is dit inzichtelijk gemaakt. Voor bijzondere Infrastructuur en bijzondere
industriegebieden met BRZO inrichtingen is een maatwerkadvies noodzakelijk.
Bluswatervoorziening voor bovenmatige risico’s
De benodigde bluswatercapaciteit voor de bovenmatige risico’s bedraagt 240 m3/h. Deze
bluswatervoorziening moet op maximaal 2.500 m1 van de objecten aanwezig te zijn. Voorbeelden van deze
bluswatervoorzieningen zijn, vijvers, waterlopen en bluswaterriolen. Deze bluswatervoorziening dient op
regionaal niveau binnen 60 minuten ingezet te kunnen worden en open water dient dan ook in ruime mate
voorradig te zijn
Brandweer Midden West Brabant beschikt over drie watertransportsystemen WTS
WTS
WTS 200

opbouwtijd
15 min

pompdruk
5 bar

drukverlies
2 bar /100 m1

zuighoogte
3 m1

debiet
2000 l/min

WTS 1000

30 min

10 bar

3 m1

4000 l/min

WTS 2500

60 min

10 bar

2 bar /100 m1 75 mm slangen
0.7 bar /100 m1 150 mm slangen
2 bar /100 m1 75 mm slangen
0.16 bar /100 m1 150 mm
slangen

3 m1

2000 l/min

Het dekkings- en spreidingsplan in Midden en West Brabant voor de WTS systemen zijn zodanig
gepositioneerd in de regio zodat de opkomsttijden van de systemen WTS 200 en WTS 2500 in uw gemeente
ook ingezet kunnen worden binnen de noodzakelijke opbouwtijd.
Bereikbaarheid
De planlocatie moet bereikbaar zijn voor voertuigen van hulpverleningsdiensten. De eisen ten aanzien van
de bereikbaarheid zijn opgenomen in de brancherichtlijn handreiking bluswatervoorziening en
bereikbaarheid. Als de wegen in het plangebied voldoen aan de CROW 165 zijn geen problemen met de
bereikbaarheid te verwachten.
Zelfredzaamheid (c) onderdeel van de verantwoording Groepsrisico
In de verantwoording moet u aangeven hoe het is gesteld met de zelfredzaamheid van de aanwezigen in het
plangebied. In onderstaande tabel is de zelfredzaamheid van aanwezigen voor een aantal standaard
functies beoordeeld. Bij de beoordeling zijn de volgende aspecten mee genomen:

Fysieke gesteldheid bewoners of aanwezigen: kunnen de personen zich tijdig voortbewegen en
zelfstandig in veiligheid brengen?

Zelfstandigheid bewoners of aanwezigen: kunnen de personen zelfstandig een gevaarinschatting
maken en zich zelfstandig in veiligheid brengen?

Alarmeringsmogelijkheden bewoners of aanwezigen: kunnen de personen tijdig worden gealarmeerd?
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Vluchtmogelijkheden gebouw & omgeving: heeft het gebouw voldoende vluchtmogelijkheden? Is het
gebouw geschikt om te schuilen? Zijn er voldoende mogelijkheden om het gebied te ontvluchten?
Mogelijkheden tot gevaarinschatting van het toxisch scenario: laat het ongeval zich tijdig aankondigen
en is de dreiging herkenbaar door het afgaan van de WAS installatie en/of NL Alert? En is de dreiging
duidelijk herkenbaar?
Afwegingscriteria

Scenario

Toxisch

Explosie

+
+
+
+

AlarmeringsZelfstandigmogelijkheden
heid
personen en
personen
aanwezigen
+
+/+
+
+
+
+
+/-

Vluchtmogelijkheden
gebouw &
omgeving
+
+
+
+/-

Gevaarinschattingsmogelijkhedenscenario
+/+/+/+/-

-

-

+

+

+/-

+
+
+
+

+
+
+
+

+/+
+
+/-

+/+/+/+/-

+/+/+/+/-

-

-

+

+/-

+/-

Gebouwtype

Fysieke
gesteldheid
personen

Woning
Kantoor
Detailhandel
Bedrijf
Bijzonder
kwetsbaar3
Woning
Kantoor
Detailhandel
Bedrijf
Bijzonder
kwetsbaar

De genoemde maatregel risicocommunicatie verbetert de zelfredzaamheid voor wat betreft de
inschattingsmogelijkheden van gevaar. De genoemde maatregelen ventilatie en detaillering verbeteren de
vluchtmogelijkheden/schuilmogelijkheden. Aandachtspunt zijn bedrijfsloodsen waar meerdere personen
verblijven. De eisen voor de luchtdichtheid van loodsen zijn vrij laag, waardoor de luchtkwaliteit gedurende
een toxisch scenario niet voor 4 uur is gegarandeerd.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,
Afdelingshoofd Risicobeheersing,

H. Sijbring

Bijlage 1 Opkomsttijden van de gemeente.
Bijlage 2 Overzicht WAS installatie in de gemeente.
Bijlage 3 Folder van standaard tot maatwerk
Bijlage 4 Bluswater
Bijlage 5 Risicoprofiel

3

Deze functie kan alleen voorkomen als bestaande functie. Wanneer het een nieuwe functie betreft, moet er een
gedetailleerd advies worden aangevraagd.
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Bijlage 1
Opkomsttijden Basisbrandweereenheid
Gemeente: Steenbergen
05-01-2015

Bijlage 2
Aanwezigheid WAS installatie
Gemeente: Steenbergen
05-01-2015

Categoriale inrichtingen
Het Bevi maakt onderscheid tussen inrichtingen waarvoor een QRA (kwantitatieve risicoanalyse) opgesteld
moet worden en inrichtingen waarvoor vaste afstanden
gelden, de zogenaamde categoriale inrichtingen. Met
de wijzigingen van het Bevi en de Revi zijn meer inrichtingen categoriaal geworden. Dit betekent dat er voor
de bepaling van de 10-6 contour (het plaatsgebonden
risico) geen QRA uitgevoerd hoeft te worden. Categoriale inrichtingen zijn aangewezen in artikel 4 van het Bevi.
Daarnaast is er op grond van artikel 2 eerste lid onder h
nog een mogelijkheid voor de Minister om categoriale
inrichtingen aan te wijzen.
Voor de PGS 15 opslagen is in artikel 3 van de Revi
bepaald dat het niet verplicht is om de afstanden uit de
tabel te gebruiken, er mag ook altijd worden gerekend.
Uiteraard moet daarbij wel de nieuwe rekenmethodiek
worden gebruikt. Voor alle andere categoriale inrichtingen geldt dat de vaste afstanden uit de Revi gebruikt
moeten worden.
1. Inrichtingen waar meer dan 1.500 kg ammoniak in een
insluitsysteem aanwezig is, niet zijnde een onderdeel
van een koel- of vriesinstallatie met ammoniak.

Van standaard
tot maatwerk

2. Inrichtingen waar meer dan 150m3 zeer licht ontvlambare of licht ontvlambare vloeistof in een bovengronds
insluitsysteem aanwezig is.
3. Inrichtingen waar meer dan 13m3 propaan of meer dan
13m3 acetyleen in een insluitsysteem aanwezig is.
4. Inrichtingen waar een cyanidehoudend bad ten behoeve van het aanbrengen van metaallagen aanwezig is
met een inhoud van meer dan 100 liter.

Let op! Betrek Brandweer Midden- en
West-Brabant altijd bij
• Nieuwe ontwikkelingen zoals LNG/CNG
stations
• Kegelligplaatsen bij vaarwegen en of havens

5. Inrichtingen waar een giftige of zeer giftige stof in een

Uitgave Brandweer Midden- en West-Brabant

insluitsysteem met een inhoud van meer dan 1.000 liter

PR contouren van verschillende categoriale

aanwezig is.

inrichtingen kunnen groter zijn dan 30 meter.

6. Inrichtingen waar in enige opslagvoorziening een
giftige of zeer giftige stof in gasflessen aanwezig is en

Houd hierbij rekening met de projectie van
(beperkt) kwetsbare objecten.

waarbij de totale waterinhoud van de gasflessen met

oktober 2014
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend
www.brandweermwb.nl

giftige of zeer giftige inhoud in die opslagvoorziening

Meer informatie

meer bedraagt dan 1.500 liter.

Kijk voor meer informatie over standaard adviezen

7. Inrichtingen waar aardgasdruk gereduceerd wordt of

Postbus 3208
5003 DE Tilburg

Onze adviezen bij
ruimtelijke plannen en
externe veiligheid

en de standaard verantwoording groepsrisico op

aardgashoeveelheid gemeten wordt, voor zover de

www.verbeterprogrammagroepsrisico.nl en ga naar

gastoevoerleiding een grotere diameter heeft dan 20

regioteam Midden- en West-Brabant.

inch.

Voor telefonische informatie: 06 536 25 089.

Midden- en West-Brabant

Midden- en West-Brabant

Brandweer Midden- en West-Brabant adviseert gemeenten op het gebied van externe
veiligheid rond ruimtelijke plannen. Deze uitgave laat zien in welke gevallen gemeenten
een standaard advies kunnen verwachten en in welke gevallen zij mogen rekenen op een
maatwerk advies. Daarbij besteden we in het bijzonder aandacht aan de vestiging van
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten ten opzichte van risicobronnen.

De algemene regel is dat gemeenten een standaard advies
ontvangen voor ruimtelijke plannen op bepaalde afstanden
van Bevi inrichtingen en de transportroutes van gevaarlijke

De afstanden zijn van toepassing op het uitbrengen van een

het object.

speeltuinen worden aangelegd en kan binnen de functie sport

uit het Bevi/Revi blijven van toepassing. Dus kunnen diverse

Bijzonder kwetsbare objecten zijn: kinderdagverblijven,

objecten worden bestemd, mits wordt voldaan aan 10 -06 voor

buitenspeeltuinen, basisscholen, zorgcentra (zoals:

kwetsbare objecten en 10

ziekenhuizen, verpleeghuizen, hospices of tehuizen

gende redenen) voor beperkt kwetsbare objecten binnen de

voor verstandelijk of lichamelijke gehandicapten),

aangegeven afstanden.
Standaardisering

-05

(met motivatie en zwaarwe-

Zone binnen 200 m van categoriale Bevi inrichting
1

Zone binnen 200 m1 van categoriale Bevi inrichting

willekeurig Zone
eenbinnen
openluchtzwembad
worden gerealiseerd. Dit
30 m en 200 m van transport

Standaardisering

is immers moeilijk
of niet te monitoren. Maar ook onder maatStandaardisering

3

Categoriale
inrichtingen

1

Gedetailleerd advies

Standaard advies

Zone binnen 30 m en 200 m van transport
1

1
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Hoofdstuk 1

Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1

plan

het
bestemmingsplan
“Langeweg
40”
te
Kruisland
met
NL.IMRO.0851.klBPlangeweg40-v001 van de gemeente Steenbergen;

1.2

identificatienummer

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 GML bestand;

1.4

AAB

Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen;

1.5

aanduiding

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

1.6

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7

abiotische waarde

het geheel van waarden in verband met het abiotisch milieu (= niet levende natuur), in de vorm van
aardkundige en/of hydrologische kenmerken, zowel op zichzelf als in relatie tot de aanwezigheid of
nabijheid van (ontwikkelingsmogelijkheden voor) een waardevol biotisch milieu (= levende natuur,
gevormd door organismen en leefgemeenschappen);

1.8

afhankelijke woonruimte

een gebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte
van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is;

Bestemmingsplan "Langeweg 40"
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1.9

agrarisch bedrijf

Bedrijf dat gericht is op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen
en/of het houden van dieren;

1.10

agrarisch bedrijfsgebouw

een (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf;

1.11

antenne-installatie

installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager (eventueel inclusief mast), de bedrading
en de al dan niet in een techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende
bevestigingsconstructie;

1.12

archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit oude tijden;

1.13

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.14

bebouwingspercentage

een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage dat de grootte aangeeft van het (deel
van een) bouwperceel dat maximaal mag worden bebouwd;

1.15

bed & breakfast

een kleinschalige, aan de woonfunctie ondergeschikte, recreatieve verblijfsvoorziening gericht op
het aanbieden van logies en ontbijt. Onder een bed & breakfast voorziening wordt niet verstaan
overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden
werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur;

1.16

bedrijf

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken,
opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten,
aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen;

1.17

bedrijf aan huis

het aan huis geheel of overwegend door middel van handwerk uitoefenen van een bedrijfsmatige
activiteit, geen detailhandel zijnde;

1.18

bedrijfsgebouw

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
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1.19

beroep aan huis

het door de bewoner van de woning beroepsmatig uitoefenen van of het beroepsmatig verlenen van
diensten op administratief, juridisch, (para)medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of
een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied (met uitzondering van een kappersbedrijf), dat door
zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijbehorende bijgebouwen met behoud
van de woonfunctie kan worden uitgeoefend, niet zijnde detailhandel, behoudens de beperkte
verkoop van artikelen verband houdende met de activiteiten;

1.20

bestaand

bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan;

1.21

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.22

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.23

bijgebouw

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw op een bouwperceel, dat door vorm
onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is
aan het hoofdgebouw;

1.24

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;

1.25

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.26

bouwperceel

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

1.27

bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;
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1.28

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.29

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;

1.30

cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan en
door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft
gemaakt, zoals dat ondermeer tot uitdrukking komt in de beplanting, het reliëf, de verkaveling, het
sloten- of wegenpatroon en/of de architectuur;

1.31

dagrecreatie

vormen van recreatie, die in principe plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang en niet
gericht zijn op het verstrekken van nachtverblijf;

1.32

dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw, met dien verstande dat in onderhavige regels
lessenaarsdaken niet zijn toegestaan;

1.33

detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of
leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.34

ecologische waarde

aanwezige en potentiële waarden, gebaseerd op de beoogde of bestaande natuurkwaliteit voor het
gebied, waartoe behoren de natuurdoelen en natuurkwaliteit, geomorfologische processen, de
waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, de mate van stilte, donkerte en
openheid, de landschapsstructuur en de belevingswaarde;

1.35

educatief medegebruik

een educatief gebruik van gronden en bouwwerken dat ondergeschikt is aan de functie van de
bestemming waarbinnen dit educatieve gebruik is toegestaan;
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1.36

erf

het al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienst van het gebruik van dat gebouw en voor
zover dit plan een dergelijke inrichting niet verbiedt;

1.37

extensieve recreatie

die vormen van recreatie welke in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en landschapsbeleving, zoals
onder andere wandelen, fietsen, kanoën en varen;

1.38

gebouw

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

1.39

geluidzoneringsplichtige inrichting

bedrijven en/of inrichtingen welke zijn genoemd in onderdeel D van bijlage 1 van het Bor;

1.40

hoofdgebouw

een gebouw dat, op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de
bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;

1.41

houtgewas

bomen en struiken;

1.42

kamperen

het genieten van recreatief verblijf, indien dit omvat overnachting anders dan met gebruikmaking van
een hotel, pension of woning, danwel een vaartuig

1.43

kant van de weg

de kant van de weg is de dichtstbijzijnde bestemmingsgrens van de bestemming 'Verkeer – 1';

1.44

kas

agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dek voornamelijk bestaan uit glas of een ander
lichtdoorlatend materiaal en dienend voor de productie van gewassen onder geconditioneerde
klimaatomstandigheden, waaronder mede begrepen een schuurkas of een permanente tunnel- of
boogkas hoger dan 1,5 meter;
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1.45

kleinschalige vorm van recreatie en toerisme

het bieden van gelegenheid voor verpozing en/of verblijf op een wijze waarbij landschapsbeleving en
rust voorop staat, hierbij moet met name worden gedacht aan een Bed & Breakfast, een
minicamping, kleinschalige horeca en kleinschalige aan het buitengebied gebonden dagrecreatieve
voorzieningen (zoals een speeltuin, verhuur van fietsen / huifkarren, een kinderboerderij, een
ambachtelijke kaasmakerij, boerengolf, het organiseren van rondleidingen in het buitengebied,
agrarische educatie en andere naar aard en omvang hiermee gelijk te stellen activiteiten);

1.46

kunstwerken

een civieltechnische constructie of installatie in de infrastructuur die een of meer functies vervult
zoals onder andere onderdoorgangen, duikers, overkluizingen;

1.47

kwaliteitsverbetering landschap

een uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water,
natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied
waarop de ontwikkeling haar werking heeft of van het gebied waarvan de gemeente de
voorgenomen ontwikkeling in de hoofdlijnen heeft beschreven. De verbetering kan mede betreffen:
a. de landschappelijke inpassing;
b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan
de versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land;
c. activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of
terreinen;
d. het wegnemen van verharding;
e. het slopen van bebouwing;
f. een fysieke bijdrage aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur en ecologische
verbindingszones;

1.48

lage tunnels

bouwwerken of andere werken, met een hoogte van maximaal 1,5 meter, overwegend voorzien van
een bedekking van lichtdoorlatend of ander beschermend materiaal die dienen tot het kweken,
trekken, vermeerderen, opkweken of verzorgen van vruchten, groenten, bloemen, bloembollen,
planten of bomen alsmede, in voorkomende gevallen, tot bescherming van de omgeving en/of
bodem tegen milieubelastende stoffen;

1.49

landschappelijke inpassing

een zodanige vormgeving en inpassing dat deze optimaal is afgestemd op bestaande dan wel nog te
ontwikkelen landschappelijke (ruimtelijke, natuurlijke en cultuurhistorische) landschapskwaliteiten.
Dit kan door middel van architectuur (vormgeving, situering bebouwing, materiaalgebruik), aanleg
van landschappelijke en/of natuurlijke elementen al dan niet in combinatie met sloop;

1.50

landschappelijke waarde

gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van het landschap, gericht op ruimtelijke,
ecologische, cultuurhistorische en recreatieve aspecten;
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1.51

landschapselementen

ecologisch en/of landschappelijk waardevolle elementen zoals bosjes, houtwallen, poelen en
moerasjes, in de regel kleiner dan 2 ha, onder een agrarische productiefunctie;

1.52

mantelzorg

het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale
vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;

1.53

milieucategorie

milieucategorie zoals beschreven in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering Den Haag,
2009;

1.54

natuurlijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige biotopen, bijzondere flora en
fauna, ecologische samenhangen en structuren;

1.55

nevenactiviteit

een bedrijfs-, of beroepsmatige activiteit die in ruimtelijk, functioneel en inkomensverwervend
opzicht ondergeschikt is aan de op de ingevolge dit bestemmingsplan toegestane hoofdfunctie op
een bouwperceel;

1.56

normaal onderhoud en beheer

het onderhoud en beheer, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed
beheer en gebruik van de gronden die tot de betreffende bestemming behoren;

1.57

omgevingsvergunning

vergunning als bedoeld in artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

1.58

ondergeschikte detailhandel

beperkte, op de eindgebruiker gerichte verkoop van goederen die functioneel rechtstreeks verband
houden met bedrijfsactiviteiten die als hoofdfunctie worden uitgeoefend;

1.59

overige teeltondersteunende voorzieningen

voorzieningen die niet in de categorie van permanente of tijdelijke teeltondersteunende
voorzieningen geplaatst kunnen worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor stellages met regenkappen bij
de grondgebonden teelt van zachtfruit, anti-onkruiddoek en boomteelthekken. De stellages onder de
regenkappen mogen jaarrond blijven staan;
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1.60

paalkamperen

vorm van kamperen, die alleen is toegestaan binnen een straal van 10 meter rondom een speciaal
hiervoor door Staatsbosbeheer geplaatste pomp, waarbij een tent niet langer dan 72 uur aanwezig
mag zijn en waarbij een maximum geldt van 3 trekkerstentjes per paalkampeerplaats;

1.61



peil

voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van de kruin
van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;

1.62

prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen
vergoeding;

1.63

seksinrichting

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

1.64

Staat van bedrijfsactiviteiten

de Staat van bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt in bijlage 1;

1.65

teeltondersteunende voorzieningen

ondersteunende voorziening die een onderdeel is van de vollegrondse bedrijfsvoering van een
tuinbouwbedrijf of boomkwekerij;

1.66

tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen

het tijdelijk, gedurende maximaal 6 maanden per jaar (afhankelijk van de teelt), bouwen en/of
aanbrengen van teeltondersteunende voorzieningen. Hieronder worden verstaan folies (afdekfolies
en acryldoek, vlakveldfolie), insectengaas, wandelkappen, schaduwhallen, hagelnetten (waarbij de
palen jaarrond mogen blijven staan), vraatnetten, lage tunnels, schaduwnetten en dergelijke, in de
vorm van:



hoge tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen met een minimale hoogte van 0,5 meter en
een maximale hoogte van 5 meter;
lage tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen met een maximale hoogte van 0,5 meter;

1.67

(sier)tuin

de gronden van een bouwperceel behorende bij een (bedrijfs)woning ingericht als tuin, voor zover
gelegen buiten het aangegeven bouwvlak. Deze gronden zijn geen erf;
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1.68

voorgevellijn

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de zijdelingse
perceelsgrenzen;

1.69

voorzieningen van algemeen nut

voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het
telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer;

1.70

waterhuishoudkundige voorzieningen

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

1.71

wet/wettelijke regelingen

indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen
e.d., dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de
tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan, tenzij anders bepaald;

1.72

woning

een (gedeelte van een) gebouw dat bestaat uit een complex van ruimten, qua inrichting en indeling
geschikt en bestemd voor de huisvesting van personen in de vorm van één huishouden, waaronder;
a. vrijstaande woning: een woning, waarbij het hoofdgebouw met bijbehorende bijgebouwen, geen
gemeenschappelijke wand heeft met een naastgelegen hoofdgebouw dan wel daarbij
behorende bijbehorende bijgebouwen;
b. twee-aaneen gebouwde woning:
1. een woning, die deel uitmaakt van een blok van twee aan elkaar gebouwde
hoofdgebouwen;
2. een woning, waarbij het hoofdgebouw met bijbehorende bijgebouwen één of meer
gemeenschappelijke wanden heeft met een naastgelegen hoofdgebouw dan wel daar
bijbehorende bijgebouwen.
c. aaneen gebouwde woning: een woning, die deel uitmaakt van een blok van meer dan twee als
woning aan elkaar gebouwde hoofdgebouwen;

1.73

wooneenheid

een (gedeelte van een) gebouw dat bestaat uit een complex van ruimten, qua inrichting en indeling
geschikt en bestemd voor de huisvesting van personen in de vorm van één huishouden;

1.74

wonen

het gebruik van een complex van ruimten voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden;

Bestemmingsplan "Langeweg 40"

13

Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1

de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2

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 onderschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

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; bij de goothoogte wordt gemeten daar waar de goot het hoogst ligt. Indien
zich op enige zijde van een gebouw één of meer dakkapellen bevinden, waarvan de gezamenlijke
breedte meer bedraagt dan 50% van de gevelbreedte, wordt de goot- en de bouwhoogte van de
dakkappel(len) als goothoogte 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

afstand tot de bouwgrens

tussen de grens van het bouwvlak en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het
kortst is;

2.7

ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.
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Hoofdstuk 2

Artikel 3

Bestemmingsregels

Agrarisch met waarden - Landschapswaarden

3.1

Bestemmingsomschrijving

3.1.1

Algemeen

De voor 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarische bodemexploitatie;
b. het behoud en herstel van de aanwezige landschapswaarden in de vorm van het behoud en
herstel van de open agrarische zeekleigronden;
c. het behoud, herstel en/of realisatie van boomdijken, landschapselementen, alsmede de
groenzones bij agrarische bedrijven;
d. het behoud, herstel, bescherming en/of ontwikkeling van natuurwaarden;
e. extensief dagrecreatief medegebruik;
f. agrarisch educatief medegebruik;
g. kwaliteitsverbetering van het landschap indien dit samenhangt met een ruimtelijke ontwikkeling
waarvoor op grond van dit plan medewerking is verleend en waarvoor de kwaliteitsverbetering
van het landschap als voorwaarde is gesteld;
h. de aanleg van een landschappelijk ingerichte blusvijver of retentievoorziening, voor zover deze
zonder aanvullende voorzieningen in de vorm van bouwkundige of bodemverstevigende of
bodemafdekkende voorzieningen worden aangelegd;
i. een (sier)tuin;
j. kwaliteitsverbetering van het landschap, met dien verstanden dat ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van agrarisch - landschappelijke inpassing', de landschappelijke inpassing als
bedoeld voor de kwaliteitsverbetering van het landschap zodanig opgericht en in stand dient te
worden gehouden zoals vermeld in bijlage 2 bij deze regels;
met de daarbij behorende:
k.
l.
m.
n.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
water, waterkeringen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
wegen, paden en parkeervoorzieningen;
teeltondersteunende voorzieningen.

3.2

Bouwregels

3.2.1

Algemeen

a. voor het bouwen geldt dat uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen worden
gebouwd die ten dienste staan van de bestemming.
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3.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn niet toegestaan, met uitzondering van het bepaalde in
sub b en c;
b. ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering zijn lage tijdelijke en overige teeltondersteunende
voorzieningen toegestaan met een maximale bouwhoogte van 0,5 meter. De afstand tot de
bouwperceelgrens bedraagt minimaal 2,5 m;
c. ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering zijn erf- en terreinafscheidingen toegestaan met
een maximale hoogte van 1,5 meter.

3.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing:
a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding;
f. ter verbetering van de landschappelijke inrichting en/of positionering van de bebouwing.

3.4

Afwijking van de bouwregels

3.4.1

Hoge tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
artikel 3.2.2 ten behoeve van hoge tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen onder de
volgende voorwaarden:
a. de voorzieningen zijn noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering;
b. de hoogte van de teeltondersteunende voorziening mag niet meer bedragen dan 2,5 meter, met
uitzondering van hagelnetten, schaduwnetten, vraatnetten en soortgelijke voorzieningen welke
maximaal 5 meter hoog mogen zijn;
c. de bestaande natuurlijke, landschappelijke, archeologische, cultuurhistorische en/of abiotische
waarden worden niet onevenredig aangetast;
d. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder
die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven.

3.5

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid sub c Wabo,
wordt in elk geval gerekend het gebruik voor, in gebruik geven voor en/of het doen laten gebruiken
voor:
a.
b.
c.
d.
e.

permanente teeltondersteunende voorzieningen;
teeltondersteunende kassen;
kamperen, met uitzondering van paalkamperen;
opslag;
sleufsilo's,
mestsilo's,
voedersilo's
(folie)bassins,
mestbassins,
mestplaten,
oppervlakteverhardingen van meer dan 200 m², waterbassins, paardenbakken en andere
soortgelijke bouwwerken/ voorzieningen;
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f.

het verwijderen van de landschappelijke inpassing als bedoeld voor de kwaliteitsverbetering van
het landschap ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - landschappelijke
inpassing'.

3.6
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken, of van
werkzaamheden
3.6.1

Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden Landschapswaarden' zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag
(omgevingsvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te
voeren:
a. het aanbrengen en in stand houden van houtgewas, waaronder begrepen houtgewas ten
behoeve agrarische activiteiten. Het verbod geldt niet voor het aanbrengen en in stand houden
van houtgewas ten behoeve van agrarische activiteiten met een maximale hoogte van 1,50
meter;
b. het aanleggen van landschapselementen;
c. het aanbrengen van bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur;
d. het afgraven en ophogen van gronden met meer dan 0,50 meter;
e. het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen,
watergangen, greppels, kolken en overige natuurlijke oppervlaktewateren, alsmede het
anderszins verlagen van de waterstand;
f. het aanbrengen van hoge tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen;
g. het aanbrengen van oppervlakteverharding van meer dan 200 m²;
h. de aanleg van een landschappelijk ingerichte blusvijver of retentievoorziening, voor zover deze
zonder aanvullende voorzieningen in de vorm van bouwkundige of bodemverstevigende of
bodemafdekkende voorzieningen worden aangelegd.
3.6.2

Uitzonderingen op verbod

Het verbod als bedoeld onder 3.6.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, inclusief de werkzaamheden welke tot de
normale agrarische bedrijfsvoering worden gerekend;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan en waarvoor geen
vergunning nodig was;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. worden uitgevoerd in het kader van het groen blauw stimuleringskader;
e. de realisatie van de vereiste kwaliteitsverbetering van het landschap betreffen.
3.6.3

Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld onder 3.6.1 mag alleen worden verleend indien door de
uitvoering van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden hetzij direct, hetzij indirect te
verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en/of
functies die het plan beoogt te beschermen, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden
voldoende tegemoet kan worden gekomen.
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Artikel 4

4.1

Groen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. landschappelijke inpassing, met dien verstande dat de landschappelijke inpassing als bedoeld
voor de kwaliteitsverbetering van het landschap zodanig opgericht en in stand dient te worden
gehouden zoals vermeld in bijlage 2 van deze regels;
b. groenvoorzieningen;
c. bermen en beplanting;
d. waterlopen en waterpartijen.
met de daarbij behorende:
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
met daaraan ondergeschikt:
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

in- en uitritten;
nutsvoorzieningen;
kunstobjecten;
kunstwerken;
verhardingen;
paden;
parkeervoorzieningen.

4.2

Bouwregels

4.2.1

Algemeen

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd die ten
dienste staan van de bestemming.
4.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen.

4.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid sub c Wabo,
wordt in elk geval gerekend het gebruik voor, in gebruik geven voor en/of het doen laten gebruiken
voor:
a. kamperen;
b. het verwijderen van de landschappelijke inpassing als bedoeld voor de kwaliteitsverbetering van
het landschap, zoals opgenomen in bijlage 2 van deze regels.
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Artikel 5

5.1

Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in de vorm van een vrijstaande woning, al dan niet in combinatie met de uitoefening van
een beroep aan huis in het hoofdgebouw en bijbehorende bijgebouwen;
met de daarbij behorende:
b.
c.
d.
e.

bijbehorende bijgebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
tuinen, erven en terreinen;
parkeervoorzieningen.

5.2

Bouwregels

5.2.1

Algemeen

Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
a. voor het bouwen geldt dat uitsluitend gebouwen, bijbehorende bijgebouwen en bouwwerken,
geen gebouwen zijnde mogen worden gebouwd die ten dienste staan van de bestemming;
b. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht;
c. elk bouwperceel mag voor maximaal 60 % worden bebouwd.
5.2.2

Woning

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende bepalingen:
a. per bouwvlak is maximaal één woning toegestaan;
b. nieuwbouw van woningen is niet toegestaan, met uitzondering van vervangende nieuwbouw.
Vervangende nieuwbouw van de bestaande woning moet plaatsvinden op de locatie van de
bestaande fundering;
c. de inhoud van de woning, zijnde het hoofdgebouw, mag niet meer dan 600 m³ bedragen, tenzij
de bestaande legale inhoud reeds groter is;
d. de goot- en bouwhoogte van de woningen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 5,5 meter
en 9,5 meter;
e. de woning dient te worden afgerond met een dak, waarbij de dakhelling minimaal 20° en
maximaal 50° mag bedragen;
f. de afstand van de woning tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt minimaal 3 meter;
g. de afstand van de woning tot de kant van de weg bedraagt minimaal 10 meter.
5.2.3

Bijbehorende bijgebouwen bij woningen

Voor het bouwen van bijbehorende bijgebouwen bij woningen gelden de volgende bepalingen:
a. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bijgebouwen mag niet meer bedragen
dan 80 m², behalve ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte bijgebouwen' waar een
2
oppervlakte van 990 m is toegestaan;
b. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bijgebouwen mag niet meer bedragen dan
respectievelijk 3,3 meter en 5,5 meter;
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c.

de bijbehorende bijgebouwen dienen te worden afgerond met een dak, waarbij de dakhelling
minimaal 20° en maximaal 50° mag bedragen; bijbehorende aangebouwde bijgebouwen als
onderdeel van de woning mogen met een plat dak worden afgewerkt, waarbij de bouwhoogte
niet meer dan 3,3 meter mag bedragen;
d. de afstand van het bijbehorend bijgebouw tot de bouwperceelgrens bedraagt minimaal 3 meter;
e. een bijbehorend bijgebouw dient op een minimale afstand van 1 meter achter de voorgevel van
de woning te worden opgericht;
f. qua situering dient er een directe samenhang te zijn tussen de woning en de bijbehorende
bijgebouwen;
g. de afstand van bijbehorende bijgebouwen tot de kant van de weg bedraagt minimaal 10 meter.
5.2.4

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde bij woningen

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel van de woning mag niet meer
bedragen dan 1 meter;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van de woning mag niet
meer bedragen dan 2 meter;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3
meter;
d. de afstand van bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot de kant van de weg bedraagt minimaal
10 meter, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, die tot op de bouwperceelgrens
mogen worden opgericht.

5.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing:
a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding;
f. ter verbetering van de landschappelijke inrichting en/of positionering van de bebouwing.

5.4

Afwijken van de bouwregels

5.4.1

Afstand bouwperceelgrens

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van de
voorgeschreven minimale afstanden tot een bouwperceelgrens, mits wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
a. de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de veiligheid uit het oogpunt van brandoverslag niet in
het gedrang komen;
b. er geen onevenredige aantasting is van de in het geding zijne belangen, waaronder die van
omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
c. er geen onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de
naaste omgeving is.
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5.4.2

Afstand weg

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van de
voorgeschreven afstand tot de kant van de weg, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de veiligheid uit het oogpunt van brandoverslag niet in
het gedrang komen;
b. uit onderzoek naar geluidhinder blijkt dat er geen strijdigheid is met de Wet geluidhinder of
andere relevante wetgeving;
c. er geen onevenredige aantasting van het verkeersbelang is. Hiertoe wordt tevoren advies
ingewonnen bij de wegbeheerder;
d. er geen onevenredige aantasting van de in het geding zijne belangen, waaronder die van
omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
e. er geen onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de
naaste omgeving is.
5.4.3

Herbouw woning anders dan op de bestaande fundamenten

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en toestaan dat de
herbouw van de woning niet op de bestaande fundamenten plaatsvindt, mits wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:
a. de woning wordt binnen het bestaande bouwvlak opgericht;
b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder
die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
c. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische,
cultuurhistorische waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
d. er is geen onevenredige aantasting van het verkeersbelang. Hiertoe wordt tevoren advies
ingewonnen bij de wegbeheerder;
e. er is geen onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat
van aangrenzende gronden en bouwwerken;
f. er is geen onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van
de naaste omgeving.

5.5

Specifieke gebruiksregels

5.5.1

Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid sub c Wabo,
wordt in elk geval gerekend het gebruik voor, in gebruik geven voor en/of het doen laten gebruiken
voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
detailhandel;
een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG);
seksinrichtingen;
kamperen;
opslag van goederen en materialen voor de voorgevellijn.
(vrijstaande) bijbehorende bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte;
een inrichting als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), tenzij dit op de
verbeelding of in de regels expliciet is toegestaan.
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5.5.2

Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in
gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'overige zone voorwaardelijke verplichting', overeenkomstig de in lid 5.1 opgenomen omschrijving zonder de
aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen binnen 24 maanden na onherroepelijk
worden van het bestemmingsplan, conform het in bijlage 2 opgenomen landschappelijk
inpassingsplan.

5.6

Afwijken van de gebruiksregels

5.6.1

Bedrijf aan huis

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken voor de uitoefening van
een bedrijf aan huis in een woning en bijbehorende bijgebouwen, mits wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:
a. er is een woning aanwezig;
b. de woonfunctie van de woning blijft als hoofdfunctie behouden;
c. het betreft bedrijfsmatige activiteiten in de categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten
zoals opgenomen in bijlage 1 of een hogere milieucategorie, mits qua aard en invloed
vergelijkbaar met categorie 1 en 2. Indien de gewenste activiteit niet voorkomt in de Staat van
bedrijfsactiviteiten dient deze naar aard en invloed vergelijkbaar te zijn met bedrijfsmatige
activiteiten in categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;
d. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder
die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
e. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats;
f. het gebruik dient de woonfunctie te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de uitoefening
van het bedrijf uitvoert, tevens de gebruiker van de woning is;
g. maximaal 40 % van het vloeroppervlak van woning en de bijbehorende bijgebouwen, zulks met
een absoluut maximum van 80 m², mag in gebruik zijn ten behoeve van het bedrijf aan huis;
h. uitsluitend ondergeschikte detailhandel die rechtstreeks verband houdt met het ter plaatse
uitgeoefende bedrijf aan huis is toegestaan;
i. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het bouwvlak;
j. buitenopslag is niet toegestaan;
k. laden en lossen mag uitsluitend op eigen terrein plaatsvinden;
l. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische,
cultuurhistorische waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
m. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen
aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.
5.6.2

Afhankelijke woonruimte

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en toestaan dat een
(vrijstaand) bijbehorend bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, mits wordt voldaan
aan de volgende voorwaarden:
a. er is een woning aanwezig;
b. een dergelijke bewoning is noodzakelijk vanuit een oogpunt van mantelzorg;
c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van in het geding zijnde belangen waaronder die
van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
d. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijbehorende bijgebouwen of
binnen andere bestaande gebouwen wordt ingepast waarbij de vloeroppervlakte niet meer mag
bedragen dan 80 m²;
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e. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het bouwvlak;
f. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische,
cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
g. het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning in, indien de bij het verlenen van de
omgevingsvergunning bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer
aanwezig is;
h. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid;
i. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen
aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.
5.6.3

Verblijfsrecreatie in de vorm van een minicamping

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en een nevenactiviteit
voor verblijfsrecreatie in de vorm van een minicamping met de daarvoor noodzakelijke
voorzieningen, zoals sanitaire voorzieningen, toestaan, mits wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige
bedrijfsmatige activiteit;
b. de woonfunctie van de woning blijft als hoofdfunctie behouden;
c. per bestemmingsvlak zijn maximaal 25 standplaatsen toegestaan;
d. er zijn uitsluitend kampeermiddelen toegestaan met een toeristisch karakter (tenten,
toercaravans, e.d.). Kampeermiddelen die als bouwwerk zijn aan te merken, zijn niet
toegestaan;
e. de kampeermiddelen zijn toegestaan binnen het bouwvlak en/of in een zone direct grenzend
aan het bouwvlak binnen de gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden Landschapswaarden' en/of 'Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden';
f. de oppervlakte van een standplaats bedraagt minimaal 125 m²;
g. de totale maximale oppervlakte van de standplaatsen bedraagt 1,5 hectare. De te gebruiken
oppervlakte dient qua oppervlakte aan te sluiten bij het aantal standplaatsen. Zuinig
ruimtegebruik is daarbij het uitgangspunt;
h. de oppervlakte van sanitaire voorzieningen mag niet meer bedragen dan 150 m² en dienen
binnen het bouwvlak en waar mogelijk binnen de bestaande gebouwen te worden gerealiseerd;
i. het bebouwingspercentage op het bouwperceel mag niet meer bedragen dan 60%;
j. kamperen is uitsluitend toegestaan van 1 maart tot 1 november (kampeerseizoen);
k. de maximale verblijfsduur door dezelfde persoon op de recreatieve voorziening bedraagt 6
weken per kampeerseizoen;
l. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder
die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
m. detailhandel is niet toegestaan;
n. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats;
o. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
p. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische,
cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
q. permanente bewoning of (tijdelijke) huisvesting van (tijdelijke) werknemers is niet toegestaan. Er
moet sprake zijn van verblijfsrecreatie;
r. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid;
s. er dient een verblijfsregister te worden bijgehouden;
t. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen
aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.
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5.6.4

Verblijfsrecreatie in de vorm van een bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en verblijfsrecreatie in
de vorm van een bed & breakfast met de daarbij behorende voorzieningen toestaan, mits wordt
voldaan aan de volgende voorwaarden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

het wonen is en blijft als hoofdfunctie aanwezig;
er is geen sprake van een zelfstandige bedrijfsmatige activiteit;
per woning zijn maximaal 5 kamers met in totaal maximaal 10 slaapplaatsen toegestaan;
is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan. Maximaal 40% van de bestaande bebouwing met
een maximum van 150 m² mag voor deze functie worden benut;
het bebouwingspercentage op het bouwperceel mag niet meer bedragen dan 60%;
de maximale verblijfsduur door dezelfde persoon op de recreatieve voorziening bedraagt 6
weken per jaar;
er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder
die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats;
er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische
waterhuishoudkundige, abiotische of milieuhygiënische aard;
permanente bewoning of (tijdelijke) huisvesting van (tijdelijke) werknemers is niet toegestaan. Er
moet sprake zijn van verblijfsrecreatie;
er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid;
er dient een verblijfsregister te worden bijgehouden;
verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen
aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.

5.6.5

Kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en een nevenactiviteit
in de vorm van kleinschalige aan het buitengebied gebonden dagrecreatieve voorzieningen
toestaan, zoals een speeltuin, verhuur van fietsen/huifkarren, een ambachtelijke kaasmakerij,
boerengolf, het organiseren van rondleidingen in het buitengebied, agrarische educatie en andere
naar aard en omvang hiermee gelijk te stellen kleinschalige aan het buitengebied gebonden
dagrecreatieve activiteiten eventueel in combinatie met ondersteunende kleinschalige horeca, mits
wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige
bedrijfsmatige activiteit;
b. indien de activiteit plaatsvindt in gebouwen dient dit binnen het bestaande bouwvolume te
gebeuren. Er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de activiteit plaats. Hierop
geldt een uitzondering voor de nieuwbouw van een gebouw binnen het bouwvlak met een
vloeroppervlakte van maximaal 100 m²;
c. de vloeroppervlakte voor deze binnenactiviteit mag niet meer bedragen dan 500 m². De te
gebruiken vloeroppervlakte dient qua oppervlakte aan te sluiten bij de uit te voeren activiteiten.
Zuinig ruimtegebruik is daarbij het uitgangspunt;
d. het bebouwingspercentage op het bouwperceel mag niet meer bedragen dan 60%;
e. de buitenactiviteiten zijn toegestaan binnen het bouwvlak en/of in een zone direct grenzend aan
het bouwvlak binnen de gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden –
Landschapswaarden' en/of 'Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden';
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f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

de oppervlakte voor de buitenactiviteiten mag niet meer bedragen dan 1 hectare, met
uitzondering van boerengolf waarvoor een maximale oppervlakte van 15 hectare geldt. De te
gebruiken oppervlakte dient qua oppervlakte aan te sluiten bij de uit te voeren activiteiten. Zuinig
ruimtegebruik is daarbij het uitgangspunt;
het bedrijfsmatig houden van dieren is niet toegestaan;
er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder
die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
detailhandel is niet toegestaan;
er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats;
er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
laden en lossen is uitsluitend op eigen terrein toegestaan;
buitenopslag is niet toegestaan;
er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische,
cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid;
verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen
aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.

5.6.6

Kleinschalige horeca

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en nevenactiviteit voor
kleinschalige horeca, zoals een thee- en koffieschenkerij, een ijs-/snackverkooppunt, rustpunt voor
passanten (fietser, wandelaars,etc.) toestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige
bedrijfsmatige activiteit;
b. de activiteiten dienen binnen het bouwvlak plaats te vinden;
c. de activiteit dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvolume. Er vindt geen uitbreiding
van bebouwing ten behoeve van de activiteit plaats. Hierop geldt een uitzondering voor de
nieuwbouw van een gebouw binnen het bouwvlak met een vloeroppervlakte van maximaal 75
m²;
d. de vloeroppervlakte voor de binnenactiviteit mag niet meer bedragen dan 75 m². De te gebruiken
vloeroppervlakte dient qua oppervlakte aan te sluiten bij de uit te voeren activiteiten. Zuinig
ruimtegebruik is daarbij het uitgangspunt;
e. het bebouwingspercentage op het bouwperceel mag niet meer bedragen dan 60%;
f. binnen het bouwvlak is een terras toegestaan waarvan de oppervlakte niet meer bedragen dan
100 m²;
g. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder
die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
h. detailhandel is niet toegestaan;
i. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats;
j. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
k. laden en lossen is uitsluitend op eigen terrein toegestaan;
l. buitenopslag is niet toegestaan;
m. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische,
waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
n. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid;
o. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen
aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.

5.7

Wijzigingsbevoegdheid
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5.7.1 Wijzigen bestemming ten behoeve van aan het buitengebied gebonden kleinschalige
vormen van recreatie en toerisme
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het omschakelen van een woning naar kleinschalige
vormen van recreatie en toerisme mogelijk te maken, mits wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
a. de omvang van het bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan 2.000 m²;
b. op de verbeelding wordt binnen de bestemming 'Wonen' de aanduiding 'specifieke vorm van
bedrijf – aan het buitengebied gebonden kleinschalige vorm van recreatie en toerisme'
opgenomen;
c. indien de minicamping en/of de buitenactiviteiten ten behoeve van aan het buitengebied
gebonden vorm van dagrecreatie gelegen zijn buiten het bouwvlak, dan worden de
desbetreffende gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' en
'Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden', in afwijking van de hierboven
genoemde maximale oppervlakte, ook gewijzigd in de bestemming 'Wonen' met de aanduiding
'specifieke vorm van bedrijf – aan het buitengebied gebonden kleinschalige vorm van recreatie
en toerisme'. Op de verbeelding wordt opgenomen dat er binnen dit gebied geen gebouwen zijn
toegestaan;
d. het betreft bedrijfsmatige activiteiten in de categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten
zoals opgenomen in bijlage 1 of een hogere milieucategorie, mits qua aard en invloed
vergelijkbaar met categorie 1 en 2. Indien de gewenste activiteit niet voorkomt in de Staat van
bedrijfsactiviteiten dient deze naar aard en invloed vergelijkbaar te zijn met bedrijfsmatige
activiteiten in categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;
e. voor bed and breakfast zijn per bestemmingsvlak maximaal 5 kamers met in totaal maximaal 10
slaapkamers toegestaan;
f. de bed and breakfast is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan. Maximaal 40 % van de
bestaande bebouwing met een maximum van 150 m² mag voor deze functie worden benut;
g. de maximale verblijfsduur door dezelfde persoon op de recreatieve voorzieningen bedraagt 6
weken per jaar;
h. voor een minicamping geldt dat maximaal 25 standplaatsen zijn toegestaan;
i. er zijn uitsluitend kampeermiddelen toegestaan met een toeristisch karakter (tenten,
toercaravans, e.d.); voor zover het kampeermiddel is aan te merken als een bouwwerk is dit niet
toegestaan;
j. de kampeermiddelen zijn toegestaan binnen het bouwvlak en/of in een zone direct grenzend
aan het bouwvlak;
k. de oppervlakte van een standplaats bedraagt minimaal 125 m²;
l. de totale maximale oppervlakte van de standplaatsen bedraagt 1,5 hectare. De te gebruiken
oppervlakte dient qua oppervlakte aan te sluiten bij het aantal standplaatsen. Zuinig
ruimtegebruik is daarbij het uitgangspunt;
m. de oppervlakte van sanitaire voorzieningen bij een minicamping mag niet meer bedragen dan
150 m² en dienen binnen het bouwvlak en waar mogelijk binnen de bestaande gebouwen te
worden gerealiseerd;
n. kamperen is uitsluitend toegestaan van 1 maart tot 1 november (kampeerseizoen);
o. detailhandel is niet toegestaan;
p. indien er sprake is van een kleinschalige vorm van horeca mag de maximale vloeroppervlakte,
exclusief terras, niet meer dan 250 m² bedragen;
q. binnen het bouwvlak dient sprake te zijn van zuinig ruimtegebruik waarbij overtollige
bedrijfsbebouwing, met uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, dient te
worden gesloopt;
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r.

s.

t.
u.
v.

w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.

dd.
ee.

de buitenactiviteiten ten behoeve van de aan het buitengebied gebonden dagrecreatie zijn
toegestaan binnen het bouwvlak of in een zone direct grenzend aan het bouwvlak. De
oppervlakte voor de buitenactiviteiten mag niet meer bedragen dan 1 hectare, met uitzondering
van boerengolf waarvoor een maximale oppervlakte van 15 hectare geldt. De te gebruiken
oppervlakte dient qua oppervlakte aan te sluiten bij de uit te voeren activiteiten. Zuinig
ruimtegebruik is daarbij het uitgangspunt;
de oppervlakte van sanitaire voorzieningen bij een minicamping mag niet meer bedragen dan
150 m² en dienen binnen het bouwvlak en waar mogelijk binnen de bestaande gebouwen te
worden gerealiseerd;
detailhandel is niet toegestaan;
indien er sprake is van een kleinschalige vorm van horeca mag de maximale vloeroppervlakte,
exclusief terras, niet meer dan 250 m² bedragen;
binnen het bouwvlak dient sprake te zijn van zuinig ruimtegebruik waarbij overtollige
bedrijfsbebouwing, met uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, dient te
worden gesloopt;
het bedrijfsmatig houden van dieren is niet toegestaan;
er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder
die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische,
cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats;
er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid;
er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
het wijzigen vindt gelijktijdig plaats met de wijziging van de overige gronden naar de bestemming
'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' en/of 'Agrarisch met waarden - Natuur- en
landschapswaarden';
wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de
kwaliteitsverbetering van het landschap;
het bepaalde in de Artikel 3 is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

5.7.2

Wijzigen bestemming ten behoeve van 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Wonen' te wijzigen in de bestemming
'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' ten behoeve van het agrarisch gebruik, mits wordt
voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder
die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
b. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische,
waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
c. er mogen geen belemmeringen ontstaan vanuit verkeerskundig oogpunt;
d. het bepaalde in Artikel 3 is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.
5.7.3

Wijzigen bestemmingsvlak en/of bouwvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Wonen' te wijzigen ten behoeve van de
vergroting en/of vormverandering van het bestemmingsvlak en/of bouwvlak, mits wordt voldaan aan
de volgende voorwaarden:
a. de omvang van het bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan 1.500 m²;
b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder
die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
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c.

er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische,
cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
d. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats;
e. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de
kwaliteitsverbetering van het landschap;
f. het bepaalde in artikel 5 is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.
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Hoofdstuk 3
Artikel 6

Algemene regels
Anti-dubbeltelregel

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

Artikel 7
7.1

Algemene bouwregels

Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen,
als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, gevel- en
kroonlijsten, luifels, en, balkons, schoorstenen en overstekende daken buiten beschouwing gelaten,
mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.

7.2

Algemene bepaling over bestaande afstanden en andere maten

7.2.1

Maximaal

Indien afstanden tot, goot- en bouwhoogten, dakhellingen, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van
bestaande bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de
Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op het tijdstip van de terinzagelegging
van het ontwerp van het plan meer bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen
deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.
7.2.2

Minimaal

In die gevallen dat afstanden tot, goot- en bouwhoogten, dakhellingen, inhoud, aantallen en/of
oppervlakten van bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij
of krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op het tijdstip van de
terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is
voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden
aangehouden.

7.3

Milieugevoelige bestemmingen

Indien op grond van de regels van dit bestemmingsplan milieugevoelige bestemmingen zijn
toegestaan, dan mogen deze uitsluitend worden gerealiseerd indien wordt voldaan aan de
bepalingen van de Wet geluidhinder en andere relevante milieuhygiënische wetgeving.
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Artikel 8

8.1

Algemene aanduidingsregels

Overig - archeologische verwachtingswaarde

Ter plaatse van de aanduiding 'Overig - archeologische verwachtingswaarde', tevens voor het
behoud van archeologische waarden.

Artikel 9
9.1

Algemene afwijkingsregels

Afwijkingsmogelijkheden

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning, mits geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden, afwijken van:
a. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een
meetverschil daartoe aanleiding geeft;
b. de voorgeschreven minimum en maximum maten, voor zover daar geen bijzondere afwijkingen
zijn opgenomen, met maximaal 10 %.
Op de in de regels opgenomen bebouwingspercentages, oppervlaktematen en inhoudsmaten is
deze afwijkingsbevoegdheid niet van toepassing.

9.2

Milieugevoelige bestemmingen

Indien op grond van de regels van dit bestemmingsplan milieugevoelige bestemmingen zijn
toegestaan, dan mogen deze uitsluitend worden gerealiseerd indien wordt voldaan aan de
bepalingen van de Wet geluidhinder en andere relevante milieuhygiënische wetgeving.

Artikel 10
10.1

Algemene wijzigingsregels

Wijzigingsmogelijkheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten
behoeve van:
a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere
realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband
met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter niet meer bedragen
dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag niet met meer dan 10% worden vergroot;
b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting
van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –
intensiteit daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3
meter en het bestemmingsvlak mag niet met meer dan 10% worden vergroot;
c. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen
wordt naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip
van de tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd;
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d. het aanpassen van de aanduidingen uit artikel 8 'Algemene aanduidingsregels' op de
verbeelding conform de wijziging van de bijbehorende wettelijke regelingen na het tijdstip van de
tervisielegging van het ontwerpplan.

10.2

Milieugevoelige bestemmingen

Indien op grond van de regels van dit bestemmingsplan milieugevoelige bestemmingen zijn
toegestaan, dan mogen deze uitsluitend worden gerealiseerd indien wordt voldaan aan de
bepalingen van de Wet geluidhinder en andere relevante milieuhygiënische wetgeving.

10.3

Waarborging bijdrage kwaliteitsverbetering van het landschap

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen te wijzigen in de bestemming 'Groen'
ten behoeve van de waarborging kwaliteitsverbetering van het landschap in de vorm van
landschappelijke inpassing, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. onderhavige wijzigingsbevoegdheid is slechts van toepassing indien een wijzigingsbevoegdheid
als opgenomen in hoofdstuk 2 van de regels wordt toegepast, waarbij een noodzaak tot bijdrage
kwaliteitsverbetering van het landschap aan de orde is;
b. de bijdrage kwaliteitsverbetering betreft de landschappelijke inpassing van de fysieke ruimtelijke
ontwikkeling;
c. het bepaalde in artikel 4 'Groen' is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11
11.1

Algemene procedureregels

Nadere eisen

Bij toepassing van de nadere eisen regeling, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de
voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing.

Artikel 12

Overige regels

12.1
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of
van werkzaamheden
12.1.1 Verbod
Het is op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren
van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden van burgemeester en wethouders
verboden ter plaatse van de aangeduide waarden buiten het bouwvlak de volgende werken en/of
werkzaamheden te verrichten:
a. overige zone - archeologische verwachtingswaarde
1. het afgraven, vergraven, egaliseren dieper dan 2 meter en meer dan 200 m²;
2. het onderbemalen, graven sloten dieper dan 2 meter en meer dan 200 m²;
3. het diepploegen dieper dan 2 meter en meer dan 200 m²;
4. het verharden oppervlakte dieper dan 2 meter en meer dan 200 m²;
5. de aanleg van leidingen dieper dan 2 meter en meer dan 200 m²;
6. het onderhoud van bestaande drainage dieper dan 2 meter en meer dan 200 m² en de
aanleg van nieuwe drainage (niet zijnde vervanging van de bestaande drainage) dieper dan
2 meter en meer dan 200 m²;
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7. de aanleg van lage en hoge tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen dieper dan 2 meter
en meer dan 200 m².
12.1.2 Uitzonderingen op verbod
Het verbod als bedoeld onder 12.1.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die/indien:
a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, inclusief de werkzaamheden welke tot de
normale agrarische bedrijfsvoering worden gerekend;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan en waarvoor geen
vergunning nodig was;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. worden uitgevoerd in het kader van het groen blauw stimuleringskader;
e. de realisatie van de vereiste kwaliteitsverbetering van het landschap betreffen;
f. al dan niet uit onderzoek blijkt dat geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen
worden geschaad.
12.1.3 Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning als bedoeld onder artikel 12.1.1 mag alleen worden verleend indien door
de uitvoering van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, hetzij direct, hetzij
indirect de te verwachten gevolgen geen blijvende onevenredige afbreuk doen aan de waarden
en/of functies die het plan beoogt te beschermen, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden
voldoende tegemoet kan worden gekomen.

12.2

Parkeerregeling

12.2.1 Parkeernormen
Met betrekking tot waarborgen van voldoende parkeergelegenheid gelden de volgende bepalingen:
a. een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt slechts verleend nadat afdoende is
verzekerd dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
b. het gebruik en het (doen) laten gebruiken van de gronden waarop de onder a. bedoelde
omgevingsvergunning betrekking heeft, is slechts toegestaan wanneer voldoende
parkeergelegenheid in stand wordt gehouden;
c. onder voldoende parkeergelegenheid als genoemd onder a. en b. wordt verstaan minimaal 2
parkeerplaatsen per woning.

12.2.2 Afwijken van de parkeernormen
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in
artikel 12.2.1 onder c., indien nieuwe gemeentelijke parkeernormen zijn vastgesteld.
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Hoofdstuk 4
Artikel 13
13.1

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, danwel 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:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen, wordt gedaan binnen
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het bepaalde onder a voor het
vergroten van de inhoud van het bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a met maximaal
10%.
c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

13.2

Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna
te hervatten of te laten hervatten.
d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat
plan.

Artikel 14

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan “Langeweg 40”.
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Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten
OMSCHRIJVING

1
A
B

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
Glasbewerkingsbedrijven
1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW
- VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie
- VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
Elektrotechnische industrie n.e.g.
- VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie
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LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m²
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m²
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²
KI-stations
BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW
Bosbouwbedrijven
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens
Vervaardiging van wijn, cider e.d.
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
Grafische afwerking
Binderijen
Grafische reproduktie en zetten
Overige grafische aktiviteiten
Reproduktiebedrijven opgenomen media
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VISUEEL

VERKEER

GEVAAR

-

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
Foto- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor huisraad, kunst e.d.
CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
Studio's (film, TV, radio, geluid)
Muziek- en balletscholen
Dansscholen
Musea, ateliers

GELUID

-

INDICES

STOF

- VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2
Fabricage van munten, sieraden e.d.
Muziekinstrumentenfabrieken
- BOUWNIJVERHEID
1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²
2 Aannemersbedrijven met werkplaats: max. 2000 m²
3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²
- GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
1 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders
- DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)
- LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra
Kampeerterreinen
Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d.
1 Café's
Cateringbedrijven
- DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)
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