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1. INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding 
 

Het voornemen is om 6 nieuwe startersappartementen te realiseren op de locatie Westerstraat 10 te 

Dinteloord. Er is herziening van het bestemmingsplan nodig, omdat het vigerende bestemmingsplan 

het voorgenomen plan niet toestaat.  

 

In het voormalige, éénlaagse pand zat voorheen een horecagelegenheid gevestigd. Deze heeft inmid-

dels haar activiteiten beëindigd.  De afgelopen jaren heeft het college van B&W van de gemeente 

Steenbergen meerdere malen de bereidheid uitgesproken om in principe (planologische) medewer-

king te verlenen aan de herontwikkeling van de locatie en de bouw van een twee-onder-een-kapper. 

Dit plan is echter nooit tot uitvoering gekomen. 

 

Er is een (nieuw) principeverzoek ingediend bij de gemeente Steenbergen voor de bouw van een 

kleinschalig appartementengebouw met 6 eenheden. De gemeente Steenbergen heeft aangegeven 

bereid te zijn om in principe onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen aan het plan. 

Het plan moet daarbij voldoen aan de gestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Met voorlig-

gend bestemmingsplan wordt gemotiveerd dat de ontwikkeling op diverse fronten haalbaar is, zowel 

programmatisch, ruimtelijk, verkeerstechnisch als milieutechnisch. 

 

 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
 

Het plangebied is gelegen aan de Westerstraat op nummer 10 te Dinteloord (gemeente Steenbergen) 

en ligt in de nabijheid van het dorpscentrum. De Westerstraat is een woonstraat en staat in verbinding 

met de Stoofdijk, Westzijstraat en Zuideinde. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente 

Dinteloord, sectie F, perceelnummer 3781. Het plangebied heeft een totale grootte van circa 380 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1.1, plangebied (Bing Maps)  
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 
 

Voor het plangebied is bestemmingsplan “Kom Dinteloord” van de gemeente Steenbergen het gel-

dende bestemmingsplan (zie figuur 1.3). Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 15 december 2016. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen het bestemmingsplan heeft het plangebied de enkelbestemmingen ‘Horeca’ (het voormalig 

aanwezige gebouw) en ’Wonen’ (onbebouwd deel van het terrein). De horecabestemming heeft de 

functieaanduiding “horeca tot en met categorie 2” (middelzware horeca) en een bouwvlak met maat-

voeringseisen (maximum bouwhoogte en goothoogte van 4 meter).  

 

Figuur 1.2, plangebied ingezoomd (Bing Maps)  

Figuur 1.3, geldend bestemmingsplan “Kom Dinteloord” 
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De planontwikkeling past ruimtelijk en functioneel niet binnen het bestemmingsplan. Het appartemen-

tengebouw wordt deels gerealiseerd binnen de bestemming horeca. Daarnaast wijkt de massa af van 

de toegestane maatvoeringseisen behorende bij de bestemmingen. 

 

 

1.4 Leeswijzer 
 

Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2 waarin een beschrijving van het plan is opgenomen. De 

daaropvolgende hoofdstukken vormen de verantwoording van de ontwikkeling die dit bestemmings-

plan mogelijk maakt. In hoofdstuk 3 wordt het Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid beschreven. In 

hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in diverse planologische aspecten die van belang zijn voor het 

voorliggende bestemmingsplan. In hoofdstuk 5 is de juridische toelichting op de planopzet gegeven. In 

de laatste twee hoofdstukken komen de financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid aan de orde.  
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2. PLANBESCHRIJVING  

 

Tot recent was op het adres Westerstraat 10 een éénlaagse massa gesitueerd met daarin een hore-

cafunctie (pizzeria/grillroom). Deze bouwmassa is inmiddels gesloopt en zal worden vervangen door 

een nieuwe massa. De nieuwe massa sluit in vorm aan op de bestaande woningen aan de noordoost-

zijde van het plangebied (Westerstraat 6-8). Het nieuwe gebouw heeft een opbouw van twee bouwla-

gen met kap, waarbij een afgekapt daktype wordt toegepast, eveneens vergelijkbaar met de daken 

van aangrenzende woningen. Stedenbouwkundig gezien sluit de nieuwe massavorm aan bij reeds be-

staande massa’s in de straat. In de Westerstraat komen zowel massa’s van één als twee lagen met 

kap voor. Voornamelijk in de bebouwingswand aan de zuidzijde van de Westerstraat wisselen de 

massa’s met verschillende hoogten elkaar af. Aan de noordzijde van de straat zijn woningen van twee 

lagen met kap gangbaar. Met het toepassen van een vergelijkbare bouwmassa wordt de typologie van 

de bebouwingswand doorgezet.  

 

De nieuw te realiseren massa ligt vrij op het perceel. De voorgevel van de nieuwe massa ligt straks 

terug te ten opzichte van de bestaande situatie. De nieuwe massa houdt de voorgevellijn van de be-

staande woningen Westerstraat 6-8 aan. Daarmee wordt het straatprofiel ter plaatse van het plange-

bied verbreed. De ruimte tussen straat en voorgevel wordt daarbij ingericht als tuin. De entrees van de 

appartementen zijn in de gevel aan de Westerstraat gesitueerd. De appartementen op de begane 

grond krijgen ieder een eigen ingang vanaf de Westerstraat. Voor de appartementen van de verdie-

ping is eveneens gekozen voor een eigen entree vanaf deze straat. De geveluitwerking van de nieuwe 

massa is traditioneel en sluit daarmee ook aan op de gangbare architectuur in de straat. De buiten-

ruimten van de appartementen (o.a. balkons) zijn aan de achtergevel van de massa gesitueerd. Op 

het achterterrein worden parkeerplaatsen gerealiseerd. De parkeerplaatsen worden via een weg tus-

sen de massa en de bestaande woningen Westerstraat 6-8 op de Westerstraat ontsloten.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1, vogelvluchtperspectief van het toekomstige ap-
partementengebouw gezien vanaf de Westerstraat. 

Figuur 2.2, bovenaanzicht indeling terrein 
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3. BELEIDSKADER  

 

In dit hoofdstuk wordt het beleidskader dat relevant is voor het plan toegelicht en wordt het plan hier-

aan getoetst. Er is sprake van een doorwerking van beleid dat is vastgesteld op verschillende niveaus 

van bestuur.  

 

 

3.1 Rijksbeleid  
 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, vastgesteld op 13 maart 2012, staan de plannen van de 

rijksoverheid ten aanzien van aspecten op het gebied van ruimte en mobiliteit. Het Rijk streeft naar 

een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Om dit te kunnen bewerkstelligen laat het 

Rijk de ruimtelijke ordening meer over aan de decentrale overheden (provincie en gemeenten) en 

komt de gebruiker centraal te staan. Tevens werkt het Rijk aan een eenvoudigere regelgeving. Hier-

door neemt de bestuurlijke drukte af en ontstaat er ruimte voor regionaal maatwerk. 

 

Het Rijk blijft verantwoordelijk voor het systeem van ruimtelijke ordening. Daarnaast kan een rijksver-

antwoordelijkheid aan de orde zijn indien: 

 een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en ge-

meenten overstijgt, bijvoorbeeld het reserveren van ruimte voor militaire activiteiten en het stellen 

van opgaven in de stedelijke regio’s rondom de mainports, brainports, greenports en valleys; 

 over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan, bijvoorbeeld het 

stimuleren van biodiversiteit, duurzame energie, watersysteemherstel of het beschermen van we-

relderfgoed; 

 een onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelrisico kent 

ofwel in beheer bij het Rijk is. Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld om de hoofdnetten van weg, 

spoor, water en energie, maar ook de bescherming van gezondheid van inwoners is op rijksniveau 

relevant. 

 

Het Rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor 

de middellange termijn (2028): 

 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-eco-

nomische structuur van Nederland; 

 het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 

 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistori-

sche waarden behouden zijn. 

 

Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid en heeft daarom uit bovenstaande drie doelen 

slechts dertien nationale belangen naar voren laten komen. Voor die belangen is het Rijk verantwoor-

delijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze belangen hebben decentrale overheden beleidsvrij-

heid. De dertien belangen van het Rijk zijn: 

 een excellent ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk vestigingskli-

maat in en goede internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio’s met een concentratie van 

topsectoren; 

 ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en energietransitie; 
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 ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen; 

 efficiënt gebruik van de ondergrond; 

 een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste 

stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen; 

 betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem; 

 het in stand houden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het functioneren 

van het mobiliteitssysteem te waarborgen; 

 verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en 

externe veiligheidsrisico’s; 

 ruimte voor waterveiligheid en duurzame zoetwatervoorzieningen en kaders voor klimaatbesten-

dige stedelijke (her)ontwikkeling; 

 ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke 

kwaliteiten; 

 ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en fau-

nasoorten; 

 ruimte voor militaire terreinen en activiteiten; 

 zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele beslui-

ten. 

 

Doorwerking plangebied 

Met dit initiatief worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt waarbij nationale belangen ge-

moeid zijn. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte heeft dan ook geen invloed op dit plan. 

 

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

 

Structuurvisies hebben geen bindende werking voor andere overheden dan de overheid die de visie 

heeft vastgesteld. De nationale belangen uit de SVIR die juridische borging vragen, zijn geborgd in het 

Barro. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplan-

nen en zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen vooraf.  

 

Doorwerking plangebied 

De voorgenomen ontwikkeling speelt zich af op lokaal niveau en heeft geen relatie met het ruimtelijke-

ordeningsbeleid op nationaal niveau. Geconstateerd kan worden dat het initiatief niet conflicteert met 

het nationaal ruimtelijk ordeningsbeleid. Het Barro heeft dan ook geen doorwerking naar dit bestem-

mingsplan. 

 

3.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 

 

Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen is per 1 oktober 2012 de ladder voor duurzame verstede-

lijking in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 Bro) opgenomen. De ladder ziet op een zorgvul-

dige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. De lad-

der is een motiveringsinstrument dat verplicht moet worden toegepast bij elk ruimtelijk besluit dat een 

‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ mogelijk maakt. Wat er onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

wordt verstaan, is in artikel 1.1.1 Bro bepaald: “De ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
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zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzienin-

gen.” Uit de jurisprudentie komt naar voren dat het wel een nieuwe stedelijke ontwikkeling van enige 

omvang moet zijn.1 

 

Per 1 juli 2017 is een gewijzigde Ladder in werking getreden. Hierin is de tekst van de Ladder terugge-

bracht naar de essentie, namelijk de noodzaak om aan te geven dat de voorgenomen nieuwe stede-

lijke ontwikkeling voorziet in een behoefte plus een motivering indien de stedelijke ontwikkeling niet 

binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd: “De toelichting bij een bestemmingsplan 

dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan 

die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand 

stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan 

worden voorzien” (artikel 3.1.6 lid 2 Bro). 

 

Doorwerking plangebied 

Gelet op de kleinschaligheid van de stedelijke ontwikkeling volgt uit vaste jurisprudentie dat de ladder 

niet van toepassing is op het onderhavige project. Waar de grens precies ligt, hangt af van de omstan-

digheden van het geval. Een plan van 8 woningen vindt de Afdeling bestuursrechtspraak bijvoorbeeld 

kleinschalig (ABRvS, 24 december 2014, 201405237/1/R2), maar een plan met 14 woningen is dit niet 

meer (ABRvS 9 april 2014, 201307658/1/R4). Voor de 'grensbepaling' is uiteindelijk aansluiting ge-

zocht bij de minimumnorm van twaalf woningen uit de Crisis- en herstelwet. Hier blijft het plan ruim-

schoots onder, omdat met onderhavig planvoornemen slechts 6 wooneenheden mogelijk worden ge-

maakt. De ladder voor duurzame verstedelijking hoeft niet doorlopen te worden. 

 

 
3.2 Provinciaal beleid  
 

3.2.1 Structuurvisie Noord-Brabant 2010 (partiële herziening 2014) 

 

De Structuurvisie Ruimtelijke ordening (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 1 oktober 2010) geeft 

de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). Voor het 

plangebied zijn twee uitsneden gemaakt welke hierna zijn weergegeven. Op 7 februari 2014 hebben 

de Provinciale Staten de Structuurvisie 2010, partiële herziening 2014 vastgesteld. Hierin zijn een 

aantal wijzigingen opgenomen ten aanzien van de Structuurvisie uit 2010. 

 

De ruimtelijke belangen en keuzes zijn in vier ruimtelijke structuren geordend. Binnen deze structuren 

worden de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen opgevangen. Samen vormen deze struc-

turen de provinciale ruimtelijke structuur. De structuren geven een hoofdkoers aan: een ruimtelijk ont-

wikkelingsperspectief 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.  

  

                                                      
1   O.a. ABRS 1 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1503), ABRS 18 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:428) en ABRS 24 augustus  
     2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2319). 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87867&summary_only=&q=201503801%2F1%2FR2
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82710&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2015%3A428
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88704&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2016%3A2319
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De vier structuren zijn:  

 de groenblauwe structuur; 

 de infrastructuur; 

 het landelijk gebied; 

 de stedelijke structuur.  

 

Het plangebied is in de Structurenkaart aangeduid als ‘kernen in het landelijk gebied’. In de kernen in 

het landelijk gebied met de bijbehorende zoekgebieden voor verstedelijking wordt de lokale behoefte 

voor verstedelijking opgevangen (wonen, werken en voorzieningen). De kernen in het landelijk gebied 

bouwen voor de eigen woningbehoefte. De provincie vindt het belangrijk dat gemeenten in hun struc-

tuurvisies aandacht geven aan de wijze waarop stedelijke ontwikkelingen het eigen karakter van de 

kernen en de relatie met het landschap kunnen versterken. De stedelijke ontwikkelingen moeten qua 

maat en schaal passen bij de kern. 

 

Doorwerking plangebied 

In paragraaf 3.3.1 en 3.3.2 wordt aangetoond dat het plan bijdraagt aan het invullen van de regionale 

en gemeentelijke woonbehoefte. In hoofdstuk 2 is gemotiveerd hoe het planvoornemen aansluit op het 

stedenbouwkundig patroon van het gebied. Het initiatief is daarmee in lijn met de Structuurvisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1, structurenkaart provincie Noord-Brabant. 

 

3.2.2 Verordening ruimte Noord-Brabant 

 

Provinciale Staten hebben op 7 februari 2014 de Verordening Ruimte 2014 vastgesteld, en de Veror-

dening Ruimte 2014 is per 15 juli 2015 in werking getreden. De provincie heeft enkele herzieningen 

van de Verordening ruimte vastgesteld en verwerkt in een geconsolideerde versie die digitaal ter be-

schikking is gesteld. Bij de wijziging van de regels in juli 2017 is de naam gewijzigd in Verordening 

ruimte Noord-Brabant. 

 

In de Verordening staan onderwerpen uit de provinciale structuurvisie, waarbij is aangegeven welke 

belangen de provincie wil behartigen en hoe ze dat wil doen. Deze Verordening bestaat uit kaartmate-

riaal en regels waarmee gemeenten rekening moeten houden bij het opstellen van ruimtelijke plannen. 

De Verordening heeft het plangebied aangewezen als ‘Bestaand stedelijk gebied, kern in landelijk ge-

bied 

 

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving vanuit de Verordening 

beschreven.  
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3.1 Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 

1. De toelichting bij een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling bevat een ver-

antwoording dat:  

a. het plan bijdraagt aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwali-

teit van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving, waaronder in ieder geval een 

goede landschappelijke inpasbaarheid; 

b. toepassing is gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik. 

2. Het principe van zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in het eerste lid houdt in ieder geval in dat:  

a. een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied gebruik maakt van een be-

staand bouwperceel, tenzij in deze verordening uitdrukkelijk anders is bepaald; 

b. uitbreiding van het op grond van het geldende bestemmingsplan toegestane ruimtebeslag 

slechts is toegestaan mits de financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om de 

beoogde ruimtelijke ontwikkeling binnen dat toegestane ruimtebeslag te doen plaatsvinden; 

c. ingeval van stedelijke ontwikkeling toepassing is gegeven aan artikel 3.1.6, tweede lid, van 

het Besluit ruimtelijke ordening (ladder voor duurzame verstedelijking); 

d. een bestemmingsplan buiten bestaand stedelijk gebied bepaalt dat gebouwen, bijbeho-

rende bouwwerken en andere permanente voorzieningen binnen het bouwperceel worden op-

gericht en daarbinnen worden geconcentreerd; 

e. in geval er sprake is van de vestiging van een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld onder a. 

is gelijktijdig met de vestiging ook uitbreiding mogelijk tot de omvang die op grond van de re-

gels in deze verordening is toegelaten.  

3. Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit bevat de toelichting bij 

een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid een verantwoording waaruit blijkt dat: 

a. in het bestemmingsplan 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, de waterhuishouding, de in de grond aanwezige of te verwach-

ten monumenten, de cultuurhistorische waarden, de ecologische waarden, de aardkundige 

waarden en de landschappelijke waarden;  

b. de omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, de omvang van de bebouwing en de 

beoogde functie, past in de omgeving gelet op de bestaande en toekomstige functies in de 

omgeving en de effecten die de ontwikkeling op die functies heeft, waaronder de effecten van-

wege milieuaspecten en volksgezondheid; 

c. een op de beoogde ruimtelijke ontwikkeling afgestemde afwikkeling van het personen- en 

goederenvervoer is verzekerd, waaronder een goede aansluiting op de aanwezige infrastruc-

tuur van weg, water of spoor, inclusief openbaar vervoer, een en ander onder onverminderd 

hetgeen in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en elders in deze verordening is bepaald. 

 

4. Het eerste tot en met derde lid is niet van toepassing op een uitwerking van een bestemmingsplan, 

mits dat niet ouder is dan tien jaar, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de wet. 

 

4.1 Omschrijving 

Het bestaand stedelijk gebied van de stedelijke structuur bestaat uit:  

a. stedelijk concentratiegebied;  

b. kernen in landelijk gebied. 
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4.2 Stedelijke ontwikkeling 

Een bestemmingsplan dat voorziet in een stedelijke ontwikkeling is uitsluitend gelegen in bestaand 

stedelijk gebied. 

 

4.3 Nieuwbouw van woningen 

1. De toelichting bij een bestemmingsplan gelegen in bestaand stedelijk gebied dat voorziet in nieuw-

bouw van woningen bevat een verantwoording over de wijze waarop: 

a. de afspraken die daarover zijn gemaakt in het regionaal ruimtelijk overleg bedoeld in artikel 

39.4, onder b, worden nagekomen; 

b. de beoogde nieuwbouw zich verhoudt tot de afspraken bedoeld onder a, en tot de beschik-

bare harde plancapaciteit voor woningbouw. 

 

2. Onder harde plancapaciteit voor woningbouw als bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt verstaan 

de capaciteit voor nieuw te bouwen woningen waarover een gemeente beschikt, die:  

a. wordt uitgedrukt in aantallen woningen;  

b. is opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan waarvan de bestemming nog niet is 

verwezenlijkt 

 

Doorwerking plangebied 

Met dit planvoornemen wordt een appartementengebouw met 6 wooneenheden mogelijk gemaakt. De 

planlocatie ligt in bestaand stedelijk gebied. De Verordening staat woningbouw in dergelijke gebieden 

toe, mits dit mogelijk is binnen de lokale woningbouwcapaciteit. In paragraaf 3.3.1 en 3.3.2 wordt aan-

getoond dat gemeente Steenbergen behoefte heeft aan kleingestapelde woningen voor starters. De 

horeca-activiteiten op dit perceel zijn reeds beëindigd. Met de komst van de appartementen wordt er 

een nieuwe invulling gegeven aan een verpauperde locatie en wordt de ruimtelijke kwaliteit in de 

straat verbeterd. De Westerstraat fungeert als woonstraat waarbij het nieuwe gebouw passend is. In 

hoofdstuk 2 is gemotiveerd, op welke wijze het appartementengebouw aansluit bij het stedenbouw-

kundig patroon van het gebied.  Er wordt derhalve ook voldaan aan artikel 3.1 van de Verordening.  

 

Onderhavig planvoornemen is in lijn met de Verordening ruimte Noord-Brabant. 

 

 

3.3 Gemeentelijk beleid 
 

3.3.1 Structuurvisie Gemeente Steenbergen 

 

De structuurvisie van de gemeente Steenbergen is vastgesteld op 18 januari 2012. Deze Structuurvi-

sie bevat, op hoofdlijnen, het ruimtelijk beleid van de gemeente Steenbergen voor de komende 10 tot 

15 jaar. Met deze structuurvisie wordt een actueel en integraal toetsingskader geboden voor ruimte-

lijke ontwikkelingen in de periode 2011-2025. 

 

Voor het bepalen van de toekomstige woningbouw worden de onderzoeksresultaten van de visie wo-

nen en leven in West-Brabant en Tholen als uitgangspunt genomen. Er wordt uitgegaan van 300 extra 

woningen, waarvan 180 gepland zijn in Dinteloord. Er zijn meer potentiele bouwlocaties dan dat er 

vraag is, de overcapaciteit wordt geschat op 20%. Echter geldt dit niet voor Dinteloord, waar wel een 

behoefte is aan uitbreiding van woningbouw. Voor de kern in Dinteloord is er nog een aanzienlijke 

vraag naar appartementen in de huur en koop. De afgelopen jaren zijn in deze kern geen appartemen-

ten gebouwd en ook in de harde plannen is in Dinteloord hier geen ruimte voor gereserveerd. 
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Doorwerking plangebied 

Met dit plan wordt een appartementengebouw met 6 wooneenheden gerealiseerd. De appartementen 

zijn een goede aanvulling op de bestaande woonvoorraad van Dinteloord en speelt in op de behoefte. 

Het gebouw ligt nabij het centrum van Dinteloord en is straks onderdeel van het stedelijk weefsel.  

 

Daarmee ligt het plan in lijn met de structuurvisie.  

 

3.3.2 Woonvisie Gemeente Steenbergen  

 

De woonvisie van de gemeente Steenbergen is vastgesteld op 19 maart 2015. De afgelopen jaren is 

er een hoop veranderd. Tot 2008 stegen de huizenprijzen en was er een grote afzetmarkt voor nieuw-

bouwwoningen. Daarnaast is er sprake van een toenemende vergrijzing, ouderen worden geacht lan-

ger zelfstandiger te leven, de gewijzigde taken van woningcorporaties (o.a.), het bouwen van betaal-

bare huurwoningen, de introductie van de duurzaamheidsladder en de toename van het aantal buiten-

landse werknemers uit Oost-Europese landen. Er is een opgave voor de bouw van verschillende 

woontypen. Er is op de korte termijn vraag naar woningen voor starters en naar levensloopbestendige 

huurwoningen, zowel grondgebonden als appartementen. De focus van nieuwbouw ligt op de kernen 

van Steenbergen en Dinteloord. 

 

Doorwerking plangebied 

Met dit plan wordt voorzien in de vraag naar starterswoningen en appartementen met een hoge le-

vensloopbestendigheid. De nieuwbouw vindt plaats in de kern van Dinteloord. 

  

Het plan is daarmee in lijn met de woonvisie. 
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

 

 

In dit hoofdstuk worden de diverse relevante omgevingsaspecten aangehaald en wordt het plan hier-

aan getoetst.  

 

 

4.1 Verkeer en parkeren  
 

Parkeren 

De gemeente Steenbergen heeft geen algeheel beleid voor parkeren. De gemeente Steenbergen 

heeft aangegeven dat voor dit project een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woning mag worden 

gehanteerd. Met het planvoornemen worden 6 woningen mogelijk gemaakt, wat betekent dat er in to-

taal 9 parkeerplaatsen nodig zijn op eigen terrein. Achter het appartementengebouw worden 9 par-

keerplaatsen gerealiseerd en daarmee voldoet het plan aan de gestelde eisen. 

 

Ontsluiting 

De ontsluiting van het terrein vindt plaats op de Westerstraat, deze straat is ingericht als woonstraat. 

Op basis van de CROW-tool liggen voor 6 appartementen (stedelijkheidsgraad schil centrum) de ver-

keersbewegingen tussen de 35 en 24 mvt/etmaal. Deze toename leidt niet tot een verslechtering van 

de verkeersveiligheid op deze straat. De weg beschikt over voldoende capaciteit om het verkeer van 

het appartementengebouw af te wikkelen 

 

Het aspect ‘verkeer en parkeren’ vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige 

plan. 

 

 

4.2 Geluid 
 

4.2.1 Geluid 

 

Op basis van de Wet geluidhinder (artikel 77 Wgh) dient bij een bestemmingsplan een akoestisch on-

derzoek te worden uitgevoerd als het plan mogelijkheden biedt voor: 

 de toevoeging van een nieuwe woning of andere geluidsgevoelige functie binnen de zone van een 

weg; 

 de aanleg van een nieuwe weg; 

 de reconstructie van een bestaande weg. 

 

De breedte van de zone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken, het stedelijk gebied en 

de maximumsnelheid. In een akoestisch onderzoek kunnen wegen waarvoor een maximumsnelheid 

van 30 km/uur geldt buiten beschouwing worden gelaten.  

 

Doorwerking plangebied 

De 6 appartementen liggen aan de Westerstraat. De Westerstraat is een 30 km/h-weg, net zoals de 

overige wegen in een straal van 200 meter rondom de Westerstraat 10. Op basis van de Wet geluid-

hinder wordt een akoestisch onderzoek bij 30 km/h wegen niet nodig geacht. Er is sprake van een 

goede ruimtelijke ordening ter plaatste. Het aspect “geluid” vormt geen belemmering voor onderhavig 

planvoornemen.  
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4.3 Luchtkwaliteit 
 

4.3.1 Toetsingskader 

 

Hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de Wet milieubeheer 

(hoofdstuk 5 Wm). Bij de start van een project moet onderzocht worden of het effect relevant is voor 

de luchtkwaliteit. Hierbij moet aannemelijk gemaakt worden, dat luchtkwaliteit ‘niet in betekenende 

mate’ aangetast wordt. Daartoe is een algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ 

(Besluit NIBM) en een ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoerings-

regels vastgelegd zijn die betrekking hebben op het begrip NIBM. 

 

‘Niet In Betekenende Mate’ 

De nieuwe regels maken onderscheid in projecten die wel en ‘Niet In Betekenende Mate’ (NIBM) bij-

dragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Als een project NIBM aan de luchtkwaliteit bij-

draagt, hoeft geen uitgebreid luchtonderzoek meer uitgevoerd te worden. 

 

4.3.2 Doorwerking plangebied 

 

Het plan is om een appartementencomplex te bouwen met 6 appartementen. Met de CROW-tool is 

berekend dat de 6 appartementen maximaal 35 verkeersbewegingen per etmaal genereren. Met het 

invullen van de NIBM-tool kan worden geconcludeerd dat de luchtkwaliteit in niet betekenende mate 

wordt aangetast met de voorgestane ontwikkeling en een luchtkwaliteitsonderzoek niet noodzakelijk 

is. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor onderhavig plan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figuur 4.1, NIBM-tool   
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4.4 Bedrijven en milieuzonering 
 

4.4.1 Toetsingskader 

 

Onder milieuzonering wordt verstaan het waar nodig zorgen voor een voldoende ruimtelijke scheiding 

tussen enerzijds bedrijven of overige milieubelastende functies en anderzijds milieugevoelige functies 

zoals woningen. Bij de planontwikkeling dient rekening te worden gehouden met milieuzonering om de 

kwaliteit van het woon- en leefmilieu te handhaven en te bevorderen en daarnaast bedrijven vol-

doende zekerheid te bieden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kun-

nen uitvoeren.  

 

Richtafstanden 

Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) opgestelde publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’2. In de publicatie is een lijst opgenomen met 

bedrijfstypen. Voor de bedrijfstypen zijn indicatieve (richt)afstanden bepaald voor de milieuaspecten 

geur, stof, geluid en gevaar. De richtafstanden vormen een indicatie van de aanvaardbaarheid in de 

situatie dat gevoelige functies in de nabijheid van milieubelastende functies worden gesitueerd. Indien 

bekend is welke activiteiten concreet worden beoogd of aanwezig zijn, kan gemotiveerd worden uitge-

gaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting (in plaats van de richtafstanden). 

 

Omgevingstype 

Er zijn twee omgevingstypes, namelijk een rustige woonwijk en gemengd gebied. Volgens de VNG-

brochure is een rustige woonwijk, een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functieschei-

ding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven 

en kantoren) voor. De VNG-publicatie omschrijft een gemengd gebied, als een gebied met een matige 

tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen ook andere functies voor zoals winkels, ho-

reca en kleine bedrijven. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens 

tot het omgevingstypen gemengd gebied. In de VNG-brochure is vermeld dat de richtafstanden uit bij-

lage 1 met één afstandsstap kunnen worden verlaagd indien sprake is van een gemengd gebied. 

Het plangebied kan worden getypeerd als gemengd gebied. De locatie ligt in de directe nabijheid van 

het dorpscentrum waar winkels en horecavoorzieningen te vinden zijn. Omdat het plangebied is gele-

gen in gemengd gebied worden de richtafstanden met één stap verlaagd. 

 

  

                                                      
2  ‘Bedrijven en Milieuzonering’, Uitgave VNG, Den Haag, 2009. 
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4.4.2 Onderzoek 

 

In onderstaande tabel de belangrijkste inrichtingen in de nabije omgeving van het Plangebied. 

Inrichting Adres Milieucategorie- 

en -contour 

SBI-code 2008 Werkelijke af-

stand 

Eetcafé Havenzicht West-

kant (tevens hotel)* 

Westzijstraat 1, 

Dinteloord 

Milieucategorie 2, 

grootste afstand 

10 meter 

9004, 5914, 

85521 

Circa 30 meter 

Café Den Snackbar* Westzijstraat 8a, 

Dinteloord 

Milieucategorie 2, 

grootste afstand 

10 meter  

9004, 5914, 

85521 

Circa 28 meter 

Basisschool Petrus en Pau-

lus 

Stoofdijk 1, Din-

teloord 

Milieucategorie 2, 

grootste afstand 

10 meter  

852, 8531 Circa 45 meter 

N. Kats Rijwielen Westzijstraat 4, 

Dinteloord 

Milieucategorie 1, 

grootste afstand 0 

meter  

47 Circa 70 meter 

H.H. Petrus en Pauluskerk Westvoorstraat 

2, Dinteloord 

Milieucategorie 2, 

grootste afstand 

10 meter 

9491 Circa 67 meter 

*Er wordt in de VNG-brochure geen richtafstand genoemd voor horeca of hotel. Een horecagelegenheid of hotel sluit het meest 

aan bij een theater, bioscoop of dansschool omdat deze ook onder recreatieve voorzieningen te scharen zijn.  

 

Geconcludeerd wordt dat het plangebied niet binnen een milieucontour is gelegen van een bedrijf in 

de omgeving. Het aspect ‘bedrijven en milieuzonering’ vormt derhalve geen belemmering voor de rea-

lisatie van een appartementengebouw in het plangebied. 

 

 

4.5 Externe veiligheid  
 

4.5.1 Toetsingskader 

 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van de opslag van of handelingen met 

gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op beide 

categorieën is landelijke wet- en regelgeving van toepassing.  

 

In de landelijke wet- en regelgeving zijn kwaliteitseisen en normen op het gebied van externe veilig-

heid geformuleerd. Doel is om bepaalde risico's, waaraan burgers in hun leefomgeving worden bloot-

gesteld, tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Deze bedoelde risico's hangen vooral samen 

met: 

 activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen; 

 transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 

 transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water. 

 

Ook zijn er onder meer landelijke regels voor de opslag en verkoop van vuurwerk. Verder wordt bij de 

plaatsing van windmolens ook de externe veiligheid in ogenschouw genomen. 
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De risico's voor externe veiligheid komen tot uitdrukking via het plaatsgebonden risico en het groepsri-

sico. Het plaatsgebonden risico kan op de kaart worden weergeven met zogeheten risicocontouren: 

lijnen die punten verbinden met eenzelfde plaatsgebonden risico. Via het plaatsgebonden risico wordt 

een basisbeschermingsniveau gewaarborgd. Bij het groepsrisico wordt wel beoordeeld hoeveel perso-

nen zich, redelijkerwijs, feitelijk in de omgeving kunnen bevinden. Voor het groepsrisico geldt geen 

grenswaarde, maar een oriëntatiewaarde. Dit is een ijkwaarde waaraan veranderingen getoetst kun-

nen worden. Deze oriëntatiewaarde mag overschreden worden, mits goed beargumenteerd door het 

bevoegd gezag. Samen met de hoogte van groepsrisico moet andere kwalitatieve aspecten worden 

meegewogen in de beoordeling van het groepsrisico. Onder deze aspecten vallen zelfredzaamheid en 

bestrijdbaarheid. Deze argumentatie is een onderdeel van de verantwoording van het groepsrisico. 

Onderdeel van deze verantwoording is overleg met (advies vragen aan) de Veiligheidsregio. 

 

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans, per jaar, op overlijden van een onbeschermd individu ten gevolge van ongevallen 

met gevaarlijke stoffen. De aanwezigheid van een persoon is fictief. Niet wordt beoordeeld hoe groot de kans op de aanwe-

zigheid van een persoon feitelijk is. 

 

 

Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans per jaar dat een groep van bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen het 

slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico wordt ook beschouwd als een maat voor de 

maatschappelijke ontwrichting. 

 

Extern veiligheidsbeleid van de gemeente Steenbergen 

De gemeente Steenbergen heeft een Beleidsvisie Externe Veiligheid 2018 Gemeente Steenbergen 

vastgesteld (juni 2018), waarin zij aangeeft welke risico’s de gemeente acceptabel vindt en op welke 

manier zij deze risico’s wil beheersen. Steenbergen heeft ervoor 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.  

 

4.5.2 Doorwerking plangebied 

 

In voorliggend plan wordt een pizzeria omgevormd naar zes startersappartementen. Het plangebied 

ligt op basis van de gebiedstypenkaart opgenomen in de ‘Beleidsvisie Externe Veiligheid 2018 Ge-

meente Steenbergen’ binnen het gebiedstype woonwijk en ook binnen het gebiedstype transportas. 

Conform de beleidsvisie is een toename van het groepsrisico binnen de genoemde gebiedstypen mo-

gelijk, indien dit onderbouwd wordt. Vanwege de beperkte toename en de logische stedenbouwkun-

dige situering in bestaand bebouwd gebied, is de toename van het groepsrisico aanvaardbaar en kan 

gebruik worden gemaakt van de standaard verantwoording groepsrisico. 

 

Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van de Westvoorstraat (route gevaarlijke stof-

fen). De nieuwbouw ligt weliswaar binnen de 200 meter-zone van een transportas (de Westvoor-

straat), maar valt buiten de afstand van 30 meter van de transportas. Hierdoor is een beperkte verant-

woording op grond van het Bevt van toepassing en wordt voldaan aan bijlage 6 standaard verantwoor-

ding groepsrisico gemeente Steenbergen van de beleidsvisie ‘Externe Veiligheid 2018 Gemeente 
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Steenbergen’. Er is sprake van reguliere woningbouw waardoor de zelfredzaamheid redelijk tot goed 

is. 

 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het plan. 

 

 
4.6 Ecologie 
 
4.6.1 Toetsingskader 

 

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet natuurbe-

scherming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een 

uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Omtrent houtopstanden is de voormalige 

nationale Boswet eveneens in de Wet natuurbescherming opgenomen. Daarnaast vindt beleidsmatige 

gebiedsbescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Eco-

logische Hoofdstructuur (EHS). 

 
4.6.2 Situatie plangebied 

 

De bestaande bebouwing in het plangebied is inmiddels gesloopt. Ook het groen op het terrein is ver-

wijderd. Regelmatig wordt het plangebied onderhouden en daarmee valt de aanwezigheid van be-

schermde flora en fauna in het gebied uit te sluiten. Negatieve effecten op beschermde soorten zijn 

daarom redelijkerwijs uit te sluiten. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden, dient de algemene zorg-

plicht in acht te worden genomen. 

 

Het plangebied ligt niet binnen de invloedssfeer van beschermde natuurgebieden, behorend tot het 

Natura 2000-netwerk of het Natuur Netwerk Brabant. Negatieve effecten op beschermde natuurgebie-

den zijn, gelet op de aard van het project, de aard van de omgeving en de afstand tot beschermde na-

tuurgebieden redelijkerwijs uitgesloten. 

 

Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering in het kader van dit plan. 

 
 

4.7 Bodem 
 
4.7.1 Toetsingskader 

 

In het belang van de bescherming van het milieu zijn, ten einde de bodem te beschermen, regels gesteld 

in de Wet bodembescherming (Wbb). De wet is van toepassing op projecten die nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen mogelijk maken zoals bijvoorbeeld stedelijke uitleggebieden, stedelijke herstructurering 

of herontwikkelingsopgaven, waarbij het gebruikelijk is om in de toelichting nader in te gaan op eventu-

ele verontreinigingsituaties op basis van een uitvoerig bodemonderzoek.  

 

Het plangebied heeft in de huidige situatie grotendeels reeds de bestemming Wonen. De omliggende 

percelen hebben eveneens een woonbestemming. Omdat er sprake is van nieuwe bebouwing waarin 

mensen verblijven, is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, waarin de kwaliteit van de bodem 

en het grondwater is vastgesteld. 
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4.7.2 Onderzoek 

 

Het verkennend bodemonderzoek is opgenomen als bijlage 3 bij deze toelichting. Hierna worden de 

onderzoeksresultaten besproken. Voor de volledige onderzoeksresultaten en –methodiek wordt verwe-

zen naar deze bijlage. 

 

Uit het onderzoek blijkt, dat de bovengrond licht verontreinigd is met enkele zware metalen en met PAK. 

De ondergrond is licht verontreinigd met enkele zware metalen. Het grondwater is plaatselijk licht ver-

ontreinigd met barium. Asbest is in de bodem niet aangetroffen. 

 

Als gevolg van de aangetoonde verontreinigingen zijn geen risico’s voor mens, milieu of de verspreiding 

van verontreinigingen aanwezig. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. De kwaliteit van bodem en 

grondwater is voldoende vastgesteld en is voldoende geschikt voor het toekomstige gebruik.  

 

Het aspect bodem vormt geen belemmering in het kader van dit plan. 

 
 
4.8 Water 
 
4.8.1 Toetsingskader 

 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 lid 1 onder b van het Bro) dient inzicht te 

worden gegeven in de gevolgen voor de waterhuishouding die samenhangen met de ruimtelijke ont-

wikkeling die mogelijk wordt gemaakt. 

 

4.8.2  Onderzoek 

 

Er is door Aeres Milieu B.V. een waterparagraaf gemaakt in opdracht van BRO. Hieronder vallen de 

conclusies te lezen, het gehele rapport is te lezen in de bijlagen3. In de rapportage zijn de door het wa-

terschap gemaakt opmerkingen in het kader van het vooroverleg verwerkt. 

 

In de Westerstraat is nog een gemengd stelsel aanwezig. Bij toekomstige heraanleg/vernieuwing naar 

een verbeterd gescheiden stelsel kan de nieuwbouw hier eenvoudig op aangesloten worden. 

 

Uit de tabel is af te leiden dat bij het huidig stedenbouwkundig schetsontwerp het verhard oppervlak 

binnen het plangebied zal toenemen met circa 243 m2. Het bevoegd gezag stelt dat ontwikkelingen 

hydrologisch neutraal ontwikkeld dienen worden. Afkoppeling van het hemelwater van de verharde op-

pervlakken is gewenst en eenvoudig mogelijk bij nieuwbouw. Het buitenterrein (achter en naast de 

nieuwbouw) zal worden voorzien van een open verharding (bijvoorbeeld in de vorm van grindmatten 

en doorgroeitegels). Op deze manier kan het hemelwater de grond inzakken.  

 

4.8.3  Doorwerking 

De 6 startersappartementen kunnen worden aangesloten op het reeds aanwezige rioolstelsel. Het bui-

tenterrein wordt voorzien van een open verharding, op deze manier kan het hemelwater de grond in-

zakken. Het plan heeft geen gevolgen voor de waterbeheersing. 

 

Het aspect water vormt geen belemmering voor onderhavig planvoornemen. 

                                                      
3 Onderbouwing wateraspect Westerstraat 10 te Dinteloord, Aeres Milieu, 27 november 2018 
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4.9 Archeologie en cultuurhistorie 
 

4.9.1 Toetsingskader 

 

De Erfgoedwet is per 1 juli 2016 ingegaan. Deze wet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor be-

houd en beheer van het cultureel erfgoed en archeologie in Nederland. Bovendien zijn aan de Erf-

goedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. In een ruimtelijke onderbouwing dient een be-

schrijving te worden opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en 

in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. 

 

4.9.2 Archeologie 

 

De gemeente Steenbergen heeft een erfgoedverordening (2015) opgesteld. Hierin zijn eisen gesteld 

aan de bodemingrepen afhankelijk van de archeologische verwachtingswaarde. Voor het bepalen van 

de archeologische verwachtingswaarde hanteert de gemeente Steenbergen (artikel 20, erfgoedveror-

dening 2015) de provinciale Archeologische Monumentenkaart (AMK) of landelijke Indicatieve Kaart 

van Archeologische Waarden (IKAW).  

 

Doorwerking plangebied 

Het plangebied heeft volgens de gemeentelijke archeologische kaart de status van historische kern. 

Op het perceel is daarom sprake van een archeologische waarde. Door middel van een inventarise-

rend bureau-onderzoek is onderzocht of in het plangebied archeologische waarden aanwezig zijn. De 

onderzoekrapportage is opgenomen als Bijlage 4. Het archeologisch onderzoek heeft geresulteerd in 

een verwachtingsmodel voor het plangebied. Het zuidelijk deel van het plangebied is mogelijk tot ze-

kere diepte verstoord, maar er bestaat een aanzienlijke kans dat ter plaatse van het plangebied nog 

archeologische resten aanwezig zijn, gezien de ligging in de historische kern. Daarom wordt een ver-

volgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Hiertoe dient een Pro-

gramma van Eisen (PvE) te worden opgesteld, dat door de gemeente moet worden goedgekeurd. Dit 

vervolgonderzoek zal worden uitgevoerd voorafgaande aan het oprichten van de nieuwe bebouwing. 

Vanwege de aanwezigheid van de huidige bebouwing is in het kader van deze bestemmingsplanher-

ziening, geen adequaat vervolgonderzoek mogelijk. Wel zal een PvE worden opgesteld. 

 

4.9.3 Cultuurhistorie 

 

De gemeente Steenbergen hecht grote waarde aan haar monumentale structuren en objecten, omdat 

deze de belevingswaarde binnen te gemeente verhogen.  Het nationale beleid staat in het teken van 

het behoud en het beheer van de cultuurhistorische waarden. De provincie Noord-Brabant zet in op de 

bescherming van objecten en de bescherming, benutting en ontwikkeling van structuren en ensembles 

van een grotere schaal. De provincie toetst plannen aan de manier waarop de aanwezige cultuurhisto-

rische waarden in het plan zijn opgenomen.  

 

Doorwerking plangebied 

In de nabijheid van het plangebied zitten twee rijksmonumenten namelijk het Raadhuis, (Westvoorstraat 

1, Dinteloord) en de Hervormde kerk (Westvoorstraat 26, Dinteloord) en het gemeentelijk monument 

aan de Oostgroeneweg (gedeelte begraafplaats). Op de cultuurhistorische kaart van de provincie 

Noord-Brabant is het pand aan de Westerstraat 4 aangeduid als beeldbepalend object. Het centrum 

van Dinteloord is tezamen met de linten Stoofdijk/Molendijk aangeduid als historische stedenbouw. Dit 

is het gebied waar het dorp als een voorstraatnederzetting ontstaan is. 
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Onderhavig plan heeft geen invloed op de rijks- en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende ob-

jecten. In hoofdstuk 2 is gemotiveerd hoe het plan aansluit op het stedenbouwkundig patroon van de 

omgeving. Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor onderhavig planvoornemen. 

 

 
4.10 Milieueffectrapportage 
 

Met dit planvoornemen worden 6 woningen mogelijk gemaakt. Dit kan leiden tot een m.e.r. (beoorde-

lings)-plicht. Of een m.e.r.-procedure of m.e.r-beoordeling noodzakelijk is, hangt af van het feit of de 

ontwikkeling (activiteit) is opgenomen in lijst C en D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit 

m.e.r.). Per 7 juli 2017 is een wijziging van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Wanneer de voorge-

nomen de ontwikkeling (activiteit) is opgenomen in lijst C en D van het Besluit milieueffectrapportage 

(Besluit m.e.r.) moet getoetst worden of er sprake is van nadelige milieugevolgen en moet wanneer 

hier sprake van is een vormvrij m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen worden. 

 

Doorwerking plangebied 

In voorgaande paragrafen zijn de voorgenomen activiteit en bijbehorende milieueffecten beschreven.  

De voorgenomen activiteit is een activiteit die genoemd wordt in het Besluit m.e.r., onderdeel D 11.2 

(stedelijk ontwikkelingsproject). Het planvoornemen voorziet in de realisatie van 6 wooneenheden en 

blijft ver onder de drempelwaarde van 2.000 woningen. De realisatie van de 6 wooneenheden draagt 

niet in betekende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit en er is geen sprake van een 

onaanvaardbaar akoestisch klimaat. De planlocatie is niet binnen een milieucontour is gelegen van een 

bedrijf in de omgeving, er vindt geen aantasting van soorten en gebieden plaats en er wordt voldaan 

aan de eisen die gesteld worden aan de waterhuishouding. 

 

Op basis van de voorgaande bevindingen wordt geconcludeerd, dat er geen belangrijke nadelige mili-

eugevolgen optreden vanwege het plan. Van een stedelijk ontwikkelingsproject zoals bedoeld in onder-

deel D 11.2 van het Besluit m.e.r. is gezien de aard en omvang van het project en de beschreven 

gevolgen dan ook geen sprake. Een m.e.r.-(beoordelings)plicht is daarom niet aan de orde. 

 

 

4.11 Kabels en leidingen 
 

In of nabij het plangebied liggen geen planologische relevante buisleidingen en lopen geen relevante 

straalpaden. Dit aspect vormt derhalve geen belemmering. 
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5. JURIDISCHE PLANOPZET 

 

5.1 Geldend bestemmingsplan 
 

In het plangebied geldt het bestemmingsplan ‘Kom Dinteloord’ vastgesteld door de gemeenteraad van 

de gemeente Steenbergen d.d. 15 december 2016. De gronden hebben de hoofdbestemmingen ‘Ho-

reca’ en ‘Wonen’, waarbij de horecabestemming is voorzien van een bouwvlak.  

 

De gewenste ontwikkeling van de woningen past niet binnen het bestemmingsplan, omdat (burger)wo-

ningen binnen de horecabestemming niet zijn toegestaan. Tevens worden de maatvoeringseisen van 

het bestemmingsplan overschreden. Derhalve is een herziening van het bestemmingsplan nodig.  

 

 

5.2 Opzet bestemmingsplan 
 

Systematiek 

Dit bestemmingsplan heeft tot doel om de gewenste woningbouw mogelijk te maken en de daaraan 

gestelde voorwaarden juridisch-planologisch te verankeren. Het plan voldoet aan de Standaard Ver-

gelijkbare Bestemmingsplannen 2012 alsmede de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimte-

lijke ordening (Bro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevings-

recht (Bor). Voor de inhoud van de regels is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het vigerende be-

stemmingsplan ‘Kom Dinteloord’.  

 

Gekozen is voor een gedetailleerde systematiek overeenkomstig het vigerend bestemmingsplan.  

 

De regels zijn verdeeld in 4 hoofdstukken, te weten: 

Hoofdstuk 1: Inleidende regels met daarin de begrippen en de wijze van meten; 

Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels. Hierin worden de regels voor de op de verbeelding opgenomen be-

stemming gegeven; 

Hoofdstuk 3: Algemene regels, waaronder zijn opgenomen de anti-dubbeltelregel, algemene bouwre-

gels, algemene gebruiksregels en algemene wijzigingsregels; 

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels, waarin het overgangsrecht en de slotregel zijn opgenomen. 

Het belangrijkste doel van de planregels is om de bouw- en gebruiksregels van de verschillende be-

stemmingen aan te geven. 

 

Inleidende regels 

Begrippen 

In dit artikel zijn bepalingen (begrippen) opgenomen welke in het algemeen spraakgebruik onvol-

doende vastliggen en waarbij verschillen in interpretatie bij toepassing van de planregels mogelijk zijn. 

Voor het gemak zijn enkele begrippen uit de Woningwet/ Bouwverordening/Wabo overgenomen. Ver-

der zijn enkele begrippen afkomstig van de SVBP2012. 

 

Wijze van meten 

Hierin wordt aangegeven op welke manier hoogte, lengte, breedte, inhoud en oppervlakte van bouw-

werken/ percelen gemeten moeten worden 
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Bestemmingen 

In het plan zijn de volgende hoofdbestemmingen opgenomen: ‘Tuin’ en ‘Wonen’.  

 

Tuin 

Deze bestemming is opgenomen ter plaatse van de gronden voor de voorgevel van de beoogde be-

bouwing (voorerf). De gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij het hoofdgebouw. Gebouwen 

zijn ter plaatse van deze bestemming niet toegestaan. Voor bijbehorende bouwwerken is een onder-

scheid gemaakt tussen de erfafscheidingen en overige bijbehorende bouwwerken geen gebouwen 

zijnde. 

Wonen 

De gronden met deze bestemming zijn bestemd voor wonen. Deze bestemming is opgenomen in de 

rest van het plangebied. De gronden zijn naast wonen, ook bestemd voor aan-huis-gebonden beroe-

pen, tuinen, erven, paden, parkeerplaatsen en water en waterhuishoudkundige voorzieningen. Op de 

verbeelding is het bouwvlak opgenomen. Binnen het bouwvlak zijn uitsluitend gestapelde woningen 

toegestaan, met een maximale goothoogte van 6 meter en een maximale bouwhoogte van 10 meter. 

Bij de gestapelde woningen zijn aan- en uitbouwen en bijgebouwen toegestaan binnen de bestem-

ming. 

 

Algemene regels 

In de Anti-dubbeltelregel (artikel 5) wordt bepaald dat grond die eenmaal in aanmerking is genomen 

bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, 

deze bij de beoordeling van latere plannen buiten beschouwing blijft. Het nog overgebleven terrein 

mag dus niet nog eens meegenomen worden bij het toestaan van een ander bouwwerk. 

 

In de Algemene gebruiksregels (artikel 6) is het strijdig gebruik opgenomen. In de Algemene afwij-

kingsregels (artikel 7) zijn enkele mogelijkheden opgenomen om af te kunnen wijken van de bepa-

lingen van de bouwregels van de verschillende bestemmingen. In de Algemene procedureregels (arti-

kel 8) is opgenomen welke procedure van toepassing is bij het toepassen van een wijzigingsbevoegd-

heid of afwijkingsbevoegdheid. In de Overige regels (artikel 9) is opgenomen dat het bevoegd gezag 

nadere eisen kan stellen ten aanzien van de situering, bouwmassa, afmetingen en visuele karakteris-

tieken van bouwwerken.  

 

In de bepaling Overgangsrecht (artikel 10) is geregeld in hoeverre en onder welke voorwaarden be-

staande gebouwen en het bestaand gebruik van gronden en bouwwerken mogen afwijken van het 

plan. 

 

In de Slotregel (artikel 11) is aangegeven op welke wijze de regels van het bestemmingsplan moeten 

worden aangehaald. 
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6. UITVOERBAARHEID 

 

In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat een bestemmingsplan verge-

zeld gaat van een toelichting waarin de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan zijn neerge-

legd. Dit hoofdstuk gaat in op de uitvoerbaarheid, waarbij eerst de economische uitvoerbaarheid aan 

bod komt en vervolgens de maatschappelijke uitvoerbaarheid.  

 

 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 
 

Financieel economische haalbaarheid  

Onderzoek is ingesteld naar de uitvoerbaarheid van het voorliggende plan. Hierbij is inzicht verkregen 

in de opbrengsten en kosten die hiermee verband houden.  

 

Kostenverhaal 

Op grond van afdeling 6.4. van de Wro geldt voor de gemeente de verplichting tot kostenverhaal in de 

gevallen die zijn aangewezen in het Bro. Het Bro stelt kostenverhaal verplicht in geval er sprake is van 

een van de volgende bouwplannen:  

 de bouw van één of meer woningen en andere hoofdgebouwen; 

 de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1.000 m² bruto-vloeroppervlakte of met één of 

meer woningen; 

 de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik 

of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits tenminste 10 woningen worden gerealiseerd; 

 de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik 

of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits de cumu-

latieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1.500 m² bruto-vloeroppervlakte bedraagt; 

 de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1.000 m² bruto-vloeroppervlakte. 

 

Het initiatief betreft de bouw van een appartementengebouw met 6 woningen. Met de bouw van één of 

meer woningen en andere hoofdgebouwen stelt het Bro een kostenverhaal verplicht. Ten aanzien van 

onderhavige plan wordt het kostenverhaal anderszins verzekerd. Er wordt een anterieure overeen-

komst gesloten ten behoeve van het verhalen van de gemeentelijke kosten. Tevens wordt een over-

eenkomst afgesloten met betrekking tot het verhalen van planschade. 

 

Financiële haalbaarheid 

De initiatiefnemer beschikt over voldoende middelen om het plan te kunnen realiseren. Er zijn geen 

onvoorziene hoge kosten te verwachten. Ook is er geen sprake van onzekere financiële bijdragen van 

anderen. De financieel-economische haalbaarheid is hiermee in voldoende mate aangetoond. De 

haalbaarheid van de gehele grondexploitatie is kostendekkend. 
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7. MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 

 

De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. Aangege-

ven is dat tussen gemeente en verschillende instanties waar nodig overleg over het plan moet worden 

gevoerd alvorens een ontwerpplan ter visie gelegd kan worden. Pas daarna wordt de wettelijke proce-

dure met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan opgestart. 

 

 

7.1 Inloopavonden 
 

Door de initiatiefnemer is op 7 februari 2018 een inloopavond georganiseerd om omwonenden te infor-

meren over het planinitiatief. Een verslag van deze avond is als bijlage toegevoegd. In zijn algemeen-

heid zijn omwonenden blij dat het leegstaande en verouderde gebouw wordt vervangen door nieuw-

bouw en er met het nieuwe plan een woonfunctie in de straat wordt toegevoegd. Individueel zijn opmer-

kingen geplaatst over parkeren, privacy en de verschijningsvorm van het gebouw. Op basis van de 

gemaakte opmerkingen zijn kleine veranderingen in het gebouw doorgevoerd en wordt het terrein zo-

danig ingericht dat op eigen terrein kan worden geparkeerd.  

 

Voorafgaande aan de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, vindt op 17 december 2018 

een extra inloopavond plaats. 

 

 

7.2 Vooroverleg 
 

Het wettelijk vooroverleg met waterschap en provincie is in het kader van artikel 3.1.1 Bro gevoerd. Het 

waterschap heeft een voorverlegreactie ingediend en aangegeven dat het plan op een goede manier 

met de waterhuishoudkundige belangen omgaat. Door het waterschap zijn enkele beperkte wijzigingen 

aan de watertoets voorgesteld. Deze zijn in de bijlage bij het plan verwerkt.  

 

 

7.3 Procedure  
 

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan zal plaatsvinden volgens artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan is in dit kader ter visie gelegd gedurende een peri-

ode van zes weken met ingang van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019. Gedurende deze 

periode kon een ieder zijn zienswijzen kenbaar maken tegen het plan. Er zijn geen zienswijzen inge-

diend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Het plan wordt ter ongewijzigde vaststelling worden aange-

boden aan de gemeenteraad. 

 

 

7.4 Beroep 
 

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan voor de tweede maal zes weken ter visie gelegd. Gedu-

rende deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Af-

deling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien geen beroep wordt ingesteld, is het plan na 

deze beroepstermijn onherroepelijk en treedt het plan in werking. 

 



 

BIJLAGEN 

 

  



 

Bijlage 1: 
 

Totaaloverzicht inloopavond, 7 februari 2018 
  



Inloopavond  herontwikkeling Westerstraat 10 te Dinteloord 

Datum: 7 februari 2018  

Tijd: 20:00 – 21:30 uur 

Locatie: Hotel-Restaurant Thuis! 

 

Aantal aanwezigen : ca. 11 omwonenden 

Aantal reacties op plan: 6 

 

Overzicht reacties/opmerkingen: 

Plan algemeen: 

 Meerderheid aanwezigen vindt het prettig dat leegstaand en verouderd gebouw wordt 

gesloopt. 

 Omwonenden blij met het verdwijnen van horecabestemming en komst van 

woonbestemming. Veel overlast ervaren van horeca. 

 Fijn dat gebouw ongeveer even hoog wordt als naastgelegen bebouwing. 

Uitvoering: 

 Omwonenden en buren op de hoogte houden, tijdens ontwerp en voor start uitvoeringen 

 Gebruik boorpalen 

 Tot aan de bouw parkeerruimte op terrein snackbar beschikbaar houden 

 Door sloop huidige bebouwing vervalt erfafscheiding buurman Westzijstraat 18 

Ontwerp: 

 Let op voldoende parkeergelegenheid minimaal 6 auto’s 

 Voor- en achtergevelrooilijnen aanhouden naastgelegen bebouwing 

 Geen ramen in zijgevel 



 

Bijlage 2: 
 

Onderbouwing wateraspect Westerstraat, Dinteloord 
 (Aeres Milieu AM17466 definitief) 
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1. INLEIDING 

 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. een onderbouwing van het wateraspect opgesteld voor de 
gewenste bouw van 6 startersappartementen op een perceel aan de Westerstraat 10 te Dinteloord. 
  
Het plangebied ligt noordelijk binnen het centrum van Dinteloord. Ter plaatse is een horecapand met tuin 
aanwezig. 
 
Algemeen 
Coördinaten (RD stelsel)  : X = 84.620 / Y = 405.920  
Oppervlakte studiegebied  : circa 380 m2 
Peil maaiveld    : circa 0,4-0,45 meter +NAP 
Peil grondwater     : circa 60-80 cm-mv 
Waterschap     : Brabantse Delta 
Huidig gebruik plangebied  : horecapand met tuin 
Toekomstig gebruik plangebied : nieuwbouw startersappartementen met parkeerplaatsen 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor het onderzoek en het opstellen van deze waterparagraaf is de voorgenomen 
herontwikkeling van het plangebied en de verplichting hierbij hydrologisch neutraal te ontwikkelen.  
 
Doel 
Het doel van deze rapportage is een beschrijving te geven van de manier waarop rekening wordt gehouden 
met de gevolgen van de voorgenomen herinrichting van het plangebied voor de waterhuishouding. 
 
Onderzoek 
Aeres Milieu B.V. werkt voor de opdrachtgever als onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, en heeft 
geen binding met de onderzoekslocatie. 
 

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een 
watertoets te verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop bovengenoemd 
besluit van toepassing is, is het noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop rekening is 
gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. 
 
De waterhuishoudkundige situatie van het plangebied is gezien het planvoornemen beknopt onderzocht in 
het kader van de watertoets. Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen 
gebruikelijke inzichten en methoden. De adviezen in dit rapport voldoen aan vigerende wet- en regelgeving 
van lokaal tot en met Europees niveau. Zie ook bijlage 3.  
 
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet regelt het beheer van 
oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke 
ordening. Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de afzonderlijke 
waterbeheerwetten worden gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de Watervergunning. 
 
Het Nationaal Waterplan (V&W, 2009) heeft de status van een structuurvisie. Omdat ook voor de volgende 
generaties Nederland als veilig en welvarend waterland veiliggesteld moet worden, moet nu een oplossing 
worden gevonden ten aanzien van ontwikkelingen op het gebied van klimaat, demografie, economie en een 
duurzaam waterbeheer.  
 
Een goede bescherming tegen overstromingen, het zoveel mogelijk voorkómen van wateroverlast en 
droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit zijn basisvoorwaarden voor welvaart en welzijn. 
Water levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en behoud van biodiversiteit.  
 
Gemeenten en provincies wordt gevraagd het generieke beleid lokaal en regionaal te vertalen en vast te 
leggen in structuurvisies, bestemmingsplannen en waterplannen.  
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Bij de planuitwerking van dit bestemmingsplan dient dan ook rekening te worden gehouden met 
waterhuishoudkundige eisen op korte en lange termijn, gericht op duurzaam waterbeheer. Meer dan 
voorheen moet water bepalend zijn bij de besluitvorming. De mate waarin water bepalend is, hangt af van 
de wateropgave in relatie tot andere opgaven, aanwezige functies en bodemgesteldheid en andere 
kenmerken in dat gebied. 
 
Door samenwerking met de verschillende bevoegdheden (Gemeente, Provincie, Waterschap, Rijk) wordt 
gestreefd naar een duurzaam watersysteem. Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het 
waterbeheer in de gemeente op basis van de volgende wettelijke kerntaken: het zuiveringsbeheer, 
watersysteembeheer, beheer van dijken en beheer van vaarwegen. 
 
Het watersysteembeheer -waaronder grondwater- heeft daarbij twee doelen: zowel de zorg voor gezond 
water als de zorg voor voldoende water van voldoende kwaliteit. Het beleid en de daarmee 
samenhangende doelen van het waterschap zijn opgenomen in het waterbeheerplan 2016-2021, wat tot 
stand is gekomen in samenspraak met de waterpartners. Zo zijn bijvoorbeeld relevante waterthema's 
gekoppeld aan de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. 
 
Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de verschillende 
thema’s/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen verordening; De Keur en 
de legger. De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die consequenties 
hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft aan waar de waterstaatswerken 
liggen, aan welke afmetingen en eisen die moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is. Veelal is voor 
deze ingrepen een watervergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen vallen de 
werkzaamheden onder een Algemene regel. Dan kan er onder voorwaarden sprake zijn van vrijstelling van 
de vergunningsplicht. De Keur en de Algemene regels zijn te raadplegen via de site van waterschap 
Brabantse Delta. 
 
Sinds maart 2015 is een gezamenlijke Keur door de Brabantse Waterschappen De Dommel, Aa en Maas 
en Brabantse Delta van toepassing.  
 
Het Waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij 
gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de 'natuurlijke' waterhuishoudkundige situatie. Vanwege dit 
principe wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met hemelwater uitgegaan van de 
voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren.  
 
De technische eisen en uitgangspunten voor het ontwerp van watersystemen zijn opgenomen in de 
'beleidsregel Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak en de hydrologische 
uitgangspunten bij de keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen'.  
 
De waterschappen maken bij het beoordelen van plannen met een toenemend verhard oppervlak 
onderscheid tussen grote en kleine plannen. Middels de online watertoetsprocedure vindt de toetsing van 
het plan met het bevoegd gezag plaats. Op 26 november 2018 is een wateradvies van Waterschap 
Brabantse Delta ontvangen (dossiercode 18.ZK05670). De aangeleverde aanbevelingen zijn opgenomen in 
deze rapportage. 
 
Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) 2014-2019 
De gemeente Steenbergen heeft een Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan vastgesteld voor de periode 
2014-2019. In het verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan beschrijft de gemeente op welke manier zij 
verder invulling geeft aan haar rioleringstaken en is het beleid ten aanzien van een doelmatige inzameling 
en transport van afvalwater vastgelegd. Het vGRP is een instrument om op een transparante manier inzicht 
te geven in beleidsafwegingen die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en werkomgeving en 
die een directe invloed hebben op de invulling van de gemeentelijke rioleringszorg en vice versa.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste aspecten van het waterhuishoudkundig systeem kort beschreven en 
in hoofdstuk 3 zijn de afwegingen en realisatie voor het plangebied beschreven. In hoofdstuk 4 tenslotte 
worden nog enkele aandachtspunten opgesomd.  
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2. BUREAUSTUDIE 

2.1 Inleiding 

 
Het bestaande pand wordt gesloopt voor de gewenste nieuwbouw van appartementen met achteraan op 
het perceel parkeerplaatsen. Zie afbeelding 1 voor een luchtfoto met de globale afbakening van het 
onderzoeksgebied.  
 

 
Afbeelding 1: Luchtfoto plangebied (bron: PDOK-viewer) 

 

Van belang voor de ontwateringsdiepte is onder andere de hoogteligging (zie afbeelding 2). Het plangebied 
kent nagenoeg geen hoogteverschil met de omgeving. Het maaiveld bevindt zich op een hoogte van circa 
0,4-0,45 meter +NAP.  
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Afbeelding 2: Uitsnede hoogtekaart met afbakening plangebied [Bron: AHN 2] 

 

2.2 Watersystemen 

 
De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in 
grondwater, oppervlaktewater, regenwater en afvalwater. 
 
Grondwater 
Vanwege de ligging in stedelijk gebied is beperkte grondwaterdata bekend van het plangebied. Volgens 
gegevens uit “Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO)” en de Wateratlas van de 
provincie Noord-Brabant is het grondwater te verwachten op gemiddeld 0,8-1,5 meter beneden maaiveld. 
De geldende grondwatertrap voor het gebied is naar verwachting VI (GHG 40-80, GLG >120 cm-mv.).  
 
Het plangebied ligt binnen peilvak ‘Grachten Dinteloord, W-T03’ behorend bij peilbesluit van 
Steenbergen/Brabantse Wal. Het zomer- en winterpeil van het oppervlaktewater wordt beheerd op -1 meter 
NAP met een marge van 10 centimeter. Zover bekend is ter plaatse geen grondwateroverlast aanwezig. 
Voor de nieuwbouw van een appartementencomplex vormt het grondwater geen directe belemmering. 
 
Op particulier terrein is de perceeleigenaar zelf verantwoordelijk voor het tegengaan van 
grondwateroverlast en/of -onderlast. De gewenste grondwaterstand (gedefinieerd als het verschil tussen 
maaiveld en de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG)) is afhankelijk van de aan de grond gegeven 
bestemming. Om grondwateroverlast te vermijden dient bij nieuwbouw rekening gehouden te worden met 
de ontwateringseisen. Ondergrondse bouwwerken zoals parkeergarages en/of kelders moeten zodanig 
geconstrueerd zijn, dat de waterdichtheid gegarandeerd is. Voor nieuwbouw binnen Steenbergen zijn 
onderstaande eisen van toepassing: 
 

Bestemming Ontwateringsdiepte (GHG t.o.v. maaiveld) 

Woningen zonder kruipruimte 0,3 m 

Woningen met kruipruimte  
Groenvoorzieningen  
Secundaire wegen en woonstraten 

0,5 m 
 

Primaire wegen  
Bedrijventerreinen 

0,70 m 
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Tabel 1: Ontwateringseisen vGRP gemeente Steenbergen 

De kwaliteit van het grondwater binnen het plangebied is ons niet bekend. De milieuhygiënische conditie 
van het grondwater vormt, zover ons bekend, op dit moment geen belemmering voor de realisatie van de 
voorgenomen planontwikkeling. Uitgangspunt bij nieuwbouw is hydrologisch neutraal ontwikkelen, waarbij 
de huidige grondwaterstanden en het oppervlaktewatersysteem in het gebied worden gehandhaafd of 
gecompenseerd.  
 

Hemelwater 
In de huidige situatie wordt neerslag deels via inzijging (onverharde tuin) en grotendeels via afstroming 
naar het gemeentelijk stelsel afgevoerd uit het plangebied.  
 
Op grond van gegevens uit literatuurgegevens en de wateratlas ligt het plangebied niet in een 
infiltratiegebied. De bodem bestaat naar verwachting uit een zandige kleilaag (Formatie van Naaldwijk) op 
een veenpakket (Formatie van Nieuwkoop). Deze bodemopbouw is ongunstig voor infiltratie waardoor 
afhankelijk van het herontwikkeling retentie aangelegd dient te worden.  
 
Bij nieuwe uitbreidingen en inbreidingen dient hemelwater separaat verwerkt te worden. Voor nieuwe 
stelsels gaat de gemeente daarom uit van een verbeterd gescheiden stelsel waarbij de afvoer van het 
hemelwater automatisch wordt uitgeschakeld zodra het hemelwaterstelsel volledig gevuld is.  
 
Hiermee worden ongewenste emissies op het oppervlaktewater als gevolg van foutieve aansluitingen, first 
flush afvoer en illegale lozingen voorkomen. In overeenstemming met het waterplan wordt bij nieuwbouw 
uitgegaan van 'waterneutraal bouwen', hetgeen inhoudt dat wordt uitgegaan van de gegeven hydrologische 
situatie.  
 
De ontwikkelaar bekostigt eventuele aanvullend benodigde retentie. Gestreefd wordt om het afvloeiend 
regenwater zoveel mogelijk ter plaatse te verwerken of aan te sluiten op eventueel aanwezig 
oppervlaktewater zonder dat dit leidt tot wateroverlast of aantasting van de kwaliteit. Een toelichting op de 
wijzigingen door de gewenste planontwikkeling is weergegeven in hoofdstuk 3. 
 
Oppervlaktewater 
Door de ligging in (ingepolderd) stedelijk gebied is ter plaatse beperkt oppervlaktewater aanwezig. Nabij het 
plangebied zijn geen A- of B-watergangen gelegen. Noordelijk van de Westzijstraat is een A-watergang 
aanwezig. Nabij het plangebied zijn geen waterkeringen aanwezig. De dichtbijgelegen waterkering ligt 
noordoostelijk nabij de haven (zie afbeelding 3). 
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Afbeelding 3: Uitsnede leggerkaart met aanduiding plangebied (bron: waterschap Brabantse Delta) 

Afvalwater 
Ter plaatse is een horecapand aanwezig dat aangesloten is op het in de Westerstraat aanwezige 
gemengde rioolstelsel. Het rioolstelsel van de kern Dinteloord (bemalingsgebied Centrum) voert uiteindelijk 
af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Dinteloord.  
 
Bij de nieuwbouw wordt het afvalwater afgekoppeld middels een separaat aan te leggen DWA-leiding. Door 
de bouw van 6 nieuwbouwappartementen bedraagt de toekomstig verwachte afvoer uit het gebied circa 
0,18 m3/uur. Deze lichte toename aan afvalwater kan zonder problemen verwerkt worden via het bestaande 
rioolstelsel. Voor een wijziging aan de aansluiting dient een aansluitingsvergunning bij de gemeente 
Steenbergen aangevraagd te worden. 
 



  
 

     Onderbouwing wateraspect Westerstraat 10, Dinteloord / AM17466  

 

 
 Pagina 9 van 11 

 

3. AFWEGING EN REALISATIE 

 
Het planvoornemen is om het bestaande horecapand te slopen voor 6 startersappartementen met 
bijhorende parkeerplaatsen op het achterterrein. Het buitenterrein (achter en naast de nieuwbouw) zal 
worden voorzien van een open verharding (bijvoorbeeld in de vorm van grindmatten en doorgroeitegels). 
Onderstaande afbeelding geeft de gewenste planinvulling weer (zie ook bijlage 2). 
 

 
Afbeelding 4: gewenste planinvuling (bron: opdrachtgever) 
 

Voor het planvoornemen is een toekomstige concepttekening opgesteld. Op basis hiervan is bekeken of er 
bijkomend verhard oppervlak gerealiseerd wordt. In tabel 2 zijn de veranderingen betreffende toe en/of 
afname van verharde oppervlakken binnen het plangebied aangegeven. Een concepttekening is 
weergeven in bijlage 3.   

Bruto (verharde) oppervlakten  Huidige situatie [m2] Toekomstige 
situatie [m2] 

Totale oppervlakte perceel 380 

Verhard oppervlak gebouwen 82 130 

Verhard overig oppervlak bij bebouwing 30 225 

Totale verharding, circa 112 355 (+243) 

Tabel 2: Toe - afname verhard oppervlak binnen het plangebied 

 
Uit de tabel is af te leiden dat bij het huidig stedenbouwkundig schetsontwerp het verhard oppervlak binnen 
het plangebied zal toenemen met circa 243 m2.  
 
Het bevoegd gezag stelt dat ontwikkelingen hydrologisch neutraal ontwikkeld dienen worden. Afkoppeling 
van het hemelwater van de verharde oppervlakken is gewenst en eenvoudig mogelijk bij nieuwbouw. Bij de 
nieuwbouw wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van milieuvriendelijke bouwmaterialen en het achterwege 
laten van uitlogende bouwmaterialen. Aan de (milieuhygiënische) randvoorwaarden kan en zal worden 
voldaan (zie ook hoofdstuk 4). 
 
  



 

 

 

 Pagina 10 van 11 

 

Hergebruik of infiltratie in de bodem is ter plaatse niet toepasbaar. Wel kan geopteerd worden voor de 
aanleg van een groendak/daktuin. Dit draagt bij aan een duurzamere ontwikkeling. Het oppervlak aan 
groendak kan bij voldoende dikte als onverhard beschouwd worden.  
De voorgenomen toepassing van een open verharding op het buitenterrein geeft een reductie op de 
hoeveelheid afstromend hemelwater.  
 
Infiltratie is ter plaatse niet toepasbaar. De benodigde berging om hemelwaterneutraal te ontwikkelen is 
berekend volgens de rekenregel (retentie bij nieuwbouw 60mm) en bedraagt voor de voorgenomen 
planontwikkeling ca. 14,5 m3. In verband met de verwachte GHG op 60-80 cm-mv, de  ligging in stedelijk 
gebied en het gewenste planvoornemen is er op eigen terrein weinig ruimte aanwezig voor 
hemelwaterverwerking.  
 
Gezien de gewenste aanleg van een open verharding kan aanvullend hemelwater in het funderingspakket 
geborgen worden waarna dit middels een drain en overstortput afgevoerd wordt naar het gemeentelijk 
stelsel. Rekening houdend met slechte ervaringen bij bestaande kleinschalige voorzieningen is het 
geadviseerd om het hemel- en afvalwater gescheiden aan te leveren op het bestaand gemeentelijk 
rioolstelsel.  
 
In de Westerstraat is nog een gemengd stelsel aanwezig. Bij toekomstige heraanleg/vernieuwing naar een 
verbeterd gescheiden stelsel kan de nieuwbouw hier dan eenvoudig op aangesloten worden. Gezien de 
kleine toename aan verharding vormt de lichte toename aan verharding naar verwachting geen 
belemmering voor het bestaande stelsel. De gescheiden aanlevering/aansluiting van het perceel dient 
nader afgestemd te worden voorafgaand aan de bouwvergunningsaanvraag met de gemeente 
Steenbergen.   
 
Ter plaatse is geen grondwateroverlast aanwezig (GHG op ca. 60-80 cm-mv). Het bouwpeil dient minimaal 
10 cm hoger als het wegpeil aangelegd te worden om instroom tegen te gaan.  
 
Door de bouw van appartementen, het gebruik van niet-uitlogende materialen, een bouwpeil boven de weg 
en de gescheiden aanlevering van de (afval)waterstromen is geen wateroverlast door de planontwikkeling 
te verwachten.  
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4. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 

 
Bij het voldoen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden (dubo-materialen etc.) kan de afgekoppelde 
afstromende neerslag rechtstreeks via (mol)goten, lijnafwatering of ander traditioneel afvoermateriaal naar 
een aan te leggen voorziening of het oppervlaktewater afstromen. Wel moeten in de afvoersystemen 
voorzieningen worden gerealiseerd die blad, zand e.d., die verstoppingen kunnen veroorzaken, 
achterhouden. Deze voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven ten behoeve het reinigen en het 
onderhoud.  
 
Toe te passen duurzame materialen:  
- Hellende daken: dakpannen van beton of keramisch materiaal.  
- Platte daken: beton of bekleed met EPDM rubber; APP en/of SBS gemodificeerd bitumen.  
- Dakgoten en afvoerpijpen; PVC/PP/PE/ staal, aluminium of zink, alle gecoat.  
- Ontsluitingspaden / wegen / terrassen; voorzien van niet-uitloogbare materialen zoals keramische of 

betonproducten. 
 

Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan wateroverlast 
ontstaan. Het moet ten alle tijden worden voorkomen dat wateroverlast bij de woningen en bij derden 
ontstaat. Het gebruik en het overlopen van een eventuele voorziening mag niet leiden tot schade aan in de 
nabijheid liggende percelen, gewassen en opstallen. Schade, direct en/ of indirect, die eventueel ontstaat is 
en blijft voor rekening van de ontwikkelaar/eigenaar van het plangebied. In geen geval mag de 
afvalwaterriolering op een hemelwatervoorziening worden aangesloten. 
 
Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd die vervuiling van 
het oppervlak veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten waarbij vervuiling van verhard 
oppervlak ontstaat b.v. het reinigen van voertuigen of het schoonmaken van onderdelen, dan moet het 
gedeelte waar deze activiteit(en) plaatsvindt voorzien worden van de juiste bodembeschermende 
maatregelen (Nederlandse Richtlijn voor Bodembescherming). Dit betekent dat het vrijkomende afvalwater 
al dan niet via een olie/benzine-afscheider of andere noodzakelijke (reiniging)voorziening naar het 
afvalwaterriool moet worden getransporteerd of geloosd, en niet in de bodem mag worden geïnfiltreerd of 
op oppervlaktewater worden geloosd.  
 
Het is onwenselijk chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te 
gebruiken op de verharde oppervlakken. Geadviseerd wordt alternatieve middelen te gebruiken. Indien dit 
niet mogelijk is, wordt geadviseerd om chemische bestrijdingsmiddelen alleen doelgericht toe te passen.  
 
Een overloopconstructie (bij voorkeur bovengronds) dient aangelegd te worden zodat overtollig water op 
gecontroleerde wijze kan wegstromen bij extreme omstandigheden (naar een lager gelegen plek of het 
openbaar gebied). Regelmatig onderhoud van de aanvoerzijde van de voorzieningen zal noodzakelijk zijn 
om te garanderen dat de systemen blijven functioneren. Ook moet de (nood)overloop regelmatig worden 
onderhouden.  
 
Bij de definitieve uitwerking dient een definitieve combinatie/uitwerking van een hemelwatervoorziening 
berekend te worden voor de uiteindelijk aanwezige verharde oppervlakken. Aan de hand van de aan te 
leggen afvoerstelsels, lokale voorkeuren, een kostenberekening etc. kan een definitieve beslissing hierover 
worden genomen. Ook de landschappelijke invulling, het in stand houden, het onderhoud van de 
voorzieningen en de veiligheid vervullen een belangrijke rol.  
 
Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan wateroverlast 
ontstaan. Aandachtspunten zijn vermeld in deze rapportage. Hierdoor zijn bij excessievere buien geen 
wateroverlast binnen het plangebied en de omgeving te verwachten.   
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BIJLAGE 1 
 

Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie 
 
 
 

 



Omgevingskaart 
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BIJLAGE 2 
 

Concepttekening onderzoekslocatie 
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BIJLAGE 3 
 

Geraadpleegde literatuur 
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Wet- en regelgeving 
 
- Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan, Gemeente Steenbergen, 2014-2019; 
- Handreiking watertoets, Brabantse Waterschappen; 
- Waterbeheerplan 2016-2021, Waterschap Brabantse Delta; 
- Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord-Brabant, 2016-2021; 
- Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant (PMV; 
- Nationaal Bestuurakkoord Water, Publicatie Nederland leeft met water, 2003 en actualisatie 2008; 
- Beleidsbrief regenwater, VROM, 2004/2008; 
- Waterwet, 2009; 
- Het Nationaal Waterplan, 2016-2021; 
- Kader Richtlijn Water, Stroomgebied beheerplannen KRW; 
- Wet en Besluit op de ruimtelijke ordening; 
 
 

Overige literatuur 
 
- “WebViewer”, Waterschap Brabantse Delta; 
- Bodematlas Noord-Brabant; 
 
 
http://www.steenbergen.nl 
http://www.brabantsedelta.nl 
http://www.brabant.nl 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl  

http://www.steenbergen.nl/
http://www.brabantsedelta.nl/
http://www.brabant.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

Bijlage 3: 
 

Verkennend bodemonderzoek, 11 augustus 2018 
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SAMENVATTING 
 

Projectgegevens 
soort onderzoek : verkennend bodemonderzoek 

adres locatie : Westerstraat 10 te Dinteloord 
opdrachtgever : Grover I B.V. 
datum : 11 augustus 2018 
opsteller : De Klerk Advies b.v. 
status rapport : definitief 
 
aanleiding en doel onderzoek 
Aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen ontwikkeling van de locatie waarbij nieuwbouw van een 
woning is voorzien. 
Doel van het onderzoek is het vastleggen van de kwaliteit van de bodem en het grondwater op de locatie. 
 

resultaten 

zintuiglijk onderzoek 

Aan het opgeboorde bodemmateriaal van alle boringen is in het traject van 0-0,5 m-mv een matige bijmenging met 
puindeeltjes en kolengruis waargenomen. Aan het opgeboorde bodemmateriaal van boring B01 is in het traject van 0,5-1,0 
m-mv een lichte bijmenging met puindeeltjes waargenomen. Aan het opgeboorde bodemmateriaal van boring B03 is in het 
traject van 0,5-1,0 m-mv een lichte bijmenging met puindeeltjes en een lichte bijmenging met kolengruis waargenomen. 
Tijdens de uitvoering van veldwerk zijn geen asbest verdachte materialen op het maaiveld waargenomen. Aan het grondwater 
zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. 
 
verontreinigingssituatie  

De bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, kobalt, koper, kwik, lood en zink en PAK. De ondergrond is licht 
verontreinigd met kwik, nikkel en lood. Het grondwater is licht verontreinigd met barium.  
 
Omdat een overschrijding van de achtergrondwaarde is aangetoond, dient de hypothese ‘onverdachte locatie’ te worden 
verworpen. 
 

conclusies en advies 

Uit de resultaten blijkt dat in de bovengrond op de onderzoekslocatie sprake is van een lichte verontreiniging met enkele 
zware metalen en PAK. In de bovengrond is aan het opgeboorde bodemmateriaal een matige bijmenging met puindeeltjes en 
matige bijmenging met kooldeeltjes waargenomen. De aangetoonde verontreinigingen met zware metalen en PAK houden 
vermoedelijk verband met de waargenomen bijmenging met het bodemvreemde materiaal. 
 
De ondergrond is licht verontreinigd met enkele zware metalen. Aan het opgeboorde bodemmateriaal van de ondergrond is 
plaatselijk een lichte bijmenging met puindeeltjes en kolengruis waargenomen. De lichte verontreiniging met zware metalen 
houdt vermoedelijk verband met de geconstateerde bijmenging met puindeeltjes en/of kolengruis. 
 
Voorafgaand aan de sloop van de bebouwing op de locatie is een asbestinventarisatie uitgevoerd. Uit de asbestinventarisatie 
blijkt dat er in het pand geen asbest aanwezig is. Op grond van deze informatie is het niet aannemelijk dat sprake is van een 
verontreiniging met asbest in de bodem. Tijdens het veldwerk van het bodemonderzoek zijn geen asbestverdachte materialen 
in of op de bodem waargenomen. Deze waarneming stemt overeen met de vooraf gestelde hypothese dat er geen sprake is 
van een verdachte locatie voor wat betreft verontreiniging van de bodem. Er is om die reden geen onderzoek naar asbest in 
de grond uitgevoerd. 
 
Het grondwater is ter plaatse van peilbuis Pb1 licht verontreinigd met barium. Van enkele zware metalen, waaronder barium, 
is bekend dat deze stoffen regelmatig in verhoogde achtergrondconcentraties wordt aangetoond. Veelal is sprake van een 
van nature verhoogd gehalte. Het is niet zinvol hiernaar vervolg onderzoek uit te laten voeren.  
 
Er zijn als gevolg van de aangetoonde verontreinigingen geen risico’s zijn voor de mens, het milieu en de verspreiding van 
de verontreiniging aanwezig. Het is niet noodzakelijk hiernaar een vervolg onderzoek uit te laten voeren. De kwaliteit van de 
bodem is met het afronden van dit onderzoek afdoende vastgelegd. 
 
Bij afvoer van grond van de locatie dient rekening te worden gehouden met het feit dat de grond niet geheel schoon is en dat 
voor het beoordelen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond andere beoordelingscriteria gelden (Besluit 
Bodemkwaliteit). Afvoer van grond van de locatie zal gepaard gaan met extra kosten.  
 
Wij verwachten dat de gemeente op basis van de aangetoonde lichte verontreinigingen geen nadere eisen zal stellen aan de 
voorgenomen plannen voor de realisatie van de nieuwbouw op de locatie. Wij zien op basis van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit geen belemmering voor de geplande nieuwbouw op de locatie. 
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1  rapportnummer 18RDK005.10 
Westerstraat 10 te Dinteloord 

 

1. INLEIDING 

 
 

Door Grover I b.v. is aan De Klerk Advies b.v. opdracht gegeven tot het uitvoeren van een verkennend 
bodemonderzoek op de locatie Westerstraat 10 te Dinteloord.  
 
De globale ligging van de locatie is weergegeven op bijlage 1. 

 
Aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen ontwikkeling van de locatie waarbij 
nieuwbouw van een woning is voorzien. 
 
Doel van het onderzoek is het vastleggen van de kwaliteit van de bodem en het grondwater op de locatie. 
 
Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen voor verkennend onderzoek (NEN 5740, NNI, 
januari 2009).  
  
In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek (locatiebeschrijving, historie en geohydrologie) weergegeven. De onder-
zoeksopzet en de uitgevoerde werkzaamheden zijn weergegeven in hoofdstuk 3 t/m 5. In hoofdstuk 6 worden 
de onderzoeksresultaten geïnterpreteerd en zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven. Achter in het 
rapport zijn de bijlagen opgenomen. 
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2. VOORONDERZOEK 

 

2.1 locatiebeschrijving 

 
De locatie is gelegen aan de Westerstraat 10 te Dinteloord, kadastraal bekend gemeente Steenbergen sectie 
F nummer 3781. De onderzoekslocatie betreft een braakliggend perceel. De locatie ligt in een woonomgeving 
binnen de bebouwde kom van Dinteloord. De te onderzoeken locatie heeft een oppervlakte van ongeveer 400 
m2. 
 
In bijlage 2 is een situatieschets van de onderzoekslocatie weergegeven.  
 

2.2 historische gegevens locatie  

Op basis van de NEN-5740 is het vooronderzoek conform de NVN-5725 uitgevoerd. Hierbij is informatie inge-
wonnen bij de Archiefdienst en de afdeling Milieu van de gemeente Steenbergen en de opdrachtgever. Uit de 
verschillende informatiebronnen is het volgende naar voren gekomen. 
 
Hinderwet/Wet milieubeheervergunningen 
Er zijn geen vergunningen in het kader van de Hinderwet of Wet milieubeheer voor de locatie afgegeven. 
 
Tankarchief 
Er zijn geen gegevens over ondergrondse tanks aanwezig.  
 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
Er is voor zover bekend niet eerder een bodemonderzoek op de locatie uitgevoerd. In het kader van de sloop 
van het pand dat op de locatie heeft gestaan is een asbestinventarisatie voorafgaand aan de sloop van het 
gebouw uitgevoerd. Uit de resultaten van de inventarisatie blijkt dat er geen asbestverdachte materialen in 
het gebouw aanwezig zijn geweest. De asbestinventaisatie is uitgevoerd door Asbest AdviesZeeland. De rap-
portage van de inventarisatie d.d. 26-1-2018 met kenmerk AI.18118 is opgenomen in bijlage 7. 
 
Omgeving locatie 
Er zijn over de directe omgeving van de locatie diverse gegevens over de bodemkwaliteit bekend. Er is op 
grond van deze onderzoeksresultaten om de strategie van de onderzoek op de onderhavig locatie bij de te 
stellen.  

 beschrijving van de bodemopbouw 

De bodem op de locatie is globaal als volgt opgebouwd:  
 
• Op de locatie is van 0-25 m-mv een deklaag aanwezig die is opgebouwd uit afzettingen van de Westland 

Formatie. De deklaag bestaat uiteen gelaagd complex van sterk leemhoudende zanden en leem met mo-
gelijk een veenhoudende laag van ca. 2 meter.  

• Onder de deklaag bevindt zich van 25-35 m-mv het eerste watervoerend pakket, gevormd door de For-
maties van Kreftenheye en Twente. Dit pakket bestaat uit matig grof tot matig fijn zand.  

 
De grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket is globaal noordwestelijk gericht. 
 

2.3 conclusie vooronderzoek 

Op de locatie Westerstraat 10 te Dinteloord is geen relevante informatie over de bodemkwaliteit bekend. Voor 
de onderzoeksopzet wordt uitgegaan van een onverdachte deellocatie. De locatie wordt onderzocht als onver-
dachte locatie conform de NEN 5740. 
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3. ONDERZOEKSOPZET 

 

3.1 onderzoeksstrategie 

Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen zoals vermeld in de onderzoeksstrategie bij 
verkennend onderzoek (NEN 5740).  
 

3.2 veldwerk en chemisch-analytisch onderzoek 

veldwerkzaamheden 

Verdeeld over de locatie worden 2 boringen geplaatst tot 0,5 m-mv, 1 boring tot het grondwater en één boring 
die wordt afgewerkt met een peilbuis.  
 
Het veldwerk en de classificatie van de grondsoorten worden uitgevoerd conform de geldende NEN- en NVN-
normen en NPR-richtlijnen. In gevallen waarin deze normen/richtlijnen niet voorzien, worden de Aangepaste 
Voorlopige Praktijkrichtlijnen (A-VPR) aangehouden. 
 
chemisch-analytisch onderzoek 

Van de bovengrond wordt van de boringen 1 mengmonsters samengesteld dat wordt geanalyseerd op het 
NEN-pakket. Van de ondergrond wordt van de boringen 1 mengmonster samengesteld dat wordt geanalyseerd 
op het NEN-pakket.  
 
Het grondwatermonster uit de peilbuis wordt geanalyseerd op het NEN-pakket voor grondwater.  
 
De analyseresultaten worden getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. 
 
algemene werkzaamheden 

Het opgeboorde bodemmateriaal wordt geclassificeerd en per 0,5 m trajectlengte bemonsterd (indien 
homogeen van samenstelling). Ten behoeve van de berekening van de achtergrond- en interventiewaarden 
worden van de te onderscheiden grondsoorten het organisch stofgehalte en lutumgehalte bepaald. Het 
bodemmateriaal uit de grondboringen wordt zintuiglijk onderzocht op de aanwezigheid van van belang zijnde 
afwijkingen (afwijkende geuren, bodemvreemd materiaal, drijflagen op het grondwater en dergelijke). 
 
Van het grondwatermonster worden de pH en de elektrische geleidbaarheid bepaald. 
 
Het chemisch-analytisch onderzoek wordt verricht door een RvA Testen geaccrediteerd, onafhankelijk 
laboratorium. De analyseresultaten worden beoordeeld aan de hand van de achtergrond- en 
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering 2009 van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (voor grondwater wordt nog steeds de term streefwaarde gehanteerd). 
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4. VELDWERK 

 

4.1 grondboringen en peilbuizen 

Het veldwerk is uitgevoerd op 12 juli 2018. In totaal zijn 4 grondboringen uitgevoerd. De boringen worden 
aangeduid met B01 t/m Pb04. Ter bemonstering van het grondwater is boring Pb04 met een peilbuis afgewerkt 
(filter onder de actuele grondwaterstand). De plaats van de boringen is aangegeven in bijlage 2.  
 
 
Tijdens de uitvoering van de grondboringen is de grondwaterspiegel waargenomen op circa 0,7 m-mv. 
De grondboringen zijn uitgevoerd met een Edelmangrondboor. Het opgeboorde bodemmateriaal is 
geclassificeerd en bemonsterd. 
 
De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) bestaat voornamelijk uit klei. De ondergrond (>0,5 m-mv) bestaat afwisselend 
uit klei en zand. Voor een gedetailleerde beschrijving van de bodemopbouw in de boorlocaties wordt verwezen 
naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. 
 

4.2 zintuiglijk onderzoek 

Tijdens het veldwerk zijn de grond en het grondwater zintuiglijk op kleur, geur en op de aanwezigheid van 
bodemvreemd materiaal beoordeeld.  
 
tabel 1: zintuiglijke afwijkingen 
Bo-
ring
  

Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

01 2,00 0,00 - 0,50 Klei Matig puinhoudend 
  0,50 - 1,00 klei zwak puinhoudend 
02 1,00 0,00 - 0,50 Klei matig puinhoudend, matig kolengruishoudend 
03 1,50 0,00 - 0,50 Klei matig puinhoudend, matig kolengruishoudend 
  0,50 - 1,00 klei zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend 
04 2,20 0,00 - 0,50 klei matig puinhoudend, matig kolengruishoudend 

 

4.3 bemonstering grondwater 

Het grondwater uit peilbuis Pb04 op 30 juli bemonsterd. Voorafgaand aan de bemonstering is de stijghoogte 
van het grondwater bepaald. Tevens zijn de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) van 
het grondwatermonster bepaald (zie tabel 2).  
 
tabel 2: kenmerken grondwater 

Peilbuis PH Ec (µS/cm) Filtertraject (m-mv) Stijghoogte (m-mv) 

Pb04 6,8 862  1,2-2,2 0,64 

 
 

4.4 Kwaliteitsborging 

Het veldwerk is uitgevoerd door de heer D. Straatman van Tritium Advies B.V. te Neunen. De heer Straatman 
van Tritium Advies B.V. is gecertificeerd voor de uitvoering van milieukundig veldwerk onder de certificering 
van de BRL 2000. De analyses worden, voor zover van toepassing, uitgevoerd onder de AS 3000 accreditatie 
van Alcontrol Laboraties te Hoogvliet. 
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5. CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 

 

5.1 beschrijving geanalyseerde monsters met parameters 

Het chemisch-analytisch onderzoek is uitgevoerd volgens bepalingsmethoden zoals vermeld op de 
analysecertificaten (bijlage 4), die allen zijn erkend door een door de RvA Testen geaccrediteerd laboratorium.  
Het analyseprogramma voor de grondmonsters en het grondwatermonster is samengevat in tabel 3. 
 
Tabel 3: geanalyseerde bodemmonsters 

code 
monster 

boorlocatie met diepte 
(m-mv) 

zintuiglijke 
waarneming 

analyseparameters 

MM1 02, 03, 04(0-0,5 m-mv) - grond Matig puin,  

matig kolengruis 

NEN-pakket grond 

MM2 01, 03 (0,5-1,0 m-mv) - grond Licht puin,  

licht kolengruis 

NEN-pakket grond 

    

Pb4 Pb4(1,2-2,2) - grondwater - NEN-pakket 
grondwater 

Verklaring tabel: 
NEN-grond:  Droge stof, organische stof, lutum, Barium, Cadmium, Cobalt, Koper, Kwik, Lood, Molybdeen, 

Nikkel, Zink, PCB's, PAK 10 VROM en minerale olie GC C10-C40 
NEN-grondwater: Barium, Cadmium, Cobalt, Koper, Kwik, Lood, Molybdeen, Nikkel, Zink, Vluchtige aro-

maten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, styreen, naftaleen), gehalogeneerde koolwaterstof-
fen (vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis-1,2-di-
chlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, 
tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloor-
propaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachloor-
etheen en bromoform) minerale olie GC C10-C40. 

 

5.2 toetsing analyseresultaten 

In bijlage 4 zijn de analyserapporten opgenomen. De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrond- en 
interventiewaarden. Het resultaat van deze toetsing en een overzicht van de achtergrond- en interventiewaar-
den is opgenomen in de overschrijdingstabellen in bijlage 5. In deze bijlage is tevens een definitie van de 
achtergrond- en interventiewaarden opgenomen. Voor grondwater worden de streefwaarden nog gehanteerd. 
 
chemisch-analytisch onderzoek 

In het bovengrondmonster MM1 (boringen B02, B03 en Pb04; traject 0-0,5 m-mv), waar aan het opgeboorde 
bodemmateriaal een matige bijmenging met puindeeltjes en een matige bijmenging met kolengruis is 
waargenomen, is voor cadmium, kobalt, kwik, lood, zink en PAK een overschrijding van de 
achtergrondwaarden aangetoond.  
 
In het ondergrondmonster MM2 (boringen B01 en B03; traject 0,5-1,0 m-mv), waar aan het opgeboorde 
bodemmateriaal een lichte bijmenging met puindeeltjes en een lichte bijmenging met kolengruis is 
waargenomen, voor kwik,  nikkel en lood een overschrijding van de achtergrondwaarden aangetoond.  
 
In het grondwater afkomstig uit peilbuis Pb4 is voor barium een overschrijding van de streefwaarde 
aangetoond. 
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6. CONCLUSIES EN ADVIES 

 

6.1 resultaten 

zintuiglijk onderzoek 

Aan het opgeboorde bodemmateriaal van alle boringen is in het traject van 0-0,5 m-mv een matige bijmenging 
met puindeeltjes en kolengruis waargenomen. Aan het opgeboorde bodemmateriaal van boring B01 is in het 
traject van 0,5-1,0 m-mv een lichte bijmenging met puindeeltjes waargenomen. Aan het opgeboorde 
bodemmateriaal van boring B03 is in het traject van 0,5-1,0 m-mv een lichte bijmenging met puindeeltjes en 
een lichte bijmenging met kolengruis waargenomen. Tijdens de uitvoering van veldwerk zijn geen asbest 
verdachte materialen op het maaiveld waargenomen. Aan het grondwater zijn zintuiglijk geen afwijkingen 
waargenomen. 
 
verontreinigingssituatie  

De bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, kobalt, koper, kwik, lood en zink en PAK. De ondergrond 
is licht verontreinigd met kwik, nikkel en lood. Het grondwater is licht verontreinigd met barium.  
 
Omdat een overschrijding van de achtergrondwaarde is aangetoond, dient de hypothese ‘onverdachte locatie’ 
te worden verworpen. 
 

 

6.2 conclusies en advies 

Uit de resultaten blijkt dat in de bovengrond op de onderzoekslocatie sprake is van een lichte verontreiniging 
met enkele zware metalen en PAK. In de bovengrond is aan het opgeboorde bodemmateriaal een matige 
bijmenging met puindeeltjes en matige bijmenging met kooldeeltjes waargenomen. De aangetoonde 
verontreinigingen met zware metalen en PAK houden vermoedelijk verband met de waargenomen bijmenging 
met het bodemvreemde materiaal. 
 
De ondergrond is licht verontreinigd met enkele zware metalen. Aan het opgeboorde bodemmateriaal van de 
ondergrond is plaatselijk een lichte bijmenging met puindeeltjes en kolengruis waargenomen. De lichte 
verontreiniging met zware metalen houdt vermoedelijk verband met de geconstateerde bijmenging met 
puindeeltjes en/of kolengruis. 
 
Voorafgaand aan de sloop van de bebouwing op de locatie is een asbestinventarisatie uitgevoerd. Uit de 
asbestinventarisatie blijkt dat er in het pand geen asbest aanwezig is. Op grond van deze informatie is het 
niet aannemelijk dat sprake is van een verontreiniging met asbest in de bodem. Tijdens het veldwerk van het 
bodemonderzoek zijn geen asbestverdachte materialen in of op de bodem waargenomen. Deze waarneming 
stemt overeen met de vooraf gestelde hypothese dat er geen sprake is van een verdachte locatie voor wat 
betreft verontreiniging van de bodem. Er is om die reden geen onderzoek naar asbest in de grond uitgevoerd. 
 
Het grondwater is ter plaatse van peilbuis Pb1 licht verontreinigd met barium. Van enkele zware metalen, 
waaronder barium, is bekend dat deze stoffen regelmatig in verhoogde achtergrondconcentraties wordt 
aangetoond. Veelal is sprake van een van nature verhoogd gehalte. Het is niet zinvol hiernaar vervolg 
onderzoek uit te laten voeren.  
 
Er zijn als gevolg van de aangetoonde verontreinigingen geen risico’s zijn voor de mens, het milieu en de 
verspreiding van de verontreiniging aanwezig. Het is niet noodzakelijk hiernaar een vervolg onderzoek uit te 
laten voeren. De kwaliteit van de bodem is met het afronden van dit onderzoek afdoende vastgelegd. 
 
Bij afvoer van grond van de locatie dient rekening te worden gehouden met het feit dat de grond niet geheel 
schoon is en dat voor het beoordelen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond andere 
beoordelingscriteria gelden (Besluit Bodemkwaliteit). Afvoer van grond van de locatie zal gepaard gaan met 
extra kosten.  
 
Wij verwachten dat de gemeente op basis van de aangetoonde lichte verontreinigingen geen nadere eisen zal 
stellen aan de voorgenomen plannen voor de realisatie van de nieuwbouw op de locatie. Wij zien op basis van 
de milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmering voor de geplande nieuwbouw op de locatie.  
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7. BETROUWBAARHEID EN RESTRISICO ONDERZOEK 

 
 

7.1 Restrisico 

 
Onder restrisico wordt verstaan de kans, dat ondanks de uitvoering van een verkennend bodemonderzoek, 
waarbij geen aanwijzingen en/of een bevestiging van een verontreinigingsbron zijn aangetoond, achteraf op 
de locatie bodemverontreiniging wordt geconstateerd  
 
Het restrisico in deze situatie wordt bepaald door de (relatief kleine) kans dat plaatselijk een niet onderkende 
spot met bodemverontreiniging aanwezig is.  
 
Om bovenstaande reden dient bij activiteiten op en in de bodem aandacht te worden gegeven aan bijzondere 
kenmerken in de bodem die op een mogelijke verontreiniging van de bodem kunnen duiden. Hierbij valt te 
denken aan het voorkomen van bodemvreemde materialen en bijvoorbeeld een afwijkende geur en kleur van 
de grond.  
 
Ook dient te worden opgemerkt dat de bodem in het kader van een regulier bodemonderzoek niet op de 
aanwezigheid van asbest wordt onderzocht. Hierdoor kan geen uitspraak worden gedaan over de kwaliteit met 
betrekking tot de aanwezigheid van asbest ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
Om de aanvoer van verontreinigde materialen naar de locatie te voorkomen, dient bij de aanvoer van 
bijvoorbeeld zand, ophoogzand en of ander materiaal, de herkomst en de kwaliteit van dat materiaal bekend 
te zijn. Aanvoer van dergelijk materiaal dient om die reden altijd te gebeuren onder het overleggen van een 
(geldig) certificaat van de herkomst. 
 

7.2 betrouwbaarheid 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens algemeen gebruikelijke inzichten en 
methoden. De advisering is overeenkomstig de voorwaarden van de RVOI-2001 (5e ongewijzigde druk; april 
2003). 
 
De Klerk Milieuadvies streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit. 
Echter, een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen 
van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling 
van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. 
 
De Klerk Milieuadvies is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 
 
Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding 
van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld 
door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. 
 
Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek dient meer 
voorzichtigheid/voorbehoud te worden betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
 
 
 
 
 
DE KLERK MILIEUADVIES 
Rutger de Klerk 
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REGIONALE LIGGING 

  



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 18RDK005

12345

25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 12 augustus 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: 18RDK005

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object DINTELOORD F 3781

Westerstraat 10, 4671 CJ DINTELOORD

CC-BY Kadaster.
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SITUATIETEKENING  

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3 

 

BOORSTATEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Projectcode: 18RDK005.10 Projectnaam: Westerstraat 10 Dinteloord

Boring: 01

0
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4

braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
matig puinhoudend, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak 
puinhoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Guts

-200

Boring: 02
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2

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
matig puinhoudend, matig 
kolengruishoudend, donker 
bruingrijs, Edelmanboor-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
donker beigegrijs, Edelmanboor
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Boring: 03
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Klei, matig zandig, matig humeus, 
matig kolengruishoudend, matig 
puinhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
kolengruishoudend, donker 
beigegrijs, Edelmanboor-100

Klei, matig zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor
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Boring: 04
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Klei, matig zandig, matig humeus, 
matig puinhoudend, matig 
kolengruishoudend, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

-70

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-220
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ANALYSERESULTATEN  

 



T.a.v. M. de Leeuw
Schouwersweg 9
4451 HS  HEINKENSZAND

Datum: 18-Jul-2018

Mitec Advies B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Jul-2018

Westerstraat 10 Dinteloord

18RDK005.10
2018103818/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Westerstraat 10 Dinteloord

1 2

1/2

18RDK005.10

Analysecertificaat

18-Jul-2018/12:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jul-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018103818/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.2% (m/m) 75.1Droge stof

S 5.4% (m/m) ds 3.7Organische stof

94.3% (m/m) ds 95.2Gloeirest

S 4.2% (m/m) ds 15.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 110mg/kg ds 59Barium (Ba)

S 0.44mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S 6.1mg/kg ds 9.5Kobalt (Co)

S 31mg/kg ds 27Koper (Cu)

S 0.31mg/kg ds 0.47Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 12mg/kg ds 26Nikkel (Ni)

S 170mg/kg ds 70Lood (Pb)

S 200mg/kg ds 86Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

6.2mg/kg ds 6.7Minerale olie (C12-C16)

11mg/kg ds 6.5Minerale olie (C16-C21)

22mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

13mg/kg ds 5.7Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 57mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

MM1 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50)

MM2 01 (50-100) 03 (50-100) 10212326

10212325

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Jul-2018

12-Jul-2018

M: MCERTS erkend



Westerstraat 10 Dinteloord

1 2

2/2

18RDK005.10

Analysecertificaat

18-Jul-2018/12:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jul-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018103818/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S
1)

0.0016mg/kg ds <0.0010PCB 138

S 0.0017mg/kg ds <0.0010PCB 153

S 0.0013mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
2)

0.0074mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.60mg/kg ds 0.12Fenanthreen

S 0.15mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 1.2mg/kg ds 0.19Fluorantheen

S 0.64mg/kg ds 0.075Benzo(a)anthraceen

S 0.77mg/kg ds 0.11Chryseen

S 0.36mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.57mg/kg ds 0.067Benzo(a)pyreen

S 0.43mg/kg ds 0.060Benzo(ghi)peryleen

S 0.52mg/kg ds 0.068Indeno(123-cd)pyreen

S 5.3mg/kg ds 0.79PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM1 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50)

MM2 01 (50-100) 03 (50-100) 10212326

10212325

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Jul-2018

12-Jul-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018103818/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10212325 02  0  50 1864847AA1 10736660

 10212325 03  0  50 1864846AA1 10736660

 10212325 04  0  50 1864483AA1 10736660

 10212326 01  50  100 1864831AA2 10736661

 10212326 03  50  100 1864840AA2 10736661

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018103818/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018103818/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10212325
Certificate no.:2018103818
Sample description.: MM1 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50)
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T.a.v. M. de Leeuw
Schouwersweg 9
4451 HS  HEINKENSZAND

Datum: 02-Aug-2018

Mitec Advies B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 31-Jul-2018

18RDK005,10

Westerstraat 10 Dinteloord

18RDK005.10
2018111454/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Westerstraat 10 Dinteloord

1

Dorus Straatman 1/2

18RDK005.10

18RDK005,10

Analysecertificaat

02-Aug-2018/14:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Jul-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018111454/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 52µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 2.4µg/LMolybdeen (Mo)

S 3.9µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Jul-2018

M: MCERTS erkend
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Jul-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018111454/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Jul-2018

M: MCERTS erkend VA
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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BIJLAGE 5 

 

OVERSCHRIJDINGSTABELLEN  



 

Projectcode: 18RDK005.10 

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

Grondmonster   MM1 MM2 
Grondsoort  Klei Klei 
Zintuiglijke bijmengingen  matig puinhoudend, matig 

kolengruishoudend 
zwak puinhoudend, zwak 
kolengruishoudend 

    
Certificaatcode   2018103818 2018103818 
Boring(en)   02, 03, 04 01, 03 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 
Humus % ds 5,4 3,7 
Lutum % ds 4,2 15 
Datum van toetsing  18-7-2018 18-7-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
    
Organische stof (humus) %  5,4   3,7  
Lutum %  4,2   15  
Droge stof % m/m  86,2 86,0  75,1 75,0 
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 94,3   95,2  

    
METALEN    
Barium  mg/kg ds  110 334 (6)  59 86 (6) 
Cadmium  mg/kg ds  0,44 0,64 0  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt  mg/kg ds  6,1 17,3 0,01  9,5 13,6 -0,01 
Koper  mg/kg ds  31 54 0,09  27 37 -0,02 
Kwik  mg/kg ds  0,31 0,42 0,01  0,47 0,55 0,01 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel  mg/kg ds  12 30 -0,08  26 36 0,02 
Lood  mg/kg ds  170 242 0,4  70 86 0,08 
Zink  mg/kg ds  200 396 0,44  86 119 -0,04 
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  57 106 -0,02  <35 <66 -0,03 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 6 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  6,2 11,5 (6)  6,7 18,1 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  11 20 (6)  6,5 17,6 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  22 41 (6)  <11 21 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  13 24 (6)  5,7 15,4 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 8 (6)  <6 11 (6) 
    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 
PCB 138 mg/kg ds  0,0016 0,0030  <0,001 <0,002 
PCB 153 mg/kg ds  0,0017 0,0031  <0,001 <0,002 
PCB 180 mg/kg ds  0,0013 0,0024  <0,001 <0,002 
PCB (som 7) mg/kg ds   0,014 -0,01   <0,013 -0,01 
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  0,6 0,6  0,12 0,12 
Anthraceen mg/kg ds  0,15 0,15  <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  1,2 1,2  0,19 0,19 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,64 0,64  0,075 0,075 
Chryseen mg/kg ds  0,77 0,77  0,11 0,11 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,36 0,36  <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,57 0,57  0,067 0,067 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,43 0,43  0,06 0,06 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,52 0,52  0,068 0,068 
PAK 10 VROM mg/kg ds   5,3 0,1   0,80 -0,02 

 
 
 

  
< : kleiner dan de detectielimiet 



 

Projectcode: 18RDK005.10 

8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 
Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 
   
METALEN   
Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 
Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 
Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  04-1-1 
Datum  30-7-2018 
Filterdiepte (m -mv)  1,20 - 2,20 
Datum van toetsing  2-8-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 
  Meetw GSSD Index 
   
METALEN   
Barium  µg/l  52 52 0 
Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 
Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,24 
Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 
Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 
Molybdeen  µg/l  2,4 2,4 -0,01 
Nikkel  µg/l  3,9 3,9 -0,19 
Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 
Zink  µg/l  <10 <7 -0,08 
   
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 
Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 
Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6) 
Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6) 
Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6) 
Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6) 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 
Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02 
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
CKW (som) µg/l  <1,6  
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
   
PAK   
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 
PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 
   
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

BTEX (som) µg/l  <0,9  
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
Xylenen (som) µg/l   <0,21 0 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 



 

Projectcode: 18RDK005.10 

Watermonster  04-1-1 
Datum  30-7-2018 
Filterdiepte (m -mv)  1,20 - 2,20 
Datum van toetsing  2-8-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

 
 
 

  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 
Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 
   
METALEN   
Barium  µg/l  50 200  625 
Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt  µg/l  20 0,7  100 
Koper  µg/l  15 1,3  75 
Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 
Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 
Nikkel  µg/l  15 2,1  75 
Lood  µg/l  15 1,7  75 
Zink  µg/l  65 24  800 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
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   S S Diep Indicatief I 
Tolueen µg/l  7   1000 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

 
 



 
 

 

 

BIJLAGE TOETSINGSKADER 

 
Toetsingskader 

 
Op plaatsen waar voor grond de term achtergrondwaarden wordt gehanteerd, geldt voor grondwater de 
term streefwaarde.  
 
Om de mate van bodemverontreiniging aan te geven, wordt de volgende terminologie toegepast:  
− niet verontreinigd : concentratie kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde/streefwaarde;  
− licht verontreinigd : concentratie groter dan de achtergrondwaarde/streefwaarde en kleiner dan de 

tussenwaarde; 
− matig verontreinigd : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan de interventiewaarde; 
− sterk verontreinigd : concentratie groter dan de interventiewaarde. 
 
De achtergrond-, streef- en interventiewaarden zijn afgeleid uit de Leidraad Bodembescherming van het 
Ministerie van VROM.  
 
achtergrondwaarden (AW)/ Streefwaarden (S) 

De achtergrondwaarden geven het verontreinigingsniveau aan waarbij sprake is van een duurzame bo-
demkwaliteit. Dit is een na te streven bodemkwaliteit waarbij functionele eigenschappen voor mens, dier 
en plant volledig zijn hersteld. 
 
interventiewaarden (I) 

De interventiewaarden geven het verontreinigingsniveau aan waarboven ernstige of dreigende verminde-
ring optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant. 
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming 
wanneer de gemiddelde concentratie van één of meer stoffen in een bodemvolume van minimaal 25 m3 
grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde. 
 
tussenwaarden (T) 

De tussenwaarde vormt het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde. Bij over-
schrijding van de tussenwaarden is veelal een nader bodemonderzoek vereist.  
 
berekening van de achtergrond- en interventiewaarden 

De achtergrond- en interventiewaarden voor de anorganische parameters zijn voor grond afhankelijk van 
het organisch stof- en het lutum gehalte. De achtergrond- en interventiewaarden in grond voor de organi-
sche parameters zijn afhankelijk van enkel het organisch stof gehalte. Indien grond(meng)monsters uit 
hetzelfde bodemmateriaal zijn opgebouwd behoeft slechts één van deze monsters onderzoek op het orga-
nisch stof- en/of het lutumgehalte. De streef- en interventiewaarden in grondwater zijn onafhankelijk van 
het organisch stof en het lutumgehalte. 
De voor het voorliggende onderzoek berekende achtergrond- en interventiewaarden voor grond alsmede 
deze waarden voor het grondwater zijn in onderhavige bijlage opgenomen. 
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VELDWERKFORMULIEREN 
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OVERZICHT ONDERZOEKEN OMGEVING  
 
 
 
 



Omgevingsrapport
 Westerstraat_10

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 84614        Y 405911 meter
Datum rapportage: 16-07-2018

Geselecteerd perceel HBB locaties

Perceelgrenzen Ondergrondse tanks

Rapportcontouren Locatiecontouren
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Toelichting op de informatie

 Inleiding
 

 
Dit betreft een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locatie op
de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met behulp van het
bodeminformatiesysteem (bis) van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant verleent deze dienst voor de gemeenten Aalburg, Baarle-Nassau, Bergen op
Zoom, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert.
Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het
bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan. 

 Welke informatie bevat het bodeminformatiesysteem?
 

 
Bij de uitvoering van de gemeentelijke bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij grondwerken,
bodem- en tanksaneringen, grondtransacties en het behandelen van aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

 Geen informatie aanwezig
 

 
Indien er in het bis geen informatie over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan
ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek
wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecertificeerd
adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een gecertificeerd bureau worden voor
overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

 Locaties met historisch bodembedreigende activiteiten
 

 
Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de locaties met
een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en
tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze
historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een
risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek. 
Deze locaties zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van locaties
met de meest verdachte bodembedreigende activiteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek heeft
plaatsgevonden, heeft inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden. 

 Opbouw van de rapportage
 

 
Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd,
is met behulp van software gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens
over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informatie aanwezig is dan wordt deze getoond
in de onderstaande volgorde: 
Informatie over de milieukwaliteit op de locatie 

Overzicht locatiegegevens 
Overzicht bodemonderzoeken 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 
Overzicht ondergrondse tanks 

 
Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel
gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informatie aanwezig is, dan wordt deze
getoond onder het hoofdstuk:“Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie”. 
Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locatiegegevens, de historische
bodembedreigende activiteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.
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Toelichting bij informatie over de bodemkwaliteit op de locatie 

 
Overzicht locatiegegevens 
Onder deze paragraaf worden de locatiegegevens getoond zoals deze in het bis van de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant bekend zijn. Een bodemlocatie is bij ons bekend zowel onder de adresgegevens
als een locatiecode die altijd met AA begint. De locatiecode is een unieke zoekingang in ons systeem en kan
worden gebruikt bij eventuele vragen. Onder de locatiegegevens wordt ook de status van de bodemlocatie,
eventuele verontreinigingen en de vervolgactie aangeven. 
 
Overzicht onderzoeken 
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locatie zijn uitgevoerd
weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet
bodembescherming.   
 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende activiteiten getoond zoals deze in het bis
van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bekend zijn.  
 
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bekend zijn.  
 
Informatie over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locatie 
Idem als informatie over de bodemkwaliteit op de locatie maar dan binnen een straal van 25 meter rond de
locatie. 
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Informatie over de milieukwaliteit op de locatie

 Overzicht locatiegegevens 
 Locatie "Westgroeneweg 3" 

 Overzicht onderzoeken 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie) 
shoarma 

 Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 

Locatie Westgroeneweg 3

Locatiecode NZ085100167

Adres Westgroeneweg 3

Postcode

Plaatsnaam Dinteloord

Dominante Ubi

Status verontreiniging

Status beschikking

Vervolgactie i.h.k.v. WBB

Naam verkennend bodemonderzoek NEN 1

Bodemonderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Onderzoeksbureau Terron BV

Rapportnummer 1294.001.1 RM

Rapportdatum 01-04-2001

Aanleiding voor het onderzoek Bouwvergunning

Conclusie rapport

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Bodembescherming

grond (>AW)
grondwater(>AW)

Bedrijfsnaam shoarma

Straat + huisnummer WESTERSTRAAT 10

Plaatsnaam DINTELOORD

NSX-score dominante UBI UBI: 000000, onverdachte activiteit, NSX-score:

Startjaar activiteit 1998

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing MIS

Voormalig adres westerstr

Dossiernummer

Binnen de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.
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Uitleg begrippen bij deze rapportage 

 
De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie. 
Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming: 

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informatie is de locatie niet verontreinigd, een
nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk. 
Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging.
Een locatie wordt ook als Pot. Ernstig gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen hebben
plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek) de locatie is dan als het ware verdacht met betrekking tot
het voorkomen van bodemverontreiniging. 
Pot. Urgent c.q. Spoedeisend: Potentieel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernstige verontreiniging
risico's vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding. 
Pot. verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar er is
geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek. 
Niet Ernstig: Er is geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging. 
Ernstig, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van
een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen gezondheids-
, Ecologische en/ of verspreidingsrisico's. 
Ernstig, urgentie c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer
dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgentie (risico's) niet zijn vastgesteld. 
Ernstig en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking
vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem
en/of verspreiding. 

 
Indien er op een locatie een geval van ernstige bodemverontreiniging is aangetroffen is de provincie
bevoegd gezag. De provincie zal afhankelijk van de situatie een beschikking afgeven. 
Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de vervolgstappen
vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (activiteiten):

 
Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond
van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet
noodzakelijk. 
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een (aanvullend)
Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en het
opstellen van een Saneringsplan. 
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden ontdaan
van de verontreinigende componenten. 
Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel
verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te dringen. 
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport. 
Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door de
provincie in een beschikking zijn vastgelegd. 
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook deze
activiteiten zijn in een beschikking vastgelegd. 
Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang
van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt een
aantekening gemaakt. 
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Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

 
PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De
locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel. 
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in
de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit. 
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een
calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 
BOOT of indicatief onderzoek: Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit. 
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die
echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO =
oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN
=verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)). 
Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk
worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel
bodembedreigende activiteiten uitvoeren. 
B.O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich
bij een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevindt. 
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707) 
Nader onderzoek: Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de
urgentie (NTA 5755). 
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek,
een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd. 
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode
en/of de saneringstechnieken. 
Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van
een sanering. 
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Analyseresultaten in conclusie 

 
De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van letters en symbolen. De combinatie hiervan geeft
aan of de bodem verontreinigd is of niet. De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet
bodembescherming). 
AW= Achtergrondwaarde 
S = Streefwaarde 
T = Tussenwaarde 
I = Interventiewaarde 
 
In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de
sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem aanwezige
gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond,
geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of
achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als
van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een matige
bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. Interventiewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interventies) noodzakelijk zijn. Als
van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke
bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische
risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de urgentie c.q. spoedeisendheid van het geval.  
 

 Wat u moet weten over tankgegevens 

 
In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging
veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het
Activiteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde t gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse
voorschriften zoals keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden
gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden
schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde
tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek naar
brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.
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Disclaimer 

 
De informatie die wij  in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inschatting
van de situatie. Aangezien de informatie is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben
plaatsgevonden  kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de actuele kwaliteit is van grond en
grondwater. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel
enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de kwaliteit van grond of
grondwater anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar,
eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande
onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid
van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor
bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank. 
 
 De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning
of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw
afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al heeft er op een locatie eerder bodemonderzoek plaatsgevonden is
het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informatie kan
verouderd zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast. 
 
 Naast dit bericht adviseren wij voor het opzoeken van bodeminformatie Het Bodemloket  
(www.bodemloket.nl) te raadplegen. Het Bodemloket is een initiatief van de gezamenlijke overheden die
bevoegd zijn in het kader van de Wet Bodembescherming, waaronder de provincie Noord-Brabant. Op Het
Bodemloket is informatie te vinden van locaties waar de provincie in het kader van de Wet
bodembescherming bevoegd gezag is. Dit zijn de locaties met een geval van ernstige bodemverontreiniging
en saneringslocaties. Het betreft informatie over bodemonderzoek, vervolgstappen en saneringen. 
Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen
kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 
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Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen 
 Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 
 Voor uitsluitend het verwijderen van het in dit rapport genoemde asbesthoudende 

materiaal 
 Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 
 Voor volledige renovatie of totaalsloop 

Reikwijdte van de rapportage 
 Gehele bouwwerk of gehele object 
 Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object 
 Bouwwerk of object en het gebied rondom bouwwerk of object 
 Uitsluitend het gebied rondom bouwwerk of object 
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1 Samenvatting 

In opdracht van Bagro Vastgoed B.V. is er door Asbest Advies Zeeland op 25 januari 2018 

een asbestinventarisatie uitgevoerd op de locatie Westerstraat 10 te Dinteloord (gemeente 

Steenbergen).  

De reikwijdte van de inventarisatie betreft 'Gehele bouwwerk of gehele object'. 

De geschiktheid van het rapport betreft 'Voor volledige renovatie of totaalsloop'. 

1.1 Samenvatting aangetroffen materialen 

Er zijn geen asbesthoudende bronnen aangetroffen. 

 

Numeriek overzicht van risicoklassen: 

Risicoklasse Aantal bronnen 

1: 0 

2: 0 

2A: 0 

Afwijkend: 0 

 

 

Een aanvullend onderzoek is niet van toepassing.  
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2 Omschrijving van de opdracht 

In opdracht van Bagro Vastgoed B.V. is er door J. Beijer van Asbest Advies Zeeland op 25 

januari 2018 een asbestinventarisatie uitgevoerd op de locatie Westerstraat 10 te Dinteloord 

(gemeente Steenbergen).  

Het betreft een horeca unit 

De aanleiding tot de asbestinventarisatie is dat ten behoeve van sloop/renovatie van de 

bouwkundige eenheid. 

De inventarisatie kan volledig worden uitgevoerd, dus inclusief destructief werken. 

2.1 Opbouw rapport 

Dit rapport is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 

1. Samenvatting 

2. Omschrijving van de opdracht 

3. Methoden van onderzoek 

4. Resultaten inventarisatie en analyses 

5. Indeling in risicoklassen bij verwijdering 

6. Conclusies 

In de bijlagen worden respectievelijk vermeld: tekeningen en schetsen, deskresearch, 

bronbladen met foto's, projectfoto’s, digitale informatiedragers, analysecertificaten, 

validatiemetingen, SMA-rt bladen en de Verplichtingen van de opdrachtgever 

overeenkomstig wet- en regelgeving. 
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3 Methoden 

3.1 Opzet van het onderzoek 

Voorafgaand aan het onderzoek vindt een desk research plaats op basis van de ter 

beschikking gestelde informatie als tekeningen, plattegronden, bestekken, etc. 

Ten behoeve van de inventarisatie worden: 

• Bestaande stukken (tekeningen, bestekken e.d.) bestudeerd; 

• Mogelijke asbesthoudende materialen visueel geïnspecteerd; 

• Monsters genomen die in een geaccrediteerd laboratorium op de aanwezigheid van 

asbest worden onderzocht; 

• De locaties vastgelegd waar asbest is aangetroffen. 

3.2 Visuele inspectie 

Op basis van de gegevens van de desk research vindt een systematische visuele inspectie 

plaats van de locatie. Hierbij wordt er naar gestreefd dat alle ruimten visueel geïnspecteerd 

worden. Alle aangetroffen asbestverdachte materialen worden op een plattegrond 

vastgelegd. Tevens wordt bekeken of er sprake is van secundaire besmettingen.  

Wanneer een ruimte of bouwdeel niet toegankelijk is voor visuele inspectie, dat worden deze 

expliciet met reden in dit rapport genoemd. 

3.3 Risicoclassificatie 

Het bepalen van de risicoklassen vindt plaats aan de hand van het door TNO ontwikkelde 

programma SMA-rt. In SMA-rt wordt de risicoklasse mede bepaald door de 

verwijderingmethode. Indien voor een afwijkende methode wordt gekozen kan dit mogelijk 

leiden tot een andere risicoklasse. Voor een overzicht van afwijkende saneringsmethoden 

wordt verwezen naar SMA-rt. 

3.4 Bemonstering 

Het is mogelijk dat in een gebouw of object identieke asbesthoudende materialen 

voorkomen, echter op verschillende locaties of als verschillende toepassing. Deze identieke 

materialen worden éénmalig daadwerkelijk bemonsterd en benoemd met een monstercode. 

De overige toepassingen worden dan voorzien van een visueel monster welke wordt 

toegewezen aan het fysiek genomen monster van het identieke materiaal.  

De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. Na 

bemonstering wordt het afgebroken materiaal ingekapseld ter voorkoming van emissie van 

asbestvezels. Tijdens de bemonstering worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in 

acht genomen. 
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Het materiaal kan worden bemonsterd door middel van: 

• Kurkboormethode; 

• Pincet / punttang (platte of puntige bek, afhankelijk van te bemonsteren materiaal); 

• Kniptang / schaar / mes; 

• Spatel / kwast; 

• Gehele bron. 

Welk gereedschap gebruikt dient te worden is afhankelijk van het soort materiaal, de 

bereikbaarheid en de staat van het materiaal. 

De monsters worden verpakt in het daartoe door het laboratorium verstrekte 

verpakkingsmateriaal dat is voorzien van een asbest merkteken. Deze monsters worden ter 

analyse aangenomen aan een RvA geaccrediteerde laboratorium. 

Wanneer op een andere manier blijkt dat het materiaal asbesthoudend is maar geen monster 

van het materiaal kan worden genomen of wanneer het vermoeden bestaat dat het materiaal 

asbesthoudend is maar geen monster van het materiaal kan worden genomen, dan zijn deze 

als bron opgenomen maar niet voorzien van een bemonstering. De asbesthoudendheid 

wordt dan ingeschat op basis van kennis en ervaring of door raadplegen van andere 

bronnen. Voor asbest in verwarmingstoestellen wordt bijvoorbeeld het Intechnium Handboek 

Asbest geraadpleegd. 

3.5 Laboratoriumwerk 

De aangeboden monsters worden met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 

op de aanwezigheid van asbest onderzocht. Indien het met deze techniek niet mogelijk is 

uitspraak te doen over de aanwezigheid van asbest, dan worden de monsters onderzocht 

met behulp van scanning-electronenmicroscopie conform ISO 14966. 

De binding op het analysecertificaat geeft de binding aan van het aangeboden monster. 

Deze kan, ten gevolge van de monstername, afwijken van de in de rapportage aangegeven 

binding van de asbesthoudende bron. De mate van hechtgebondenheid aangegeven door de 

inventariseerder is derhalve bindend. 
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3.6 Rapportage 

Alle aangetroffen asbesthoudende, asbestvrije en asbestverdachte materialen worden per 

bron op een zogenaamd bronblad vastgelegd. Op dit bronblad is vermeld: 

• Bron; 

• Bronnummer; 

• Locatie; 

• Verdieping (indien relevant); 

• Monster nr; 

• Asbestsoort(en) en percentage, op basis van analyseresultaten; 

• Hoeveelheid in strekkende meter, vierkante meter of aantal stuks;  

• Wijze van bevestiging; 

• Binding (hechtgebonden of niet hechtgebonden, op basis van waarnemingen); 

• Wijze van verwijdering; 

• Risicoklasse, gebaseerd op het door TNO ontwikkelde programma SMA-rt; 

• Opmerkingen; 

• Foto. 

Elke bron is tevens op tekening in de bijlage vastgelegd.  

Er is een aparte tabel opgenomen van locaties die niet zijn geïnventariseerd. Reden hiervoor 

kan zijn dat deze locaties ten tijde van de inventarisatie niet toegankelijk zijn. Ook kunnen dit 

locaties betreffen waarvan het vermoeden bestaat dat hier asbest aanwezig is, maar dat 

deze alleen met destructieve middelen zijn op te sporen (zoals funderingen, spouwmuren). 

Deze plaatsen dienen voorafgaand aan de bouwkundige sloop met destructief onderzoek 

nader onderzocht te worden. 
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4 Resultaten 

4.1 Resultaten van vooronderzoek 

Er zijn ten behoeve van de desk research geen bronnen bestudeerd. 

Voor zover bekend is niet eerder een asbestinventarisatie op de locatie uitgevoerd. 

Het pand is volgens Bag viewer gebouwd in 1994. Op basis van de resultaten van de 

deskresearch en interviews bestaan er geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van 

Asbesthoudende toepassingen in het onderzochte object. 

Het vooronderzoek voldoet aan de gestelde eisen. 

Zie voor de resultaten van de desk research bijlage 7.8.  

4.2 Informatie over uitvoering visuele inspectie 

De locatie was ten tijde van de inventarisatie in gebruik. 

De beschikbare veiligheidsmiddelen voldoen aan de gestelde eisen. 

De tijdens de inventarisatie aangetroffen situatie komt overeen met de situatie zoals 

opgenomen in het werkplan. 

4.3 Bemonstering en analyseresultaten 

Zie bijlage 7.3 voor de analyserapporten van het laboratorium en bijlage 7.2 voor de 

gespecificeerde informatie van de bronnen (bronbladen). Er zijn tijdens de inventarisatie 

geen monsters genomen. 
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4.4 Overzicht asbestbevattend materiaal 

Zie bijlage 7.3 voor de analyserapporten van het laboratorium en bijlage 7.2 voor de gespecificeerde informatie van de bronnen (bronbladen). 

Er is geen enkele bron waarvoor de aanwezigheid van Asbest bevestigd is. 
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4.5 Plaatsen waar niet op asbest is geïnventariseerd 

Tijdens de inspectie zijn geen uitsluitingen en projectspecifieke beperkingen voor de 

uitvoering van de inspectie opgemerkt. 
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5 Indeling in Risicoklassen bij verwijdering 

Er is geen enkele asbesthoudende bron vastgesteld tijdens deze inventarisatie. 

Risicoklassen hoeven daarom niet te worden vastgesteld. 
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6 Conclusie 

In opdracht van Bagro Vastgoed B.V. is er door J. Beijer van Asbest Advies Zeeland op 25 

januari 2018 een asbestinventarisatie  uitgevoerd op de locatie Westerstraat 10 te Dinteloord 

(gemeente Steenbergen).  

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens geen beperking voor de 

geplande sloop/verbouw van het onderzochte object. 

Een aanvullend onderzoek is niet van toepassing.  

Geadviseerd wordt om de beheerders van het complex evenals te werk gestelde aannemers 

en installateurs op de hoogte te stellen van de bevindingen van dit onderzoek. 
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7 Bijlagen 
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Bijlage 7.1: Tekeningen en schetsen 
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Bijlage 7.2: Bronbladen met foto's 

Er is geen enkele bron waarvoor de aanwezigheid van Asbest bevestigd is. 
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Technische installaties 

Er is geen technische installatie vastgelegd tijdens deze inventarisatie. 
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Niet asbesthoudende bronnen 

Er is geen enkele toepassing tijdens deze inventarisatie vastgelegd die asbestvrij bleek te 

zijn. 
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Bijlage 7.3: Analyserapporten Laboratorium 

Er zijn geen documenten te tonen 
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Bijlage 7.4: SMA-rt uitdraaien 

Er zijn geen SMA-rt documenten beschikbaar 

 

  



 

Project nr. AI.18118 Westerstraat 10 te Dinteloord 22  

Bijlage 7.5: Projectfoto's 

Onderstaand worden de projectfoto's weergegeven. 

 

Foto project 

 

Foto project 

 

Foto project 
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Bijlage 7.6: Digitale informatiedragers 

Er zijn geen digitale informatiedragers voor deze inventarisatie van toepassing. 
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Bijlage 7.7: Validatiemetingen conform SC-548 

Er zijn geen validatiemetingen uitgevoerd voor deze inventarisatie. 
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Bijlage 7.8: Desk Research 

Er is geen desk research te tonen. 

Het pand is volgens Bag vieuwer gebouwd in 1994. Op basis van de resultaten van de 

deskresearch en interviews bestaan er geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van 

Asbesthoudende toepassingen in het onderzochte object. 

Het vooronderzoek voldoet aan de gestelde eisen. 

De bouw van het pand is in hoofdlijn als volgt te beschrijven: 

Type Bouw: nvt 

Dak: Het dak is voorzien van niet asbestverdachte bitumen 

Schoorsteen: Geen 

Eindpijp: nvt 

Dakkapel: nvt 

Hemelwaterafvoer: nvt 

Boeidelen: nvt 

Panelen: nvt 

Afdekplaat Watermeterput: nvt 

Aantal bouwlagen: nvt 

Type vloer: nvt 

Type vloerluik: nvt 

Kruipruimte riolering: nvt 

Plaats vloerluik: nvt 

Vloerbedekking: nvt 

Binnenwanden: nvt 

Plafonds: nvt 

Ventilatiekanaal Keuken: nvt 

Ventilatiekanaal WC: nvt 

Ventilatiekanalen badkamer: nvt 

Drempels: nvt 

Vensterbanken: nvt 

Dakconstructie: Verwarmingsinstallatie: 

nvt Verwarmingsinstallatie: 

nvt  

De bouwgeschiedenis van het onderzochte object is niet nader in kaart gebracht. Er is 

onvoldoende informatie ontvangen tijdens deskresearch en interviews om hier een 

beschrijving van te formuleren.  

Voor zover bekend is niet eerder een asbestinventarisatie op de locatie uitgevoerd. 

Zover bekend zijn er op de locatie niet recent Asbest saneringen uitgevoerd. 



 

Bijlage 4: 
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SAMENVATTING 

 
In november 2018  is door Aeres Milieu een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een locatie aan de 
Westerstraat 10 te Dinteloord (gemeente Steenbergen). Dit bureauonderzoek heeft geresulteerd in een 
gespecificeerd verwachtingsmodel voor deze locatie. 
 
Volgens de Geologische kaart komen ter plaatse van het plangebied zeeklei-afzettingen voor (Laagpakket van 
Walcheren) gelegen op veen (Formatie van Nieuwkoop). Geomorfologisch ligt het plangebied waarschijnlijk op 
een getij-oeverwal.  
Het pleistocene niveau is het niveau ten tijde van de jager-verzamelaars. Dit niveau ligt ter plaatse van het 
plangebied op een diepte van circa 6 tot 8 meter beneden maaiveld. Door de diepteligging is niet bekend hoe 
het plangebied er in deze periode heeft uitgezien. Vanaf circa 7.000 v.Chr. vind erosie plaats van het aanwezige 
veen als gevolg van zee-invloeden en wordt in het plangebied een dik pakket holocene afzettingen afgezet 
(Laagpakket van Wormer). Er zijn geen vuursteenvindplaatsen bekend in de regio. Daarom geldt voor de 
periode laat-paleolithicum tot en met mesolithicum een lage archeologische verwachting. 
 
Ook voor het vroeg-neolithicum geldt dat mogelijk aanwezige resten onder een dik pakket afzettingen ligt, 
waarvan de diepteligging niet bekend is. Voor deze periode geldt daarom eveneens een onbekende 
archeologische verwachting. 
Vanaf het midden- en laat-neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen vond veenvorming plaats 
(Hollandveen Laagpakket, Formatie van Nieuwkoop) en bestond het gebied uit een uitgestrekt veenmoeras van 
enkele meters dik met veenriviertjes. In deze periode was het plangebied te nat voor bewoning, tenzij binnen het 
plangebied een getij-inversierug of hoger gelegen kreekruggen aanwezig waren. Op het AHN zijn hiervoor geen 
aanwijzingen te vinden. Ook zijn in Archis geen waarnemingen bekend uit deze perioden. Daarom wordt aan het 
plangebied een lage verwachting toegekend voor vindplaatsen uit de periode midden-neolithicum tot en met de 
vroege middeleeuwen. 
 
In met name de late middeleeuwen vonden diverse overstromingen van het gebied plaats. De bekendste 
overstroming is de St. Elizabethsvloed uit 1421. Hierbij werden mariene zeeklei-afzettingen (Laagpakket van 
Walcheren) op het veenlandschap afgezet. De getijdengeulen vulden zich met zandige sedimenten en kwamen 
hoger in het landschap te liggen. Tot aan de inpoldering van het veengebied Prinsenland (waar Dinteloord 
onderdeel van is) vanaf 1605, bestond het gebied uit een nat veenlandschap.  
Direct na de inpoldering ontstond Dinteloord als een planmatig aangelegde nederzetting aan de rivier de Dintel. 
De nederzetting werd aangelegd als een schaakbordpatroon met een centrale voorstraat, de Westvoorstraat, 
die parallel aan een kreek loopt. De begrenzingen werden oorspronkelijk gevormd door de straten Stoofdijk, 
Westerstraat, Oosterstraat en het Zuideinde.  
Het plangebied ligt aan de Westerstraat en was dus deel van de oorspronkelijke bewoningskern. Dit wordt 
bevestigd door historisch kaartmateriaal vanaf het begin van de 19e eeuw, waarbij aan de Westerstraat 
meerdere bebouwing aanwezig is. Ook het plangebied is dan bebouwd. Het betreft een woonhuis dat 
waarschijnlijk in de loop van de 19e eeuw is gesloopt en plaats maakte voor andere bebouwing. Het plangebied 
blijft tot in de huidige situatie bebouwd, waarbij de huidige bebouwing stamt uit 1994. Gezien de ligging in de 
historische bebouwingskern van Dinteloord is het zeer goed mogelijk dat de vroeg 19e eeuwse bebouwing 
teruggaat tot het begin van de 17e eeuw of voorgangers kent die tot die periode teruggaan. Om die reden geldt 
een hoge archeologische verwachting op nederzettings- en bebouwingsresten uit de periode vanaf circa 1600. 
 
Mogelijk is het zuidelijke deel van het plangebied (ter plaatse van de huidige en de voormalige 20e eeuwse 
bebouwing) tot zekere diepte verstoord. Echter gezien de ligging van de historische, vroeg 19e eeuwse 
bebouwing in met name het zuidoostelijke deel en de kans op voorgangers hiervan, bestaat een aanzienlijke 
kans dat ter plaatse van het plangebied nog archeologische resten aanwezig kunnen zijn. 
  
Om die reden wordt een vervolgonderzoek geadviseerd. Aangezien het plangebied in de historische kern van 
Dinteloord ligt, zal een booronderzoek waarschijnlijk weinig toegevoegde waarde hebben. In een boorprofiel zal 
een mogelijke verstoring immers moeilijk te onderscheiden zijn van een antropogene ophogingslaag.  
 
Geadviseerd wordt daarom een proefsleuvenonderzoek te laten uitvoeren op basis van een nog op te stellen en 
door de gemeente Steenbergen goed te keuren Programma van Eisen (PvE).  
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Gezien de beperkte omvang van het terrein, wordt geadviseerd om de sleuf samen te laten vallen met de te 
ontgraven bouwput, waarbij een archeoloog aanwezig is die het vlak en eventueel aanwezige archeologische 
resten dient te documenteren. 
 
Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en gebruikelijke methoden. Het onderzoek is 
gericht op het inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de 
beschadiging dan wel vernietiging als gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig 
bodemarchief tot een minimum worden beperkt. Echter kan door de aard van het onderzoek, steekproefsgewijs, 
niet volledig worden uitgesloten dat er archeologische resten aan- of afwezig zullen zijn.  
Indien tijdens de graafwerkzaamheden toch archeologische sporen of resten worden aangetroffen, dient hiervan 
melding te worden gemaakt bij de gemeente Steenbergen conform Artikel 5.10 (Archeologische toevalsvondst) 
en Artikel 5.11 (Waarneming) van de Erfgoedwet 2016. 
 
Onderhavig rapport is ter beoordeling voorgelegd aan de bevoegde overheid, de gemeente Steenbergen. 
Middels e-mail is door dhr. J. Groenland, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling aangegeven dat het 
conceptrapport is beoordeeld en goed is bevonden.1 Het selectiebesluit zal in een later stadium worden 
genomen. 
 

                                
1 E-mail 13-02-2019. Doorgestuurd via BRO naar Aeres Milieu. 
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

 
Projectnummer    : AM18505 
OM-nummer    : 4647581100 
Soort  onderzoek   : Bureauonderzoek  
Adres onderzoekslocatie  : Westerstraat 10 te Dinteloord 
Toponiem    : Westerstraat 
Gemeente    : Steenbergen 
Provincie    : Noord-Brabant 
Kadastrale registratie   : Dinteloord, sectie F, perceel 3781 
Coördinaten    : Centraal 84.618; 405.920 
       NW:   84.603; 405.923   
       NO:  84.611; 405.934   
       ZW:  84.625; 405.905  
       ZO:  84.634; 405.916 
Oppervlakte    : Circa 380 m² 
Huidig locatie gebruik   : Bebouwd (horecapand) met tuin 
Aanleiding onderzoek   : Nieuwbouw appartementen met parkeerplaats 
Opdrachtgever    : BRO 
Bevoegde overheid   : Gemeente Steenbergen 
Opslag documentatie en materiaal  : Noordhoven 4 te Roermond tot deponering in provinciaal depot te ‘s-

Hertogenbosch en/of digitaal (DansEasy/Archis) 
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1. INLEIDING 

 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie: 
 

Adres onderzoekslocatie  : Westerstraat 10, Dinteloord 
Gemeente   : Steenbergen 
Oppervlakte   : circa 380 m² 

 Huidig perceelgebruik  : Bebouwd (horecapand) met tuin 
Toekomstig perceelgebruik  : Appartementengebouw met parkeerplaats 
 

Dit archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de BRL SIKB 4000, KNA 4.0. Het 
onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie.  
 

Aanleiding 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit archeologisch onderzoek is de voorgenomen sloop van het 
huidige horecapand en de bouw van een appartementengebouw met 6 appartementen en een parkeerplaats 
aan de achterzijde van het perceel (figuur 1 en 2). De diepte van de toekomstige verstoring is niet bekend. 
Uitgaande van een standaard funderingsdiepte zonder onderkeldering, zal de bodemverstoring naar 
verwachting tot tenminste 0,8-1,0 meter beneden maaiveld reiken. 
 
Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Steenbergen ligt het plangebied in de verwachtingszone 
Historische kern (bijlage 3, groene zone).2 
De gemeente Steenbergen heeft de volgende gegevens aangeleverd met betrekking tot de onderzoekslocatie: 
‘Op het perceel is sprake van een archeologische waarde. Er is kans op het aantreffen van sporen van 
bewoning, met name funderingen van bebouwing, uit de 17e t/m 19e eeuw. Omdat weinig bekend is van de 
historische bebouwing van Dinteloord, kunnen archeologisch gegevens bijdragen aan de kennis van de 
geschiedenis van het dorp. Geadviseerd wordt om de archeologische informatie beter in beeld te brengen door 
een nader bureauonderzoek naar de voormalige bebouwing (wanneer is de woning gesloopt en de open plaats 
tot stand gekomen) en eventuele eerdere bodemverstoringen (bouw- en sloopvergunningen)…’. 3 

 

Doel 
Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het vervaardigen van een gespecificeerd 
verwachtingsmodel voor de locatie. Dit verwachtingsmodel wordt op basis van historische kaarten en bekende 
landschappelijke en archeologische gegevens gevormd. Dit verwachtingsmodel zal vervolgens leiden tot een 
aanbeveling over het behoud in-situ of eventueel vervolgonderzoek. 
 
 
 

                                
2 IDDS, 2015: kaart 6: Archeologische Waarden- en verwachtingenkaart, kaartbijlage 6-A. 

3 Gemeente Steenbergen, Beoordeling “Voorontwerpbestemmingsplan Westerstraat 10, Dinteloord‘ d.d. 20 juni 2018. 
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Figuur 1: Luchtfoto van het plangebied, aangegeven met het gele kader (Bron: PDOK-viewer). 

 

 

 
Figuur 2: Toekomstige situatie binnen het plangebied, aangegeven met het rode kader (Bron: Aangeleverd door de opdrachtgever). 
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Plangebied 
De onderzoekslocatie ligt aan de Westerstraat in de oude dorpskern van Dinteloord. Momenteel is het zuidelijke 
deel van het plangebied bebouwd (horecapand), het zuidoostelijke deel is beklinkerd en het overige deel is in 
gebruik als tuin (grasland) (figuur 1). In het zuidwesten wordt het plangebied begrensd door garageboxen aan 
de Westerstraat, in het noordwesten door een tuin met bebouwing aan de Westgroeneweg, in het noordoosten 
door bebouwing aan de Westerstraat en in het zuidoosten door de Westerstraat. 
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2. WERKWIJZE 

 
Bij het uitvoeren van het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Deze bronnen geven 
inzicht in bekende, of te verwachten archeologische resten binnen het onderzoeksgebied. Daarnaast zijn deze 
bronnen van belang voor het opstellen van de landschapsgenese. 
 
Archeologische bronnen 

• Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) 

• Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

• Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS3) 

• Archeologische Waarden- en verwachtingskaart van de gemeente Steenbergen 

• Specifieke lokale informatie 
 
Bodem- en geomorfologische kaarten 

• Bodemkaart (Alterra) 

• Geomorfologische kaart (Alterra) 

• Actuele Hoogtekaart van Nederland (AHN) 
 
Historische kaarten 

• Kadastraal minuutplan (1800-1832) 

• Historische topografische en militaire kaarten (1830 tot 1978) 

• Moderne topografische kaart (tot 2017) 
 
De bovenstaande bronnen worden aangevuld door mogelijke informatie afkomstig van lokale archeologische 
verenigingen en werkgroepen. De overige aanvullende informatie is terug te vinden in de literatuurlijst. 
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3. BUREAUONDERZOEK 

 

3.1 Landschappelijke situatie - geomorfologie 

 
Dinteloord maakt deel uit van het zeekleigebied van West-Nederland en ligt nabij de overgang van het 
pleistoceen zuidelijk zandgebied dat verder ten zuiden-zuidoosten van de plaats ligt. Deze regio werd vooral 
tijdens het Holoceen gevormd.  
 
In de diepe ondergrond van het gebied bevinden zich pleistocene afzettingen, bestaande uit dekzand, die tijdens 
de laatste ijstijd in het Weichselien (circa 115.000 – 11.755 jaar geleden) zijn afgezet. Deze afzettingen behoren 
tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel en liggen ter hoogte van het plangebied op een 
diepte van circa 6 tot 8 meter –NAP/maaiveld (het plangebied ligt op circa 0,2 meter +NAP). Als gevolg van zee-
inbraken zijn deze afzettingen geërodeerd. De holocene afzettingen van deze zee-inbraken bestaan onder 
andere uit zand, zandige klei, klei en veen. 
 
Tijdens de laatste ijstijd gedurende (het Weichselien) begonnen de landijskappen te smelten, waardoor de 
zeespiegel begon te stijgen en daarmee het peil van het grondwater in de streek. Hierdoor vond vernatting 
plaats, waardoor gedurende het begin van het Holoceen veenvorming plaatsvond op de pleistocene ondergrond. 
Dit veen bestaat uit Basisveen en wordt tot de Formatie van Nieuwkoop gerekend.4 Vanaf het Atlanticum (circa 
9.000-8.000 jaar geleden) kreeg de zee steeds meer invloed in het gebied en ontwikkelde de kustlijn zich meer 
landinwaarts  (transgressie). Op het veen werd (zandige) klei en zand afgezet en vond erosie plaats van dit veen 
en van de top van de pleistocene afzettingen. De afzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van Wormer, 
en maakt onderdeel uit van de Formatie van Naaldwijk. 
 
Tijdens het Midden- en het Laat-Subboreaal (vanaf circa 3.000 jaar v.Chr.) begon de kust vorm te krijgen. Door 
de zeestromingen verplaatsten de moerassen en meren zich verder landinwaarts. Door transgressie ontstond 
achter de strandwallen een lagune. Deze lagune bestond uit een getijdengebied van zandplaten/-banken die 
door getijdengeulen werden doorsneden. Naarmate de strandwallen hoger en breder werden, kreeg de zee 
steeds minder frequent toegang tot het gebied achter de strandwallen. Hierdoor ontstond een soms meters 
dikke veenlaag, het zogenaamde Hollandveen Laagpakket behorende bij de Formatie van Nieuwkoop.5 Dit 
uitgestrekte veengebied werd doorsneden door enkele riviertjes. 
De strandwallen werden op sommige plaatsen doorbroken door invloed van de zee gedurende het 
Subatlanticum (vanaf circa 800 v. Chr. tot heden). Er werd zandige klei afgezet op de afzettingen van het 
Laagpakket van Wormer, waardoor opnieuw erosie plaatsvond. Binnen de getijdengeulen in het gebied vond 
erosie plaats van het veen. 
 
Vanaf de 6e eeuw begonnen de in het landschap aanwezige geulen te verlanden en vulden de getijdengeulen 
zich met zand. De mariene afzettingen die op het veenlandschap werden afgezet worden gerekend tot het 
Laagpakket van Walcheren. Doordat de getijdengeulen zich vulden met zandige sedimenten, klonken deze 
minder in dan het omringende veen. Hierdoor kwamen de voormalige geulen hoger in het landschap te liggen. 
Samen met de getij-inversieruggen lagen deze als hoge lichamen in het landschap. 
 
De St. Elizabethsvloed uit 1421 heeft het uiterlijk van het landschap veranderd. Dit  is een van de bekendste 
overstromingen. Onder meer door slecht onderhoud van de dijken overstroomde een groot gebied in 
zuidwestelijke Nederland. Tijdens deze watersnoodramp werden meerdere dorpen door het water verzwolgen. 
Waarschijnlijk zijn de mariene zeeklei-afzettingen binnen het plangebied afkomstig van de St. Elizabethsvloed.6 
 
Op de geomorfologische kaart (bijlage 4) is het plangebied niet gekarteerd omdat het het in de bebouwde kom 
van Dinteloord ligt. Rondom Dinteloord bevinden zich vlakten van getij-afzettingen (code 2M35) die wordt 
doorsneden door getij-oeverwallen (code 3K34) direct ten oosten en zuiden van Dinteloord.  
 

                                
4 Berendsen 2005. 
5 Berendsen 2000, 115-117. 
6 Stiboka 1967, 18. 
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Binnen deze getij-oeverwal is een geul aanwezig, aangegeven als een getij-kreekbedding of zee-erosiegeul 
(code 2R13). Hier loopt de Weelkreek. Op basis van extrapolatie van aangrenzende landschappelijke eenheden 
en de ligging binnen de historische kern van Dinteloord, ligt het plangebied waarschijnlijk op een getij-oeverwal.  
 
Op het kaartbeeld van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, bijlage 7)7 is te zien dat er weinig verschil in 
reliëf te onderkennen is tussen de getij-oeverwallen en de getij-afzettingen. Wel is het dal van de Weelkreek, 
gelegen in een dal verder ten oosten van Dinteloord, als een lager gelegen zone in het landschap aanwezig. 
De historische bewoningskern van Dinteloord is op het ingezoomde kaartbeeld duidelijk als hooggelegen zone 
te herkennen. Het plangebied aan de Westerstraat is daar dan ook onderdeel van. 
 

3.2 Landschappelijke situatie - bodem 

 
Ook op de bodemkaart (bijlage 5) is het plangebied niet gekarteerd vanwege de ligging in bebouwd gebied. Op 
basis van extrapolatie van aangrenzende eenheden worden binnen het plangebied kalkrijke poldervaaggronden 
in zware klei (code Mn45A) verwacht.8  
 
Bij vaaggronden heeft er nog weinig of geen bodemvorming plaatsgevonden, omdat het sediment jong is. Ze 
hebben een dunne, humusarme bovengrond (A-horizont), die direct op het moedermateriaal (C-horizont) ligt en 
nauwelijks in kleur verschilt.9 Vanaf het maaiveld komen roestvlekken voor. Poldervaaggronden komen voor in 
vrij natte gebieden die relatief laag gelegen zijn. De intactheid van deze bodems zegt daarom ook niets over de 
intactheid van eventuele vindplaatsen die zich op grotere diepte zouden kunnen bevinden. 
 
Gezien de ligging in de dorpskern van Dinteloord is binnen het plangebied mogelijk sprake van een antropogene 
ophogingslaag. 
 
Op de bodemkaart staan de gemiddelde grondwaterstanden aangegeven door middel van grondwatertrappen. 
Het plangebied wordt gekenmerkt door een lage grondwaterstand (grondwatertrap VI). Dat wil zeggen dat de 
gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 40 cm en 80 cm beneden maaiveld ligt en de gemiddeld laagste 
grondwaterstand dieper dan 120 cm beneden maaiveld wordt aangetroffen. 
 

3.3 Bewoningsgeschiedenis – historisch overzicht 

 
Het plangebied ligt aan de Westerstraat en maakt deel uit van de historische kern van Dinteloord. Dinteloord is 
in de vroege 17e eeuw ontstaan als een planmatig aangelegde nederzetting. De eerste schriftelijke vermelding 
van de plaats stamt uit 1606-1612 als Dinteloord. De naam is een samenstelling van de woorden Dintel en oord, 
waarbij sprake is van ‘oeverland’ of ‘land aan waterloop’ waarbij wordt verwezen naar de waterloop de Dintel. De 
waterloop werd in de middeleeuwen ook vermeld als Dindel en Dyndel.10  
De Dintel is een rivier dat thans de benedenloop van de rivier de Mark vormt. Als de Mark loopt het water door 
naar Breda. De Dintel loopt via Standdaarbuiten via Dinteloord en komt uit in de Volkerak en de Oosterschelde. 
Na de St. Elizabethsvloed uit 1421 vormde de Dintel meer een zee-arm dan een rivier. Dat veranderde toen het 
gebied steeds meer werd ingepolderd en de waterloop weer smaller werd.11 
 
Dinteloord is waarschijnlijk aangelegd toen het gebied Prinsenland vanaf 1605 werd ingepolderd.12 
Oorspronkelijk behoorde het gebied tot de heerlijkheid van het nabij gelegen Steenbergen. Het bestond dan nog 
uit een gorzen- en slikkenlandschap. Op een 16e eeuwse kaart stond ter plaatse van Dinteloord een eiland (of 
gors) weergegeven dat aangegeven stond als de 'Nyen Aenwas van Nassau'.  
Nadat Filips Willem van Oranje, de heer van Steenbergen, dit veengebied liet inpolderen, werd het een 
afzonderlijke heerlijkheid genaamd Prinsenland. De rivier de Dintel zorgde voor de afwatering van het gebied.13 

                                
7 www.arcgis.com. 
8 Alterra 2009, kaartblad 43 Oost. 
9 De Bakker en Schelling 1989, 158. 
10 Van Berkel en Samplonius 2006, 102. 
11 Renes 1985, 34. 
12 Croonen Adviseurs 2011 ,9. 
13 www.westbrabantsarchief.nl 
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Zoals reeds vermeld is aan het rechtlijnige, gelijkmatige structuur van Dinteloord goed te zien dat deze 
planmatig is aangelegd. De aanleg is gebaseerd op een plattegrond die na de inpoldering werd ontwikkeld. Het 
is aangelegd als een schaakbordpatroon met een centrale voorstraat, de Westvoorstraat, die parallel aan een 
kreek loopt. Dergelijke nederzettingstypen hebben dan ook de naam Voorstraatdorp, een Flakkees dorpstype.14 
De kreek is niet meer aanwezig en in het verleden gedempt. De begrenzingen van Dinteloord werden 
oorspronkelijk gevormd door de straten Stoofdijk, de Westerstraat, Oosterstraat en het Zuideinde. 
Ook andere nabij gelegen plaatsen zoals Willemstad, Klundert, Standdaarbuiten en Fijnaart werden aangelegd 
volgens een specifiek patroon. 
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd de plaats meerdere malen door Spaanse troepen bezocht. 
Dinteloord vormde hiermee vooral een uitvalsbasis om de nabij gelegen vesting stadjes Willemstad en 
Steenbergen te kunnen innemen. 
Het waren met name protestantse boeren, afkomstig uit Zeeland en Zuid-Holland die zich gingen vestigen in 
Dinteloord. De vruchtbare kleigronden waren dan ook uitermate geschikt voor agrarische doeleinden.  
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het dorp in november 1944 door de geallieerden bij vergissing 
gebombardeerd. Hierbij vielen tientallen slachtoffers. De hervormde kerk, twee molens, een deel van het 
stadhuis en tientallen woningen werden verwoest of flink vernield.15 
 

3.4 Bewoningsgeschiedenis – archeologische waarden 

 
Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Steenbergen ligt het plangebied in de verwachtingszone 
Historische kern (bijlage 2, groene zone).16 
 
In de omgeving van het plangebied zijn volgens Archis3 (bijlage 3) enkele meldingen van tracé-onderzoeken 
bekend. Er zijn geen vindplaatsen of archeologische monumenten bekend. 
 
Zaakidentificatie 3299952100 en 4019960100 
Een archeologische begeleiding werd door Vestigia in 2016 uitgevoerd in het kader van baggerwerkzaamheden 
in de Steenbergse en Dinteloordse Haven, op een afstand vanaf 75 meter ten zuiden en oosten van het 
plangebied. De begeleiding werd uitgevoerd op basis van een in 2015 uitgevoerde bureaustudie door RAAP. 
Tijdens de archeologische begeleiding werden geen archeologische resten aangetroffen die zouden kunnen 
wijzen op behoudenswaardige archeologische vindplaatsen. Evenmin werden behoudenswaardige losse 
archeologische vondsten aangetroffen, afgezien van een deel van een roer, enkele muurresten en een lepel. 
Deze dateren zo goed als zeker allen uit de 20e eeuw. Geadviseerd werd dat geen archeologische 
vervolgstappen noodzakelijk zijn.  
 
Zaakidentificatie 2382456100 
Op een afstand vanaf 1,15 km ten zuiden van het plangebied werd in 2012 door Vestigia een bureauonderzoek 
uitgevoerd voor het Windmolenpark Krammersluizen Philipsdam en kabeltracés Middelharnis en Dinteloord. 
Hieruit kwam naar voren dat langs de oude dijken en wegen plaatselijk historische bebouwing kan worden 
bedreigd die aan of vlak onder het maaiveld aanwezig is. Om het hele onderzoeksgebied op dit moment te laten 
onderzoeken was op basis van deze verwachting praktisch niet haalbaar. Geadviseerd werd dan ook om zodra 
het definitieve ontwerp bekend is een aanvullend bureauonderzoek uit te voeren om het onderzoeksgebied 
nader in te perken en op strategische locaties boringen te plaatsen om de plaatselijke bodemgesteldheid te 
toetsen.  
 
 
 
 

                                
14 Renes 1985, 69; www.westbrabantsarchief.nl 
15 Van Blankenstein 2006, 87. 
16 IDDS, 2015: kaart 6: Archeologische Waarden- en verwachtingenkaart, kaartbijlage 6-A. 
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3.5 Bewoningsgeschiedenis – historisch materiaal 

 
In het kader van het bureauonderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd. Op het minuutplan uit de eerste 
helft van de 19e eeuw (figuur 3)17 is de situatie op kadastraal niveau te zien. Het huidige historische 
stratenpatroon van Dinteloord, waaronder de Westerstraat, is duidelijk te zien. De bewoning concentreert zich 
als een aaneengesloten bebouwingszone met name aan de Westvoorstraat en de Oostvoorstraat, parallel aan 
de kreek. Ook aan de Westerstraat is meerdere bebouwing aanwezig. In het zuidelijke deel van het plangebied 
staat een gebouw ingetekend, geflankeerd door twee grote gebouwen. Dit gebouw staat in  de gegevens van de 
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)18 omschreven als “huis en erf”, in bezit van de weduwe Hubertus 
Commesaris. De twee aangrenzende gebouwen staan beide als “schuur en erf” omschreven. Het noordelijke 
deel van het plangebied ligt in een onbebouwd perceel dat als tuin in gebruik is. 
Op de kaart uit 1845-1850 (figuur 4) lijkt dezelfde situatie aanwezig. Het gebouw (woonhuis) die op het  
minuutplan staat, lijkt hier ook ingetekend. Ook de beide flankerende gebouwen staan als zodanig ingetekend. 
Op de kaart uit 1900 zijn enige veranderingen te zien. Er lijkt nu een ander gebouw aanwezig binnen het 
plangebied. Ook op de kaart uit 1937 lijkt dit gebouw aangegeven. Deze is iets kleiner en ligt niet direct aan de 
Westerstraat. Op de kaart uit 1970 wordt duidelijk dat Dinteloord in omvang is toegenomen. Er staat een 
gebouw aangegeven ter plaatse van het huidige horecapand. Het horecapand werd later, omstreeks 1994, 
gebouwd. 
 

 
Figuur 3: Historisch minuutplan uit 1811-1832, met in het rood het plangebied aangegeven (Bron: www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 

 
 
 

                                
17 www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl. Gemeente Dinteloord en Prinsenland, sectie F, blad 1. Minuutplans zijn de oorspronkelijke 

kadastrale kaarten  die zijn vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn 
grondbeschrijvingen (kadasters) van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 

18 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1840-1843 waarin diverse gegevens in vermeld staan die betrekking 
hebben op de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en de oppervlakte. 
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Figuur 4: Historisch kaartmateriaal uit respectievelijk circa 1845-1850, 1900, 1937 en 1970, met in het rood of blauw het plangebied 

aangegeven (Bron: www.topotijdreis.nl). 
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4. VERWACHTINGSMODEL 

 
 
De jager-verzamelaars uit het laat-paleolithicum en mesolithicum hebben als woon- en verblijfplaats vaak voor 
de flanken van hoger liggende terreingedeelten in het landschap gekozen, bij voorkeur in de buurt van open 
water. Water was belangrijk voor drinkwater en vanwege de aanwezigheid van een grotere biodiversiteit.  
Volgens de Geologische kaart komen ter plaatse van het plangebied zeeklei-afzettingen voor (Laagpakket van 
Walcheren) gelegen op veen (Formatie van Nieuwkoop). Geomorfologisch ligt het plangebied waarschijnlijk op 
een getij-oeverwal.  
Het pleistocene niveau is het niveau ten tijde van de jager-verzamelaars. Dit niveau ligt ter plaatse van het 
plangebied op een diepte van circa 6 tot 8 meter beneden maaiveld. Door de diepteligging is niet bekend hoe 
het plangebied er in deze periode heeft uitgezien. Vanaf circa 7.000 v.Chr. vind erosie plaats van het aanwezige 
veen als gevolg van zee-invloeden en wordt in het plangebied een dik pakket holocene afzettingen afgezet 
(Laagpakket van Wormer). Er zijn geen vuursteenvindplaatsen bekend in de regio. Daarom geldt voor de 
periode laat-paleolithicum tot en met mesolithicum een lage archeologische verwachting. 
 
Vanaf het neolithicum ontstaan in onze streken de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door 
sedentaire nederzettingen. In de beginperiode stapt men geleidelijk over naar landbouw en veeteelt. De 
nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. In 
de periode vanaf het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen heeft men nog steeds een voorkeur voor 
hoger en droger gelegen gebieden.  
Ook voor het vroeg-neolithicum geldt dat mogelijk aanwezige resten onder een dik pakket afzettingen ligt, 
waarvan de diepteligging niet bekend is. Voor deze periode geldt daarom eveneens een onbekende 
archeologische verwachting. 
 
Vanaf het midden- en laat-neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen vond veenvorming plaats 
(Hollandveen Laagpakket, Formatie van Nieuwkoop) en bestond het gebied uit een uitgestrekt veenmoeras van 
enkele meters dik met veenriviertjes. In deze periode was het plangebied te nat voor bewoning, tenzij binnen het 
plangebied een getij-inversierug of hoger gelegen kreekruggen aanwezig waren. Op het AHN zijn hiervoor geen 
aanwijzingen te vinden. Ook zijn in Archis geen waarnemingen bekend uit deze perioden. Daarom wordt aan het 
plangebied een lage verwachting toegekend voor vindplaatsen uit de periode midden-neolithicum tot en met de 
vroege middeleeuwen. 
 
In met name de late middeleeuwen vonden diverse overstromingen van het gebied plaats. De bekendste 
overstroming is de St. Elizabethsvloed uit 1421. Hierbij werden mariene zeeklei-afzettingen (Laagpakket van 
Walcheren) op het veenlandschap afgezet. De getijdengeulen vulden zich met zandige sedimenten en kwamen 
hoger in het landschap te liggen. Tot aan de inpoldering van het veengebied Prinsenland (waar Dinteloord 
onderdeel van is) vanaf 1605, bestond het gebied uit een nat veenlandschap.  
Direct na de inpoldering ontstond Dinteloord als een planmatig aangelegde nederzetting aan de rivier de Dintel. 
De nederzetting werd aangelegd als een schaakbordpatroon met een centrale voorstraat, de Westvoorstraat, 
die parallel aan een kreek loopt. De begrenzingen werden oorspronkelijk gevormd door de straten Stoofdijk, 
Westerstraat, Oosterstraat en het Zuideinde.  
Het plangebied ligt aan de Westerstraat en was dus deel van de oorspronkelijke bewoningskern. Dit wordt 
bevestigd door historisch kaartmateriaal vanaf het begin van de 19e eeuw, waarbij aan de Westerstraat op 
meerdere plaatsen bebouwing aanwezig is. Ook het plangebied is dan bebouwd. Het betreft een woonhuis dat 
waarschijnlijk in de loop van de 19e eeuw is gesloopt en plaats maakte voor andere bebouwing. Het plangebied 
blijft tot in de huidige situatie bebouwd, waarbij de huidige bebouwing stamt uit 1994. Gezien de ligging in de 
historische bebouwingskern van Dinteloord is het zeer goed mogelijk dat de vroeg 19e eeuwse bebouwing 
teruggaat tot het begin van de 17e eeuw of voorgangers kent die tot die periode teruggaan. Om die reden geldt 
een hoge archeologische verwachting op nederzettings- en bebouwingsresten uit de periode vanaf circa 1600. 
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Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

Laat-paleolithicum 
– mesolithicum 

Laag Bewoningssporen, tijdelijke 
kampementen, vuursteen artefacten, 
haardkuilen 

Onder een dik pakket Holocene 
afzettingen tot een diepte van 6-8 meter -
mv 

Vroeg-neolithicum  
 

Cultuurlaag, fragmenten aardewerk, 
natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

Midden-neolithicum 
– vroege 
middeleeuwen 

Laag In het Hollandveen Laagpakket 

late 
middeleeuwen 
(tot circa 1600) 

 

Laag Cultuurlaag, fragmenten aardewerk, 
gebruiksvoorwerpen, natuursteen, losse 
vondsten 
 

In het Hollandveen Laagpakket 

Nieuwe tijd 
(vanaf circa 1600) 
 

Hoog Nederzettings- /bebouwingsresten, 
cultuurlaag, funderingsresten,  
fragmenten aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen. 
 

Vanaf het maaiveld 

Tabel 1: Archeologische verwachting per periode. 

 

 

Bodemverstoring 
Ter plaatse van de huidige bebouwing (horecapand) zal de bodem tot zekere diepte verstoord zijn geraakt.  
Er zijn los daarvan geen gegevens bekend van bodemverstorende activiteiten. 
 
In het kader van het bureauonderzoek zijn bouwdossiers geraadpleegd. Hieruit komt naar voren dat er tussen 
1933 en 1966 een nieuw woonhuis werd gebouwd. De desbetreffende bouwtekeningen konden niet worden 
achterhaald. Wel is in 1966 sprake van de verbouwing van een woonhuis tot café.  
Op de beschikbare bouwtekeningen  staat enkel bij een voormalig woonhuis  een gedeeltelijke onderkeldering 
ingetekend (situatie 1930, zie figuur 5). Nergens is sprake van een dwarsdoorsnede van de funderingen. Bij 
slechts één tekening (1977, zie figuur 6) staat de kadastrale ligging weergegeven. Hieruit blijkt dat het dan 
aanwezige gebouw in het zuidoostelijke deel ligt. 
 
Op basis van de beschikbare bouwdossiers kan worden geconcludeerd dat het zuidelijke deel tot zekere diepte 
verstoord zal zijn. Op basis van de beschikbare bouwdossiers lijkt er met uitzondering van de situatie in 1930 
nergens sprake van een onderkeldering. De verstoringsdiepte kan zodoende beperkt zijn. 
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Figuur 5: Situatie in 1930 met  de gedeeltelijke onderkeldering van het woonhuis (Bron: Bouwdossiers West-Brabants Archief). 

 

 
Figuur 6: Kadastrale situatie in 1977 van de voormalige bebouwing (Bron: Bouwdossiers West-Brabants Archief).
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5. AANBEVELINGEN  

 
Op basis van het bureauonderzoek geldt een onbekende verwachting voor vuursteenvindplaatsen en een lage 
verwachting voor de periode vanaf het neolithicum tot en met de late middeleeuwen. Er geldt een hoge 
archeologische verwachting voor nederzettings- en bebouwingsresten uit de periode vanaf circa 1600.  
Mogelijk is het zuidelijke deel van het plangebied (ter plaatse van de huidige en de voormalige 20e eeuwse 
bebouwing) tot zekere diepte verstoord. Echter gezien de ligging van de historische, vroeg 19e eeuwse 
bebouwing in met name het zuidoostelijke deel en de kans op voorgangers hiervan, bestaat een aanzienlijke 
kans dat ter plaatse van het plangebied nog archeologische resten aanwezig kunnen zijn. 
  
Om die reden wordt een vervolgonderzoek geadviseerd. Aangezien het plangebied in de historische kern van 
Dinteloord ligt, zal een booronderzoek waarschijnlijk weinig toegevoegde waarde hebben. In een boorprofiel zal 
een mogelijke verstoring immers moeilijk te onderscheiden zijn van een antropogene ophogingslaag.  
 
Geadviseerd wordt daarom een proefsleuvenonderzoek te laten uitvoeren op basis van een nog op te stellen en 
door de gemeente Steenbergen goed te keuren Programma van Eisen (PvE). Gezien de beperkte omvang van 
het terrein, wordt geadviseerd om de sleuf samen te laten vallen met de te ontgraven bouwput, waarbij een 
archeoloog aanwezig is die het vlak en eventueel aanwezige archeologische resten dient te documenteren. 
 
Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en gebruikelijke methoden. Het onderzoek is 
gericht op het inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de 
beschadiging dan wel vernietiging als gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig 
bodemarchief tot een minimum worden beperkt. Echter kan door de aard van het onderzoek, steekproefsgewijs, 
niet volledig worden uitgesloten dat er archeologische resten aan- of afwezig zullen zijn.  
Indien tijdens de graafwerkzaamheden toch archeologische sporen of resten worden aangetroffen, dient hiervan 
melding te worden gemaakt bij de gemeente Steenbergen conform Artikel 5.10 (Archeologische toevalsvondst) 
en Artikel 5.11 (Waarneming) van de Erfgoedwet 2016. 
 
Onderhavig rapport is ter beoordeling voorgelegd aan de bevoegde overheid, de gemeente Steenbergen. 
Middels e-mail is door dhr. J. Groenland, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling aangegeven dat het 
conceptrapport is beoordeeld en goed is bevonden.19 Het selectiebesluit zal in een later stadium worden 
genomen. 

                                
19 E-mail 13-02-2019. Doorgestuurd via BRO naar Aeres Milieu. 
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IDDS, 2015: kaart 6: Archeologische Waarden- en verwachtingenkaart, kaartbijlage 6-A, Noordwijk. 
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Regels



Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  Plan: 

het bestemmingsplan 'Westerstraat 10, Dinteloord' met identificatienummer 

NL.IMRO.0851.dtlBPwesterstr10-v001 van de gemeente Steenbergen;

1.2  Bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

1.3  Aanbouw: 

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het 

hoofdgebouw;

1.4  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;

1.5  Aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  Aan-huis-gebonden beroep:

het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een 

daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch, 

paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning 

en de daarbijbehorende bebouwing worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als primaire functie 

behouden en herkenbaar blijft;

1.7  Achtererfgebied:

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m 

van de voorkant, van het hoofdgebouw;

1.8  Bebouwing:

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

1.9  Bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;
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1.10  Bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.11  Bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

1.12  Bijgebouw:

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van 

het hoofdgebouw en dat in architectonische en functionele zin ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.13  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;

1.14  Bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.15  Bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte liggende 

vloeren of balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte zonder ingrijpende 

voorzieningen voor woonfuncties geschikt of geschikt te maken is;

1.16  Bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegestaan;

1.17  Bouwperceelsgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.18  Bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.19  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;
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1.20  Detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 

leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan 

in de uitoefening van een beroeps-of bedrijfsactiviteit; 

1.21  Erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat 

in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een 

bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden;

1.22  Gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt;

1.23  Hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 

toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet 

op die bestemming het belangrijkst is;

1.24  Huishouden:

één persoon woonachtig in één wooneenheid of woning of een aantal door eerstegraads familie- of 

vergelijkbare band aan elkaar gerelateerde personen, dat gezamenlijk één eenheid vormt en als zodanig 

ook gebruik maakt van dezelfde gemeenschappelijke voorzieningen en de gezamenlijke toegang in één 

wooneenheid of woning die continue een eenheid vormt. 

1.25  Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten: 

het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen melding- of vergunningplicht op 

grond van het 'Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer'' geldt en die door de beperkte 

omvang in een gedeelte van een woning en de daarbijbehorende bebouwing worden uitgeoefend, waarbij 

de woonfunctie als primaire functie behouden en herkenbaar blijft;

1.26  Nutsvoorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 

schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor 

telecommunicatie;

1.27  Omgevingsvergunning: 

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

1.28  Overkapping: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak;
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1.29  Peil: 

voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan of maximaal 2 m van een weg grenst: de 

hoogte van de weg (ter plaatse van de hoofdtoegang); 

in andere gevallen en voor andere bouwwerken: de hoogte van de weg (ter plaatse van de 

hoofdtoegang) + 15 cm;

1.30  Prostitutie: 

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

vergoeding;

1.31  Seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard 

plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, 

seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, een (raam)prostitutiebedrijf en een erotische 

massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; 

1.32  Voorgevel - /achtergevellijn: 

de denkbeeldige lijn die, in combinatie met de rechte lijnen die in het verlengde daarvan zijn te trekken, 

bij het bouwen aan de wegzijde (voorgevellijn) of aan de van de weg afgekeerde zijde (achtergevellijn) 

niet mag worden overschreden;

1.33  Wonen:

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

1.34  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;

1.35  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;

1.36  Zijdelingse bouwperceelsgrens: 

de grens tussen twee percelen, die voor- en achterzijde van een perceel verbindt.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  Algemeen

2.1.1  De bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 

daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.1.2  De dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.1.3  De goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk 

te stellen constructiedeel; 

indien de dakhelling meer dan 60 graden bedraagt mag de maximale bouwhoogte van een gebouw 

de goothoogte niet overschrijden; indien zich op enige zijde van een gebouw één of meer 

dakkapellen bevinden waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 50% van de 

gevelbreedte (op de achterzijde van een gebouw meer dan 70%), wordt de goot of boeibord van de 

dakkapel als goot- of boeibordhoogte aangemerkt;

2.1.4  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; 

2.1.5  De oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.2  Ondergeschikte bouwonderdelen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen, 

als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, gevel- 

en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de 

overschrijding niet meer dan 1 m bedraagt. 

2.3  Dakkapellen en goothoogte

Bij toepassing van het meten van de goothoogte van een bouwwerk worden dakkapellen buiten 

beschouwing gelaten, behoudens dakkapellen waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 

50% van de breedte van het betreffende dakvlak (op de achterzijde van een gebouw meer dan 70%). In 

dat geval wordt de goot of boeiboord hoogte van de dakkapel als goot- of boeibordhoogte aangemerkt.

2.4  Meten

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn en op de schaal waarin 

het plan is vastgesteld.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Tuin

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen; 

b. parkeren; 

c. water en voorzieningen voor de waterhuishouding.

3.2  Bouwregels

Op deze gronden mag met in achtneming van de onderstaande regels worden gebouwd.

3.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag voor:

a. erfafscheidingen niet meer bedragen dan 1 m; 

b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer bedragen dan 2 m. 
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Artikel 4  Wonen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen in een woning en in samenhang daarmee de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld', uitsluitend gestapelde woningen; 

met de daarbij behorende:

c. bijbehorende bouwwerken; 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

e. erven; 

f. tuinen; 

g. paden; 

h. water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 

i. parkeerplaatsen.

4.2  Bouwregels

Op deze gronden mag met inachtneming van de onderstaande regels worden gebouwd. 

4.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. hoofdgebouwen dienen in het bouwvlak te worden gebouwd; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aantal woonheden niet 

meer bedragen dan is aangegeven; 

c. de goothoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is weergegeven;

d. de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is weergegeven.

4.2.2  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. bijbehorende bouwwerken dienen ten minste 1 m achter de voorgevellijn te worden gebouwd; 

b. aan- en bijgebouwen dienen in de zijdelingse bouwperceelsgrens of minimaal 1 m uit de zijdelingse 

bouwperceelsgrens gebouwd te worden; 

c. de maximale gezamenlijke oppervlakte voor zover gebouwd buiten het bouwvlak per hoofdgebouw 

bedraagt maximaal 50% van die oppervlakte tot een maximum van 50 m²; 

d. de goothoogte van aan- en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m; 

e. de bouwhoogte van aan- en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 5 m; 

f. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 m bedragen.

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel mag niet meer bedragen dan 1 m; 

b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders mag niet meer bedragen dan 2 m; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.
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4.3  Specifieke gebruiksregels

4.3.1  Aan-huis-gebonden beroep

De uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen in het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken is 

toegestaan mits;

a. de primaire woonfunctie behouden blijft; 

b. de parkeerbalans in de directe omgeving niet onevenredig wordt benadeeld; 

c. indien de activiteiten in een garage zullen worden uitgeoefend, dient ten minste één parkeerplaats 

op het bij de garage behorende perceel aanwezig te zijn; 

d. detailhandel slechts plaatsvindt voor zover deze beperkt blijft tot een verkoop in direct verband met 

het aan huis verbonden beroep; 

e. maximaal 30% van het vloeroppervlak van de woning inclusief de bijbehorende bouwwerken als 

zodanig gebruikt wordt, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van alle niet 

woonfuncties niet meer dan 50 m² mag bedragen.

4.3.2  Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

De uitoefening van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in het hoofdgebouw en de bijbehorende 

bouwwerken is toegestaan mits;

a. de primaire woonfunctie behouden blijft; 

b. de parkeerbalans in de directe omgeving niet onevenredig wordt benadeeld; 

c. indien de activiteiten in een garage zullen worden uitgeoefend, dient ten minste één parkeerplaats 

op het bij de garage behorende perceel aanwezig te zijn; 

d. detailhandel slechts plaatsvindt voor zover deze beperkt blijft tot een verkoop in direct verband met 

de kleinschalige bedrijfsmatige activiteit; 

e. maximaal 30% van het vloeroppervlak van de woning inclusief de bijbehorende bouwwerken als 

zodanig gebruikt wordt, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van alle niet 

woonfuncties niet meer dan 50 m² mag bedragen.

4.3.3  Parkeren

Het gebruik van de gronden met de bestemming 'Wonen' conform de bestemming en het verlenen van 

een omgevingsvergunning voor het bouwen van een hoofdgebouw is alleen dan toegestaan, indien in het 

plangebied 9 parkeerplaatsen worden gerealiseerd en in stand gehouden.  

4.3.4  Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik van de grond en bouwwerken, zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub c van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in elk geval verstaan:

a. het gebruik van de grond en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van een (kleinschalige) 

bedrijfsmatige activiteit, anders dan bedoeld in artikel 4.3.2. 

b. de uitoefening van detailhandel, behoudens de uitoefening van detailhandel in beperkte mate die 

verband houdt met de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 

12 Bestemmingsplan "Westerstraat 10, Dinteloord" (vastgesteld)



Artikel 6  Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met alle bestemmingen wordt in ieder geval begrepen:

a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van 

een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 

b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik 

onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het 

normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 

c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve van 

prostitutie; 

d. het gebruik van een woning/wooneenheid door meerdere huishoudens. 

 Bestemmingsplan "Westerstraat 10, Dinteloord" (vastgesteld) 13



Artikel 7  Algemene afwijkingsregels 

7.1  Afwijking van maten en overschrijding van bouwgrenzen 

a. het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van dit plan voor: 

1. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 

2. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is 

voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in 

verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 

3 m bedragen en het bouwvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;

b. de bevoegdheid tot afwijken wordt niet gebruikt, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan 

aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 

bouwwerken.

7.2  Afwijken ten behoeve van nutsvoorzieningen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van dit plan voor:

a. de bouw van kleine niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van nutsvoorzieningen.
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Artikel 8  Algemene procedureregels

8.1  Afwijkingsbevoegdheid

Bij toepassing van een afwijkingsbevoegdheid, zoals deze onderdeel uitmaakt van dit plan, is de in 

hoofdstuk 4 van de Awb en zijn de artikelen 3.1, 3.8 en 3.9 van de Wabo geregelde procedure van 

toepassing.
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Artikel 9  Overige regels

9.1  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan, al dan niet in het kader van een omgevingsvergunning, nadere eisen stellen ten 

aanzien van de situering, bouwmassa, afmetingen en visuele karakteristieken van bouwwerken. De 

nadere eisen regeling wordt toegepast ter voorkoming van onevenredige aantasting van:

a. de woonsituatie 

het in stand houden c.q. garanderen van een goede woonsituatie binnen de vigerende bestemming, 

voorzover van toepassing, en andere bestemmingen, in het bijzonder met het oog op: 

1. de lichttoetreding/bezonning ten opzichte van (bebouwing op) aangrenzende gronden; 

2. het uitzicht; 

3. de aanwezigheid van voldoende privacy;

b. het straat- en bebouwingsbeeld 

in het belang van een verantwoorde, evenwichtige en samenhangende stedenbouwkundige en 

architectonische inpassing met aandacht voor: 

1. een goede verhouding tussen bouwmassa's en gevelbeelden; 

2. de samenhang met nabij gelegen bebouwing; 

3. de hoogtedifferentiatie; 

4. een goede verhouding tussen bouwmassa en inrichting van de omgeving;

c. de verkeersveiligheid 

ter waarborging van de verkeersveiligheid en in het bijzonder de benodigde uitzichthoeken van 

wegen; 

1. de sociale veiligheid; 

2. ter waarborging van een ruimtelijke situatie die overzichtelijk, herkenbaar en sociaal 

controleerbaar is;

d. de gebruiksmogelijkheden 

1. ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 

gronden en de zich daarop bevindende bouwwerken.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 

en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 

dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 

voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 

10%. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

10.2  Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 

een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten 

of te laten hervatten. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 11  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Westerstraat 10, Dinteloord'. 
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