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1 Inleiding 


1.1 Aanleiding 


Aan de noordzijde van de kern Gemert wordt het nieuwe woongebied Doonheide gerea-


liseerd. Op dit moment is de fase Doonheide - Molenbroekse Loop in ontwikkeling. Een 


aantal woningen in deze fase is inmiddels gerealiseerd. 


 


Het bestemmingsplan 'Doonheide - Molenbroekse Loop' heeft een vrij gedetailleerde 


opzet en kent daardoor weinig flexibiliteit voor wat betreft de situering en afmetingen 


van de woningen. Het bestemmingsplan is in 2011 herzien, onder andere om enkele 


bouwvlakken aan te passen. Echter, ook het bestemmingsplan 'Doonheide - Molen-


broekse Loop, herziening 2011' is gedetailleerd van opzet. Met name in het gedeelte 


van het plangebied nabij de Boekelseweg sluit het vastgestelde bestemmingsplan niet 


aan op de huidige woonbehoefte. Er is een verkavelingsstudie verricht die beter aan-


sluit op de huidige en toekomstige woonwensen. De diverse verkavelingsvarianten 


passen echter niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Een herziening van het be-


stemmingsplan uit 2011 (vastgesteld in 2012) is dan ook noodzakelijk. 


 


Door het gemeentebestuur van Gemert-Bakel is besloten om eenmaal per half jaar de 


bestemmingsplannen met betrekking tot ontwikkelingslocaties partieel te herzien om 


de desbetreffende ontwikkelingen, waarvoor door het gemeentebestuur een principe-


besluit is genomen, te kunnen realiseren. Besloten is om de herziening van het be-


stemmingsplan 'Doonheide - Molenbroekse Loop, herziening 2011' mee te nemen in 


de halfjaarlijkse planherziening. 


 


In de herziening van het bestemmingsplan worden zowel het stedenbouwkundig plan, 


dat ten grondslag lag aan het bestemmingsplan uit 2012, als de nieuwe verkavelings-


studie mogelijk gemaakt. Dit bestemmingsplan bevat een flexibele regeling die ener-


zijds inspeelt op de veranderingen in de woningmarkt en anderzijds rechtszekerheid 


richting de burgers biedt. 


 


In voorliggend bestemmingsplan is tevens een kleine wijziging van het bestemmings-


plan 'Doonheide - Molenbroekse Loop' doorgevoerd. Eén van de woonkavels ten noor-


den van de Fliere is vergroot, waarbij een klein deel van de bestemming 'Groen' is om-


gezet naar 'Wonen'. 


 


Dit document betreft de ruimtelijke onderbouwing die benodigd is voor de planontwik-


keling en de wijziging en die opgenomen wordt in de halfjaarlijkse planherziening. 
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1.2 Plangebied 


Het plangebied ligt aan de westkant van de wijk Doonheide - Molenbroekse Loop, aan 


de Boekelseweg in Gemert. De noordelijke en zuidelijke plangrens worden gevormd 


door de plangrens van het vigerende bestemmingsplan ‘Doonheide - Molenbroekse 


Loop, herziening 2011'. De Boekelseweg vormt de westelijke plangrens. De oostelijke 


plangrens wordt gevormd door de perceelsgrenzen van de toekomstige, oostelijk gele-


gen woonpercelen. Op de afbeeldingen naast pagina 1 zijn de ligging en begrenzing 


van het plangebied weergegeven. 


 


1.3 Bestaande situatie 


In het plangebied bevindt zich momenteel één woning (Boekelseweg 5). De rest van 


het plangebied is onbebouwd en in gebruik als agrarische grond.  


 


1.4 Vigerend bestemmingsplan 


Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘Doonheide - Molenbroek-


se Loop, herziening 2011'. Dit bestemmingsplan is op 12 januari 2012 vastgesteld 


door de gemeenteraad van Gemert-Bakel. Het plangebied heeft hierin de bestemmin-


gen ‘Groen’, 'Verkeer' en 'Wonen'. 


 


De diverse verkavelingsvarianten passen niet binnen het vigerende bestemmingsplan.  


 


1.5 Leeswijzer 


Na deze inleiding volgt een hoofdstuk met de planbeschrijving. In hoofdstuk 3 zijn de 


relevante conclusies uit het vigerend beleid opgenomen. In hoofdstuk 4 wordt inge-


gaan op de milieuhygiënische en planologische aspecten met betrekking tot de ontwik-


keling. In hoofdstuk 5 tenslotte wordt de haalbaarheid van het initiatief toegelicht. 
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2 Planbeschrijving 


2.1 Uitgangspunten westzijde Fliere 


Zoals reeds in de inleiding van dit bestemmingsplan is aangegeven sluit het vastge-


stelde bestemmingsplan voor Molenbroekse Loop met name aan de Fliere, nabij de 


Boekelseweg, niet aan op de huidige woonbehoefte. Hierna is het oorspronkelijke ver-


kavelingsplan weergegeven.  


 


 
Verkavelingsplan Molenbroekse Loop (Bron SAB, 2010) 


 


Voor het plangebied van dit bestemmingsplan is een verkavelingsstudie verricht die be-


ter aansluit op de huidige en toekomstige woonwensen. 


 


Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft een zichtlocatie: het is direct zichtbaar 


vanaf de Boekelseweg. Dit is één van de dorpsentrees van Gemert. Het plangebied 


vormt de entree van één van de drie deelgebieden van de uitbreidingswijk Doonheide; 


Molenbroekse Loop. Het is gewenst om deze entree te markeren. Dit kan door aan bei-


de zijden van de entree een bebouwingsaccent te realiseren, in combinatie met een 


groene inrichting van de openbare ruimte. Het beloop van de Fliere en de aansluiting 


op de Boekelseweg liggen niet vast en zijn afhankelijk van de uiteindelijke invulling van 


het plangebied met woningen. Het is gewenst deze flexibiliteit in het bestemmingsplan 


te vertalen. In het oorspronkelijke plan is uitgegaan van een rotonde op de Boekelse-


weg ter hoogte van de Fliere. In dit bestemmingsplan is er vanuit gegaan dat er geen 


rotonde wordt gerealiseerd. In paragraaf 4.8 wordt hier nader op in gegaan. 
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Uitgangspunten westzijde Fliere (bron: CroonenBuro5, juni 2014) 


 


 


De structuur in het plangebied is dermate flexibel dat de invulling met woningen varia-


bel is. Hierdoor zijn diverse verkavelingen mogelijk. De uiteindelijke verkaveling kan op 


deze manier aansluiten op de woningbehoefte van dat moment. Hierna zijn enkele ver-


kavelingsvarianten weergegeven dit binnen dit bestemmingsplan uitgevoerd kunnen 


worden. Er zijn echter ook andere verkavelingen mogelijk. 


 


Mogelijke verkavelingsvarianten (bron: CroonenBuro5, juni 2014) 
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Mogelijke verkavelingsvarianten (bron: CroonenBuro5, juni 2014) 


 


2.2 Vertaling naar bestemmingsplan 


Het plangebied bestaat uit twee delen, waarbij het grootste deel in beslag wordt geno-


men door de toekomstige woonkavels aan de westkant van de nieuwe woonwijk, direct 


ten oosten van de Boekelseweg. Dit deel van het gehele plangebied heeft een globaal 


karakter en voor dit deel is de 'nieuwe' bestemming ‘Woongebied’ opgenomen. Dit is 


een bestemming die alle verkavelingsvarianten mogelijk maakt en waarbinnen zowel 


de functies wonen als verkeer als groen zijn toegestaan. Ten opzichte van het vigerend 


bestemmingsplan is om deze reden de gekartelde voorgevelrooilijn losgelaten. Ook het 


tracé van de ontsluitingsweg is niet in alle varianten gelijk, waardoor in het kader van 


flexibiliteit de weg algemeen mogelijk is gemaakt en niet specifiek is bestemd.  


 


Binnen de bestemming 'Woongebied' is het bouwvlak gelijk aan het bestemmingsvlak. 


Binnen de woongebiedbestemming is sprake van een grote mate van flexibiliteit voor 


wat betreft de situering van de ontsluitingsweg, parkeren en groen, de woningtypolo-


gieën en situering van de woningen. Binnen het plangebied zijn vrijstaande, twee-


aaneengebouwde, (vrijstaand) geschakelde, aaneengebouwde en gestapelde wonin-


gen mogelijk. Deze flexibiliteit is gewenst, aangezien de woningbehoefte de komende 


jaren nog kan veranderen. Binnen deze bestemming is tevens sprake van een grote 


mate van flexibiliteit voor wat betreft de situering van de ontsluitingsweg Fliere. Het 


maximum aantal toegestane woningen bedraagt 33. 


 


Omdat het bestemmingsplan een periode van 10 jaar beslaat, anticipeert het plan door 


haar flexibiliteit op de mogelijke verandering in de woonbehoefte. Een aspect dat wel 


vastgelegd is, is de goot- en bouwhoogte van de woningen (respectievelijk maximaal 6 


en 11 meter voor grondgebonden woningen en maximaal 11 en 11 meter voor gesta-


pelde woningen). Ook zijn onder andere regels opgenomen voor de maximale diepte 


van grondgebonden woningen, het bebouwingspercentage, de situering ten opzichte 


van de perceelsgrenzen en het maximale oppervlak aan bijbehorende bouwwerken.  
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2.3 Vergroting kavel noordzijde Fliere 


Het college heeft besloten dat één van de woonkavels aan de noordzijde van de Fliere 


wordt vergroot, waarbij een klein deel van de bestemming 'Groen' wordt omgezet naar 


'Wonen'. Om een eenduidige juridisch-planologische regeling te treffen, is de gehele 


woonkavel opgenomen in het onderhavig bestemmingsplan.  
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3 Beleidskader 


De voorgenomen ontwikkeling van het plangebied moet passen binnen het vigerend 


beleid op zowel nationaal, provinciaal als gemeentelijk niveau. Voor de ontwikkeling en 


het plangebied zijn verschillende beleidsstukken relevant. Hierna wordt ingegaan op de 


relevante beleidsaspecten.  


 


De vergroting van één van de woonkavels ten noorden van de Fliere (omzetting be-


stemming 'Groen' naar 'Wonen') behoeft geen beleidsmatige verantwoording, aange-


zien dit een zeer beperkte aanpassing van het bestemmingsplan betreft. 


 


3.1 Nationaal beleid 


3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 


De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), die op 13 maart 2012 door de minis-


ter is vastgesteld, vormt de nieuwe, overkoepelende rijksstructuurvisie voor de ruimte-


lijke ontwikkeling van Nederland tot 2028, met een doorkijk naar 2040. In de SVIR ‘Ne-


derland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig’ is de inhoud van een groot aantal 


beleidsstukken, waaronder de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit en diverse planologi-


sche kernbeslissingen, opgenomen. 


 


Het rijksbeleid richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland 


en het behartigen van de nationale belangen, zoals de hoofdnetwerken voor personen- 


en goederenvervoer, energie, natuur, waterveiligheid, milieukwaliteit en bescherming 


van het werelderfgoed. Het beleid met betrekking tot verstedelijking, groene ruimte en 


landschap laat het rijk, onder het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’, over 


aan provincies en gemeenten. Gemeenten krijgen daarbij de ruimte voor kleinschalige 


natuurlijke groei en voor het bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen van 


mensen. Alleen in de stedelijke regio’s rond de mainports Amsterdam en Rotterdam 


maakt het rijk afspraken met decentrale overheden over de programmering van ver-


stedelijking. Overige sturing op verstedelijking, zoals afspraken over binnenstedelijk 


bouwen, rijksbufferzones en doelstellingen voor herstructurering, laat het rijk los. Er is 


enkel nog sprake van een ‘ladder’ voor duurzame verstedelijking (gebaseerd op de 


‘SER-ladder’), die zal worden vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. In het mobi-


liteitsbeleid komt de gebruiker centraal te staan en wordt de samenhang tussen de 


verschillende modaliteiten en tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit versterkt.  


 


Het rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland, door 


middel van een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebrui-


ker voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur 


met elkaar verbindt. Om dit doel te bereiken, werkt het rijk samen met andere overhe-


den. In de SVIR zijn ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028 ge-


formuleerd. 
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In totaal zijn 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd, die bijdragen aan het re-


aliseren van de drie hoofddoelen. Het betreft onder meer het borgen van ruimte voor 


de hoofdnetwerken (weg, spoor, vaarwegen, energievoorziening, buisleidingen), het 


verbeteren van de milieukwaliteit, ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwa-


tervoorziening en klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling, ruimte voor behoud van 


unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten, ruimte voor een nationaal netwerk 


voor natuur en ruimte voor militaire terreinen en activiteiten. 


 


De SVIR bevat een kaart waarop de nationale ruimtelijke hoofdstructuur is weergege-


ven. De kaart bevat een samenvatting van de nationale belangen, waarvoor het rijk ver-


antwoordelijk is. Op de kaart is op hoofdlijnen aangegeven welke gebieden en structu-


ren van nationaal belang zijn bij de geformuleerde rijksdoelen rond concurrentiekracht, 


bereikbaarheid en leefbaarheid en veiligheid. 


 


Conclusie 


Voor het plangebied van dit bestemmingsplan geldt dat er geen nationale belangen uit 


de SVIR in het geding zijn. 


 


3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 


In de realisatieparagraaf van de SVIR zijn per nationaal belang de instrumenten uitge-


werkt die hiervoor worden ingezet. Eén van de belangrijkste instrumenten is het Besluit 


algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), waarvan een gedeelte gelijktijdig met de 


SVIR in werking is getreden. In het Barro zijn regels opgenomen ter bescherming van 


de nationale belangen. De regels van het Barro moeten in acht worden genomen bij 


het opstellen van provinciale ruimtelijke verordeningen, bestemmingsplannen en ruim-


telijke onderbouwingen.  


 


Conclusie 


In voorliggend bestemmingsplan is geen sprake van invloed op de opgenomen nationa-


le belangen. Aanvullende maatregelen hoeven derhalve niet getroffen te worden. 


 


3.2 Provinciaal beleid 


3.2.1 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Provincie Noord-Brabant 


De Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant (SVRO) bevat de hoofdlijnen van 


het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). Sinds de vast-


stelling van de SVRO op 1 oktober 2010 zijn door Provinciale Staten diverse besluiten 


genomen die tot een verandering hebben geleid in de provinciale rol en sturing en het 


provinciaal beleid. Vanuit de provincie Noord-Brabant is derhalve besloten om de SVRO 


te actualiseren. Er is hierbij een bewuste keuze gemaakt om niet een geheel nieuwe vi-


sie op te stellen. Dit omdat de bestaande structuurvisie recent is vastgesteld en de vi-


sie en sturingsfilosofie voor het overgrote deel nog actueel zijn. Er vindt slechts op on-


derdelen bijsturing plaats. Dit is doorvertaald in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 


- partiële herziening 2014, welke op 7 februari 2014 door Provinciale Staten is vastge-


steld.  
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De structuurvisie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie Noord-


Brabant en vormt de basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die 


de Wet ruimtelijke ordening biedt.  


 


De SVRO gaat in op de ruimtelijke kwaliteiten van de provincie Noord-Brabant. Mens, 


markt en milieu zijn binnen de provincie in evenwicht. Daarom kiest de provincie in 


haar ruimtelijke beleid tot 2025 voor de verdere ontwikkeling van gevarieerde en aan-


trekkelijke woon-, werk- en leefmilieus en voor een kennisinnovatieve economie met 


als basis een klimaatbestendig en duurzaam Brabant. Het principe van behoud en 


ontwikkeling van het landschap is in de structuurvisie de ‘rode’ draad die de ruimtelijke 


ontwikkelingen stuurt. De provincie wil het contrastrijke Brabantse landschap herken-


baar houden en verder versterken. Daarom wordt ingezet op de ontwikkeling van ro-


buuste landschappen, een beleefbaar landschap vanaf het hoofdwegennet en behoud 


en versterking van aanwezige landschapskwaliteiten. Bij de opvang van de verstedelij-


kingsbehoefte wordt het accent sterker verlegd van nieuwe uitleg naar het bestaand 


stedelijk gebied, door in te zetten op herstructurering en onderhoud. Beheer en 


(her)ontwikkeling van de bestaande voorraad vragen specifieke aandacht. Er wordt in-


gezet op zorgvuldig ruimtegebruik door de ruimte binnen het bestaand bebouwd ge-


bied zo goed mogelijk te benutten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de 


gebiedskenmerken en kwaliteiten van de omgeving. 


 


De ruimtelijke belangen en keuzes zijn in vier ruimtelijke structuren geordend: de 


groenblauwe structuur, het landelijk gebied, de stedelijke structuur en de infrastruc-


tuur. Binnen deze structuren worden de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen 


opgevangen. Samen vormen deze structuren de provinciale ruimtelijke structuur. De 


structuren geven een hoofdkoers aan: een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor een 


combinatie van functies. Maar de structuren geven ook aan waar functies worden uit-


gesloten of welke randvoorwaarden de provincie aan functies stelt. Binnen de structu-


ren is ruimte voor regionaal maatwerk.  


 


Op de structurenkaart, behorende bij de SVRO, is het plangebied aangeduid als: 


− 'zoekgebied verstedelijking': Zolang binnen dit gebieden nog geen verstedelijking 


heeft plaatsgevonden, is daar feitelijk het perspectief van gemengd landelijk ge-


bied aanwezig. Binnen dit gebied wordt extra aandacht gevraagd voor (het beper-


ken van) de ontwikkelingsmogelijkheden van functies die een toekomstige stede-


lijke ontwikkeling kunnen bemoeilijken. In het landelijk gebied bieden vitale kernen 


landelijke en meer kleinschalige woon- en werkmilieus. Ontwikkelingen voor wo-


nen, werken en voorzieningen zijn gericht op de eigen behoefte. Voor de opvang 


van de woningbouwbehoefte geldt het principe van bouwen voor migratiesaldo-nul. 


− ‘gemengd landelijk gebied’. Dit betreft een gebied waarbinnen verschillende func-


ties in evenwicht met elkaar worden ontwikkeld. Agrarische functies worden in sa-


menhang met andere functies (in de omgeving) uitgeoefend. In het gemengd lan-


delijk gebied wordt voldaan aan de vraag naar kleinschalige stedelijke voorzienin-


gen, recreatie, toerisme en ondernemen in een groene omgeving.  
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− Daarnaast wil de provincie ook dat er ruimte beschikbaar blijft om de agrarische 


productiestructuur te behouden en te versterken.  


Binnen het gemengd landelijk gebied is multifunctioneel gebruik uitgangspunt. 


Functies ontwikkelen zich in evenwicht met elkaar en de omgeving. In de kern-


randzones is een toenemende menging van wonen, voorzieningen en kleinschalige 


bedrijvigheid mogelijk. 


 


Op de visiekaart, behorende bij de SVRO, is het plangebied aangeduid als: 


− ‘Mozaïeklandschap’: De nabijheid van stad en land en de karakteristieke afwisse-


ling tussen stad en land zijn belangrijke kwaliteiten die bijdragen aan een aantrek-


kelijk leef- en vestigingsklimaat in Noord-Brabant. Juist deze kwaliteiten, het zoge-


naamd ‘mozaïek’, staan onder druk. De belangrijkste opgave voor Noord-Brabant 


is om stad en land, het mozaïek van Brabant, op een duurzame wijze te ontwikke-


len. De opgave is om een goede balans te vinden tussen rode en groene ontwikke-


lingen en het contrast tussen stad en land, het mozaïek, te behouden en verder te 


ontwikkelen (groene geledingszones) en door meer in te zetten op verstedelijking 


die de eigen identiteit van stad of dorp in relatie tot het landschap versterkt. De 


provincie wil het mozaïeklandschap van het Brabantse zand versterken door men-


ging van functies die de afwisseling en kleinschaligheid versterken. De stad (rood) 


staat niet tegenover het land (groen), maar zij ontwikkelen zich in balans met el-


kaar, het zogenaamde ‘stadteland’. 


− 'Economisch kenniscluster': Brabant kent een sterk industrieel DNA. De (maak- en 


proces) industrie en het agro-industrieel complex vormen nog steeds het kloppend 


hart van de economie en zijn de kern van de economische clusters. Ook de strate-


gische ligging in Europa, te midden van mainports en grote bevolkingsconcentra-


ties, blijft een sterke troefkaart voor de innovatieve economie. Een innovatieve 


economie die nieuwe verbindingen legt met maatschappelijke kansen op het ge-


bied van slimme mobiliteit, duurzame energie, gezond ouder worden en een duur-


zame agro-food keten.  
 


Conclusie 


De beoogde ontwikkeling betreft de ontwikkeling van woningbouw voor de eigen be-


hoefte, met aandacht voor de eigen identiteit. Het initiatief sluit dan ook aan op de 


doelstellingen uit de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening.  


 


3.2.2 Verordening Ruimte 


In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vastgelegd hoe de bevoegdheden op het gebied 


van ruimtelijke ordening zijn verdeeld tussen rijk, provincies en gemeenten. De provin-


cie kan door middel van een planologische verordening regels formuleren waarmee 


gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening moeten houden. De pro-


vincie Noord-Brabant heeft hiertoe de Verordening Ruimte opgesteld. De Verordening 


Ruimte is op 17 december 2010 vastgesteld en op 1 maart 2011 in werking getreden.  


Hierbij heeft naar aanleiding van de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening - partiële her-


ziening 2014 eveneens een herziening van de Verordening Ruimte plaatsgevonden.  
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In de Verordening Ruimte 2014 zijn regels opgenomen waarvan de provincie het be-


langrijk vindt dat die door iedere gemeente worden toegepast bij ruimtelijke besluiten. 


Hierbij is geprobeerd om (verdere) vereenvoudigingen door te voeren. Daarnaast zijn er 


ook inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn direct terug te voeren op de partië-


le herziening 2014 van de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening.  


Het projectgebied is op de kaarten behorende bij de Verordening Ruimte aangeduid als 


‘bestaand stedelijk gebied' (kernen in landelijk gebied). In en rondom deze kernen 


staat het voorkomen van verdere aantasting van het buitengebied centraal. Voor deze 


kernen geldt in het algemeen dat er nieuwe woningen alleen mogelijk zijn als dat nodig 


is voor de natuurlijke bevolkingsgroei. Dat wil zeggen dat nieuwkomers in de kernen en 


vertrekkende huidige inwoners niet meetellen (migratiesaldo-nul). Binnen het bestaand 


stedelijke gebied is de gemeente in het algemeen vrij om te voorzien in stedelijke ont-


wikkeling; uiteraard binnen de grenzen van wetgeving en de regionale woningbouwaf-


spraken. 


 


Conclusie 


De beoogde ontwikkeling vindt plaats binnen bestaand stedelijk gebied en sluit hier-


mee aan op de doelstellingen uit de Verordening Ruimte.  


 


3.3 Gemeentelijk beleid 


3.3.1 Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2011-2021 


De Structuurvisie+ ‘Duurzaam verbinden’ van de gemeente Gemert-Bakel is vastge-


steld door de gemeenteraad op 29 juni 2011. De Structuurvisie+ is een instrument dat 


door het gemeentebestuur wordt gehanteerd om veranderingen in de juiste richting te 


sturen. De Structuurvisie+ is geen statisch eindbeeld, maar een beoordelingskader 


voor wensen en ontwikkelingen. Het doel is uiteindelijk oplossingen te creëren voor de 


vraagstukken die spelen in de gemeente op het gebied van wonen, werken, landbouw, 


recreëren, welzijn en natuur. 


 


In de Structuurvisie+ is een aantal gemeentelijke doelstellingen en ambities geformu-


leerd. Met betrekking tot het thema wonen is aangegeven dat het aantal inwoners van 


de gemeente in de toekomst af zal gaan nemen. Hier wordt op voorgesorteerd door de 


gemeente en haar partners. Taak is de woningbehoefte en woningvoorraad op elkaar 


af te stemmen. Ingezet wordt op een realistisch woningbouwprogramma dat inspeelt 


op de maatschappelijke ontwikkelingen en woningbouwontwikkelingen. Dit programma 


wordt afgestemd binnen de (sub)regio. Nieuwbouw is aanvullend op de bestaande 


voorraad. In het regionaal woningbouwprogramma voor 2010-2020 wordt voor Gemert-


Bakel uitgegaan van nieuwbouw van 930 woningen, waarvan 40% in de sociale sector 


(koop en huur). Er moet niet te veel gebouwd worden, maar zeker ook niet te weinig; 


daarom is van belang regelmatig te rapporteren over de voortgang en de ontwikkelin-


gen te blijven monitoren. 


 


Op de kaart behorende bij de Structuurvisie+ is het plangebied van voorliggend be-


stemmingsplan aangeduid als ‘stedelijk gebied’. De locatie ‘Doonheide’, waar het plan-


gebied deel van uitmaakt, is in de Structuurvisie+ als ontwikkelingslocatie voor wonen 


opgenomen. 
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Conclusie 


De beoogde ontwikkeling vindt plaats binnen stedelijk gebied en past binnen het be-


oogde gebruik van de Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2011-2021.   


 


3.3.2 Woonvisie 2009-2015 


De gemeente Gemert-Bakel heeft ruim 29.000 inwoners die in ongeveer 11.400 wo-


ningen wonen, verspreid over 7 woonkernen. In de Woonvisie wordt geconstateerd dat 


er nog geen goede lokale woningmarkt is en dat er momenteel veel knelpunten zijn; te 


hoge prijzen voor starters, te weinig woningen voor senioren, te lange wachttijden voor 


een huurwoning, onvoldoende goedkope woningen voor mensen met een laag inko-


men. De woonvisie beschrijft de visie op wonen van de gemeente Gemert-Bakel tot en 


met 2015. Het is kaderstellend en richtinggevend voor het beleid op het gebied van 


wonen en de verschillende projecten die hieruit voortvloeien. Gemert-Bakel biedt een 


prettige omgeving om in te wonen. Om dit voor de komende jaren te behouden zal de 


gemeente in moeten spelen op de toekomstige ontwikkelingen. De woonvisie richt zich 


daarom op een aantal doelgroepen en thema’s, zodat gericht gekeken kan worden hoe 


Gemert-Bakel het prettige woonklimaat kan behouden.  


 


3.4 Conclusie 


De voorgenomen ontwikkeling betreft een woningbouwontwikkeling binnen het be-


staand stedelijk gebied van Gemert en past hiermee binnen de nationale, provinciale 


en gemeentelijke beleidsuitgangspunten. De realisatie van de woningen draagt bij aan 


het woningbouwprogramma voor de gemeente en voorziet in de lokale woningbouwbe-


hoefte.  


 


Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen het geldend 


beleidskader. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Ontwerpbestemmingsplan Doonheide - Molenbroekse Loop, herziening Fliere Gemeente Gemert-Bakel 


 


 


CroonenBuro5 


13 


4 Milieuhygiënische en planologische 
verantwoording 


Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het bij het opstel-


len van een bestemmingsplan verplicht om inzicht te bieden in de relevante planologi-


sche en milieuhygiënische aspecten. In dit hoofdstuk is een verantwoording voor deze 


aspecten opgenomen.  


 


De vergroting van één van de woonkavels ten noorden van de Fliere (omzetting be-


stemming 'Groen' naar 'Wonen') behoeft geen milieuhygiënische en planologische ver-


antwoording, aangezien dit een zeer beperkte aanpassing van het bestemmingsplan 


betreft. 


 


4.1 Bodem 


Voor elke functiewijziging, al of niet naar een gevoelige functie, dient een onderzoek te 


worden verricht naar de bodem- en grondwaterkwaliteit. De bodem moet geschikt zijn 


voor het voorgenomen gebruik. In het kader van het bestemmingsplan 'Doonheide - 


Molenbroekse Loop, herziening 2011' is reeds een verkennend en een aanvullend bo-


demonderzoek verricht1. Uit dit onderzoek is gebleken dat de aangetroffen bodemkwa-


liteit aanvaardbaar wordt geacht en geen belemmering vormt voor de geplande wo-


ningbouwontwikkeling. 


 


Conclusie 


Vanwege het aspect bodem zijn er geen belemmeringen aan de orde.  


 


4.2 Geluid 


Wegverkeerslawaai 


Conform de Wet geluidhinder heeft iedere weg een zone. Uitzonderingen daarop zijn 


wegen die in een 30 km-zone zijn opgenomen en wegen die als woonerf bestemd zijn. 


Van deze uitzonderingen is vanwege de Boekelseweg / Vondellaan geen sprake. Wo-


ningen zijn in het kader van de Wet geluidhinder geluidgevoelig en deze liggen binnen 


de onderzoekszone van de genoemde wegen. Daarom is, conform de Wet geluidhinder, 


een akoestisch onderzoek verricht door CroonenBuro 5. Het rapport, d.d. 27 juni 2014, 


is als bijlage bij deze toelichting gevoegd. De onderzoekszone van de genoemde wegen 


is 200 meter aan weerszijde van de weg. Het akoestisch onderzoek heeft tot doel de 


geluidbelasting op de gevels van de te projecteren geluidgevoelige bebouwing te bepa-


len en te toetsen aan de grenswaarden die in de Wet geluidhinder (artikel 76 en 77 


Wgh) zijn gesteld.  


 


Omdat de invulling van het woongebied niet exact bekend is, is het niet mogelijk om de 


geluidbelasting op gevels met waarneempunten te berekenen. Met het berekenen en 


situeren van geluidcontouren zijn zones met een bepaald geluidniveau aangegeven.  


                                                           
1 Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau, Locatie aan de Boekelseweg 5 te Gemert (Gemeente Gemert-Bakel),  
14 december 2007 en aanvullend onderzoek op 18 februari 2008 
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Het gaat daarbij om de 48, 53, 58 en 63 dB contour (na aftrek art 110g) op een hoog-


te van 1,5, 4,5 en 7,5 meter. Op de kaarten in hoofdstuk 5 van het akoestisch onder-


zoek zijn de resultaten van de berekeningen weergegeven. Omdat maatregelen aan de 


bron en in het overdrachtgebied stedenbouwkundig, verkeerstechnisch en financieel 


niet haalbaar zijn worden geen geluidbeperkende maartregelen gerealiseerd en zal 


voor een groot deel van de woningen bij het college van burgemeester en wethouders 


een hogere waarde worden gevraagd. Uit de ligging van de contouren blijkt namelijk 


dat een aantal woningen gesitueerd wordt in het gebied met een geluidbelasting van 


48 dB tot 58 dB incl. aftrek art. 110g (48 tot 63 dB excl. art. 110g).  


 


Voor de woningen nabij het tankstation zal een extra inspanning in de zin van een ge-


luidafschermende maatregel moeten plaatsvinden. Daarbij kan gedacht worden aan 


een muur in de omgeving van de zijdelingse perceelsgrens, het situeren van een dove 


gevel, afschermende balkonschermen voor een geluidluwe gevel, de entree van bv. 


een appartementengebouw situeren aan de naar het tankstation gesitueerde gevel, 


etc..   


 


Samengevat kan worden gesteld dat er sprake is van een goed tot matig geluidniveau 


op vooral de naar de weg gekeerde gevels van de toekomstige woonbebouwing. Omdat 


de woningen een geluidluwe gevel en buitenruimte zullen hebben, de geluidgevoelige 


ruimten in vele gevallen aan de geluidluwe zijde worden gesitueerd en aan de binnen-


waarde zullen voldoen, kan er toch gesproken worden over een redelijk tot goed woon- 


en leefklimaat.  


 


Industrielawaai 


Direct ten zuiden van het plangebied ligt een bedrijf (garagebedrijf Obers) dat invloed 


heeft op het plangebied. In het kader van het bestemmingsplan 'Doonheide - Molen-


broekse Loop, herziening 2011'  is een akoestisch onderzoek2 uitgevoerd om te onder-


zoeken op welke wijze woningbouw in de directe omgeving van deze inrichting mogelijk 


is. Destijds is geconcludeerd dat het aspect industrielawaai geen belemmering vormde 


voor het bestemmingsplan. 


 


Voor de woningen nabij het tankstation zal een extra inspanning in de zin van een ge-


luid afschermende maatregel moeten plaatsvinden. Daarbij kan gedacht worden aan 


een muur in de omgeving van de zijdelingse perceelsgrens, het situeren van een dove 


gevel, afschermende balkonschermen voor een geluidluwe gevel, de entree van bij-


voorbeeld een appartementengebouw situeren aan de naar het tankstation gesitueer-


de gevel etc. In het bestemmingsplan zijn maatregelen getroffen die dergelijke voorzie-


ningen toelaten.  


 


Omdat nu nog niet exact bekend is wat voor type woningen er op welke afstand tot het 


tankstation worden geprojecteerd is er in het bestemmingsplan een voorwaardelijke 


verplichting opgenomen. Op de gronden binnen de bestemming 'Woongebied' mag 


geen woning worden opgericht of gebruikt, indien de geluidbelasting vanwege het 


tankstation aan de Boekselseweg 3 op de gevel van die woning hoger is dan de voor de 


gevel geldende ten hoogste toelaatbare geluidbelasting.  


                                                           
2 SRE Milieudienst, Akoestisch onderzoek Garage Obers, Boekelseweg 3 Gemert, 5 februari 2010 
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Indien voor het voldoen aan de hoogst toelaatbare geluidsbelasting voorzieningen die-


nen te worden opgericht, dienen deze in stand te worden gehouden. 


 


Conclusie 


Vanwege het aspect geluid zijn er geen belemmeringen aan de orde. Door het opne-


men van een voorwaardelijke verplichting is verzekerd dat het industrielawaai door het 


tankstation een goed woon- en leefklimaat niet in de weg staat.  


 


4.3 Luchtkwaliteit 


Algemeen 


Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, ook wel bekend 


als de ‘Wet luchtkwaliteit’) bevat de regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit.  


In de Wet milieubeheer zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen voor diverse verontreini-


gende stoffen, waaronder stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). In artikel 5.16 van 


de Wet milieubeheer is vastgelegd dat bestuursorganen bevoegdheden (zoals het vast-


stellen van een bestemmingsplan) mogen uitoefenen wanneer sprake is van één of 


meer van de volgende gevallen: 


a er is geen sprake van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden; 


b de concentratie van de desbetreffende stoffen in de buitenlucht verbetert of blijft 


tenminste gelijk; 


c het plan draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van de desbe-


treffende stoffen in de buitenlucht; 


d de ontwikkeling is opgenomen in een vastgesteld programma, zoals het Nationaal 


Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 


 


Niet in betekenende mate 


Een nadere uitwerking van de regelgeving met betrekking tot het begrip ‘niet in bete-


kenende mate’ is vastgelegd in het ‘Besluit niet in betekende mate bijdragen (lucht-


kwaliteitseisen)’ en de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitsei-


sen)’. In de Regeling zijn categorieën van gevallen benoemd die in ieder geval als ‘niet 


in betekenende mate’ worden aangemerkt en waarvoor toetsing aan de grenswaarden 


dus zonder meer achterwege kan blijven. Er is blijkens deze regeling geen onderzoek 


nodig voor ‘woningbouwlocaties, indien een dergelijke locatie, in geval van één ontslui-


tingsweg, netto niet meer dan 1.500 nieuwe woningen omvat, dan wel, in geval van 


twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer dan 


3.000 woningen omvat’. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt ruimschoots onder 


de aantallen gebleven zoals genoemd in de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdra-


gen’.  


 


Conclusie 


Er worden vanwege het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen verwacht voor de 


beoogde ontwikkeling. 
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4.4 Externe veiligheid 


Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet 


bij de activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voor-


komen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport (o.a. 


van gevaarlijke stoffen). Het gaat daarbij om de bescherming van individuele burgers 


en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen of omstandigheden. 


 


Risicobronnen kunnen onderscheiden worden in risicovolle inrichtingen (o.a. lpg-


tankstations), vervoer van gevaarlijke stoffen (via wegen, spoorwegen, waterwegen) en 


leidingen (o.a. aardgas, vloeibare brandstof en elektriciteit). Om voldoende ruimte te 


scheppen tussen risicobron en de personen of objecten die risico lopen (kwetsbare of 


beperkt kwetsbare objecten) moeten vaak afstanden in acht worden genomen. Ook 


ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in de personendichtheid kunnen om onder-


zoek vragen. 


 


Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en 


het groepsrisico (GR). Het PR is de kans dat een persoon die (onafgebroken aanwezig 


en onbeschermd) op een bepaalde plaats overlijdt als gevolg van een calamiteit met 


een inrichting of een transportmodaliteit.  


Het GR bestaat uit de cumulatieve kans per jaar dat een groep van een bepaalde om-


vang overlijdt als gevolg van een calamiteit met een inrichting of een transportmodali-


teit. 


 


 
Uitsnede nationale risicokaart ter plaatse van het plangebied 
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Uit een inventarisatie van de nationale risicokaart blijkt dat in de nabijheid van het 


plangebied één object ligt dat relevant kan zijn in het kader van externe veiligheid. Dit 


is het lpg-tankstation behorende bij Garagebedrijf Obers, direct ten zuiden van het 


plangebied. In het kader van het bestemmingsplan 'Doonheide - Molenbroekse Loop, 


herziening 2011'  is een externe veiligheidstoets3 uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de 


oriëntatiewaarde voor het groepsrisico niet wordt overschreden. Destijds is geconclu-


deerd dat het aspect externe veiligheid geen belemmering vormde voor het bestem-


mingsplan. 


 


Conclusie 


Vanuit het oogpunt van externe veiligheid bestaan geen belemmeringen voor de voor-


genomen ontwikkeling van het plangebied. 


 


4.5 Bedrijven en milieuzonering 


Er dient een noodzakelijke ruimtelijke scheiding te worden aangebracht tussen milieu-


gevoelige en milieubelastende functies ter bescherming en/of vergroting van de leef-


kwaliteit. De milieuhinder van bedrijven dient te worden geanalyseerd op hun invloed 


op mogelijke ontwikkelingen.  


Indien milieugevoelige functies in het plangebied mogelijk worden gemaakt, dient de 


invloed van de omgeving op de ontwikkeling inzichtelijk te worden gemaakt. 


 


De toelaatbaarheid van bedrijvigheid kan globaal worden beoordeeld met behulp van 


de methodiek van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (uitgave 2009). In de-


ze brochure is een bedrijvenlijst opgenomen die informatie geeft over de milieuken-


merken van typen bedrijven. Vervolgens wordt in de lijst op basis van een aantal facto-


ren (waaronder geluid, gevaar en verkeer) een indicatie gegeven van de afstanden tus-


sen bedrijfstypen en een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype (zoals 


rustig buitengebied), waarmee gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening kun-


nen houden. Deze afstand is gebaseerd op de grootste indicatieve afstand. De lijst is 


algemeen geaccepteerd als uitgangspunt bij het opstellen van ruimtelijke plannen.  


 


Naast het omgevingstype 'rustige woonwijk' wordt het omgevingstype 'gemengd gebied' 


onderscheiden. Een gemengd gebied is een gebied met een matig tot sterke functie-


menging. Gebieden die direct langs de hoofdontsluiting liggen behoren eveneens tot 


het omgevingstype 'gemengd gebied'. 


 


De voorgenomen ontwikkeling in het plangebied betreft de realisatie van woningen, zo-


dat een milieugevoelige functie wordt toegevoegd. In het kader van het bestemmings-


plan 'Doonheide - Molenbroekse Loop, herziening 2011'  is de hinderlijke bedrijvigheid 


in de omgeving van het plangebied van dat bestemmingsplan geanalyseerd. Hieruit 


bleek dat alleen Garagebedrijf Obers, direct ten zuiden van het plangebied, het enige 


bedrijf is dat een belemmering kan vormen vanwege het aspect geluid. In paragraaf 


4.2 is dit reeds behandeld. 


 


De woningbouw zelf vormt geen milieubelastende functie, zodat er geen sprake is van 


hinder op de omgeving. 


                                                           
3 SRE Milieudienst, Externe veiligheidstoets LPG-tankstation Obers Gemert B.V., 9 februari 2010 
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Tabel: richtafstanden milieucategorie tot omgevingstype (Bron: Bedrijven en milieuzonering, 2009) 


MilieucategorieMilieucategorieMilieucategorieMilieucategorie    Richtafstanden tot omgevingRichtafstanden tot omgevingRichtafstanden tot omgevingRichtafstanden tot omgevingsssstype type type type 


rustige woonwijk en rustig buiterustige woonwijk en rustig buiterustige woonwijk en rustig buiterustige woonwijk en rustig buiten-n-n-n-


gebiedgebiedgebiedgebied    


Richtafstand tot omgevingstype Richtafstand tot omgevingstype Richtafstand tot omgevingstype Richtafstand tot omgevingstype 


gemengd ggemengd ggemengd ggemengd geeeebiedbiedbiedbied    


1  10 m  0 m 


2  30 m  10 m 


3.1  50 m  30 m 


3.2  100 m  50 m 


4.1  200 m  100 m 


4.2  300 m  200 m 


5.1  500 m  300 m 


5.2  700 m  500 m 


5.3  1.000 m  700 m 


6.1  1.500 m  1.000 m 


 


Conclusie 


Vanuit het oogpunt van hinderlijke bedrijvigheid bestaan geen belemmeringen voor de 


voorgenomen ontwikkeling van het plangebied. 


 


4.6 Kabels en leidingen 


In en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen planologisch relevante ka-


bels en leidingen aanwezig die een belemmering vormen voor de voorgenomen ontwik-


keling. 


 


4.7 Water 


Ten behoeve van het opstellen van het bestemmingsplan 'Doonheide - Molenbroekse 


Loop, herziening oktober 2011' is een waterparagraaf opgesteld. In deze waterpara-


graaf is het vigerende beleid opgenomen en een berekening gemaakt van de benodig-


de waterberging voor de 137 te bouwen woningen binnen het plangebied. Tevens is 


een berekening gemaakt van het theoretisch waterbergingsvolume dat in de groenzo-


nes van het plan gerealiseerd zou kunnen worden. 


 


De benodigde waterberging voor het stedenbouwkundig plan (op basis van de uit-


gangspunten opgesteld samen met het Waterschap) bedraagt 1.346 m3. Het theore-


tisch waterbergingsvolume bedraagt 1.590 m3. Binnen de groenzones opgenomen in 


het vigerend bestemmingsplan 'Doonheide - Molenbroekse Loop, herziening oktober 


2011' is dus nog ruimte voor de berging van ca. 244 m3. Omgerekend betekent dit dat 


er nog ca. 3.900 m2 verharding extra binnen het bestemmingsplangebied gemaakt zou 


kunnen worden zonder problemen te veroorzaken voor de waterberging. 


 


Door de vraag naar kleinere kavels wordt er binnen voorliggend bestemmingsplan zeer 


waarschijnlijk meer verharding gerealiseerd dan eerder was voorzien in het steden-


bouwkundig plan. Voor dit bestemmingsplan wordt er van uitgegaan dat er minder dan 


3.900 m2 extra verharding zal worden gerealiseerd.  
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Op het moment dat de definitieve stedenbouwkundig invulling bekend is, kan precies 


berekend worden wat de toename van verharding zal zijn. Indien noodzakelijk zal op 


dat moment een oplossing worden gezocht voor de extra benodigde waterberging.  


 


Voor de hemelwaterafvoer wordt aangesloten bij de eerder in bestemmingsplan 'Doon-


heide - Molenbroekse Loop, herziening oktober 2011' afgesproken wijze van afvoeren. 


 


Conclusie 


Vanuit het oogpunt van water bestaan geen belemmeringen voor de voorgenomen ont-


wikkeling van het plangebied. 


 


4.8 Verkeer en parkeren 


Een deel van de Fliere vormt onderdeel van het plangebied van dit bestemmingsplan. 


De Fliere wordt ontsloten op de Boekelseweg, één van de dorpsentrees van Gemert. In 


het oorspronkelijke plan voor Doonheide - Molenbroekse Loop is uitgegaan van een ro-


tonde op de Boekelseweg ter hoogte van de Fliere. In dit bestemmingsplan is er vanuit 


gegaan dat er geen rotonde wordt gerealiseerd.  


 


Om het nut en de noodzaak van een rotonde op de aansluiting Boekelseweg - Fliere te 


onderzoeken is een quickscan verricht door Michiel van Rooij Verkeersadvies. Het rap-


port, d.d. 4 juli 2014, is als bijlage bij deze toelichting gevoegd.  


 


Op basis van de berekening met behulp van de methode Slop kan worden geconclu-


deerd dat vanuit verkeersafwikkeling geen rotonde nodig is. Vormgeving door middel 


van een voorrangskruising op de Fliere - Boekelseweg volstaat voor een goede afwikke-


ling van het verkeer. Er zijn aparte voorzieningen nodig voor afslaand verkeer vanwege 


de intensiteiten. 


 


De verkeersafwikkeling is berekend op basis van de methode Slop. Met behulp van de-


ze rekenmethode kan worden bepaald of een verkeerskundige maatregel nodig is op 


een voorrangskruising om de afwikkeling te verbeteren. Uit berekeningen blijkt dat dit 


niet nodig is. 


 


Daarnaast is nog gekeken naar aspecten zoals verkeersveiligheid, gemeentelijk beleid 


en stedenbouw. Hieruit blijkt ook geen noodzaak voor een rotonde. Het is een aanslui-


ting met een woonbuurt met ruim 200 woningen. Op een dergelijke locatie is een ro-


tonde niet nodig en vanuit Duurzaam Veilig zelfs ongewenst te noemen. Als kom-


grensmaatregel is een rotonde tevens minder geschikt. Het keuzemoment ligt al bij de 


Noordom, waarbij het dan beter is om het binnenrijden van de kom te ondersteunen 


met andere maatregelen, zoals aanpassing van het profiel of markering. 


Het aanleggen van twee T-kruisingen is veiliger dan één kruispunt met vier takken. Een 


T-splitsing heeft minder conflictpunten en is vaak iets overzichtelijker. Aandachtspunt 


is wel dat de kruisingen voldoende ver uit elkaar liggen zodat deze elkaar niet beïn-


vloeden. 
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Qua parkeernorm is aangesloten op het vigerend bestemmingsplan ‘Doonheide - Mo-


lenbroekse Loop, herziening 2011'. Hier is uitgegaan van een parkeernorm van 1,7 pp 


per woning. In de Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel 2013 is een overgangsregeling op-


genomen die inhoudt dat de oude parkeernormen gehanteerd mogen worden als dit in 


een overeenkomst, die is afgesloten voor 21 november 2013, is vastgelegd. In de re-


gels van het onderhavig bestemmingsplan is de parkeernorm opgenomen. Hiermee is 


verzekerd dat er voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd.  


 


Conclusie 


Vanuit het oogpunt van verkeer en parkeren bestaan geen belemmeringen voor de 


voorgenomen ontwikkeling van het plangebied. 


 


4.9 Flora en fauna 


Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot 


actuele natuurwetgeving, met name de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en 


faunawet. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwa-


ren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. In voor-


liggend geval is door CroonenBuro5 een quickscan flora en fauna uitgevoerd. De rap-


portage, d.d. 7 juli 2014, is als bijlage bij deze toelichting gevoegd. Hierna worden de 


belangrijkste conclusies weergegeven. 


 


Beschermde natuurgebieden 


Voor wat betreft de EHS is er alleen bij directe aantasting sprake van vervolgstappen in 


de vorm van compensatie. In het plangebied is geen EHS-gebied aanwezig. Er komt wel 


EHS voor in de omgeving van het plangebied, echter buiten de invloedsfeer van de her-


ziening. Er is van directe aantasting van de EHS dan ook geen sprake. Er is daarom 


geen noodzaak voor een compensatieplan (EHS).  


 


Er is geen natuurgebied in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 


2000-gebied) in de directe omgeving van het plangebied aanwezig. Vanwege de ligging 


van het plangebied in het stedelijke gebied en de omvang van de ontwikkeling kunnen 


effecten op Natura 2000-gebieden worden uitgesloten. 


 


4.9.1 Beschermde soorten 


 


Tabel 1 - soort 


In het plangebied is de brede wespenorchis aangetroffen. Het betreft hier echter een 


Tabel 1-soort, waarvoor de vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen uit art. 8 t/m 12 


van de Flora- en faunawet. De algemene zorgplicht blijft wel van kracht (zie tabel).  


 


Tabel 2 en 3 - soorten 


In het plangebied zijn geen zwaarder beschermde soorten (Tabel 2 en 3) aangetroffen 


die de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling wezenlijk kunnen beïnvloeden. In het ka-


der van Flora- en faunawet zijn er vanuit flora en fauna geen belemmeringen voor het 


bestemmingsplan. 
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Broedvogels 


Met broedvogels kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden 


door eventuele kap- of maaiwerkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (globaal 


halverwege maart tot en met juli) indien concreet broedgevallen aanwezig zijn. Op deze 


wijze zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde.  


 


Wanneer de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden ingezet, maar doorlopen 


tot in het broedseizoen, dan kan het verstoren van vogels voorkomen worden door con-


tinu door te werken en werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stil leggen. Op 


deze manier wordt voorkomen dat vogels tot broeden komen in het gebied waar ge-


werkt wordt (zie tevens tabel). 


 
Tabel: Mogelijk voorkomen van en effecten op beschermde soorten in het plangebied en de noodzaak voor 
ontheffing. 


Soortgroep/ 


soort 


Ingreep 


verstorend 


Nader  


onderzoek 


Ontheffing  


noodzakelijk? 


Bijzonderheden/  


opmerkingen 


Broedvogels 


algemeen 


Mogelijk Nee Nee Werken buiten  


broedseizoen of locatie 


ongeschikt maken voor 


nesten voorafgaand 


aan het broedseizoen 


Brede wes-


penorchis 


Nee Nee Nee Zorgplicht. Verplaatsen 


van de vijf exemplaren 


brede wespen naar de 


strook langs de Boekel-


seweg. 


 


Conclusie 


Vanuit het oogpunt van flora en fauna bestaan geen belemmeringen voor de voorge-


nomen ontwikkeling van het plangebied. 


 


4.10 Archeologie en cultuurhistorie 


4.10.1 Archeologie 


Op grond van de Wet op de archeologische monumentenzorg is de gemeente verplicht 


om bij het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen rekening te houden met ar-


cheologie. De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft op 28 januari 2010 het gemeen-


telijk archeologiebeleid, de gemeentelijke archeologieverordening en de archeologiebe-


leidskaart vastgesteld. Op de archeologiebeleidskaart van de gemeente Gemert-Bakel 


ligt het plangebied in een gebied met een hoge archeologische verwachting.  


Gezien de hoge archeologische verwachtingswaarde is een verkennend archeologisch 


onderzoek uitgevoerd4. Aanvullend daarop is een inventariserend veldonderzoek door 


middel van proefsleuven5 uitgevoerd.   


 


                                                           
4 BAAC, Gemeente Gemert-Bakel, Plangebied Doonheide - Molenbroekse Loop te Gemert, Bureauonderzoek 
en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase), BAAC-rapport V-09.0260, augustus 2009 


5 BAAC, Gemeente Gemert-Bakel, Plangebied Doonheide - Molenbroekse Loop te Gemert, Inventariserend 
veldonderzoek door middel van proefsleuven, BAAC-rapport A-09.0413 (concept), maart 2010. 
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Op 1 juni 2010 heeft de Gemeente Gemert-Bakel een selectiebesluit genomen. Dit be-


trof een besluit tot geen vervolgonderzoek en vrijgave van het plangebied Doonheide-


Molenbroekse Loop in Gemert betreffende archeologisch onderzoek. Na vaststelling 


van het bestemmingsplan 'Doonheide - Molenbroekse Loop' (15 december 2010) is 


men begonnen met de grondwerkzaamheden. Op grond van de herwaardering van de 


gemeentelijke archeologiebeleidskaart valt het plangebied van dat bestemmingsplan in 


categorie 7. Deze categorie betreft gronden zonder verwachtingswaarde. Het gaat om 


die gronden die reeds bebouwd zijn met woningen en andere gebouwen en waar de 


gronden dusdanig zijn geroerd dat enige archeologische waarde niet meer aanwezig is. 


Ook voor het plangebied van dit bestemmingsplan geldt dus dat er sprake is van gron-


den zonder verwachtingswaarde. 


 


Conclusie 


Vanuit het oogpunt van archeologie bestaan geen belemmeringen voor de voorgeno-


men ontwikkeling van het plangebied. 


 


4.10.2 Cultuurhistorie 


Op 1 januari 2012 is de wet Modernisering monumentenzorg (Momo) in werking getre-


den. Een belangrijke doelstelling van de Modernisering van de Monumentenzorg is het 


versterken van de koppeling tussen erfgoed en ruimte. In het kader van de Momo dient 


in de toelichting van elk bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing beschreven te 


worden op welke wijze met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en 


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


 


Middels de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant zijn de 


archeologische en cultuurhistorische waarden van het plangebied en de directe omge-


ving onderzocht. De Provincie Noord-Brabant heeft in december 2010 de Cultuurhisto-


rische Waardenkaart herzien, welke sinds augustus 2012 volledig digitaal raadpleeg-


baar is. 


 


De Cultuurhistorische Waardenkaart laat zien dat de bebouwing aan de Boekelseweg 5 


is aangemerkt als 'overige bouwkunst'. In het traject naar het verkavelingsplan voor 


Molenbroekse Loop in 2010 is echter overeengekomen dat de betreffende panden niet 


behoudenswaardig zijn. Op de hoek van de Boekelseweg en de Deel bevindt zich een 


kapel dat een rijksmonument is. De ontwikkeling in het plangebied heeft hier echter 


geen nadelige invloed op. Het zicht op de kapel blijft gewaarborgd. 


 


Conclusie 


Vanuit het oogpunt van cultuurhistorie bestaan geen belemmeringen voor de voorge-


nomen ontwikkeling van het plangebied. 
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5 Haalbaarheid 


In dit hoofdstuk wordt de haalbaarheid van dit bestemmingsplan aangetoond. Een be-


stemmingsplan moet zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht haalbaar zijn. 


Er wordt daarom een korte financiële toelichting gegeven en daarnaast worden de te 


doorlopen procedures weergegeven.  


 


5.1 Financieel 


Wanneer met een bestemmingsplan een bouwplan, zoals gedefinieerd in artikel 6.2.1 


Besluit ruimtelijke ordening, mogelijk wordt gemaakt, dient conform artikel 6.12 Wet 


ruimtelijke ordening een exploitatieplan te worden opgesteld. Deze eis geldt niet indien 


het kostenverhaal anderszins is verzekerd. Omdat in voorliggend geval de gemeente 


eigenaar is van de gronden, kan de vaststelling van een exploitatieplan of een anteri-


eure overeenkomst achterwege blijven. De gemeente Gemert-Bakel kan een gezonde 


grondexploitatie voor dit gebied waarborgen. 


 


5.2 Maatschappelijk 


Door het gemeentebestuur van Gemert-Bakel is besloten om eenmaal per half jaar de 


bestemmingsplannen met betrekking tot ontwikkelingslocaties partieel te herzien om 


de desbetreffende ontwikkelingen, waarvoor door het gemeentebestuur een principe-


besluit is genomen, te kunnen realiseren. Besloten is om het bestemmingsplan 'Doon-


heide - Molenbroekse Loop 2014' mee te nemen in de halfjaarlijkse planherziening. 


 


Op 15 juli vindt een inloopsessie plaats, waarbij de 4 verkavelingsvarianten op tafel 


liggen. Hiermee wordt gepolst welke variant het beste aansluit bij potentiële kopers. 


Voordat bestemmingsplan in procedure gaat (voordat het ontwerpbestemmingsplan in 


het college wordt behandeld) wordt er een informatiebijeenkomst gehouden voor de 


buurt en andere belanghebbenden.  


 


De halfjaarlijkse planherziening zal de procedure van artikel 3.8 en verder van de Wet 


ruimtelijke ordening doorlopen, waarbij het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes 


weken ter visie wordt gelegd. De resultaten van de procedure worden te zijner tijd in 


het bestemmingsplan opgenomen. 
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1 Inleiding 


1.1 Aanleiding 


Aan de noordzijde van de kern Gemert wordt het nieuwe woongebied Doonheide gerea-


liseerd. Op dit moment is de fase Doonheide - Molenbroekse Loop in ontwikkeling. Een 


aantal woningen in deze fase is inmiddels gerealiseerd. 


 


Het bestemmingsplan 'Doonheide - Molenbroekse Loop' is in 2011 herzien. Met name 


in het gedeelte van het plangebied nabij de Boekelseweg sluit het vastgestelde be-


stemmingsplan niet aan op de huidige woonbehoefte. Er is een verkavelingsstudie ver-


richt die beter aansluit op de huidige en toekomstige woonwensen. De diverse verkave-


lingsvarianten passen echter niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Een herzie-


ning van het bestemmingsplan uit 2011 (vastgesteld in 2012) is dan ook noodzakelijk. 


 


Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot 


actuele natuurwetgeving, met name de Flora- en faunawet, EHS en Natuurbescher-


mingswet 1998. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke 


bezwaren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. 


In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden en de mogelijk daarmee 


samenhangende consequenties vanuit de actuele natuurwetgeving. Dit wordt gedaan 


op basis van een quickscan. 


 


 
Figuur 1. Globale ligging plangebied (rood omcirkeld). Bron: Google maps. 


 


In 2009 is reeds een quickscan natuurwaarden (Staro, 2009) uitgevoerd voor een gro-


ter plangebied. Deze quickscan is inmiddels verouderd. In de voorliggende rapportage 
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zijn de resultaten van de nieuwe quickscan beschreven voor het plangebied Doornhei-


de, herziening Fliere. In afbeelding 1.1 is de globale ligging van het plangebied weerge-


geven. 


 


1.2 Doel 


In ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, is in het kader van de uitvoerbaar-


heid inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden. Er 


dient te worden aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. Het doel van voorliggende 


quickscan is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen ingreep met de Flo-


ra- en faunawet, EHS en/of de Natuurbeschermingswet 1998 en het bepalen of de 


aanvraag van een ontheffing noodzakelijk is. 


 


1.3 Leeswijzer 


In de inleiding wordt beschreven waarom deze quickscan is uitgevoerd en met welk 


doel. Vervolgens wordt in hoofdstuk twee algemene informatie verwoord over de na-


tuurwetgeving, waaronder de Flora- en faunawet, EHS en de Natuurbeschermingswet 


1998. In hoofdstuk drie wordt de huidige en toekomstige situatie van het plangebied 


beschreven en de ligging ten opzichte van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) en Na-


tuurbeschermingswetgebieden (Natura 2000, Beschermde Natuurmonumenten en 


wetlands). In hoofdstuk vier wordt de gebruikte methode voor de uitvoering van deze 


quickscan omschreven. In hoofdstuk vijf staan de resultaten van deze quickscan flora 


en fauna. Deze zijn onderverdeeld in de resultaten van de literatuurstudie en het ter-


reinbezoek. In hoofdstuk zes worden de resultaten uit hoofdstuk vijf getoetst aan de 


Flora- en faunawet, EHS en Natuurbeschermingswet 1998. Hieruit komen conclusies 


en aanbevelingen voort, die worden omschreven in hoofdstuk zeven. Het laatste hoofd-


stuk geeft de gebruikte bronnen voor dit onderzoek weer. Achter dit hoofdstuk bevin-


den zich twee bijlagen, die algemene informatie verschaffen met betrekking tot de Eco-


logische Hoofdstructuur, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet.  
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2 Natuurwetgeving en -beleid 


2.1 Algemeen 


De natuurwet- en regelgeving kent twee sporen, namelijk een soortgericht spoor (Flora- 


en faunawet) en een gebiedsgericht spoor (Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Na-


tuurbeschermingswet 1998). De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van 


soorten en de EHS en Natuurbeschermingswet 1998 op de bescherming van gebieden. 


Met de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 is de Europese Vogel- 


en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving geïmplementeerd.  


 


2.2 Ecologische Hoofdstructuur en Natuurbeschermingswetgebieden 


De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de kern van het natuurbeleid. De EHS is in pro-


vinciale structuurvisies uitgewerkt en vastgelegd in de ruimtelijke verordening. Ruimte-


lijke plannen moeten hieraan worden getoetst. Natura 2000-gebieden, Beschermde 


Natuurmonumenten en wetlands zijn beschermd via de Natuurbeschermingswet 1998 


en hebben derhalve een wettelijke status. In of in de nabijheid van de EHS en Natuur-


beschermingswetgebieden geldt het ‘Nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen ont-


wikkelingen toegestaan als deze ontwikkelingen de wezenlijke kenmerken of waarden 


van het gebied aantasten.  


 


Voor een uitgebreide algemene beschrijving van de Ecologische Hoofdstructuur en de 


Natuurbeschermingswet wordt verwezen naar bijlage 1. 


 


2.3 Flora- en faunawet 


Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en 


fauna. Vanuit deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de 


hoogte te zijn van de mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het 


projectgebied. De Flora- en faunawet gaat uit van het 'Nee, tenzij'-principe. Bepaalde 


handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde soorten in het ge-


ding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk. 


 


Voor een uitgebreide algemene beschrijving van de Flora- en faunawet wordt verwezen 


naar bijlage 2. 
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3 Gebiedsbeschrijving 


3.1 Huidige situatie  


Het plangebied ligt aan de westkant van de wijk Doonheide - Molenbroekse Loop, aan 


de Boekelseweg in Gemert. De noordelijke en zuidelijke plangrens wordt gevormd door 


de plangrens van het vigerende bestemmingsplan ‘Doonheide - Molenbroekse Loop, 


herziening 2011'. De Boekelseweg vormt de westelijke plangrens. De oostelijke 


plangrens wordt gevormd door de perceelsgrenzen van de toekomstige, oostelijk gele-


gen woonpercelen. Het plangebied bestaat uit een ruige grasvegetatie doorsneden 


door de Fliere. De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 2. 


 


 


Figuur 2. Globale begrenzing plangebied. Bron: Bing Maps, 2011. 


 


In figuur 3 zijn enkele impressies gegeven van het plangebied. 
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Figuur 3. Impressie plangebied. 


 


3.2 Toekomstige situatie 


Het plangebied van het bestemmingsplan betreft een zichtlocatie: het is direct zicht-


baar vanaf de Boekelseweg. Dit is één van de dorpsentrees van Gemert. Het plange-


bied vormt de entree van één van de drie deelgebieden van de uitbreidingswijk Doon-


heide; Molenbroekse Loop. Het is gewenst om deze entree te markeren. Dit kan door 


aan beide zijden van de entree een bebouwingsaccent te realiseren, in combinatie met 


een groene inrichting van de openbare ruimte. Het beloop van de Fliere en de aanslui-


ting op de Boekelseweg liggen niet vast en zijn afhankelijk van de uiteindelijke invulling 


van het plangebied met woningen.  


 


De structuur in het plangebied is dermate flexibel dat de invulling met woningen varia-


bel is. Hierdoor zijn diverse verkavelingen mogelijk. De uiteindelijke verkaveling kan op 


deze manier aansluiten op de woningbehoefte van dat moment. In figuur 4 is de plan-


gebiedgrens weergegeven. 


 


Binnen het plangebied zijn vrijstaande, halfvrijstaande, aaneengebouwde en gestapel-


de woningen mogelijk. Deze flexibiliteit is gewenst, aangezien de woningbehoefte de 


 


 
Aanzicht vanaf de Fliere in zuidelijk richting. 


 


 
Aanzicht vanaf de Fliere in noordoostelijke richting. 


 
De Fliere doorsnijd het plangebied. 


 
De bomenrij op de grens van het plangebied langs 
de Boekelseweg. 
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komende jaren nog kan veranderen. Binnen deze bestemming is tevens sprake van 


een grote mate van flexibiliteit voor wat betreft de situering van de ontsluitingsweg Flie-


re. 


 


 
Figuur 4: Plangrensgebied herziening Fliere (Croonen Adviseurs, 2012). 


 


3.2.1 Te verwachten werkzaamheden en ingrepen 


De ruige grasvegetatie zal worden verwijderd. Het gebied waar woningen gerealiseerd 


gaan worden zal bouwrijp worden gemaakt om nieuwbouw mogelijk te maken.  
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4 Methode 


Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van bescherm-


de gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen: 


− Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) 


verleden en ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het pro-


ject; 


− Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. 


 


4.1 Bureaustudie 


Bij de toetsing is alleen gekeken naar de streng beschermde (Tabel 3) en overig be-


schermde (Tabel 2) soorten uit de Flora- en faunawet. Deze soorten zijn in Nederland 


zeldzaam of hebben een Europese bescherming (Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten) en 


moeten worden getoetst op voorkomen en effect. Treedt effect op of worden verbods-


bepalingen overtreden, dan zijn er mogelijk maatregelen nodig om de effecten te voor-


komen, verzachten of te compenseren om te voldoen aan de Flora- en faunawet. 


Algemene soorten (Tabel 1) zijn niet meegenomen in de toetsing. Deze soorten zijn zo-


danig algemeen in Nederland dat de gunstige staat van instandhouding niet in het ge-


ding komt door de meeste projecten. Bovendien geldt voor deze soorten een vrijstelling 


van de verbodsbepalingen uit art. 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet. Wel geldt de 


zorgplicht. Door rekening te houden met de kwetsbare seizoenen van deze soorten, 


wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan en kan de gunstige staat van instandhou-


ding worden gegarandeerd.  


 


Er zijn diverse bronnen geraadpleegd om een beeld te krijgen van de verspreiding en 


mogelijk voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied. Aan de hand 


van deze informatie is een inschatting gemaakt of de betreffende soorten in het plan-


gebied voor zouden kunnen komen, gezien de habitatvoorkeur van de betreffende 


soorten. De bronnen die zijn geraadpleegd, zijn: 


− www.waarneming.nl; 


− www.telmee.nl; 


− Landelijke verspreidingsatlassen; 


− Regionale verspreidingsatlassen; 


 


Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van be-


schermde gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het 


Ministerie van EZ. Gekeken is naar de ligging van Natura 2000-gebieden ten opzichte 


van het plangebied en naar de instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden. Af-


hankelijk van de instandhoudingsdoelstelllingen kan het effect worden bepaald. Hier-


naast is gebruik gemaakt van de kaarten op de website van de provincie Noord-


Brabant (interactieve kaart EHS), om te bepalen of het plangebied overlapt of grenst 


aan EHS. Toetsing vindt plaats aan de hand van de wezenlijke kenmerken en waarden 


van de EHS (Spelregels EHS). 
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Met behulp van landelijke verspreidingsatlassen is nagegaan of in het verleden zwaar-


der beschermde soorten zijn aangetroffen in of nabij het plangebied. Deze atlassen 


maken veelal gebruik van atlasblokken (5 x 5 kilometer). De soortgegevens hebben 


daarom betrekking op de regio en niet specifiek op het plangebied. Exacte locaties of 


datering van de waarnemingen zijn niet bekend.  


 


4.2 Terreinbezoek 


Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemd bureaustudie is bepaald in hoe-


verre de aanwezigheid van beschermde soorten aannemelijk gesteld kan worden op 


basis van aanwezig geschikt habitat. Op 4 juli 2014 is een verkennend terreinbezoek 


aan het gebied afgelegd om te bepalen in hoeverre aan de hand van de soorten uit de 


bureaustudie en aan de hand van het voorkomen van geschikt habitat beschermde 


soorten kunnen voorkomen. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de 


fysieke gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetrof-


fen belangwekkende soorten opgetekend.  


 


Aan de hand van de resultaten van het verkennend terreinbezoek kan worden bepaald 


of een nader onderzoek nodig is om beschermde soorten uit te sluiten en om te bepa-


len wat de effecten zijn. Tevens kan worden geadviseerd over de te volgen procedure 


inzake de natuurwetgeving.  
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5 Onderzoeksresultaten 


5.1 Resultaten bureaustudie  


5.1.1 Ligging EHS en beschermde gebieden 


 


EHSEHSEHSEHS    


Het plangebied ligt niet in de EHS. Ten noorden van het plangebied ligt een ecologische 


verbindingszone (rode lijn met rode arcering) gekoppeld aan de Peelse Loop (zie figuur 


5). 


 


 
Figuur 5. Ligging plangebied (rood omlijnd) t.o.v. EHS. Bron: ruimtelijkeplannen.brabant.nl. 


 


Natura 2000 gebieden.Natura 2000 gebieden.Natura 2000 gebieden.Natura 2000 gebieden.    


Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op circa 13 km afstand van het plange-


bied. Dit is het gebied 'Deursche Peel Mariapeel'. Dit is buiten de invloedssfeer van het 


project. 


 


5.1.2 Voorkomen beschermde soorten Flora- en faunawet 


Om een inschatting te maken van de soortgroepen en specifieke soorten die in en rond 


het plangebied voorkomen, is de landelijke databank voor natuurwaarnemingen ge-


raadpleegd, waaronder telmee.nl en waarneming.nl. Het invoerportaal waarneming.nl 


is een website waarop door vrijwilligers natuurwaarnemingen in Nederland worden ver-


zameld. Telmee.nl is het invoerportaal van de landelijke Particuliere Gegevensbehe-


rende Organisaties (PGO's). Er kan informatie over diverse soortgroepen tot op kilome-


terhokniveau worden verkregen. 
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Volgens telmee.nl en waarneming.nl komen in het plangebied en omgeving soorten 


voor van diverse soortgroepen. Aanvullende gegevens over het mogelijk voorkomen 


van beschermde soorten is verkregen uit verschillende verspreidingsatlassen. Het be-


treft hier gegevens van de soortgroepen broedvogels (SOVON, 2002), zoogdieren (Lim-


pens et al., 2010), reptielen en amfibieën (www.ravon.nl) en insecten 


(www.Naturalis.nl).  


 


Uit de landelijke en provinciale verspreidingsinformatie uit atlassen (5 x 5 kilometer-


hok) blijkt dat in of nabij het plangebied in het verleden diverse beschermde soorten 


zijn aangetroffen. Dit betreft onderstaande zwaarder beschermde (Tabel 2 en 3 Flora- 


en faunawet)soorten. Vogels zijn onderverdeeld in jaarrond beschermde soorten (cate-


gorie 1-4) en niet jaarrond beschermde soorten (categorie 5). Gekeken is naar de ver-


spreiding van categorie 1-4 soorten en soorten van categorie 5 die mogelijk zeldzaam 


zijn in de omgeving van het plangebied. 


Op de site telmee.nl (2009-2014) en in overige bronnen worden de volgende waarne-


mingen vermeld voor de directe omgeving van de drie plangebieden (Flora- en fauna-


wetsoorten Tabel 2, 3 of soorten met jaarrond beschermde nesten):  


 


VogelsVogelsVogelsVogels 


Categorie 1-4 (nesten jaarrond beschermd): gierzwaluw, havik, huismus, roek en steen-


uil. 


 


ZoogdierenZoogdierenZoogdierenZoogdieren 


Zwaarder beschermd: das, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en water-


vleermuis. 


 


Reptielen/amfibieënReptielen/amfibieënReptielen/amfibieënReptielen/amfibieën 


Zwaarder beschermd: alpenwatersalamander, poelkikker, hazelworm en levendbaren-


de hagedis. 


 


VlindersVlindersVlindersVlinders    


Zwaarder beschermd: geen waarnemingen. 


 


LibellenLibellenLibellenLibellen 


Zwaarder beschermd: geen waarnemingen. 


 


VissenVissenVissenVissen 


Zwaarder beschermd: kleine modderkruiper.  


  


KeversKeversKeversKevers    


Zwaarder beschermd: geen waarnemingen. 


 


FloraFloraFloraFlora 


Zwaarder beschermd: brede orchis, gevlekte orchis, rietorchis, steenbreekvaren, wa-


terdrieblad en wilde gagel. 
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Uit andere soortgroepen zijn geen beschermde soorten zoals genoemd in tabellen 2 en 


3 van de Flora- en faunawet aangetroffen. 


 


Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de 


terreingeschiktheid voor deze soorten, is nagegaan of deze soorten mogelijk in het 


plangebied of de omgeving kunnen voorkomen.  


 


Het voorkomen van wettelijk beschermde soorten in het uurhok of kilometerhok bete-


kent niet dat deze soorten zich in (de omgeving van) het plangebied bevinden. Het 


plangebied omvat slechts een klein deel van het kilometerhok en daarmee ook een 


beperkt aantal verschillende biotopen en habitats. Met behulp van het terreinbezoek is 


nagegaan welke dit zijn. Hierdoor kan meer duidelijkheid gegeven worden over de 


voorkomende dan wel verwachte soorten in het plangebied.  


 


5.2 Resultaten verkennend terreinbezoek 


Op 4 juli 2014 bij 25ºC en helder weer (KNMI) is een terreinbezoek aan het plangebied 


afgelegd door een ecoloog van CroonenBuro5. Naast directe waarnemingen kan aan 


de hand van de aangetroffen biotopen een beeld worden geschetst van de aanwezige 


beschermde soorten. Dit is noodzakelijk omdat enkele seizoensgebonden soorten flora 


en fauna mogelijk niet kunnen worden waargenomen. Aan de hand van het aangetrof-


fen biotoop en habitatvoorkeur(en) kunnen echter wel indicaties worden gegeven van 


het mogelijk voorkomen van deze soorten in het plangebied.   


 


Het onderzoeksgebied waar onderhavige quickscan betrekking op heeft bestaat uit een 


ruige grasvegetatie.  


 


De ruige vegetatie in het plangebied is gezien de voedselrijkdom en de verruigde staat 


floristisch weinig interessant. De vegetatie bestaat voornamelijk uit algemene pionier-


soorten als pitrus, ridderzuring, bijvoet, schijfkamille, steenraket, melganzevoet en 


melkdistel. Aan de westzijde van het plangebied nabij de Boekelseweg zijn vijf exem-


plaren van de brede wespenorchis aangetroffen. Het gaat hierbij om een Tabel 1-soort 


(zie figuur 6 en 7). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figuur 6: Globale locatie van de standplaats brede orchissen. 
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De andere zwaarder beschermde plantensoorten, uit de bureaustudie (brede orchis, 


gevlekte orchis, rietorchis, steenbreekvaren, waterdrieblad en wilde gagel) komen niet 


in het plangebied voor. Het aangetroffen habitat is niet geschikt als standplaats voor 


deze soorten. 


 


Het terrein is in beperkte mate geschikt voor algemeen voorkomende zoogdieren zoals 


muizen en spitsmuizen. Ook algemene amfibiesoorten vinden in dit gebied een beperkt 


geschikt landbiotoop. Met name de afwezigheid van beschutting (o.a. bomen en strui-


ken) zorgt dat dit biotoop in beperkte mate geschikt is voor deze soortgroepen. 


 


Uit de bureaustudie blijkt dat in de omgeving van het plangebied diverse zwaarder be-


schermde amfibieën en reptielen (alpenwatersalamander, poelkikker, hazelworm en 


levendbarende hagedis) voorkomen. Deze soorten vinden geen geschikt habitat in het 


plangebied. Door het ontbreken van (open) water en schuilplekken (o.a. struweel) zijn 


deze soorten uitgesloten in het plangebied. 


 


Figuur 7: Ruige grasvegetatie en brede wespenorchissen. 


 


De uit de bureaustudie vermelde (roof)-vogels (gierzwaluw, havik, huismus, roek en 


steenuil) worden niet verwacht in het plangebied aangezien het plangebied geen ge-


schikt leefgebied (o.a. afwezigheid van gebouwen) herbergt voor deze soorten. Aanwij-


zingen (o.a. braakballen) zijn niet aangetroffen. Tevens zijn geen nesten van vogelsoor-


ten aangetroffen die een vermelding kennen op de "Aangepaste lijst met jaarrond be-


schermde vogelnesten" (categorie 1 t/m 4). 


 


Op basis van de bureaustudie is de kleine modderkuiper in de omgeving van het plan-


gebied waargenomen. Door afwezigheid van open water en dus voortplantingswater 


 
Ruige grasvegetatie aan de westzijde van het 


plangebied, waar de brede wespenorchissen zijn 


aangetroffen. 


 


 
Twee brede wespenorchissen in het plangebied. 
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voor deze soort is het voorkomen van de kleine modderkruiper in het plangebied uitge-


sloten. 
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6 Toetsing aan de natuurwetgeving 


6.1 Toetsing effect op beschermde gebieden 


6.1.1 EHS 


Voor wat betreft de EHS is er alleen bij directe aantasting sprake van vervolgstappen, 


waaronder compensatie. Er bevindt zich geen EHS-gebied binnen het plangebied. Er is 


van directe aantasting van de EHS dan ook geen sprake. Ook kunnen significant nega-


tieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS in de nabijheid van 


het plangebied worden uitgesloten. Vanuit dit oogpunt zijn er voor EHS geen belemme-


ringen.  


 


6.1.2 Natuurbeschermingswet 1998 


Uit de bureaustudie blijkt dat er binnen drie kilometer afstand van het plangebied geen 


Natura 2000-gebied ligt. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Deursche Peel Mari-


apeel' ligt op circa 13 km afstand van het plangebied. Vanwege de afstand, de aard en 


de ligging van de ontwikkeling in het stedelijke gebied worden geen effecten op het Na-


tura 2000-gebied 'Deursche Peel Mariapeel' verwacht. Zoals aangegeven hierboven, 


heeft de ruimtelijke ontwikkeling beperkte invloed, eventueel op de directe omgeving 


van het plangebied. Op basis van de afstand zijn geen negatieve effecten op het Natu-


ra 2000-gebied. Een nader onderzoek (Voortoets) vanuit de Natuurbeschermingswet 


1998 is niet aan de orde.  


 


6.2 Toetsing effect op beschermde soorten Flora- en faunawet 


6.2.1 Effecten Tabel 2/3 soorten 


 


Broedvogels 


Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de 


Flora- en faunawet. Met de meeste broedvogels kan echter in het algemeen relatief 


eenvoudig rekening worden gehouden door eventuele kap- en sloopwerkzaamheden 


niet uit te voeren in de broedtijd (circa maart tot en met juli) en indien concrete broed-


gevallen aanwezig zijn. Op deze wijze zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en fau-


nawet aan de orde. 


 


Jaarrond beschermde nesten 


Er is een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd zijn en bij 


verwijdering van de broedplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd. Dit zijn de 


zogenoemde categorie 1-4-vogelsoorten (zie Bijlage 2). Tijdens het terreinbezoek zijn 


geen sporen, nesten/potentiële nestplaatsen of braakballen aangetroffen van catego-


rie 1-4-vogelsoorten. Deze soorten zijn dan ook uitgesloten in het plangebied. 
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Categorie 5-vogelsoorten 


Daarnaast zijn er categorie 5-vogelsoorten, waarvan de nesten alleen jaarrond zijn be-


schermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 


Dit laatste is op het plangebied niet van toepassing. Er zijn geen categorie 5 soorten te 


verwachten die zeldzaam zijn in de omgeving of onvoldoende nestgelegenheden heb-


ben in de omgeving. Derhalve zijn er geen zwaarwegende feiten of ecologische om-


standigheden die jaarronde bescherming rechtvaardigen.  


 


Zoogdieren 


Vleermuizen 


Alle vleermuissoorten zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. Bij het slopen van 


bebouwing en het kappen van vooral oudere bomen dient te allen tijde rekening te 


worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Gebouwbewonen-


de vleermuizen verblijven met name in spouwmuren, onder dakbetimmering, achter 


boeiborden of op zolders. Boombewonende vleermuizen verblijven in gaten, holen of 


scheuren van voornamelijk grote bomen.  


 


In het voorliggende plangebied zijn geen gebouwen en/of bomen aanwezig met daarin 


gaten, kieren en/of holen die geschikt zijn voor vleermuizen. Verwacht wordt dat het 


plangebied beperkt gebruikt wordt als foerageergebied voor vleermuizen - met name 


de bomenrijen langs de Boekelseweg. Deze bomen blijven behouden en vallen buiten 


het plangebied. Wel wordt geadviseerd om bij de nieuwe inrichting van het plangebied 


lichtuitstraling te voorkomen op deze bomenrijen. De voorgenomen herziening heeft 


geen negatief effect op het foerageergebied van vleermuizen.   


 


In alle redelijkheid kan worden gesteld dat het voorgenomen plannen geen invloed zul-


len hebben op de vleermuisactiviteiten binnen en rondom het plangebied. Voor wat be-


treft vleermuizen zijn er geen belemmeringen ten aanzien van de Flora- en faunawet. 


 


Overige zwaarder beschermde zoogdieren 


Er zijn geen zwaarder beschermde zoogdieren aangetroffen of verwacht in het plange-


bied. Het plangebied herbergt geen geschikt biotoop voor deze soorten. Effecten zijn 


dan ook uitgesloten. 


 


Reptielen en amfibieën 


Er zijn geen zwaarder beschermde amfibie- of reptielsoorten aangetroffen in het plan-


gebied. Het plangebied vormt daarnaast geen geschikt biotoop voor deze biotoopkriti-


sche soorten. In het plangebied is tevens geen geschikt voortplantingswater aanwezig 


(voor amfibiesoorten). Effecten op deze soorten zijn dan ook uitgesloten. 


 


Vissen 


Binnen de begrenzing van het plangebied zijn, vanwege het ontbreken van water, geen 


zwaarder beschermde vissoorten aangetroffen. Effecten hierop zijn dan ook uitgeslo-


ten. 
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Planten 


In het plangebied zijn vijf exemplaren van de beschermde brede wespenorchis aange-


troffen. Het betreft hier echter een Tabel 1-soort, waarvoor de vrijstelling geldt van de 


verbodsbepalingen uit art. 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet. De algemene zorgplicht 


blijft wel van kracht.  


 


Op basis van de zorgplicht dienen de vijf brede wespenorchissen verplaatst te worden 


naar een geschikte locatie voorafgaand aan het bouwrijp maken van het plangebied. 


De planten kunnen worden verplaatst (in 30 x 30 cm plaggen) naar de strook grond 


tussen de laanbomen langs de Boekelseweg. 


 


Vlinders 


Er zijn geen beschermde vlindersoorten aangetroffen in het plangebied. Het plangebied 


herbergt verder geen geschikt habitat voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan 


ook uitgesloten. 


 


Libellen 


Er zijn geen beschermde libelsoorten aangetroffen in het plangebied. Het plangebied 


herbergt verder geen geschikt habitat voor beschermde soorten. Effecten zijn dan ook 


uitgesloten. 


 


6.2.2 Advies vervolgstappen 


Er hoeven geen vervolgstappen ondernomen te worden in het kader van de Flora- en 


faunwet. De aanwezige brede wespenorchissen dienen in het kader van de zorgplicht 


te worden verplaatst voorafgaand aan het bouwrijp maken van het plangebied.  


 


Bij de toekomstige wooninrichting kan aandacht worden geschonken aan natuurvrien-


delijk bouwen (zie paragraaf 7.2). 
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7 Conclusies en aanbevelingen 


7.1 Conclusies 


7.1.1 Beschermde natuurgebieden 


Voor wat betreft de EHS is er alleen bij directe aantasting sprake van vervolgstappen in 


de vorm van compensatie. In het plangebied is geen EHS-gebied aanwezig. Er komt wel 


EHS voor in de omgeving van het plangebied, echter buiten de invloedsfeer van de her-


ziening. Er is van directe aantasting van de EHS dan ook geen sprake. Er is daarom 


geen noodzaak voor een compensatieplan (EHS).  


 


Er is geen natuurgebied in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 


2000-gebied) in de directe omgeving van het plangebied aanwezig. Vanwege de ligging 


van het plangebied in het stedelijke gebied en de omvang van de ontwikkeling kunnen 


effecten op Natura 2000-gebieden worden uitgesloten. 


 


7.1.2 Beschermde soorten 


 


Tabel 1 - soort 


In het plangebied is de brede wespenorchis aangetroffen. Het betreft hier echter een 


Tabel 1-soort, waarvoor de vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen uit art. 8 t/m 12 


van de Flora- en faunawet. De algemene zorgplicht blijft wel van kracht (zie tabel 1).  


 


Tabel 2 en 3 - soorten 


In het plangebied zijn geen zwaarder beschermde soorten (Tabel 2 en 3) aangetroffen 


die de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling wezenlijk kunnen beïnvloeden. In het ka-


der van Flora- en faunawet zijn er vanuit flora en fauna geen belemmeringen voor de 


bestemmingsplan Doornheide - Molenbroekse Loop herziening Fliere. 


 


Broedvogels 


Met broedvogels kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden 


door eventuele kap- of maaiwerkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (globaal 


halverwege maart tot en met juli) indien concreet broedgevallen aanwezig zijn. Op deze 


wijze zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde.  


 


Wanneer de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden ingezet, maar doorlopen 


tot in het broedseizoen dan kan het verstoren van vogels voorkomen worden door con-


tinu door te werken en werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stil leggen. Op 


deze manier wordt voorkomen dat vogels tot broeden komen in het gebied waar ge-


werkt wordt (zie tevens tabel 1). 
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Tabel 1: Mogelijk voorkomen van en effecten op beschermde soorten in het plangebied en de noodzaak voor 


ontheffing. 


Soortgroep/ 


soort 


Ingreep 


verstorend 


Nader  


onderzoek 


Ontheffing  


noodzakelijk? 


Bijzonderheden/ op-


merkingen 


Broedvogels 


algemeen 
Mogelijk Nee Nee 


Werken buiten  


broedseizoen of locatie 


ongeschikt maken voor 


nesten voorafgaand het 


broedseizoen 


Brede wes-


penorchis 
Nee Nee Nee 


Zorgplicht. Verplaatsen 


van de vijf exemplaren 


brede wespen naar de 


strook langs de Boekel-


seweg. 


 


 


7.2 Kansen voor de natuur  


7.2.1 Vleermuizen 


Nagenoeg alle vleermuissoorten zijn gevoelig voor lichtverstoring. Om het terrein ge-


schikt te houden dan wel te maken voor vleermuizen, wordt aangeraden om het aan-


brengen van verlichting (en uitstraling hiervan) zoveel mogelijk te beperken (ook tijdens 


de bouw).  


 


In het toekomstige woonontwerp kan rekening gehouden worden met vleermuizen door 


verlichting te gebruiken die minder verstorend is voor vleermuizen. Lage armaturen 


met wit licht die naar beneden uitstralen vormen geen belemmering voor vleermuizen 


en zouden gebruikt kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan vleermuisvriende-


lijke verlichting zoals de speciale BAT lamp (Rijkswaterstaat, 2012).  


 


Daarnaast zijn speciaal voor nieuwbouw onderhoudsvrije vleermuizenkokers in de 


handel die ingemetseld kunnen worden en zogenaamde vleermuiskwartieren die een-


voudig te bevestigen zijn aan muren (zie onder andere Brochure 'Vleermuisvriendelijk 


bouwen' (Korsten et a.l, 2011). Deze positieve maatregelen zijn veelal eenvoudig en 


met geringe meerkosten in nieuwbouw in te passen. 


 


7.2.2 Vogels 


Huismussen zijn kenmerkende stadsvogels. In de nieuwe situatie kunnen daarom spe-


ciaal voor deze beschermde en in aantal teruglopende soort nestkasten worden aan-


geboden. Zo kunnen bijvoorbeeld kasten van Vivara1 worden aangeboden en verspreid 


over de te realiseren gebouwen worden opgehangen. Deze verblijfplaatsen moeten niet 


te heet worden in de middagzon: bij voorkeur hebben de locaties een noord of oost ex-


positie of een ligging in de schaduw van een dakgoot of iets desgelijks. 


 


                                                           
1 Vivara.nl  'Nestkast voor de Huismus' 
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Ecologische Hoofdstructuur 


Hierna volgt een algemene beschrijving van de Ecologische Hoofdstructuur. 


 


Algemeen Ecologische hoofdstructuur 


De Nederlandse natuur staat steeds meer onder druk, bijvoorbeeld door huizenbouw, 


aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel Nederlanders de wens om natuurge-


bieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie.  


 


De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te be-


schermen en verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen na-


tuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende 


natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het 


totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen vormt de Ecologische Hoofd-


structuur (EHS) van Nederland.  


 


In de EHS liggen de twintig Nationale Parken die Nederland kent. Ze hebben gezamen-


lijk een oppervlakte van 123.000 ha. Ongeveer 45%van alle hectares EHS op het land 


is ook Natura 2000-gebied. 


 


De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het 


toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).  


 


Netwerk van gebieden 


De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het 


netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en 


dat natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggen-


graat van de Nederlandse natuur.  


 


De EHS bestaat uit:  


———— bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zoge-


naamde robuuste verbindingen;  


———— landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebie-


den);  


———— grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Wadden-


zee).  


 


De EHS is een plan in uitvoering en moet in 2018 klaar zijn. 


 







 


CroonenBuro5 


 


Natuurbeschermingswet 1998 


 


Hierna volgt een algemene beschrijving van de Natuurbeschermingswet. 


 


Algemeen Natuurbeschermingswet 


Nederland kreeg in 1967 voor het eerst een Natuurbeschermingswet. Deze wet maak-


te het mogelijk om natuurgebieden en soorten te beschermen.  


 


Op den duur voldeed de wet niet meer aan de eisen die internationale verdragen en 


Europese verordeningen stellen aan natuurbescherming. Daarom is in 1998 een nieu-


we Natuurbeschermingswet gemaakt die alleen gericht is op gebiedsbescherming. De 


bescherming van soorten is geregeld in de Flora- en faunawet. 


 


De Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 oktober 2005 gewijzigd. Sindsdien zijn de 


bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuurbescher-


mingswet verwerkt.  


 


Beschermde gebieden 


De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbe-


schermingswet: 


———— Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 


———— beschermde natuurmonumenten; 


———— wetlands. 


 


Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een 


vergunningplicht.  


 


Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die ge-


volgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de ver-


gunningen, maar soms doet het ministerie van Economische Zaken dit.  


 


Bestaand gebruik 


Op 1 februari 2009 is de wet opnieuw gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het 


zogenoemde 'bestaand gebruik'. Hieronder vallen activiteiten in en om beschermde 


Natura 2000-gebieden die al plaatshadden voordat een gebied als beschermd gebied 


is aangewezen. De wijziging is met name van belang voor provincies (als bevoegd ge-


zag) en voor burgers en bedrijven met bestaand gebruik. De wijzigingen zijn gericht op:  


———— verbetering van de werking van de wet in de praktijk; 


———— verbetering van de aansluiting van de wet bij de Habitatrichtlijn. 
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Beschermde Natuurmonumenten  


Met de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 is in 2005 het verschil tussen Be-


schermde Monumenten en Staatsnatuurmonumenten vervallen: beide zijn nu Be-


schermde Natuurmonumenten.  


 


Beschermde Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-gebieden worden 


opgeheven en niet langer beschermd als beschermd natuurmonument. De natuur-


waarden, waarvoor het natuurmonument was aangewezen, worden wel in de Natura 


2000-aanwijzing opgenomen. 
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Bijlage 2 


Flora- en faunawet 
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Flora- en faunawet 


Hierna volgt een algemene beschrijving van de Flora- en faunawet. 


 


Algemeen Flora- en faunawet 


Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en 


fauna. Vanuit deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de 


hoogte te zijn van de mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het 


projectgebied. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan 


aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – prin-


cipe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde 


soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk.  


 


Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht 


van de verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Welke voorwaarden verbonden zijn 


aan de vrijstelling  of ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen 


in het onderzoeksgebied. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes onder-


scheiden: 


———— Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime; 


———— Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime; 


———— Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 


van de AMvB – zwaarste beschermingsregime. 


 


Algemene vrijstelling 


Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de ver-


bodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) en is derhalve geen ontheffing nodig.  


 


Vrijstelling onder gedragscode 


Voor tabel 2-soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de wet (art. 8 


t/m 12) als wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. De goedgekeurde 


gedragscodes staan vermeld op de website van het Ministerie van EZ (www.drloket.nl). 


Voor de meeste activiteiten zijn er inmiddels gedragscodes goedgekeurd. De kans is 


groot dat de voorgenomen activiteit kan worden uitgevoerd onder één van de vele 


goedgekeurde gedragscodes. 


 


Ontheffing tabel 2 en 3 


Als er niet kan worden gewerkt onder een geldige gedragscode, is voor tabel 2-soorten 


alsnog een ontheffing nodig om toestemming te hebben voor het overtreden van de 


verbodsbepalingen in de wet. Ook voor tabel 3-soorten geldt een ontheffingsplicht.  


Ingrepen waarbij de verbodsbepalingen worden overtreden moeten ter goedkeuring 


worden voorgelegd aan Dienst Regelingen door middel van een ontheffingsaanvraag, 


vergezeld van een overzicht van mitigerende of compenserende maatregelen om effec-


ten tegen te gaan. Wanneer mitigerende maatregelen voldoende worden geacht om ef-


fect voorafgaand aan de ingreep te voorkomen, krijg u bericht terug in de vorm van een 
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‘positieve afwijzing’ van uw ontheffingsaanvraag. Dit betekent dat u uw werkzaamhe-


den mag uitvoeren, mits zij precies volgens het mitigatieplan worden uitgevoerd. Op 


deze manier worden overtredingen van de Flora- en faunawet voorkomen. Als de miti-


gerende of compenserende maatregelen (tijdelijke) effecten niet kunnen voorkomen 


en de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt, dan wordt een ont-


heffing verleend.  


 


Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten 


Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er vol-


gens de Europese Habitatrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het 


vernietigen van vaste verblijfplaatsen van bijlage IV-soorten met als wettelijk belang 


ruimtelijke ingrepen. Een ontheffing voor ruimtelijke ingrepen is alleen mogelijk onder 


de volgende wettelijk belangen: 


———— Bescherming van flora en fauna; 


———— Volksgezondheid of openbare veiligheid; 


———— Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 


sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 


Voor de meeste ruimtelijke projecten betekend dit dat een ontheffing voor Habitatricht-


lijn Bijlage IV-soorten alleen kan worden aangevraagd onder dwingende redenen van 


groot openbaar belang. Dit belang moet worden onderbouwd om het groot openbaar 


belang aan te tonen. Een groot openbaar belang is een belang op regionale of nationa-


le schaal. Vaak is de verwijzing naar een regionale structuurvisie voldoende. 


 


Vogels 


Vogels zijn niet opgenomen in tabel 1 tot en met 3. Alle vogels zijn in het broedseizoen 


gelijk beschermd. De bescherming van vogels is hoofdzakelijk gericht op de bescher-


ming van de nesten. Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt in nesten die jaarrond 


zijn beschermd (Categorie 1 tot en met 4-vogelsoorten), nesten die alleen jaarrond zijn 


beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardi-


gen (Categorie 5-vogelsoorten) en nesten die niet jaarrond zijn beschermd (overige vo-


gelsoorten).  


Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er vol-


gens de Europese Vogelrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het 


vernietigen van vaste verblijfplaatsen van vogels met als wettelijk belang ruimtelijke in-


grepen of dwingende redenen van groot openbaar belang. Om ruimtelijke ontwikkelin-


gen toch uit te kunnen voeren, moeten mitigerende maatregelen worden genomen om 


effecten vooraf te voorkomen. Om zeker te zijn van de juiste maatregelen is het aan te 


bevelen om de maatregelen voor te leggen aan het Ministerie van EZ door het indienen 


van een ontheffingsaanvraag. Hoewel een ontheffing voor vogels in de meeste gevallen 


niet kan worden afgegeven, geeft de Minister in haar besluit aan of de maatregelen 


voldoende zijn (positieve afwijzing). 


 


Zorgplicht 


In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat 


planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit bete-
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kent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan 


vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren niet mogen worden uitge-


voerd. Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten maat-


regelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen 


te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te wor-


den dat dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen 


(bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor elke soort en 


elk individu in Nederland. 


 
Procedure oProcedure oProcedure oProcedure ontheffingsaanvraagntheffingsaanvraagntheffingsaanvraagntheffingsaanvraag    
Voor soorten van tabel 1 geldt een vrijstelling. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en 


faunawet aan te vragen, maar u moet wel de zorgplicht nakomen. 


 


Voor soorten van tabel 2 geldt dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde ge-


dragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet 


aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar uitvoeren zoals in de gedrags-


code staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. 


 


Indien u niet kunt werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen 


om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garan-


deren (zogenoemde mitigerende maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing van de 


Flora- en faunawet aan te vragen. Wilt u zeker weten of uw mitigerende maatregelen 


voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? Vraag dan een ontheffing 


aan om uw maatregelen goed te keuren. 


 


Indien beschermde soorten van tabel 3 zijn aangetroffen in het plangebied, dan is mo-


gelijk een ontheffingsaanvraag noodzakelijk. Net als voor tabel 2-soorten geldt dat als 


u maatregelen kunt nemen om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste 


rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende maatregelen), u geen 


ontheffing van de Flora- en faunawet hoeft aan te vragen. U kunt uw mitigatieplan voor-


leggen bij Dienst Regelingen voor goedkeuring. 


 


Voor soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn (die ook onder de tabel 3-soorten van 


de Flora- en faunawet vallen) is het niet langer mogelijk ontheffing aan te vragen op 


grond van ruimtelijke ontwikkelingen. Dat zelfde geldt voor vogelsoorten. Zie bijlage 1 


Flora- en faunawet voor een beschrijving van de te volgen procedure voor deze soorten. 


 


Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te wor-


den aangevraagd bij Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, 


Landbouw & Innovatie. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten welke 


soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden getrof-


fen. Dienst Regelingen zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan 


waarin de aanpak voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van 
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geen bedenkingen’ (vvgb) afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet 


noodzakelijk is wanneer men zich bij de uitvoering houdt aan het opgestelde stappen-


plan.  


 


Wanneer gesloopt of gekapt wordt zonder vervolgonderzoek te laten plaatsvinden, en 


er blijken beschermde soorten aanwezig te zijn, dan wordt de Flora- en faunawet over-


treden. Dit is een economisch delict waar boetes aan verbonden zijn.  


 


Onderzoek naar vleermuizen duurt ongeveer 6 maanden. Indien het onderzoek over de 


winterperiode heen getrokken moet worden, kan het langer duren. Onderzoek naar an-


dere soortgroepen kan vaak sneller (met 1 of 2 bezoeken) afgerond worden. De door-


looptijd van een ontheffingsaanvraag bij Dienst Regelingen bedraagt doorgaans 6 we-


ken tot 4 maanden.  


 


Een vleermuisonderzoek is circa drie jaar geldig. Indien de werkzaamheden niet binnen 


drie jaar hebben plaatsgevonden, dan moet opnieuw onderzoek worden uitgevoerd. 


 


Wabo 


Vanaf 1 oktober 2010 is voor ruimtelijke ontwikkelingen de Wabo (Wet algemene bepa-


lingen omgevingsrecht) in werking getreden. Dit houdt in dat de benodigde vergunnin-


gen en ontheffingen, dus ook die ten aanzien van de Flora- en faunawet en Natuurbe-


schermingswet, in de meeste gevallen via een omgevingsvergunning gaan lopen. De 


aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend bij de betreffende gemeente 


en vervolgens door de gemeente ter beoordeling voorgelegd aan het Ministerie van 


Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voormalig Ministerie van LNV). Het Minis-


terie van EZ geeft bij goedkeuring een vvgb (verklaring van geen bedenkingen) af. Deze 


vvgb vervangt de huidige ontheffing Flora- en faunawet. 


 


De grootste veranderingen in het nieuwe systeem zijn dat: 


1 het Ministerie van EZ geen direct contact meer met de aanvrager heeft; 


2 de gemeente verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving van de vvgb in de 


omgevingsvergunning.  


 


Het doel van deze herstructurering is het versnellen en vergemakkelijken van de pro-


cedure. 
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1 Organisatorische en algemene 
gegevens 


 


Door CroonenBuro5 te Oosterhout is het akoestisch onderzoek Doonheide Molen-


broekse Loop, herziening Fliere, gemeente Gemert-Bakel verricht. Op deze locatie 


wordt de bouw van woningen mogelijk gemaakt. Conform de Wet geluidhinder heeft ie-


dere weg een zone. Uitzonderingen daarop zijn wegen die in een 30 km-zone zijn opge-


nomen en wegen die als woonerf bestemd zijn. Van deze uitzonderingen is vanwege de 


Boekelseweg / Vondellaan geen sprake. Woningen zijn in het kader van de Wet geluid-


hinder geluidgevoelig en deze liggen binnen de onderzoekszone van de genoemde we-


gen. 


 


In het kader van het bestemmingsplan dient, conform de Wet geluidhinder, een akoes-


tisch onderzoek te worden verricht. De onderzoekszone van de genoemde wegen is 


200 meter aan weerszijde van de weg. Het akoestisch onderzoek heeft tot doel de ge-


luidbelasting op de gevels van de te projecteren geluidgevoelige bebouwing te bepalen 


en te toetsen aan de grenswaarden die in de Wet geluidhinder (artikel 76 en 77 Wgh) 


zijn gesteld.  


 


In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dienen 30 km-wegen in het onderzoek te 


worden opgenomen indien verwacht wordt dat deze wegen een geluidbelasting op de 


gevels van de nieuwe woningen zullen produceren van ten minste de voorkeursgrens-


waarde van 48 dB. Er zijn in de nabije omgeving van het plangebied geen wegen waar-


van dit wordt verwacht waardoor er vanwege de 30 km wegen sprake is van een goed 


woon- en leefklimaat.  
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2 Algemeen 


2.1 De Wet geluidhinder 


De Wet geluidhinder heeft tot doel om door het stellen van regels en voorschriften de 


geluidhinder te beperken door: 


———— het voorkomen dat de geluidhinder ontstaat (in nieuwe situaties); 


———— het bestrijden van de reeds bestaande geluidsoverlast (betreffende maatregelen in 


bestaande situaties).  


 


Van een nieuwe situatie wordt gesproken als het gaat om nieuw te projecteren wegen 


of woningen of andere geluidsgevoelige objecten in een nieuw bestemmingsplan of de 


aanleg van een (spoor)weg buiten toepassing van een bestemmingsplanprocedure.  


 


Volgens artikel 77 zijn Burgemeester en Wethouders verplicht bij het vaststellen of her-


zien van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek in te stellen naar:  


———— de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige objecten 


(binnen de geluidzone van een (spoor)weg); 


———— de doeltreffendheid van maatregelen ter beperking van de geluidbelasting.  


 


Bij het bestrijden van de geluidhinder kunnen drie categorieën van geluidsbeperkende 


maatregelen worden onderscheiden.  


1 Bronbestrijding (wegverkeer: stillere motorvoertuigen, lagere snelheden, toepassing 


van geluidsarme wegdekken, optimalisatie van de verkeersstructuur, beperking 


vrachtverkeer etc., railverkeer: inzet van schijfgeremd reizigersmaterieel, inzet van 


kunststofremblokken bij goederentreinen, toepassing van raildempers etc.). 


2 Beperking van de geluidsoverdracht (geluidswallen en schermen, afstand houden 


tot de (spoor)weg). 


3 Beschermen van de ontvanger (door maatregelen voor en aan de gevel en goede 


akoestische indeling van een woning of andere geluidsgevoelige objecten, geveliso-


latie).  


 


2.2 Algemene normen  


De normen, welke dienen te worden gehanteerd, zijn afhankelijk van de situatie. In de 


Wet geluidhinder worden, zoals eerder genoemd, nieuwe en bestaande situaties on-


derscheiden.  


 


Nieuwe situaties 


Onder nieuwe situaties vallen: 


A nieuw te projecteren woningen (en andere geluidsgevoelige bebouwing); 


B nieuwe (spoor)wegaanleg. 


In voorliggend akoestisch onderzoek is sprake van nieuw te projecteren geluidsgevoeli-


ge bebouwing.  
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3 Reken- en meetvoorschriften 


Voor het bepalen van de geluidbelasting is het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 


2012 gehanteerd.  


De rekenmethode I is bedoeld voor de meer eenvoudige berekeningen zoals voor wo-


ningen langs een rechte (spoor)weg. De berekeningsposities (waarneempunten) heb-


ben rechtstreeks zicht op de as van de (spoor)weg respectievelijk op de rijstroken.  


De rekenmethode II wordt toegepast voor situaties waarbij reflecties, afschermingen 


van verschillende hoogtes, hellingen, bochten, verschillen in wegdek en intensiteiten, 


overschrijding van het aandachtsgebied, etc. een belangrijke invloed hebben op de ge-


luidbelasting. In voorliggende verkenning is gebruik gemaakt van standaard rekenme-


thode II. De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma ‘GEOMILIEU’, versie 


2.30. 


 


3.1 Correctie volgens artikel 110g Wet geluidhinder 


Vanwege de verwachting dat het wegverkeer op middellange termijn stiller wordt, kan 


op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder een aftrek worden toegepast. Deze 


aftrek is 2 dB voor wegen waarop met een snelheid van 70 km/uur en meer wordt ge-


reden (buitenstedelijk gebied). Voor de overige wegen geldt een aftrek van 5 dB (stede-


lijk gebied). 


 


3.2 Buitenstedelijk en stedelijk gebied 


Als buitenstedelijk gebied wordt beschouwd het gebied buiten de bebouwde kom, als-


mede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de zone langs 


een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeers-


tekens (voor het begrip zone zie hierna). Als stedelijk gebied wordt beschouwd het ge-


bied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde 


kom voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld 


in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.  


 


3.3 Zones langs wegen 


In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg een onderzoekszone (aandachtsgebied) 


heeft. Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat gelegen is binnen 


deze zone is een akoestisch onderzoek vereist.  


Uitzonderingen daarop zijn: 


———— wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 


———— wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. 


 


De zone is aan weerszijde van de weg gelegen en heeft, afhankelijk van het aantal rij-


banen en snelheid, een vastgestelde breedte vanuit de rand van de weg.  
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Bij een overgang van twee zones wordt de breedste zone over een lengte van 1/3 deel 


van de zonebreedte in de lengterichting van de weg met de breedste zone doorgetrok-


ken. 


 


Breedte van de geluidzones wegverkeer:  


Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 


 (Snelheid minder dan 70 


km/uur) 


(Snelheid 70 km/uur en meer) 


Maximaal 2 200 meter 250 meter 


3 of 4 350 meter 400 meter 


Meer dan 4 350 meter 600 meter 


 


3.4 Cumulatie 


Indien vanwege meerdere geluidsbronnen de geluidbelasting op de gevels van de toe-


komstige woningen wordt berekend en de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden 


dient aan de hand van de gecumuleerde geluidbelasting beoordeeld te worden of er 


sprake is van een onaanvaardbaar hoge geluidbelasting.  


Vanwege alle betrokken geluidsbronnen wordt gecumuleerd zonder toepassing van de 


aftrek ingevolge artikel 110g. Bij terugrekening naar de geluidbelasting vanwege weg-


verkeer wordt op de gecumuleerde waarde de aftrek ingevolge artikel 110g toegepast. 


Daardoor wordt de gecumuleerde geluidbelasting vergelijkbaar met de niveaus van de 


vast te stellen hogere waarde.  


Indien de cumulatieberekening in het kader van de Wet ruimtelijke ordening ter beoor-


deling van het woon- en leefklimaat wordt gemaakt, worden de resultaten exclusief Art 


110g gehanteerd. 
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4 Uitgangspunten voor het akoestisch 
onderzoek 


In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten opgenomen welke ten grondslag liggen aan het 


akoestisch onderzoek.  


De gemeente Gemert-Bakel streeft naar een zo goed mogelijk woon- en leefklimaat. 


Uitgangspunt daarbij is dat op de gevels van de te projecteren geluidgevoelige bebou-


wing de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer niet wordt overschreden. 


Indien deze waarde, ondanks het afwegen van geluidsbeperkende maatregelen, over-


schreden wordt dient deze minimaal te zijn. Voor de geluidgevoelige bebouwing kan 


dan, onder voorwaarden, een hogere waarde worden verzocht. Deze waarde is, afhan-


kelijk van de functie, gebonden aan maxima. Vanwege de Boekelseweg / Vondellaan is 


de maximale hogere waarde voor de woningen 63 dB (na afronding en aftrek Art. 110g 


Wgh).  


 


Omdat de invulling van het woongebied niet exact bekend is wordt in het bestem-


mingsplan een globale woonbestemming opgenomen waarbinnen verschillende verka-


velingvarianten mogelijk zijn. Derhalve is het niet mogelijk om de geluidbelasting op 


gevels met waarneempunten te berekenen. Met het berekenen en situeren van geluid-


contouren kunnen zones met een bepaald geluidniveau worden aangegeven. Het gaat 


daarbij om de 48, 53, 58 en 63 dB contour (na aftrek art 110g). Verder van de weg 


dan de 48 dB contour (voorkeursgrenswaarde) zijn er geen akoestische belemmerin-


gen voor de bouw van woningen. Dichter bij de weg dan de 63 dB contour is woning-


bouw niet mogelijk omdat daarbij de maximaal te verzoeken hogere waarde wordt 


overschreden. Het bouwen van woningen in het gebied tussen de 48 en 63 dB contou-


ren is, indien ook met geluidbeperkende maatregelen de geluidbelasting niet vermin-


derd kan worden, alleen mogelijk met een vastgestelde hogere waarde. De geluidcon-


touren zijn berekend op een waarneemhoogte van 1,5, 4,5 en 7,5 meter (3 woonla-


gen). 


 


4.1 Onderzoeksgebied 


De berekeningen vinden plaats voor de toekomstige geluidsgevoelige bebouwing gele-


gen in de onderzoekszone van de Boekelseweg / Vondellaan (200 meter vanwege 50 


km/uur). Alle overige gezoneerde wegen vallen (vanwege de breedte van de zone van 


die wegen) buiten het aandachtsgebied en zijn derhalve niet relevant voor het akoes-


tisch onderzoek en de daarbij behorende invoergegevens. 


In het kader van de Wet ruimtelijke ordening zijn geen 30 km-wegen beschouwd omdat 


zij geen bijdrage leveren aan het verhogen van het geluidniveau.  
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4.2 Verkeersgegevens  


Wegverkeer 


De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Gemert-Bakel en zijn afkom-


stig uit het akoestisch onderzoek Noord Om Gemert (van buro Ulehake bv.). In deze be-


rekeningen is de nieuwe rondweg meegenomen. De gegevens zijn gebaseerd op et-


maalintensiteiten voor het jaar 2023 (3500 mvt) die in het voorliggend onderzoek zijn 


opgehoogd naar het jaar 2024 met een groei van 1,5%. De verdeling naar dag-, avond- 


en nachtuur en de verschillende motorvoertuigencategorieën zijn uit de geleverde ge-


gevens overgenomen. De in de berekening opgenomen intensiteiten zijn opgenomen in 


tabel 1. 


 


Tabel 1 
Weg Etmaal Daguur (6,71%) Avonduur (3,14%) Nachtuur (0,86%) 


Boekelseweg   2024 LV MV ZV MR LV MV ZV MR LV MV ZV MR 


Percentage  92,43 5,24 2,33 - 95,46 3,38 1,16 - 92,23 5,44 2,32 - 


Aantal 3553 220,36 12,49 5,55 - 106,5 3,77 1,29 - 28,18 1,66 0,71 - 


 


Snelheden 


De geluidsberekeningen zijn gebaseerd op een snelheid van 50 km/uur. 


 


Verharding 


Op de Boekelseweg ligt een DAB verharding (referentiewegdek).  


 


Maatgevende periode 


Voor de bepaling van de waarden, genoemd in de Wet geluidhinder, wordt uitgegaan 


van het gemiddelde over drie periodes van een etmaal, te weten: 


dagperiode: (07.00-19.00 uur); 


avondperiode: (19.00-23.00 uur); 


nachtperiode: (23.00-07.00 uur). 


Dit wordt uitgedrukt in Lden. 


 


Artikel 110g Wgh 


Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder is voor de geluidbelastingen vanwege de 


Boekelseweg een aftrek van 5 dB toegestaan.  


 


Waarneemhoogte 


In de opzet van het plan wordt een hoogte van 3 bouwlagen opgenomen. Daaruit volgt 


een bijbehorende waarneemhoogte van: 


 


 bouwlaag waarneemhoogte in meters 


 1 1,5 


 2 4,5 


 3 7,5 
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Bodemfactor 


Voor de berekening van de bodemfactor is uitgegaan van het verhardingsaandeel bin-


nen het profiel en het gebied tussen de toekomstige geluidgevoelige bebouwing en de 


relevante weg. De verharde gedeelten zijn als akoestisch hard ingevoerd.  


 


Afschermingen en reflecties 


De bijdrage van afschermingen en reflecties via bebouwing is in de berekeningen op-


genomen. 


 


Maaiveld 


De maaiveldhoogte van het bouwterrein is maatgevend en op 0 gesteld. De hoogten 


van alle relevante objecten zijn daaraan gerelateerd.  


 


Dove gevel 


Een dove gevel, zoals opgenomen in de Wet geluidhinder, is een gevel (kap) zonder te 


openen delen zoals bedoeld in artikel 1 lid 5. In afwijking van artikel 1 wordt onder een 


gevel in de zin van deze wet geluidhinder en de daarop berustende bepalingen niet 


verstaan:  


A een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met 


een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan 


het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB onderscheiden-


lijk 35 dB(A), alsmede  


B een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aan-


wezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 


Een dove gevel kan worden toegepast indien, na maatregelenoverweging, de maximaal 


te verzoeken hogere waarde wordt overschreden. 


 


Beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat. 


In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient beoordeeld te worden of er, in dit 


geval middels een acceptabel geluidsniveau, sprake is van een goed woon- en leefkli-


maat. De uitwerking van de beoordeling van het woon- en leefklimaat is niet nader uit-


gewerkt in de wet maar is een algemeen begrip. Een al te rigide toepassing is niet wen-


selijk. Uit onderzoek blijkt dat er een geleidelijke schaal gehanteerd kan worden voor 


deze beoordeling. Deze is uitgewerkt in een oplopend systeem met daarin 5 klassen. In 


onderstaande tabel is dit verder uitgewerkt. 


 


Tabel: Beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat. 


Gecumuleerde geluidbelasting in dB Geluidsklasse 


< 48 Goed 


48-53 Redelijk 


53-58 Matig 


58-63 Tamelijk slecht 


63-68 Slecht 


> 68 Zeer slecht 


Exclusief aftrek artikel 110g Wgh. 
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Bovenstaande afweging kan in de rapportage worden opgenomen ter beoordeling van 


de kwaliteit van het woon- en leefklimaat.  
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5 Resultaten van de berekeningen 


Omdat de invulling van het woongebied niet exact bekend is wordt in het bestem-


mingsplan een woonbestemming opgenomen waarbinnen verschillende verkavelingva-


rianten mogelijk zijn. Met het berekenen en situeren van geluidcontouren kunnen zo-


nes met een bepaald geluidniveau worden aangegeven. Het gaat daarbij om de 48, 53, 


58 en 63 dB contour (na aftrek art 110g). De geluidcontouren zijn berekend op een 


waarneemhoogte van 1,5, 4,5 en 7,5 meter (3 woonlagen). De op de kaarten aangege-


ven contouren zijn de rekenresultaten (Lden) exclusief aftrek art. 110g (zie legenda). 


Omdat de aftrek bij de planologische toets is toegestaan gelden de contouren inclusief 


een aftrek van 5 dB. Daardoor corresponderen de waarden die op de kaarten aange-


geven zijn met de situatie incl. art. 110g en in de legenda excl. art. 110g. 


 


Waarneemhoogte 1,5 meter. 
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Op een waarneemhoogte van 1,5 meter (begane grond) voldoen de woningen die, van-


uit de weg, achter de 48 dB contour worden gesitueerd aan de voorkeursgrenswaarde 


op een afstand van ca. 33 meter uit de as van de weg. De 63 dB contour is binnen de 


bestemming wegen gelegen waardoor de maximaal te verzoeken hogere waarde ner-


gens wordt overschreden. Het bouwen van woningen in het gebied tussen de 48 dB en 


63 dB contouren is, indien ook met geluidbeperkende maatregelen de geluidbelasting 


niet verminderd kan worden, alleen mogelijk met een vastgestelde hogere waarde. De 


53 dB contour is gelegen op een afstand van ca. 17,5 meter, de 58 dB contour is gele-


gen op een afstand van ca. 8,5 meter uit de as van de weg. 


 


Waarneemhoogte 4,5 meter. 


 







Rapport akoestisch onderzoek Doonheide Molenbroekse Loop, herziening Fliere Gemeente Gemert-Bakel 


 


CroonenBuro5 


13 


Op een waarneemhoogte van 4,5 meter (begane grond) voldoen de woningen die, van-


uit de weg, achter de 48 dB contour worden gesitueerd aan de voorkeursgrenswaarde 


op een afstand van ca. 43 meter uit de as van de weg. De 63 dB contour is binnen de 


bestemming wegen gelegen waardoor de maximaal te verzoeken hogere waarde ner-


gens wordt overschreden Het bouwen van woningen in het gebied tussen de 48 dB en 


63 dB contouren is, indien ook met geluidbeperkende maatregelen de geluidbelasting 


niet verminderd kan worden, alleen mogelijk met een vastgestelde hogere waarde. De 


53 dB contour is gelegen op een afstand van ca. 21 meter, de 58 dB contour is gele-


gen op een afstand van ca. 9 meter uit de as van de weg. 


 


Waarneemhoogte 7,5 meter. 
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Op een waarneemhoogte van 7,5 meter (begane grond) voldoen de woningen die, van-


uit de weg, achter de 48 dB contour worden gesitueerd aan de voorkeursgrenswaarde 


op een afstand van ca. 44,5 meter uit de as van de weg. De 63 dB contour is binnen 


de bestemming wegen gelegen waardoor de maximaal te verzoeken hogere waarde 


nergens wordt overschreden Het bouwen van woningen in het gebied tussen de 48 dB 


en 63 dB contouren is, indien ook met geluidbeperkende maatregelen de geluidbelas-


ting niet verminderd kan worden, alleen mogelijk met een vastgestelde hogere waarde. 


De 53 dB contour is gelegen op een afstand van ca. 19 meter, de 58 dB contour is ge-


legen op een afstand van ca. 7 meter uit de as van de weg. 


 


Samengevat: 


Incl. art. 110gIncl. art. 110gIncl. art. 110gIncl. art. 110g    48 dB contour 53 dB contour 58 dB contour 63 dB contour 


1,5 meter ca. 33 meter ca. 17,5 meter ca. 8,5 meter ca. 0 meter 


4,5 meter ca. 43 meter ca. 21 meter ca. 9 meter ca. 0 meter 


7,5 meter ca. 44,5 meter ca. 19 meter ca. 7 meter ca. 0 meter 


     


EEEExxxxcl. art. 110gcl. art. 110gcl. art. 110gcl. art. 110g 48 dB contour 53 dB contour 58 dB contour 63 dB contour 


1,5 meter ca. 55 meter ca. 33 meter ca. 17.5 meter ca. 8,5 meter 


4,5 meter ca. 70.5 meter ca. 43 meter ca. 21 meter ca. 7,5 meter 


7,5 meter ca. 85 meter ca. 44.5 meter ca. 19 meter ca. 5 meter 


 


Uit de ligging van de contouren blijkt dat een deel van de te projecteren woningen van-


wege de Boekelseweg niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Derhalve dienen ge-


luidbeperkende maatregelen te worden onderzocht. 


 


5.1 Overweging maatregelen 


Op (delen van) de gevels van de woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 


overschreden. Daarom dienen geluidbeperkende maatregelen te worden onderzocht. 


Daarbij gaat het om: 


———— maatregelen aan de bron; 


———— maatregelen in het overdrachtsgebied; 


———— maatregelen voor en/of aan de gevel.  


 


Bij de afwegingen spelen stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeers- en ver-


voerskundige en financiële aspecten een rol. De maatregelen moeten haalbaar en 


doelmatig zijn. 


 


Bronmaatregelen 


De aanleg van een geluidsreducerend wegdek is een bronmaatregel. 


Uit verkeers(civiel)technisch oogpunt (beheer, onderhoud en duurzaamheid) is het niet 


realistisch om op kruispunten en rotondes, vanwege kwaliteitsverlies van het wegdek 


door wringing vanwege draaien, afremmen en optrekken van verkeer een open, ge-


luidsreducerend wegdek te realiseren.  
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Daarnaast speelt, bij het onderzoeken van de doelmatigheid, de snelheid een rol. Een 


geluidsreducerend wegdek, zoals een dunne deklaag 1, werkt met name bij snelheden 


van 30 km en meer. Bij korte wegvakken wordt deze snelheid vaak niet gehaald en zal 


ook hier vaak wringing optreden. Geluidsreducerend wegdek kan worden uitgesloten 


van de onderzoeks- en motivatieplicht op met verkeerslichten geregelde kruispunten 


en rotondes en op korte wegvakken indien de afstand tussen het hart van twee met 


verkeerslichten geregelde kruispunten of rotondes minder dan 250 meter bedraagt.  


In voorliggende situatie is de weg uitgevoerd met een DAB verharding.  


Omdat de akoestische werking van bijvoorbeeld ZSA-SD ca. 4,5 a 5 dB is, zal de voor-


keursgrenswaarde niet op alle gevels worden gehaald. Daarnaast dient te worden af-


gewogen of het realiseren van een geluidreducerend wegdek financieel haalbaar is. Bij 


het realiseren van met name slechts enkele woningen of een ander kleinschalig ge-


luidsgevoelig object is een uitvoerige financiële afweging van een bronmaatregel onno-


dig belastend. Globaal komen de kosten daarvan op ca. (400 m lengte X 5,50 m breed-


te x € 55,00 =) ruim € 120.000,00. 


De gemeente heeft het voornemen om, na realisatie van de rondweg, te bezien of er 


maatregelen zoals stillere verharding en het verlagen van de snelheid naar 30 km/uur 


te realiseren zijn. De afname van de verkeersintensiteiten is al in voorliggend onder-


zoek opgenomen. Er worden geen bronmaatregelen uitgevoerd. 


 


Overdrachtsmaatregelen 


Afstandvergroting tussen de bron en het geluidgevoelig object, afschermende niet ge-


luidgevoelige bebouwing en het plaatsen van een geluidsscherm of -wal zijn over-


drachtsmaatregelen. Afstandvergroting is vanwege de afmeting en begrenzing van de 


locatie geen optie. Het oprichten van afschermende aaneengesloten bebouwing is, 


vanwege stedenbouwkundige redenen en vanwege de grootte van het perceel, ook niet 


mogelijk. Plaatsing van wallen of schermen is alleen mogelijk als er voldoende ruimte 


tussen de bron en ontvanger is. In de praktijk komt dit slechts voor bij snelwegen, pro-


vinciale wegen en nieuwe ringwegen (vaak stroomwegen genoemd). Daarnaast kunnen 


schermen een ongewenste verkeerskundige, landschappelijke of stedenbouwkundige 


barrière vormen. Het is reëel om overdrachtsmaatregelen daarom alleen te onderzoe-


ken en af te wegen bij de aanleg en reconstructie van (nieuwe) stroomwegen en bij de 


bouw van geluidsgevoelige bestemmingen langs stroomwegen als deze niet door de re-


levante weg worden ontsloten. Daarnaast zijn deze maatregelen voor slechts enkele 


woningen onevenredig duur. Aangezien het terrein door de weg wordt ontsloten is het 


niet mogelijk om een doorgetrokken scherm te realiseren. Ook de kosten van een 


scherm (ca. 400 m lengte X 3.00 m hoogte x € 500,00 = € 600.000,00) zijn onevenre-


dig hoog. Derhalve worden geen overdrachtsmaatregelen uitgevoerd. 
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5.2 Verzoek hogere waarde 


Omdat een deel van het gebied waarbinnen woningen worden geprojecteerd binnen de 


48 dB contouren is gesitueerd zal voor de woningen in dit gebied een hogere waarde 


worden verzocht. Het gaat daarbij om: 


———— een hogere waarde van 53 dB voor de woningen die worden gesitueerd op een af-


stand van ca. 17,5 tot 33 meter voor de begane grond, ca. 21 tot 43 meter voor de 


eerste verdieping en ca. 19 tot 44,5 meter voor de 2e verdieping (kap). 


———— een hogere waarde van 58 dB voor de woningen die worden gesitueerd op een af-


stand van ca. 8,5 tot 17 meter voor de begane grond, ca. 9 tot 21 meter voor de 


eerste verdieping en ca. 7 tot 19 meter voor de 2e verdieping (kap). 


———— een hogere waarde van 63 dB voor de woningen die worden gesitueerd op de naar 


de weg gekeerde bestemmingsgrens 'woongebied' tot 8,5 meter voor de begane 


grond, de naar de weg gekeerde bestemmingsgrens 'woongebied' tot 9 meter voor 


de eerste verdieping en van de naar de weg gekeerde bestemmingsgrens 'woonge-


bied' tot 7 meter voor de 2e verdieping (kap). 


 


Het criterium 'het opvullen van een open plaats tussen de aanwezige bebouwing' is op 


deze woningen van toepassing.  


Bij het verzoeken van een hogere waarde dient voldaan te worden aan aanvullende ei-


sen en inspanningsverplichtingen. De woningen in het gebied tussen de weg en de 53 


dB contour dienen te beschikken over een geluidluwe gevel c.q. buitenruimte. Gezien 


de mogelijkheden tot het situeren van de woningen ten opzichte van de weg zullen de 


woningen aan deze eis voldoen. Aan deze gevel(s) dient te worden getracht om zoveel 


mogelijk geluidgevoelige ruimten (minimaal 1) te situeren. Voorts dient te worden aan-


getoond dat de geluidwering van de gevels (minimaal 20 dB) zodanig is dat wordt vol-


daan aan een binnenwaarde van 33 dB conform het Bouwbesluit. 


 


Wellicht is dat niet mogelijk voor de woningen die gesitueerd worden in de omgeving 


van het tankstation. Er is een geluidcontour vanwege het tankstation op een deel van 


de woonlocatie gelegen. Voor het deel dat binnen de contour is gelegen is in het verle-


den een hogere waarde tot 55 dB(A) verleend. Deels is de contour gelegen in de omge-


ving van de grens van het perceel waarop het tankstation is gelegen. Daartoe is de op-


richting van een geluidafschermende muur met een hoogte van 4,50 meter opgeno-


men. Om ook in het gebied tussen de bedrijfsbebouwing en de naar de weg gekeerde 


perceelsgrens de contour dichter naar het tankstation te verplaatsen dient een af-


schermende voorziening te worden gerealiseerd. De maat en uitvoering daarvan dient, 


afhankelijk van de aard, plaats en hoogte van de woonbebouwing, in een nadere bere-


kening te worden aangetoond.  


 


5.3 Beoordeling woon- en leefklimaat.  


In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient beoordeeld te worden of er, in dit 


geval middels een acceptabel geluidsniveau, sprake is van een goed woon- en leefkli-


maat. De uitwerking van de beoordeling van het woon- en leefklimaat is niet nader uit-


gewerkt in de wet maar is een algemeen begrip.  
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Een al te rigide toepassing is niet wenselijk. Uit onderzoek blijkt dat er een geleidelijke 


schaal gehanteerd kan worden voor deze beoordeling. Deze is uitgewerkt in een oplo-


pend systeem met daarin 5 klassen. In onderstaande tabel is dit verder uitgewerkt, 


warbij uitgegaan wordt van de gecumuleerde geluidbelasting. De cumulatie is alleen 


van toepassing voor de te projecteren woningen in de omgeving van het tankstation. 


 


Tabel: Beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat. 


Gecumuleerde geluidbelasting in dB Geluidsklasse 


< 48 Goed 


48- 53 Redelijk 


53- 58 Matig 


58-63 Tamelijk slecht 


63 – 68 Slecht 


> 68 Zeer slecht 


Exclusief aftrek artikel 110g Wgh. 


 


Een aantal woningen wordt gesitueerd in het gebied dat aan de voorkeursgrenswaarde 


voldoet. Enkele woningen worden tussen de weg en de 48 dB contour gesitueerd 


waardoor de woningen niet aan de voorkeursgrenswaarde voldoen en voor deze wo-


ningen een hogere waarde wordt verzocht.. Voor de woningen nabij het tankstation zal 


daarvoor een extra inspanning in de zin van een geluidafschermende maatregel moe-


ten plaatsvinden. Daarbij kan gedacht worden aan een muur in de omgeving van de 


zijdelingse perceelsgrens, het situeren van een dove gevel, afschermende balkon-


schermen voor een geluidluwe gevel, de entree van bv. een appartementengebouw si-


tueren aan de naar het tankstation gesitueerde gevel, etc.   


 


Samengevat kan worden gesteld dat er sprake is van een goed tot matig geluidniveau 


op vooral de naar de weg gekeerde gevels van de toekomstige woonbebouwing. Omdat 


de woningen een geluidluwe gevel en buitenruimte zullen hebben, de geluidgevoelige 


ruimten in vele gevallen aan de geluidluwe zijde worden gesitueerd en aan de binnen-


waarde zullen voldoen kan er toch gesproken worden over een redelijk tot goed woon- 


en leefklimaat.   
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6 Conclusie 


Conform de Wet geluidhinder heeft iedere weg een zone. Uitzonderingen daarop zijn 


wegen die in een 30 km-zone zijn opgenomen en wegen die als woonerf bestemd zijn. 


Van deze uitzonderingen is vanwege de Boekelseweg / Vondellaan geen sprake. Wo-


ningen zijn in het kader van de Wet geluidhinder geluidgevoelig en deze liggen binnen 


de onderzoekszone van de genoemde wegen. Daarom is, conform de Wet geluidhinder, 


een akoestisch onderzoek verricht. De onderzoekszone van de genoemde wegen is 


200 meter aan weerszijde van de weg. Het akoestisch onderzoek heeft tot doel de ge-


luidbelasting op de gevels van de te projecteren geluidgevoelige bebouwing te bepalen 


en te toetsen aan de grenswaarden die in de Wet geluidhinder (artikel 76 en 77 Wgh) 


zijn gesteld.  


 


Omdat de invulling van het woongebied niet exact bekend is, is het niet mogelijk om de 


geluidbelasting op gevels met waarneempunten te berekenen. Met het berekenen en 


situeren van geluidcontouren zijn zones met een bepaald geluidniveau aangegeven. 


Het gaat daarbij om de 48, 53, 58 en 63 dB contour (na aftrek art 110g) op een hoog-


te van 1,5, 4,5 en 7,5 meter. Op de kaarten in hoofdstuk 5 zijn de resultaten van de 


berekeningen weergegeven. Omdat maatregelen aan de bron en in het overdrachtge-


bied stedenbouwkundig, verkeerstechnisch en financieel niet haalbaar zijn worden 


geen geluidbeperkende maartregelen gerealiseerd en zal voor een groot deel van de 


woningen bij het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde worden 


gevraagd. Uit de ligging van de contouren blijkt namelijk dat een aantal woningen gesi-


tueerd wordt in het gebied met een geluidbelasting van 48 dB tot 58 dB incl. aftrek art. 


110g (48 tot 63 dB excl. art. 110g).  


 


Voor de woningen nabij het tankstation zal een extra inspanning in de zin van een ge-


luidafschermende maatregel moeten plaatsvinden. Daarbij kan gedacht worden aan 


een muur in de omgeving van de zijdelingse perceelsgrens, het situeren van een dove 


gevel, afschermende balkonschermen voor een geluidluwe gevel, de entree van bv. 


een appartementengebouw situeren aan de naar het tankstation gesitueerde gevel, 


etc.   


 


Samengevat kan worden gesteld dat er sprake is van een goed tot matig geluidniveau 


op vooral de naar de weg gekeerde gevels van de toekomstige woonbebouwing. Omdat 


de woningen een geluidluwe gevel en buitenruimte zullen hebben, de geluidgevoelige 


ruimten in vele gevallen aan de geluidluwe zijde worden gesitueerd en aan de binnen-


waarde zullen voldoen, kan er toch gesproken worden over een redelijk tot goed woon- 


en leefklimaat.   
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CroonenBuro5Wegen


Model: contouren op 1,5 meter hoogte


Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D))


01 Boekelseweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50


26-6-2014 16:29:24Geomilieu V2.30







CroonenBuro5Wegen


Model: contouren op 1,5 meter hoogte


Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4)


01  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --


26-6-2014 16:29:24Geomilieu V2.30







CroonenBuro5Wegen


Model: contouren op 1,5 meter hoogte


Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N)


01  50  50  50 --   3553,00   6,71   3,14   0,86 -- -- -- --


26-6-2014 16:29:24Geomilieu V2.30







CroonenBuro5Wegen


Model: contouren op 1,5 meter hoogte


Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A)


01 --  92,43  95,46  92,23 --   5,24   3,38   5,44 --   2,33   1,16   2,32 -- -- --


26-6-2014 16:29:24Geomilieu V2.30







CroonenBuro5Wegen


Model: contouren op 1,5 meter hoogte


Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A)


01 -- --    220,36    106,50     28,18 --     12,49      3,77      1,66 --      5,55      1,29
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CroonenBuro5Wegen


Model: contouren op 1,5 meter hoogte


Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k


01      0,71 --   79,53   86,86   93,71   98,23  104,08  100,72   94,00   84,94
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CroonenBuro5Wegen


Model: contouren op 1,5 meter hoogte


Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125


01   75,29   82,43   88,88   94,18  100,52   97,10   90,34   80,70   70,65   77,99
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CroonenBuro5Wegen


Model: contouren op 1,5 meter hoogte


Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500


01   84,87   89,32   95,16   91,81   85,09   76,06 -- -- -- --


26-6-2014 16:29:24Geomilieu V2.30







CroonenBuro5Wegen


Model: contouren op 1,5 meter hoogte


Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k


01 -- -- -- --


26-6-2014 16:29:24Geomilieu V2.30







CroonenBuro5Gebouwen


Model: contouren op 7,5 meter hoogte


Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k


01     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


02     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


03     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


04     3,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


05     3,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


06     4,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


07     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


08     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


09     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


10     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


11     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


12     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


13     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


14     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


15     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


16     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


17     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


18     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


19     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


20     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


21     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


22     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


23     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


24     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


25     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80


26     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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CroonenBuro5Gebouwen


Model: contouren op 7,5 meter hoogte


Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k


01 0,80 0,80 0,80


02 0,80 0,80 0,80


03 0,80 0,80 0,80


04 0,80 0,80 0,80


05 0,80 0,80 0,80


06 0,80 0,80 0,80


07 0,80 0,80 0,80


08 0,80 0,80 0,80


09 0,80 0,80 0,80


10 0,80 0,80 0,80


11 0,80 0,80 0,80


12 0,80 0,80 0,80


13 0,80 0,80 0,80


14 0,80 0,80 0,80


15 0,80 0,80 0,80


16 0,80 0,80 0,80


17 0,80 0,80 0,80


18 0,80 0,80 0,80


19 0,80 0,80 0,80


20 0,80 0,80 0,80


21 0,80 0,80 0,80


22 0,80 0,80 0,80


23 0,80 0,80 0,80


24 0,80 0,80 0,80


25 0,80 0,80 0,80


26 0,80 0,80 0,80
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CroonenBuro5Grid


Model: contouren op 7,5 meter hoogte


Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY


01 7,5 m     7,50      0,00   10   10


25-6-2014 15:44:08Geomilieu V2.30







CroonenBuro5Bodem


Model: contouren op 7,5 meter hoogte


Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Naam Omschr. Bf


01 0,00


02 0,00


03 0,00


25-6-2014 15:45:03Geomilieu V2.30








	  	  


	  	  


	  


	   	  


4	  juli	  2014	   	  


Quick	  scan	  Rotonde	  
Molenbroekseloop	  


	  


	   	  
Michiel	  van	  Rooij	  Verkeersadvies	   	  


In	  opdracht	  van	  Gemeente	  Gemert-‐Bakel	   	  
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1. Aanleiding	  


Plangebied	  
In	   de	   afgelopen	   jaren	   heeft	   de	   gemeente	   Gemert-‐Bakel	   gebouwd	   aan	   nieuwe	  
woningen.	  Zo	  is	  onder	  andere	  de	  woonwijk	  Doonheide	  ontwikkeld.	  Momenteel	  is	  de	  
fase	   Doonheide-‐Molenbroekseloop	   in	   ontwikkeling	   en	   vindt	   een	   herverkaveling	  
plaats	   van	   het	   plan.	   Het	   plan	   bestaat	   uit	   circa	   137	   woningen.	   Onderstaande	  
afbeelding	   toon	   de	   locatie	   van	   het	   plan	   en	   het	   stedenbouwkundig	   plan	   voor	   de	  
Molenbroekseloop.	  	  


	  
Ligging	  Molenbroekseloop	  in	  Gemert.	   	   	  	  	  	  	  	  Stedenbouwkundig	  plan	  Molenbroekseloop	  
	  
	  
Het	  plangebied	  wordt	  ingericht	  als	  30	  km/u	  zone	  en	  ontsluit	  via	  de	  Fliere	  op	  de	  
Boekelseweg.	  De	  Boekelseweg	  is	  een	  gebiedsontsluitingsweg	  met	  een	  


snelheidsregime	  van	  50	  km/u	  binnen	  de	  
bebouwde	  kom	  en	  gaat	  	  via	  een	  
overgang	  van	  60	  km/u	  naar	  80	  km/u	  
buiten	  de	  kom,	  zoals	  op	  de	  afbeelding	  
hiernaast.	  	  De	  aansluiting	  van	  de	  
Molenbroekseloop	  op	  de	  Boekelseweg	  
is	  vooralsnog	  vormgegeven	  als	  rotonde.	  
In	  het	  kader	  van	  de	  herziening	  van	  het	  
bestemmingsplan	  is	  gevraagd	  aan	  
Michiel	  van	  Rooij	  Verkeersadvies	  om	  de	  
nut	  en	  noodzaak	  van	  een	  rotonde	  op	  de	  
aansluiting	  Fliere	  –	  Boekelseweg	  te	  
onderzoeken.	  	  
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Onderzoeksopzet	  
De	  nut	  en	  noodzaak	  van	  een	  rotonde	  kan	  worden	  getoetst	  op	  zowel	  kwalitatieve	  als	  
kwantitatieve	  aspecten.	  Beide	  komen	  in	  deze	  quick	  scan	  aan	  de	  orde.	  Onder	  
kwalitatieve	  aspecten	  worden	  zaken	  verstaan	  als	  inpassing	  in	  het	  stedenbouwkundig	  
plan	  en	  verkeersveiligheid.	  Kwantitatieve	  aspecten	  hebben	  betrekking	  op	  de	  
verkeersafwikkeling.	  	  In	  hoofdstuk	  2	  komen	  de	  berekeningen	  aan	  bod	  voor	  de	  
verkeersafwikkeling.	  In	  hoofdstuk	  3	  is	  nader	  ingegaan	  op	  de	  kwalitatieve	  aspecten.	  In	  
hoofdstuk4	  zijn	  de	  conclusies	  en	  aanbevelingen	  beschreven.	   	  
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2. Verkeersafwikkeling	  toekomstige	  rotonde	  


1.1. Uitgangspunten	  
Om	  de	  nut	  en	  noodzaak	  van	  een	  rotonde	  op	  de	  kruising	  te	  bepalen	  is	  in	  dit	  hoofdstuk	  
gekeken	  naar	  de	  verkeersafwikkeling.	  Met	  behulp	  van	  verkeerscijfers	  is	  
doorgerekend	  of	  een	  rotonde	  vanuit	  verkeersafwikkeling	  echt	  noodzakelijk	  is.	  
Daarbij	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  volgende	  gegevens:	  


1. SRE	  Verkeersmodel	  3.0,	  situatie	  2010	  en	  2020	  
2. Intensiteiten	  akoestisch	  onderzoek	  Noord-‐om	  (jan	  2014)	  
3. CROW	  publicatie	  317;	  kencijfers	  parkeren	  en	  verkeersgeneratie	  


 


In	  het	  verkeersmodel	  is	  weliswaar	  rekening	  gehouden	  met	  toename	  van	  verkeer	  als	  
gevolg	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  woningbouw	  in	  Doonheide,	  maar	  is	  de	  aansluiting	  
van	  de	  Fliere	  op	  de	  Boekelseweg	  niet	  opgenomen.	  Als	  eerste	  is	  daarom	  de	  
verkeersproductie	  van	  Molenbroekseloop	  berekend	  om	  zodoende	  de	  intensiteit	  op	  
de	  Fliere	  vast	  te	  kunnen	  stellen.	  	  


Berekening	  intensiteit	  Fliere	  
De	  verkeersintensiteit	  op	  de	  Fliere	  is	  berekend	  aan	  de	  hand	  van	  kencijfers	  van	  het	  
CROW.	  Uitgaande	  van	  een	  centrum-‐dorps	  woonmilieu	  en	  137	  woningen	  is	  de	  
verkeersproductie	  137	  x	  6,3	  =	  863	  voertuigenbewegingen	  per	  etmaal.	  Er	  moet	  ook	  
rekening	  worden	  gehouden	  met	  het	  reeds	  bestaande	  deel	  van	  de	  wijk.	  Na	  realisatie	  
van	  de	  Noord-‐om,	  wordt	  Doonheide	  afgesloten	  voor	  gemotoriseerd	  verkeer.	  Het	  
zuidelijk	  deel	  van	  Doonheide	  heeft	  dan	  nog	  twee	  ontsluitingsmogelijkheden.	  


	  







	  	  	  


	  	  	   5	  


Voor	  de	  verdere	  berekening	  is	  uitgegaan	  dat	  beide	  aansluitingen	  evenveel	  gebruikt	  
worden.	  	  Het	  bestaande	  deel	  bestaat	  uit	  127	  woningen.	  De	  totale	  verkeersproductie	  
komt	  dan	  op	  127	  +	  137	  =	  264	  X	  6,3	  =	  1.663	  voertuigenbewegingen	  per	  etmaal.	  	  


Verkeersafwikkeling	  kruispunten;	  methode	  Slop	  
De	  verkeersafwikkeling	  op	  een	  kruispunt	  wordt	  bepaald	  door	  de	  verkeersbelasting	  
en	  samenstelling,	  de	  vormgeving	  en	  de	  bestaande	  voorrangsregeling.	  De	  kwaliteit	  
ervan	  wordt	  bepaald	  door	  de	  capaciteiten	  en	  de	  wachttijden	  en	  hun	  verdeling.	  Deze	  
kwaliteit	  van	  de	  verkeersafwikkeling	  kan	  als	  norm	  gehanteerd	  worden	  bij	  
beantwoording	  van	  de	  vraag	  in	  hoeverre	  het	  treffen	  van	  maatregelen	  op	  een	  
ongeregeld	  kruispunt	  wenselijk	  kan	  zijn.	  Ter	  bepaling	  van	  deze	  kwaliteit	  staan	  de	  
methodes	  Slop	  en	  Harders	  te	  beschikking.	  


Methode	  SLOP	  
Op	  basis	  van	  het	  8e	  	  drukste	  uur/etmaal,	  de	  vormgeving	  en	  de	  rijsnelheid	  kan	  met	  
deze	  methode	  de	  waarde	  a	  	  voor	  het	  gehele	  kruispunt	  bepaald.	  Aan	  de	  hand	  van	  
normwaarden	  kan	  met	  behulp	  van	  de	  berekende	  a	  -‐waarde	  uitspraak	  worden	  
gedaan	  over	  de	  wenselijkheid	  van	  maatregelen.	  De	  invoer	  betreft	  de	  hoeveelheid	  
verkeer	  op	  het	  kruispunt,	  onderverdeeld	  naar	  hoofd-‐	  en	  zijstroom	  uitgedrukt.	  De	  
berekening	  kan	  worden	  uitgevoerd	  voor	  viertaks	  kruispunten	  en	  T-‐splitsingen.	  Bij	  de	  
toepassing	  van	  de	  methode	  Slop	  gelden	  de	  volgende	  grenswaarden:	  


	  


Afwikkeling	  kruising	  Fliere	  –	  Boekelseweg	  
De	  methode	  Slop	  is	  toegepast	  voor	  de	  kruising	  Boekelseweg	  –	  Fliere.	  Daarvoor	  zijn	  
de	  volgende	  uitgangspunten	  gebruikt:	  


• Intensiteit	  Boekelseweg	  –	  Vondellaan:	  3.500	  mvt/etmaal	  1	  
• Intensiteit	  Fliere:	  850	  mvt/etmaal	  (op	  basis	  berekening	  par.	  1.4)	  
• 8e	  drukste	  uur:	  7%	  van	  de	  etmaalintensiteit	  (	  standaardwaarde	  is	  6,3%)	  
• Berekening	  situatie	  met	  en	  zonder	  middenberm	  


	  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  


	  


1	  Intensiteit	  2013,	  na	  aanleg	  van	  de	  Noordom	  
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	  Het	  invoeren	  van	  de	  gegevens	  levert	  de	  volgende	  resultaten	  op:	  


Uitkomst	  berekening	  zonder	  middenberm	   	   	   uitkomst	  berekening	  met	  middenberm	  


De	  a-‐waarde	  zonder	  middenberm	  is	  0,81.	  Met	  middenberm	  is	  deze	  0,69.	  In	  zowel	  de	  
situatie	  met	  als	  zonder	  middenberm	  is	  een	  VRI	  of	  rotonde	  niet	  noodzakelijk	  en	  kan	  
de	  kruising	  worden	  goed	  afgewikkeld	  met	  een	  voorrangsregeling.	  Tevens	  is	  een	  
gevoeligheidsanalyse	  uitgevoerd,	  waarbij	  intensiteiten	  met	  10%	  ,	  20%	  en	  30%	  zijn	  
opgehoogd.	  De	  hoogste	  waarde	  komt	  dan	  uit	  op	  a=	  1,07.	  Dat	  betekent	  dat	  een	  
maatregelen	  dan	  nog	  altijd	  niet	  noodzakelijk	  is.	  Op	  basis	  van	  de	  etmaalintensiteiten	  
was	  dit	  enigszins	  te	  verwachten.	  De	  Vondellaan	  –	  Boekelseweg	  is	  een	  
gebiedsontsluitingsweg	  met	  een	  intensiteit	  van	  3.500	  mvt/etmaal	  in	  de	  toekomst,	  
wat	  aan	  de	  lage	  kant	  is	  voor	  een	  gebiedsontsluitingsweg.	  	  Op	  
gebiedsontsluitingswegen	  binnen	  de	  kom	  met	  2x1	  rijstrook	  kunnen	  intensiteiten	  
oplopen	  tot	  15.000	  mvt/etmaal.	  


Invloed	  fietsverkeer	  op	  verkeersafwikkeling	  
In	  de	  methode	  Slop	  worden	  fietsers	  niet	  apart	  beschouwd.	  Deze	  hebben	  echter	  wel	  
een	  beperkte	  invloed	  op	  de	  afwikkeling	  van	  het	  verkeer.	  Langs	  de	  Vondellaan	  –	  
Boekelseweg	  ligt	  een	  vrijliggend	  fietspad.	  Afslaand	  verkeer	  moet	  dus	  voorrang	  
verlenen	  aan	  rechtdoorgaande	  fietsers.	  De	  verliestijden	  hiervan	  zijn	  echter	  minimaal	  
dat	  aangenomen	  mag	  worden	  dat	  dit	  nauwelijks	  invloed	  heeft	  op	  de	  
verkeersafwikkeling.	  	  


Een	  ander	  aspect	  is	  de	  fietsers	  (en	  voetgangers)	  die	  de	  Boekelseweg	  over	  willen	  
steken.	  Deze	  hebben	  geen	  voorrang	  en	  hebben	  dus	  geen	  invloed	  op	  de	  
verkeersafwikkeling.	  Wel	  kunnen	  deze	  met	  wachttijd	  worden	  geconfronteerd.	  Vanuit	  
comfort	  en	  veiligheid	  bezien	  gaat	  de	  voorkeur	  dan	  uit	  naar	  een	  oversteek	  in	  twee	  
fasen,	  waarbij	  langzaam	  verkeer	  in	  het	  midden	  kan	  opstellen.	   	  
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3. Kwalitatieve	  aspecten	  bij	  keuze	  van	  de	  
kruispuntvorm	  


	  


Uit	  het	  vorige	  hoofdstuk	  is	  gebleken	  dat	  een	  rotonde	  vanuit	  verkeersafwikkeling	  niet	  
noodzakelijk	  is.	  Bij	  de	  keuze	  voor	  een	  kruispuntvorm	  spelen	  echter	  meer	  aspecten,	  
zoals	  verkeersveiligheid,	  stedenbouw	  en	  gemeentelijk	  beleid.	  In	  dit	  hoofdstuk	  is	  daar	  
verder	  op	  ingegaan.	  


Verkeersveiligheid	  
Rotondes	  zijn	  veiliger	  dan	  een	  normaal	  kruispunt,	  zo	  blijkt	  uit	  onderzoek.	  Dit	  komt	  
omdat	  de	  snelheid	  op	  rotondes	  lager	  ligt,	  waardoor	  de	  ernst	  en	  het	  aantal	  
ongevallen	  lager	  ligt	  dan	  op	  gewone	  kruispunten.	  Dat	  betekent	  echter	  niet	  dat	  op	  
elke	  kruising	  een	  rotonde	  moet	  worden	  aangelegd.	  Naast	  het	  feit	  dat	  rotondes	  veel	  
ruimte	  in	  beslag	  nemen,	  is	  het	  verschil	  in	  verkeersveiligheid	  ook	  afhankelijk	  van	  de	  
functie	  van	  de	  toeleidende	  wegen.	  


In	  het	  geval	  van	  de	  aansluiting	  Fliere	  –	  Boekelseweg	  is	  een	  duidelijk	  onderscheid	  
tussen	  de	  hoofdstroom	  en	  ondergeschikte	  weg.	  De	  Boekelseweg	  is	  voor	  zowel	  
langzaam	  als	  snelverkeer	  de	  doorgaande	  richting.	  Het	  aantal	  afslaande	  bewegingen	  
is	  beperkt,	  waardoor	  het	  aantal	  conflicten	  ook	  beperkt.	  Hierdoor	  is	  de	  bijdrage	  van	  
een	  rotonde	  op	  deze	  locatie	  beperkt.	  	  


Categorisering	  Duurzaam	  Veilig	  
Vanuit	  het	  verkeersveiligheidsbeleid	  Duurzaam	  Veilig	  is	  een	  onderscheid	  in	  
categorieën	  van	  wegen	  gemaakt.	  Er	  wordt	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  
stroomwegen,	  gebiedsontsluitingswegen	  en	  erftoegangswegen.	  De	  Boekelseweg	  –	  
Vondellaan	  maakt	  onderdeel	  uit	  van	  de	  hoofdwegenstructuur	  van	  Gemert	  (50	  km/u),	  
terwijl	  de	  Fliere	  een	  erftoegangsweg	  (30	  km/u)	  is	  met	  een	  ondergeschikte	  
verkeersfunctie.	  Bij	  rotonde	  wordt	  een	  gelijkwaardigheid	  tussen	  de	  toeleidende	  
wegen	  gesuggereerd,	  immers	  vanuit	  alle	  zijwegen	  dient	  voorrang	  te	  worden	  
verleend	  aan	  verkeer	  op	  de	  rotonde.	  Vanuit	  die	  gedachte	  zou	  een	  voorrangskruising	  
op	  deze	  locatie	  beter	  passen.	  Hiermee	  wordt	  duidelijk	  aangegeven	  dat	  de	  Fliere	  
ondergeschikt	  is	  aan	  de	  Boekelseweg	  –	  Vondellaan.	  Daarbij	  dient	  wel	  aandacht	  te	  
worden	  besteed	  aan	  de	  vormgeving	  van	  de	  kruising,	  zodat	  verkeersveiligheid	  voor	  
alle	  verkeersdeelnemers	  geborgd	  is.	  Hierbij	  kan	  bijvoorbeeld	  worden	  gedacht	  aan	  
middengeleiders,	  zodat	  fietsers	  en	  voetgangers	  in	  2	  fasen	  kunnen	  oversteken.	  	  
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Rotonde	  als	  herkenningspunt	  of	  kommaatregel	  
In	  het	  ontwerp	  structuurplan	  Doonheide	  (Grontmij,	  2006)	  staat	  de	  
komgrensovergang	  van	  80	  km/u	  naar	  50	  km/u	  ondersteund	  moet	  worden	  met	  een	  
komgrensmaatregel.	  Vaak	  wordt	  een	  rotonde	  mede	  gebruikt	  als	  komgrensovergang.	  
De	  redenen	  hiervoor	  zijn	  helder;	  op	  rotonde	  zijn	  snelheden	  laag,	  waardoor	  dit	  een	  
effectieve	  snelheidsremmer	  en	  is	  en	  bovendien	  zijn	  rotondes	  markante	  punten	  in	  het	  
wegbeeld	  waarmee	  de	  overgang	  naar	  een	  ander	  gebied	  goed	  duidelijk	  kan	  worden	  
gemaakt	  aan	  de	  weggebruiker.	  	  


In	  2016/2017	  wordt	  de	  Noord-‐om	  aangelegd,	  waarmee	  het	  doorgaand	  verkeer	  
vanuit	  Boekel	  om	  de	  kern	  Gemert	  heen	  wordt	  geleid.	  Op	  de	  kruising	  Noordom	  –	  
Boekelseweg	  komt	  een	  rotonde	  te	  liggen	  (zie	  onderstaande	  afbeelding).	  	  


	  


In	  feite	  is	  dit	  al	  het	  punt	  waar	  de	  weggebruiker	  een	  keuze	  om	  door	  de	  kern	  Gemert	  
te	  rijden	  of	  er	  omheen.	  Het	  vervolgen	  van	  de	  Boekelseweg	  betekent	  dat	  de	  
weggebruiker	  het	  verwachtingspatroon	  heeft	  om	  de	  bebouwde	  kom	  van	  Gemert	  in	  
te	  rijden.	  Daarmee	  is	  de	  noodzaak	  voor	  een	  sterke	  komgrensovergang	  minder	  groot.	  
Wel	  dient	  in	  het	  wegprofiel	  duidelijk	  worden	  gemaakt	  op	  welk	  punt	  de	  bebouwde	  
kom	  begint,	  dit	  kan	  onder	  meer	  door	  aanpassing	  van	  de	  markering	  of	  door	  andere	  
subtiele	  maatregelen.	  Deze	  maatregelen	  dienen	  te	  passen	  in	  het	  wegbeeld,	  dus	  bij	  
start	  van	  de	  bebouwing.	  	  
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T-‐splitsing	  of	  volledige	  kruising?	  
De	  aansluiting	  van	  de	  Fliere	  op	  de	  Boekelseweg	  is	  gepland	  bijna	  recht	  tegenover	  de	  
aansluiting	  van	  de	  Deel.	  	  In	  de	  berekeningen	  is	  uitgegaan	  van	  een	  rotonde	  met	  3	  
takken,	  waarbij	  de	  Deel	  in	  zijn	  huidige	  vorm	  op	  de	  Boekelseweg	  aansluit.	  In	  het	  kader	  
van	  de	  herverkaveling	  wordt	  mogelijk	  nog	  geschoven	  met	  de	  aansluiting.	  


	  


Verkeerskundig	  gezien	  is	  de	  voorkeur	  2	  t-‐kruisingen	  in	  plaats	  van	  een	  
viertakskruispunt.	  	  T-‐kruisingen	  zijn	  over	  het	  algemeen	  iets	  veiliger	  dan	  kruisingen	  
met	  4	  takken.	  Dat	  heeft	  mede	  te	  maken	  met	  het	  aantal	  conflictpunten,	  zie	  ook	  
onderstaande	  afbeelding.	  	  


	  


	   Conflictpunten	  per	  kruispunttype	  (bron:	  CROW,	  2004	  
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4. Conclusies	  en	  aanbevelingen	  


Conclusies	  
De	  gemeente	  Gemert-‐Bakel	  is	  bezig	  met	  de	  uitwerking	  van	  het	  woningbouwplan	  
Molenbroekseloop.	  Het	  plan	  wordt	  ontsloten	  door	  de	  Fliere	  aan	  te	  sluiten	  op	  de	  
Boekelseweg.	  Onderdeel	  van	  het	  originele	  plan	  was	  een	  rotonde	  op	  de	  aansluiting	  
Fliere	  –	  Boekelseweg.	  In	  deze	  studie	  is	  een	  quick	  scan	  gedaan	  naar	  de	  
verkeerskundige	  nut	  en	  noodzaak	  naar	  een	  rotonde	  op	  deze	  locatie.	  	  


Op	  basis	  van	  de	  berekening	  met	  behulp	  van	  de	  methode	  Slop	  kan	  worden	  
geconcludeerd	  dat	  vanuit	  verkeersafwikkeling	  geen	  rotonde	  nodig	  is.	  Vormgeving	  
door	  middel	  van	  een	  voorrangskruising	  op	  de	  Fliere	  –	  Boekelseweg	  volstaat	  voor	  een	  
goede	  afwikkeling	  van	  het	  verkeer.	  Er	  zijn	  aparte	  voorzieningen	  nodig	  voor	  afslaand	  
verkeer.	  Aangezien	  intensiteiten.	  


Verkeersafwikkeling	  
De	  verkeersafwikkeling	  is	  berekend	  op	  basis	  van	  de	  methode	  Slop.	  Met	  behulp	  van	  
deze	  rekenmethode	  kan	  worden	  bepaald	  of	  een	  verkeerskundige	  maatregel	  nodig	  is	  
op	  een	  voorrangskruising	  om	  de	  afwikkeling	  te	  verbeteren.	  Uit	  berekeningen	  blijkt	  
dat	  dit	  niet	  nodig	  is.	  	  


Overige	  aspecten	  
Daarnaast	  is	  nog	  gekeken	  naar	  aspecten	  zoals	  verkeersveiligheid,	  gemeentelijk	  beleid	  
en	  stedenbouw.	  Hieruit	  blijkt	  ook	  geen	  noodzaak	  voor	  een	  rotonde.	  Het	  is	  een	  
aansluiting	  met	  een	  woonbuurt	  met	  zo’n	  ruim	  200	  woningen.	  Op	  een	  dergelijke	  
locatie	  is	  een	  rotonde	  niet	  nodig	  en	  vanuit	  Duurzaam	  Veilig	  zelfs	  ongewenst	  te	  
noemen.	  Als	  komgrensmaatregel	  is	  een	  rotonde	  tevens	  minder	  geschikt.	  Het	  
keuzemoment	  ligt	  al	  bij	  de	  Noordom,	  waarbij	  het	  dan	  beter	  is	  om	  het	  binnenrijden	  
van	  de	  kom	  te	  ondersteunen	  met	  andere	  maatregelen,	  zoals	  aanpassing	  van	  het	  
profiel	  of	  markering.	  	  


Aansluiting	  Deel	  
Het	  aanleggen	  van	  2	  T-‐kruisingen	  is	  veiliger	  dan	  1	  	  kruispunt	  met	  vier	  takken.	  Een	  T-‐
splitsing	  heeft	  minder	  conflictpunten	  en	  is	  vaak	  iets	  overzichtelijker.	  Aandachtspunt	  
is	  wel	  dat	  de	  kruisingen	  voldoende	  ver	  uit	  elkaar	  liggen	  zodat	  deze	  elkaar	  niet	  
beïnvloeden.	  	  
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Snelheidsregime	  Boekelseweg	  
Het	  snelheidsregime	  op	  de	  Boekelseweg	  is	  aangepast.	  Om	  een	  overgangsgebied	  te	  
creëren	  van	  80	  k/u	  naar	  50	  km/u	  geldt	  op	  een	  deel	  van	  de	  weg	  een	  
maximumsnelheid	  van	  60	  km/u.	  Dit	  is	  in	  strijd	  met	  de	  uitgangspunten	  voor	  
Duurzaam	  Veilig.	  De	  maximumsnelheden	  van	  30	  km/u	  en	  60	  km/u	  zijn	  in	  beginsel	  
bedoeld	  voor	  verblijfsgebieden.	  Voor	  dit	  type	  wegen	  gelden	  ook	  andere	  
inrichtingseisen.	  De	  gedachte	  hierachter	  is	  ook	  dat	  de	  weggebruiker	  aan	  de	  inrichting	  
kan	  zien	  welke	  snelheid	  er	  geldt.	  Zo	  zijn	  enkele	  jaren	  geleden	  bijvoorbeeld	  de	  
essentiële	  herkenbaarheidskenmerken	  opgesteld	  door	  het	  CROW,	  waarin	  de	  
basiskenmerken	  van	  de	  verschillende	  soorten	  wegen	  beschreven	  zijn.	  Ten	  behoeve	  
van	  de	  verkeersveiligheid	  is	  het	  dan	  ook	  aan	  te	  raden	  om	  vorm	  en	  functie	  met	  elkaar	  
in	  overeenstemming	  te	  brengen.	  


Aanbevelingen	  
• Aanleg	  voorrangskruising,	  met	  middengeleiders	  voor	  oversteek	  


langzaam	  verkeer	  ter	  verbetering	  comfort	  en	  (subjectieve)	  
verkeersveiligheid	  


• Snelheidsregime;	  conform	  Duurzaam	  veilig;	  geen	  overgangsgebied	  met	  
60	  km/u	  tussen	  80	  en	  50.	  60	  km/u	  heeft	  een	  andere	  functie	  


• Voorkeur	  voor	  2	  T-‐kruisingen	  boven	  1	  volledig	  kruispunt.	  	  
	  


	  





