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Algemene toelichting 
 
te beplanten grond: zand  / droog vochtig nat  
dikte teeltlaag: 30  35  cm  
sortiment:  zie plantsoenlijst 
 
 ----------------------------------------------------------- 
 
beplantingstype: Struweelbeplanting. 
 
  


plantvak lengte breedte opp in m²    
plantverband 
1,25 x 1,25 


      1 220 5 1125   725 


totaal     1125  m² Stuks 775 


 
 


plantverband   1,25 x 1,25 meter planten in groepen 5 a 9 van dezelfde soort; 
en menging:  lichtminnende soorten als, Gelderse roos en Wilde roos altijd 


in de rand aan de zonzijde. 
 
 
 


grondbewerking: Indien mogelijk rechtstreeks in de bestaande graszode planten.  
                                    Anders  frezen of ploegen,of spitten met kraan ,daarna bij voorkeur 


inzaaien met een mengsel van witte klaver en phacelia  
( phacelia alleen zaaien in het voorjaar ). Of een gras mengsel 
met niet productieve grassen, naar wens bijmengen met 
bloemenmengsel. 
 


beheer:  Als hakhout: Onderhoud eerste 2 groeiseizoenen: indien nodig 
overtollige gras- en onkruidgroei uitmaaien. 
Onderhoud op termijn: eerste snoeibeurt ca. 5 jaar na aanplant 
(terugzetten tot 20 cm boven maaiveld); soorten als wilde roos, , 
wilde appel en peer en niet terugzetten!; niet alle plantvakken 
tegelijkertijd; vervolgens om de 8 à 10 jaar terugzetten. 







 


 


 


 
 


Snoeihout afvoeren of in mutserdhopen of takkenrillen bij de 
plantvakken, takken stapelen tussen palen en laten verteren. 
In elk geval dienen er geen houtsnippers in de plantvakken te worden 
gebracht!    


 
 ----------------------------------------------------------- 
  
beplantingstype: Laanbomen lindes / noot 
plantverband: min10 m  volgens tekening 
aantal stuks: 6 stuks lindes 2 stuks noot 
grondbewerking: plantgaten,en boompaal met boomband plaatsen 
beheer: snoeien en de eerste jaren de boomspiegel vrij houden van grasgroei; 
 ----------------------------------------------------------- 
   
beplantingstype: Hoogstamfruitbomen 
plantverband:  plantafstand min. 10 m; ent aan de voet van de stam boven maaiveld 


houden; 
aantal stuks: 5 stuks 
grondbewerking: plantgaten, en boompaal met boomband plaatsen 
 


 ----------------------------------------------------------- 
  
beplantingstype: beukenhaag. 
lengte/opp.vlakte: 50 meter 
plantverband: 0,25 cm (4 per meter) 
aantal stuks: 200 stuks   
menging: n.v.t 
grondbewerking: sleuf graven (bij beuken: enige humus van oude beukenhaag of 


potgrond toevoegen) 
beheer: jaarlijks knippen voor een dichte vertakking tot de gewenste hoogte is 


bereikt en vervolgens jaarlijks knippen om de heg op hoogte  te 
houden. 


 
 ----------------------------------------------------------- 
 
beplantingstype: gemengdehaag. 
lengte/opp.vlakte: 125 meter 
plantverband: 0,25 cm (4 per meter) 
aantal stuks: 500 stuks   
menging: groepsgewijs, 3 a 5 van dezelfde soort. 
grondbewerking: sleuf graven (bij beuken: enige humus van oude beukenhaag of 


potgrond toevoegen) 
beheer: jaarlijks knippen voor een dichte vertakking tot de gewenste hoogte is 


bereikt en vervolgens jaarlijks knippen om de heg op hoogte  te 
houden; soorten als Hondsroos en Egelantier bij voorkeur niet knippen 
maar invlechten of insteken  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 


 
 


Plantsoenlijst voor :   J van Houtum


Bosplantsoen 2 jarig matriaal ( 60-100)


Naam (ned. naam/lat. naam Totaal vak1 Beukenhaag Gemengde haag


Berk / Betula sp. 0


Beuk / Fagus sylvatica (H) (3 jarig) 300 25 200 75


Haagbeuk / Carpinus betulus(H) 75 25 50


Wintereik / Quercus pertea 100 50 50


Zwarte els / Alnus glutinosa 50 50


Gelderse roos / Viburnum opulus 50 50


Hazelaar / Corylus avellana 100 50 50


Egelantier / Rosa rubiginosa 100 50 50


Hondsroos / Rosa canina 50 50


Hulst / Ilex aquifolium 50 50


Kardinaatsmuts / Euonymus europ. 50 50


Krent / Amelanchier lamarckii 25 25


Liguster / Ligustrum vulgare (H) 125 50 75


Lijsterbes / Sorbus aucuparia 50 50


Meidoorn tweestijlig /Crat-Laevigata 50 50


Sleedoorn / Prunus spinosa 25 25


Veldesdoorn / Acer campestre(H) 100 50 50


Vogelkers / Pru nus padus 50 50


Vuilboom / Rhamnus frangula 50 50


Zoete kers / Prunus avium 50 50


Wegedoorn / Rhamnus catharticus 25 25


Totaal 


bosplantsoen 1475 775 200 500  
 
 


Laanbomen maat 10-12   Totaal 


Kleinbladige linde/ Tilia cordata 


c.v…………….. 6 


Noot/ Juglans regia   2 


        


Totaal Laanbomen     


        


Hoogstamfruit maat 8-10 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 


 
 


Hoogstamfruitbomen inclusief gegevens m.b.t. bestuiving (* = zelfbestuivend) 
 


Appel Bestuiving Aantal Peer Bestuiving Aantal 
1.Brabantse Bellefleur *,4,11 1 1. Beurre Hardy 4,3  


2.Dubbele bellefleur 4,11  2. Brederode *,1 1 


3.Glorie van Holland 5  3. Clapp’s Favourite 1,4  


4.Gravensteiner 2,9,12  4. Conference *,1,2 1 


5.Groninger kron * 1 5. Doyenne du Comice 3  


6.Jasappel 1,4,5  6. Gieser Wildeman *  


7. Lemoenappel 5,9,12  7. Juttepeer 1,3  


8.Lombarts Calville 2  8. Saint Remy 1,2,3,4  


9.Notarisappel 10,12     


10.Schone van Boskoop 3,5,12     


11.Sterappel 1,3,13     


12.Yellow trasparant 5,9,10     


13.Zoete Ermgaarde 1,11     


 


Pruim Bestuiving Aantal Kers Bestuiving Aantal 
1. Belle de Louvain * 1 1. Dubbele meikers *,2,5  


2. Eldense blauwe 5,7  2. Mierlose Zwarte 4,5  


3. Ontario *  3. Morel *  


4. Opal *  4. Udense Spaanse 1,2  


5.Reine Cl.dÓullins *,2,7  5. Varikse Zwarte 1,2  


6.Reine Cl.Verte 2,5,7  6. Hedelfinger Riesenkirsche 1  


7.Victoria *,3,5     


 


Totaal aantal hoogstamfruitbomen 5 


 
 


Overige benodigde materialen 


 
Onderdeel Totaal aantal  


Boomband + aanschuiflus 16 


Boompaal, tamme kastanje 250 cm x10 cm 16 


Groencompost 20 kg per boom Bij hoogstamfruit 
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Toelichting bestemmingsplan Herziening  


Woongebied Gemert 2011, 


Heuvel 62 Gemert 


1. Inleiding 
 


1.1 Algemeen 
 


De heer J.A.H. van Houtum (hierna: de initiatiefnemer) is voornemens de bestaande langgevelboerderij op 


het adres Heuvel 62 te Gemert (hierna: het plangebied) te slopen en deze te herbouwen op dezelfde 


locatie. 


 


Deze ontwikkeling past niet binnen de regels van het vigerend bestemmingsplan “Woongebied Gemert 


2011”. Het plangebied heeft hierin de bestemming “Agrarisch – Agrarisch bedrijf” waar een bedrijfswoning 


mogelijk met een inhoud van 750 m3. De ontwikkeling kan mogelijk worden gemaakt indien de 


bestemming wordt gewijzigd van “Agrarisch – Agrarisch bedrijf” in “Wonen”. Derhalve is een herziening van 


het bestemmingsplan noodzakelijk. 


 


Namens de initiatiefnemer is op 1 mei 2013 een verzoek ingediend bij het college van burgemeester en 


wethouders van de gemeente Gemert-Bakel voor het wijzigen van de bestemming. De gemeente heeft op 9 


december 2013 besloten in principe medewerking te willen verlenen aan dit voornemen middels een 


bestemmingsplanprocedure.  


 


Het plan wordt met een volgende halfjaarlijkse bestemmingsplanherzieningcyclus van de gemeente 


Gemert-Bakel meegenomen. 


 


1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
 


Het plangebied ligt binnen de grenzen van de gemeente Gemert-Bakel, op circa 150 meter ten westen van 


de kern Gemert. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Gemert, sectie N, nummer 3. Aan 


de noordzijde wordt het plangebied begrensd door de straat Heuvel, een van de hoofdtoegangswegen van 


de kern Gemert, richting het centrum. Aan de westkant van het plangebied ligt de N605 (West-Om). Het 


plangebied wordt in het zuiden begrensd door een burgerwoning (Heuvel 64) en een agrarisch 


woonboerderij (Heuvel 66 en 68; bestemd als “Agrarisch – Agrarisch bedrijf”). Aan de oostzijde zijn 


landbouwgronden gelegen. 


De volgende figuren geven de ligging van het plangebied weer. 
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Heuvel 62 Gemert 


 
Figuur 1: Ligging plangebied op topografische kaart 


 


 
Figuur 2: Ligging plangebied in de wijdere omgeving 


Plangebied 


 


 


Kern Gemert 


Circa 150 meter  


Plangebied 


Kern Gemert 


Circa 150 meter  
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Heuvel 62 Gemert 


 


 
Figuur 3: Ligging plangebied 


 


1.3 Opbouw bestemmingsplan 
 


Het voorliggend bestemmingsplan maakt de planologische inpassing mogelijk van de beoogde herbouw 


van de woonboerderij en de wijziging van de agrarische bestemming in een woonbestemming. Het 


bestemmingsplan biedt de benodigde juridische basis voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in het 


plangebied. 


 


Het bestemmingsplan is vervat in een verbeelding en regels en gaat vergezeld van een toelichting. Op de 


verbeelding zijn onder meer de bestemmingen van de in het plangebied begrepen gronden aangegeven. De 


regels omvatten de bestemmingsbepalingen van de verschillende bestemmingen die in het plangebied 


voorkomen. De verbeelding en regels vormen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan, de 


toelichting is van belang als beleidsdocument. 


Plangebied 
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Toelichting bestemmingsplan Herziening  


Woongebied Gemert 2011, 


Heuvel 62 Gemert 


2. Planbeschrijving 
 


2.1 Bestaande situatie 
 


Het plangebied is bestemd als “Agrarisch - Agrarisch bedrijf” en heeft een oppervlakte van 0,19 hectare. Op 


het bedrijf is geen sprake meer van agrarische activiteiten en is geen omgevingsvergunning voor de 


activiteit milieu voor het houden van dieren meer van toepassing. De agrarische bestemming is derhalve 


niet meer actueel. Een passende bestemming voor de bebouwing dient te worden gevonden.  


 


Binnen het plangebied zijn een langgevelboerderij aanwezig en enkele bijgebouwen (een bakhuis en een 


tweetal dierenverblijven); alle bebouwing verkeert in een bouwkundig slechte staat.   


 


Onderstaande figuren geven een impressie van het plangebied en de bebouwing. In bijlage 1 is een foto-


impressie van de bestaande situatie opgenomen.  


 


 
Figuur 4: Bestaande situering gebouwen Heuvel 62 
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Figuur 5: Langgevelboerderij Heuvel 62 


 


 
Figuur 6: Bestaande situatie plangebied 


 


2.2 Gewenste situatie 
 


Voorliggend bestemmingsplan heeft tot doel de herbouw van de langgevelboerderij aan de Heuvel 62 


mogelijk te maken. Voor het plangebied betekent dit het volgende. 


 


De bestaande langgevelboerderij wordt gesloopt en op de bestaande fundering teruggebouwd met 


hergebruik van bestaande cultuurhistorisch waardevolle elementen (zie paragraaf 2.3).  


 


Het bakhuisje blijft behouden op dezelfde locatie en wordt gerenoveerd (gestabiliseerd en winddicht 


gemaakt). Het huisje wordt aangewezen als gemeentelijk monument; hiertoe wordt gelijktijdig met de 


bestemmingsplanprocedure een aanwijzingstraject gestart.   


 


De sterk verouderde en in slechte staat verkerende bijgebouwen (dierenverblijven) ten zuidoosten van de 


bestaande boerderij worden gesloopt. Ten slotte wordt ten oosten van de boerderij een nieuwe 


garageberging opgericht. 


 


De volgende figuur toont de gewenste situatie. 


Plangebied 
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Figuur 7: Beoogde situatie plangebied 


 


Het perceel wordt bestemd als “Wonen”; hierop zijn de regels uit het bestemmingsplan “Woongebied 


Gemert 2011” van toepassing. De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 0,19 hectare. 


 


De woning wordt in het landschap ingepast middels een beplantingsplan. 


 


Per brief d.d. 9 december 2013 heeft de gemeente laten weten in principe medewerking te willen verlenen 


aan het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan 


Naast bouwtechnische eisen en specifieke architectonische uitvoering van de nieuw op te richten 


bebouwing betreft een van de voorwaarden dat de plaatselijke heemkundekring “De Kommanderij Gemert” 


akkoord is met het plan. Met de Heemkundekring heeft overleg plaatsgevonden over het ontwerp. Zij heeft 


onder voorwaarden een positief advies gegeven met betrekking tot de herbouw van de langgevelboerderij.   


 


2.3 Stedenbouwkundige uitwerking 
 


De bestaande langgevelboerderij Heuvel 62 maakt deel uit van de gemeentelijke lijst beeldbepalende 


panden. Dit is echter niet planologisch doorvertaald in het bestemmingsplan.  


Om deze reden heeft het college van burgemeester en wethouders, alvorens tot haar besluit te komen, de 


heemkundekring De Kommanderij Gemert en de monumentencommissie om nader advies gevraagd.  


 


Op 26 februari 2014 heeft een overleg met de Heemkundekring plaatsgevonden waarin het ontwerp is 


besproken. De Heemkundekring heeft een positief advies gegeven op het ontwerp. Het college heeft op 


basis van dit advies besloten medewerking te verlenen aan het initiatief, mits de langgevelboerderij wordt 


herbouwd op dezelfde locatie naar de oorspronkelijke bouwtekeningen en stijl, gebruik makend van de 


originele materialen. 


 


De herbouw van de bijgebouwen is tevens besproken. In het kader van de beoordeling van het ensemble 


van bebouwing is de achterliggende gedachte dat een historisch gebouw of complex aan gebouwen ook als 


zodanig beleefd moeten kunnen worden. Bij een oud cultuurhistorisch waardevol gebouw als een boerderij 


Nieuw op te 


richten garage 


  


Te slopen bijgebouwen 


  


Te herbouwen 


boerderij 


  


Te renoveren bakhuis  
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horen bijgebouwen als een bakhuis. Vanuit dit oogpunt dient het bestaande ensemble aan bijgebouwen 


gehandhaafd te blijven. 


 


De hierboven beschrevene heeft geleid tot het inrichtingsplan dat als bijlage 2 is bijgevoegd.  
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3. Beleidskader 
 


3.1 Provinciaal beleid 


 


3.1.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant 


 


De Structuurvisie ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Brabant is op 1 januari 2011 in werking 


getreden. De structuurvisie geeft een ruimtelijke vertaling van de opgaven en doelen uit de Agenda van 


Brabant. In deze structuurvisie zijn de samenhang weergegeven tussen milieu, verkeer, vervoer en water. 


Daarnaast houdt de structuurvisie rekening met het provinciale economisch, sociaal- cultureel en 


ecologisch beleid.  


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 7 februari 2014 de definitieve “Structuurvisie RO 


2010 – partiële herziening 2014” vastgesteld. Op 19 maart 2014 is deze in werking getreden.  


 


De herziening vindt zijn grondslag in de nieuwe koers die de provincie is ingeslagen met de 


vaststelling van de “Transitie van stad en platteland, een nieuwe koers” en de daarop 


gebaseerde besluitvorming. Na een op zich succesvolle aanpak van de reconstructie en het 


Programma Landelijk gebied bestond er behoefte aan een nieuwe aanpak met andere 


invalshoeken en accenten.  


 


De provincie kiest in de Structuurvisie ruimtelijke ordening voor een vitaal en mooi landelijk gebied in 


Brabant. Deze inzet is uitgewerkt in twee robuuste structuren; de structuur “landelijk gebied” en de 


“groenblauwe structuur”. In het landelijk gebied is de ontwikkeling van de landbouw van belang en 


daarnaast de ontwikkeling van andere vormen van bedrijvigheid en van natuur, landschap, recreatie en 


wonen. De provincie stimuleert hier een bepaalde menging van functies die leidt tot een sterke 


plattelandseconomie.  


In het landelijk gebied komt de ontwikkeling van agrarische bedrijven door schaalvergroting en 


intensivering steeds vaker in strijd met de doelen voor een gezonde en schone leefomgeving en behoud en 


ontwikkeling van natuur en landschap. Daarom kiest de provincie voor een integrale aanpak van de 


opgaven, waarbij multifunctioneel gebruik van het landelijk gebied uitgangspunt is. Hierbij geldt dat de 


risico’s voor de volksgezondheid verminderd moeten worden. Een snelle signalering van risico’s en het 


beheersbaar maken van de risico’s zijn daarbij van belang. Naast maatregelen op bedrijfsniveau wordt 


bezien of ook de inrichting van het landelijk gebied hieraan 


bijdraagt. Men spreekt hier over “gemengd landelijk gebied”.  


 


Binnen het landelijk gebied wil de provincie een aantal zaken bereiken, namelijk: 


 Ruimte voor een breed georiënteerde plattelandseconomie; 


 Ruimte voor agrarische ontwikkeling; 


 Versterking van het landschap. 


 


Het plangebied is gelegen binnen de zone “gemengd landelijk gebied” (zie figuur 8).  
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Figuur 8: Uitsnede kaart “Structurenkaart” Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant 


 


In deze zone is de ontwikkeling van de landbouw samen met ontwikkeling van natuur, landschap, recreatie, 


wonen, werken en zorg voor de plattelandseconomie van belang en biedt de provincie ruimte voor menging 


van deze functies. De provincie wil dat de verschillende functies zich daar in evenwicht met elkaar 


ontwikkelen.  


 


Onderhavige ontwikkeling ziet op de functie wonen en wordt op basis van de structuurvisie mogelijk 


gemaakt binnen de zone “gemengd landelijk gebied”. 


 


De uitwerking van het beleid ten aanzien van onderhavige ontwikkeling in het buitengebied is opgenomen 


in de Verordening ruimte. Deze verordening vormt de basis voor het dagelijks handelen van de 


Gedeputeerde Staten en dus voor de inzet van de instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 


 


3.1.2 Verordening ruimte Noord-Brabant 


 


Op 14 maart 2014 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de Verordening ruimte 2014 vastgesteld 


en op 19 maart 2014 is deze in werking getreden. De voorgestelde beleidsaanpassingen zijn gebaseerd op 


de Structuurvisie RO 2010 - partiële herziening 2014, die tegelijk met de Verordening ruimte 2014 is 


vastgesteld. 


 


De verordening is een uitwerking van de provinciale Structuurvisie ruimtelijke ordening en bestaat uit 


kaartmateriaal en regels waarmee gemeenten rekening moeten houden bij het opstellen van ruimtelijke 


plannen. Belangrijke onderwerpen in de Verordening ruimte zijn: 


 Ruimtelijke kwaliteit; 


 Stedelijke ontwikkelingen; 


 Natuurgebieden en andere gebieden met waarden; 


 Agrarische ontwikkelingen; 


 Overige ontwikkelingen in het landelijk gebied. 


 


Het plangebied is gelegen binnen de structuur “gemengd landelijk gebied” (zie figuur 9). Tot deze gebieden 


behoort het gebied buiten bestaand stedelijk gebied met uitzondering van de ecologische hoofdstructuur, 


ecologische verbindingszone, primaire waterkeringen, rivierbed en groenblauwe mantel. De provincie geeft 


binnen deze gebieden ruimte aan de gemeenten om zelf aan te geven welke ontwikkelmogelijkheden er 


zijn voor een gevarieerde plattelandseconomie en in welke gebieden het agrarische gebruik prevaleert. 


Functies die niet passen bij het gewenste ontwikkelingsperspectief worden in de bestemmingsplannen 


Plangebied 
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uitgesloten. Om de ruimte voor de agrarische sector ook naar de toekomst toe te bewaren, is het wenselijk 


strijdige functies te beperken. Het mengen van functies voor een sterke plattelandseconomie wordt 


gestimuleerd. Hierbij is vooral de ontwikkeling van landbouw van belang, naast andere vormen van 


bedrijvigheid, natuur, landschap, recreatie en wonen.  


 


  
Figuur 9: Uitsnede kaart “Structuren” Verordening ruimte 2014 


 


Onderstaande regels uit de Verordening Ruimte (kwaliteitsverbetering van het landschap en wonen in het 


gemengd landelijk gebied) zijn van toepassing op de beoogde ontwikkeling. 


 


Kwaliteitsverbetering van het landschap 


In artikel 3.2 van de Verordening ruimte 2014 wordt verplicht gesteld dat ruimtelijke ontwikkelingen in het 


buitengebied bij moeten dragen aan de verbetering van de kwaliteit van het landschap. Deze zogenaamde 


landschapsinvesteringsregeling is van toepassing op alle ontwikkelingen in het buitengebied die in strijd 


zijn met het geldende wijzigingsplan, maar waaraan vanuit ruimtelijke overwegingen toch medewerking kan 


worden verleend. De verplichting om de kwaliteit te verbeteren komt bovenop de “basis”-verplichting om te 


zorgen voor de (handhaving) van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.  


 


De provincie Noord-Brabant heeft in 2011 de handreiking “Kwaliteitsverbetering van het landschap; de 


rood-met-groenkoppeling” opgesteld.  


Het principe “kwaliteitsverbetering van het landschap” houdt in dat er ontwikkelingsruimte wordt geboden 


mits deze tevens gepaard gaat met maatregelen die het landschap – in brede zin – versterken. Dit kan 


onder andere door landschapelementen aan te leggen maar ook door specifieke aandacht te schenken 


aan de kwaliteit van de op te richten bebouwing of door behoud van cultuurhistorisch waardevolle 


elementen.  


De provincie acht het wenselijk dat de rood-met-groenkoppeling in de hele provincie op uniforme wijze 


wordt toegepast. Er dienen dan ook afspraken te worden gemaakt met gemeenten over te toepassing 


ervan en de omvang van de basisinspanning die de gemeenten hanteren. Hiertoe heeft de provincie per 


categorie ontwikkeling een percentage van de waardevermeerdering van de grond (door een planologische 


maatregel) vastgesteld dat minimaal kan worden geïnvesteerd in maatregelen om de kwaliteit van het 


landschap te verbeteren. Voor bijvoorbeeld uitbreiding van een bestemming is dit percentage gesteld op 


20%.  


Belangrijke voorwaarde om de rood-met-groenkoppeling toe te passen is dat gemeenten over een 


kwalitatief kader beschikken waarin is aangegeven welke landschapsambities er voor een gebied zijn 


(zoals ontwikkelingsvisies of landschapsbeleidsplannen).  


 


Hiernavolgend zijn de regels met betrekking tot de kwaliteitsverbeteringseis weergegeven en wordt in 


cursief onderbouwd of aan de regels wordt voldaan.  


 


Plangebied 
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1. Een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk maakt, 


bepaalt dat die ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een fysieke verbetering van de aanwezige of 


potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie of van de extensieve 


recreatieve mogelijkheden van het gebied of de omgeving; 


In onderhavig plan dient de kwaliteitsverbetering van het landschap te worden gezocht in de 


landschappelijke inpassing van de beoogde ontwikkeling in de omgeving en de uitvoering van boerderij in 


de voor deze streek zo kenmerkende bouwstijl.  


 


2. De toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid bevat een verantwoording: 


a. van de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde verbetering financieel, juridisch en feitelijk is geborgd; 


 


Financiële verankering 


Een berekening te worden gemaakt van de investering die gedaan wordt in maatregelen ter verbetering 


van het landschap als tegenprestatie voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. De regeling bepaalt dat 


voor ontwikkelingen in het buitengebied ten minste 20% van de waardevermeerdering als gevolg van de 


planologische maatregel geïnvesteerd dient te worden voor kwaliteitsverbetering van het landschap.  


 


De waardevermeerdering door de bestemmingswijziging (“Agrarisch – Agrarisch bedrijf” naar “Wonen”) 


bedraagt € 294.500,-. 


 


Conform de regeling (20% van de waardevermeerdering van de grond) houdt dit in dat in onderhavige 


planopzet volstaan moet worden met een landschappelijke tegenprestatie (kwaliteitsverbetering) die te 


waarderen is op € 58.900,-.  


 


Binnen het plangebied wordt een kwaliteitsverbetering toegepast in de vorm van een investering in de 


aanleg van erfbeplanting en landschapselementen om de functieverandering in de omgeving in te passen 


(investering in aanschaf en aanleg van de beplanting (bomen, struweelbeplanting, hagen en 


hoogstamfruitbomen) en het beheer/onderhoud van de beplanting). Het beplantingsplan is bijgevoegd als 


bijlage 2. Deze investering bedraagt € 10.688,77. 


 


Anderzijds wordt een investering gedaan in het terugbrengen van de cultuurhistorisch waardevolle 


elementen in de te herbouwen boerderij. Ten aanzien van deze laatste investering worden bijvoorbeeld de 


originele bakstenen, dakpannen en onderdelen van de eiken kapconstructie hergebruikt, het bakhuisje 


gerenoveerd en de beeldengroep “Vlucht naar Egypte” teruggeplaatst. De investering hierin bedraagt € 


89.248,70,-. 


 


De totale investering die wordt gedaan om de kwaliteit van het landschap te verbeteren bedraagt in totaal 


€ 99.937,47. 


Hiermee wordt ruim aan de minimale vereiste basisinspanning van voldaan.  


 


In bijlage 5 is een onderbouwing van de berekening van de investering voor landschapsverbetering 


opgenomen. 


 


Juridisch en feitelijk 


De kwaliteitsverbetering van het landschap dient juridisch te worden vastgelegd. Privaatrechtelijk wordt 


deze verankerd in een ontwikkelingsovereenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente. Daarmee is 


ook de feitelijke waarborging van de kwaliteitsverbetering van het landschap verzekerd.  


 


b. dat de in het eerste lid bedoelde verbetering past binnen de hoofdlijnen van het te voeren ruimtelijk 


beleid voor dat gebied. 


De verbetering van de kwaliteit van het landschap past binnen het beleid van de gemeente. 


 


3. De in het eerste lid bedoelde verbetering kan mede betreffen: 







12 


Toelichting bestemmingsplan Herziening  


Woongebied Gemert 2011, 


Heuvel 62 Gemert 


a. de landschappelijke inpassing van bebouwing, voor zover expliciet vereist op grond van deze 


verordening; 


b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan de 


versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land; 


c. activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen; 


d. het wegnemen van verharding; 


e. het slopen van bebouwing; 


f. een fysieke bijdrage aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur en ecologische 


verbindingszones. 


De verbetering wordt in onderhavig plan aangebracht in de vorm van landschappelijke inpassing van de 


ontwikkeling in het buitengebied en een investering in extra werkzaamheden betreffende het terugbrengen 


van cultuurhistorisch waardevolle elementen bij de herbouw van de langgevelboerderij en renovatie van 


het bakhuis. Er worden enerzijds landschapselementen toegevoegd die de landschapsstructuur versterken 


en anderzijds activiteiten die gericht zijn op het herstel en behoud van cultuurhistorisch waardevolle 


elementen.  


 


4. Indien een kwaliteitsverbetering als bedoeld in het eerste lid niet is verzekerd, wordt het 


bestemmingsplan slechts vastgesteld indien een passende financiële bijdrage in een landschapsfonds is 


verzekerd en wordt over de werking van dat fonds regelmatig verslag gedaan in het regionaal ruimtelijk 


overleg. 


In onderhavig initiatief is kwaliteitsverbetering van het landschap reeds financieel, juridisch en feitelijk 


verzekerd, waardoor een financiële bijdrage in het landschapsfonds niet nodig is.  


 


Het initiatief voldoet aan de regels met betrekking tot kwaliteitsverbetering van het landschap. 


 


Wonen in gemengd landelijk gebied  


In artikel 7.7 van de Verordening ruimte 2014 zijn regels opgenomen met betrekking tot wonen binnen 


gemengd landelijk gebied.  


 


1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in gemengd landelijk gebied bepaalt dat: 


a. nieuwbouw van een bedrijfs- of burgerwoning en van solitaire recreatiewoningen is uitgesloten; 


Niet van toepassing; het betreft de herbouw van een langgevelboerderij en de wijziging van een agrarische 


bestemming naar een woonbestemming.    


 


b. zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen, al dan niet solitaire recreatiewoningen en andere niet voor 


bewoning bestemde gebouwen is uitgesloten. 


Niet van toepassing. 


 


2. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in de nieuwbouw van ten hoogste één 


bedrijfswoning ten behoeve van een op grond van deze verordening toegelaten bedrijf binnen het bij dat 


bedrijf behorende bouwvlak of bestemmingsvlak mits de toelichting een verantwoording bevat waaruit blijkt 


dat: 


a. de noodzaak vanwege de aard van de bedrijfsvoering aanwezig is; 


b. de noodzaak van deze nieuwbouw niet het gevolg is van een eerder aanwezig, doch afgestoten 


bedrijfswoning; 


Niet van toepassing; het betreft geen oprichting van een bedrijfswoning.  


 


3. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in: 


a. de bouw van een woning ter vervanging van een bestaande woning binnen het daartoe aangewezen 


bouwen bestemmingsvlak, mits is verzekerd dat: 


I. de bestaande woning feitelijk wordt opgeheven; 


II. overtollige bebouwing wordt gesloopt; 
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Onderhavige ontwikkeling betreft de herbouw van een karakteristieke langgevelboerderij en behoud van 


het bijbehorende bakhuis. Het pand is planologisch niet bestemd als beeldbepalend, maar staat wel op de 


lijst van beeldbepalende panden. Gezien de slechte bouwkundige staat van het pand heeft het college van 


burgemeester en wethouders, op basis van advies van de heemkundekring “De Kommanderij Gemert”, 


besloten tot herbouw van de boerderij op dezelfde locatie waarbij de oorspronkelijke bouwtekening en 


hergebruik van materialen en elementen als basis gelden.  


 


b. de vestiging van of de splitsing in meerdere woonfuncties in cultuurhistorisch waardevolle bebouwing 


indien dit is gericht op het behoud of herstel van deze bebouwing. 


Het huidige pand is aangewezen als beeldbepalend. Echter, het pand bevindt zich in een zeer slechte 


bouwkundige staat. Derhalve is besloten tot herbouw van de langgevelboerderij in plaats van renovatie. De 


cultuurhistorisch waardevolle elementen worden teruggebracht in de nieuwbouw; de oorspronkelijke stijl 


en vormgeving komen terug in het ontwerp en materialen en elementen worden hierin hergebruikt. 


Daarnaast worden de sterk verouderde bijgebouwen gesloopt. Het bakhuisje wordt gerenoveerd en 


daarmee in ere hersteld. 


 


4. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid kan voorzien in het gebruik van een voormalige 


bedrijfswoning als burgerwoning, mits is verzekerd dat: 


a. er geen splitsing in meerdere woonfuncties plaatsvindt; 


b. overtollige bebouwing wordt gesloopt. 


De voormalige agrarische bedrijfswoning wordt herbestemd als burgerwoning. Er vindt geen splitsing in 


meerdere woonfuncties plaats.  


 


5. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid kan voorzien in een éénmalige vergroting van de 


inhoud van een solitaire recreatiewoning met ten hoogste 10 % van de op grond van het per 1 maart 2011 


geldende bestemmingsplan toegelaten inhoud. 


Niet van toepassing. 


 


Onderhavige ontwikkeling past binnen de regels van de Verordening ruimte 2014. 


 


3.2 Gemeentelijk beleid 
 


3.2.1 Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2010-2020 


 


De Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2010-2020 is in juni 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. De 


belangrijkste aanleiding voor het opstellen van de structuurvisie is de wijziging van de Wet ruimtelijke 


ordening in 2008. De structuurvisie is een instrument dat door het gemeentebestuur wordt gehanteerd om 


veranderingen in de juiste richting te sturen. De visie dient als beoordelingskader voor wensen en 


ontwikkelingen die spelen in de gemeente Gemert-Bakel op het gebied van wonen, werken, landbouw, 


recreëren, welzijn en natuur. 


 


Ten aanzien van wonen in het buitengebied is in de structuurvisie opgenomen dat er ruimte is voor de 


ontwikkeling van “landelijk wonen” in het buitengebied, onder andere op basis van de regeling “ruimte-


voor-ruimte”. Dit kan in de kernrandzones en op bepaalde locaties in het gebied tussen de kernen. De 


planlocatie is gelegen in de zone “primair woon- en leefgebied” waar landelijk wonen mogelijk wordt 


gemaakt (zie figuur 10).  
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Figuur 10: Uitsnede kaart Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2010-2020 


 


3.2.2 Afwegingskader woningbouw kernranden en buitengebied gemeente Gemert-Bakel 


 


De gemeente Gemert-Bakel heeft een ruimtelijk en planologisch afwegingskader opgesteld voor 


woningbouwmogelijkheden in de kernrandzones en het buitengebied in het algemeen. Het kader behelst 


geen nieuw beleid, maar een inventarisatie van ruimtelijke en planologische uitgangspunten zoals deze nu 


gelden en toegepast worden. Het wordt gebruikt als toetsingsinstrument bij woningbouw die hoofdzakelijk 


onder de ruimte-voor-ruimteregeling en de rood-voor-groenregeling vallen. De gemeenteraad van Gemert-


Bakel heeft deze op 5 april 2012 ter kennisgeving aangenomen. 


 


Het plangebied is gelegen binnen de zone “gehucht of cluster” (zie figuur 11 en 12).  


 


 
Figuur 11: Uitsnede kaart “Afwegingskader woningbouw” 


 


Plangebied 


Plangebied 
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Figuur 12: Uitsnede kaart “Afwegingskader woningbouw” 


 


In het Afwegingskader zijn gehuchten en clusters aangemerkt als gebieden die zijn aangewezen voor 


(mogelijke) rode ontwikkelingen. Onderhavige ontwikkeling past hierbinnen.  


 


3.2.3 Bestemmingsplan “Woongebied Gemert 2011” 


 


Op het plangebied is het bestemmingsplan “Woongebied Gemert 2011” van de gemeente Gemert-Bakel 


van toepassing. Dit plan is op 29 juni 2011 door de gemeenteraad vastgesteld.  


Het perceel heeft in dit bestemmingsplan de enkelbestemming “Agrarisch – Agrarisch bedrijf” en 


dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 5” met de aanduiding“specifieke bouwaanduiding – vrijstaand 


1” (zie figuur 13). 


 


  
Figuur 13: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Woongebied Gemert 2011”  


 


Plangebied 


Plangebied 
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De gewenste ontwikkeling past niet binnen de regels van het vigerend bestemmingsplan. Binnen de 


bestemming “Agrarisch – Agrarisch bedrijf” is slechts een bedrijfswoning mogelijk met een inhoud van 750 


m3. De ontwikkeling kan mogelijk worden gemaakt indien de bestemming wordt gewijzigd van “Agrarisch – 


Agrarisch bedrijf” in “Wonen”. Derhalve is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. 


 


Per brief d.d. 9 december 2013 heeft de gemeente laten weten in principe medewerking te willen verlenen 


aan het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: 


1) De herbouw van de boerderij op dezelfde locatie (rooilijn) op basis van de oorspronkelijke stijl en 


bouwtekeningen conform het advies van heemkundekring “De Kommanderij Gemert” en de wens 


van de initiatiefnemer; 


2) De boerderij wordt herbouwd op basis van de oorspronkelijke bouwtekening, met inbegrip van 


hergebruik van materialen, dezelfde maatvoering van kozijnen, kleurstelling, metsel- en voegwerk; 


De boerderij wordt op basis van de bestaande bouwmassa op dezelfde locatie herbouwd, op basis 


van de oorspronkelijke stijl en bouwtekeningen, zoals de Heemkundekring dit heeft geadviseerd. 


Hierbij worden de oorspronkelijke elementen als de originele bakstenen, dakpannen, onderdelen 


van de eiken kap- en draagconstructie en het voordeurkozijn met twee stuks stalpoorten 


teruggebracht, het bakhuisje gerenoveerd en de beeldengroep “Vlucht naar Egypte” 


teruggeplaatst. Tevens krijgt het dak een karakteristieke rieten dakbedekking zoals dit was in 


1905. 


Voor een uitgebreide onderbouwing wordt verwezen naar paragraaf 4.3.1. 


 


3) Ingestemd wordt met de wijziging van de bestemming “Agrarisch” naar de bestemming ‘Wonen” 


waarbij het mogelijk wordt het woongedeelte te verruimen mits voldaan wordt aan de gestelde 


eisen (onder andere goedgekeurd akoestisch onderzoek etc.) en onder voorwaarden dat: 


- De nieuwe woning binnen het bouwvlak wordt gebouwd; 


- Er geen splitsing in meerdere woonfuncties plaatsvindt; 


- Overtollige bebouwing wordt gesloopt. 


De nieuwe woning wordt binnen het bestaande bouwvlak op de plaats van de bestaande fundering 


herbouwd. Er vindt geen splitsing in meerdere woonfuncties plaats. De bestaande bebouwing 


wordt gesloopt en volledig herbouwd (inclusief bijgebouwen). Het ensemble aan gebouwen wordt 


hiermee in tact gelaten. 


 


4) Na aanlevering van de benodigde planstukken en de uitvoering van nader gestelde voorwaarden 


door de initiatiefnemer, het plan in een eerste volgende herziening van het bestemmingsplan 


“Gemert-Bakel, Stedelijke gebieden” op te nemen; 


5) Een planschadeverhaalsovereenkomst en een exploitatieovereenkomst op te stellen; in de 


exploitatieovereenkomst kwalitatieve verplichtingen op te nemen waarin de initiatiefnemer zich 


conformeert aan de gemaakte afspraken, vernoemd in punt 1 en 2; 


6) Het principebesluit is gedurende één jaar van toepassing. 


 


Aanvullend op dit besluit heeft het college op 30 september 2014 een besluit met deels gewijzigde  


voorwaarden genomen. Hieronder wordt een overzicht gegevens van het totaal aan voorwaarden: 


 


1) Het bakhuisje dient op dezelfde locatie worden behouden en beschermd. Onder beschermd wordt 


verstaan: het bakhuisje te stabiliseren en weer- en wind dicht te maken. Ten behoeve hiervan 


wordt aan aanwijzingstraject tot een gemeentelijke monument gestart; 


2) De bestaande bakstenen en dakpannen worden hergebruikt voor de herbouw; 


3) De bestaande eikenhouten dak- en draagconstructies worden gedeeltelijk hergebruikt; 


4) De beeldengroep “Vlucht naar Egypte” wordt teruggeplaatst; 


5) In de nieuwe boerderij wordt het voordeurkozijn met voordeur en de twee stalpoorten naar 


voorbeeld van de oorspronkelijke boerderij uit 1905 teruggebracht; 


6) Het dak van de nieuwe boerderij wordt voorzien van rieten dakbedekking naar voorbeeld van de 


oorspronkelijke boerderij uit 1905; 







17 


Toelichting bestemmingsplan Herziening  


Woongebied Gemert 2011, 


Heuvel 62 Gemert 


7) In de nieuwe boerderij wordt het siermetselwerk, rollagen, strekkenlagen en dunne lint- en 


stootvoegen naar voorbeeld van de oorspronkelijke boerderij uit 1905 teruggebracht; 


8) Door middel van het goedgekeurde beplantingsplan wordt het omliggende erf ingericht als 


historisch boerenerf met hagen en hoogstamfruitbomen; 


9) De investering die wordt gedaan om de cultuurhistorisch waardevolle elementen en kenmerken 


terug te brengen en te herstellen in de nieuwe boerderij wordt gebruikt in het kader van de 


kwaliteitsverbetering van het landschap; 


10) Overtollige bebouwing wordt gesloopt. 


 


Onderhavig plan voldoet aan bovenstaande voorwaarden.  
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4. Ruimtelijke aspecten 
 


4.1 Flora en Fauna 
 


In zijn algemeenheid is bij ruimtelijke ingrepen sprake van directe, indirecte, tijdelijke en permanente 


effecten. Onder directe effecten worden effecten verstaan waarmee planten en dieren rechtstreeks te 


maken krijgen als gevolg van de nieuwbouw van de woning. Verlies van habitat en kwaliteit zijn directe 


effecten en bovendien permanent. Indirecte effecten betreffen onder andere verstoring, waarbij de 


aanwezigheid van mensen, licht en geluid een rol speelt. Verstoring tijdens de bouwwerkzaamheden zijn 


tijdelijk, maar verstoringen kunnen ook een permanent karakter hebben. 


 


De toets in het kader van de soortenbescherming is geregeld in de Flora- en faunawet. Deze wet regelt de 


bescherming en instandhouding van planten- en diersoorten die in het wild voorkomen. Daarnaast dienen 


alle in het wild levende planten en dieren in principe met rust worden gelaten. 


Eventuele schade aan in het wild levende planten en dieren dient beperkt te worden middels het nemen 


van mitigerende maatregelen. Als mitigatie niet voldoende is om schade te voorkomen is het verplicht de 


resterende schade te compenseren. 


 


De bouwactiviteiten voor de herbouw van de woning op de locatie Heuvel 62 zorgen voor een tijdelijke 


verstoring van de directe omgeving. Permanente verstoring door menselijke activiteiten, zoals licht en 


geluid, zullen beperkt blijven tot het plangebied. 


 


In relatie tot de Flora- en Faunawet kan over het plangebied het volgende worden opgemerkt: 


 De locatie is gelegen in de kernrandzone van de kern Gemert, waar een menging van functies 


mogelijk wordt gemaakt, waaronder wonen; 


 De naaste omgeving heeft geen kenmerkende specifieke natuurwaarden die planologisch zijn 


vastgelegd in het vigerende bestemmingsplan “Woongebied Gemert 2011” die in stand dienen te 


worden gehouden of extra zorg behoeven. Ook liggen de gebieden behorende tot de ecologische 


hoofdstructuur op ruime afstand van het plangebied (zie figuur 14);  


 De omliggende landerijen zijn (al 25 jaar of langer) in gebruik als bouw- en grasland. Het is zeer 


onwaarschijnlijk dat hier beschermde soorten bevatten omdat er elk jaar nieuwe gewassen worden 


geteeld en de graslanden worden beweid. Door de intensieve bemestingswerkzaamheden en 


bewerking van het land is het zeer onwaarschijnlijk dat beschermde vaatplanten voorkomen. 


 Door middel van het aanbrengen van erfbeplanting wordt onderhavige ontwikkeling 


landschappelijk ingepast. De erfbeplanting sluit aan bij de bestaande structuren en 


gebiedssoorten en draagt bij aan een aantrekkelijkere leefomgeving voor eventueel voorkomende 


soorten. 
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Figuur 14: Ligging ecologische hoofdstructuur  


 


De geplande activiteiten leiden niet tot overtredingen van de Flora- en Faunawet. De ontwikkeling heeft 


geen effecten op beschermde dier- en plantensoorten.  


 


Een ontheffing in de zin van artikel 75 van de Flora- en faunawet is dan ook niet noodzakelijk. 


 


4.2 Landschappelijke inpassing  
 


Ten behoeve van de landschappelijke inpassing wordt erfbeplanting aangebracht. Bij de realisatie wordt 


aansluiting gezocht bij het beeldkwaliteitplan landelijk gebied Gemert-Bakel. 


 


De gemeente Gemert-Bakel heeft een beeldkwaliteitplan opgesteld voor het buitengebied. Dit plan bevat 


richtlijnen hoe de bebouwing zoals geregeld in het bestemmingsplan eruit zou moeten zien zodat een 


gewenste omgevingskwaliteit gerealiseerd kan worden. Deze richtlijnen zijn van toepassing indien zich 


nieuwe ontwikkelingen voordoen.  


 


Uitgangspunt van het beeldkwaliteitplan is om bij ontwikkelingen in het landelijke gebied gebiedsgericht in 


te zetten op behoud, versterking en ontwikkeling van het landschap en de omgevingskwaliteit en de sociaal 


en economische kwaliteit van het landelijke gebied. 


 


Het plangebied ligt in “occupatiegebied”, dat gekenmerkt wordt door de oude dorpen en ontginningen (zie 


figuur 15). De eerste ontginningen hebben vanaf de Middeleeuwen plaatsgevonden vanuit de 


dekzandruggen ten westen van de breukzone. De historische kernen van Handel, Gemert, De Mortel en 


Bakel bepalen het beeld van deze occupatie-as.  


 


De belangrijkste landschappelijke structuurdragers worden gevormd door de dekzandruggen en de 


beeklopen. De dorpen langs de occupatie-as worden allen gekenmerkt door oude bouwlanden, hoofdwegen 


met historische bebouwingspatronen en karakteristieke, vaak monumentale bebouwing. Het reliëf en de 


talrijke waterlopen die de occupatie-as doorsnijden hebben gezorgd voor een bochtig patroon van hoofd- en 


secundaire wegen en perceelindeling. De fijnmazigheid van de percelering is het gevolg van de lange 


ontstaansgeschiedenis van het gebied waarin percelen steeds verder zijn verdeeld door verkoop of 


overerving. Karakteristiek aan het agrarisch gebied zijn de oude/bolle akkercomplexen afgewisseld door 


kampontginningen.  


 


Ondanks de oorspronkelijke fijnmazige percelering vormen de oude bouwlanden een open ruimte 


doorsneden met zandpaden, deels omzoomd door houtwallen en boerderijen met singelbeplanting. Dit 


Plangebied 
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geeft het gebied een kleinschalig karakter met een grote diversiteit aan bebouwing en verweving van 


functies.  


 


 
Figuur 15: Ligging plangebied Beeldkwaliteitplan landelijk gebied Gemert-Bakel  


 


In het occupatiegebied wordt gestreefd naar versterking van de ruimtelijke afwisseling van het 


oorspronkelijke en nog herkenbare kampen- en essenlandschap. Voor de oude akkers (essen) geldt dat 


deze als ruimtelijke eenheid herkenbaar moet blijven. Dit betekent concreet een open akker met 


bebouwing en beplanting langs de randen. Voor de overige gebieden in het gebied dat ontstaan is door de 


kampontginningen is het streven gericht op het herstellen en versterken van de beslotenheid van het 


landschap. Dit betekent concreet dat de bebouwing gekoppeld wordt aan de weg en dat de kavelgrens- en 


erfbeplantingen gehandhaafd en versterkt moeten worden.  


 


Op landschapsniveau wordt gezocht naar versterking van het mozaïekpatroon dat het kampenlandschap zo 


kenmerkt en waarbij zelden rechte hoeken zijn. Uiteraard heeft het patroon tegenwoordig een grotere 


schaal overeenkomstig het moderne agrarische gebruik. Waar mogelijk zouden de perceelsranden 


geaccentueerd kunnen worden met houtwallen en hakhoutsingels. De bestaande beken en lopen moeten –


analoog aan het mozaïekpatroon- de ruimte houden/krijgen om te (her)meanderen.  


 


De oude akkers moeten hun openheid behouden. De bebouwing moet niet de oude akker op uitbreiden 


maar juist langs de randen. Rondom de oude akkers kunnen de perceelsranden eveneens versterkt 


worden door behoud en ontwikkeling van houtwallen en doornstruiken.  


 


Het streven is het gebruik van de agrarische gronden te behouden voor weiland en akkers.  


Bij de ontwikkeling van gebiedseigen soorten bosjes, struwelen en houtsingels worden ook de biotopen van 


het occupatiegebied hersteld en versterkt. Gestreefd wordt naar een biotoop van bomen en struiken die 


een droge en voedselrijke bodem nodig hebben.  


 


Op kavelniveau moet aansluiting gezocht worden bij het bestaande karakter van de omgeving; 


mozaïekpatroon met besloten karakter van het kampenlandschap of open karakter van de oude akkers. De 


inrichting van het erf vertoont overeenkomst met die van de bebouwingscomplexen in het beekdalgebied. 


Dit betekent zowel voor de bouw van bijgebouwen dat deze georiënteerd zijn met de nok loodrecht op de as 


van de weg. De bijgebouwen hebben een langwerpige vorm en hebben naar verhouding meer dak dan 


gevel. Het gebouw dient een zadeldak te hebben om een ondergeschikte vorm te krijgen ten opzichte van 


de woning. Gestreefd wordt naar een type woning die past bij de karakteristieke type boerderijen in dit 
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gebied, te weten verschillende typen lang- en kortgevelboerderijen met de nok evenwijdig aan de weg. De 


woonbebouwing staat op het erf ruim voor de bijgebouwen. De woning heeft een steilere dakhelling dan de 


bijgebouwen en is opgetrokken uit traditionele bouwmaterialen. Dit betekent concreet dat voor de daken 


donkere gebakken dakpannen, en dat voor de gevels donkere rode bakstenen en donker bewerkt hout 


gebruikt worden. 


  


Op het erf dient de beplanting bij de kavel- en biotoopstructuur van het occupatiegebied aan te sluiten. Dat 


betekent dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de voorkant en de achterkant van het erf. 


Hierbij zijn hagen, een boomgaard, een moestuin, een pluktuin, een bleekveld (grasveld) hakhoutsingel of -


bosjes bruikbare elementen. Op de perceelsgrens staan houtwallen in combinatie met een droog valleitje 


dat mede functioneert voor de waterinfiltratie in het kader van water-neutraal bouwen.  


 


De richtlijnen op kavelniveau voor de inpassing van nieuwe ontwikkelingen die in het beeldkwaliteitsplan 


worden aangegeven betreffen voor de erfbeplanting herstel en behoud van de oorspronkelijke structuren 


die in de occupatiezone voorkomen. Belangrijk is hierbij dat er een duidelijk onderscheid wordt 


aangebracht tussen voorkant-achterkant erf. Bij het aanbrengen van beplanting moet worden gedacht aan 


elementen die aan sluiten bij de oorspronkelijke elementen van het gebied zoals hagen, een boomgaard, 


een moestuin, pluktuin, bleekveld (gras), hakhout-singel of bosje. Daarnaast kan gedacht worden aan het 


aanleggen van een houtwal in combinatie met een droog valleitje bij nieuwbouw.  


 


Voor het oprichten van bebouwing geldt dat deze in het algemeen moet aansluiten bij het bestaande 


karakter van de omgeving waar bij er in verhouding meer dak dan gevel moet zijn, enkelvoudige 


hoofdvormen en in bebouwingsclusters dienen bouwvolumes te worden afgewisseld.  


 


Voor het oprichten van woonbebouwing gelden extra richtlijnen ten aanzien van dakhelling. 


Woonbebouwing moet een rol spelen in de het straatbeeld, garages en bergingen opnemen in de 


bouwmassa van de woning detaillering. Daarbij is de asymmetrische indeling van de langgevel belangrijk.  


 


Bij de herbouw van de woning aan de Heuvel wordt de vormgeving aangehouden op basis van de 


oorspronkelijke bouwtekening, waarbij de bestaande materialen worden hergebruikt.  


De beoogde ontwikkeling wordt landschappelijk ingepast op basis van de richtlijnen uit het 


beeldkwaliteitplan. Zowel de situering als de architectuur van de bebouwing worden hierop afgestemd. 


 


Een beplantingsplan is opgesteld door Brabants Landschap (zie bijlage 2). Hierin wordt gebruik gemaakt 


van struweelbeplanting, de aanleg van een hoogstamfruitboomgaard, hagen en bomenrijen. Deze opzet 


sluit aan bij de oorspronkelijke landschapsstructuren en –elementen die van oudsher voorkomen in het 


gebied.  


 


4.3 Cultuurhistorie en archeologie 
 


4.3.1 Cultuurhistorische waarden 


 


Volgens Cultuurhistorische Waardenkaart 2010 van de provincie Noord-Brabant is het plangebied gelegen 


binnen de regio van cultuurhistorische belang “Peelrand” (zie figuur 16). De Peelrand bestaat uit een ring 


van middeleeuwse dorpen op enige afstand van het voormalige veengebied van De Peel. Deze oude dorpen 


worden gekenmerkt door akkercomplexen, schaarse groenlanden en voormalige heidevelden. De 


heidevelden zijn in de negentiende en twintigste eeuw ontgonnen en grotendeels omgezet in 


landbouwgrond, waardoor er een waardevol mozaïek is ontstaan van oude en jonge ontginningen. Het doel 


binnen deze regio is onder andere het behoud door ontwikkeling of versterking van de samenhang van de 


dragende structuren van de regio en het verder ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief 


ontsluiten van de aanwezige cultuurhistorische waarden van de Peelrand in hun samenhang.  
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De wegen Heuvel en een deel van de West-Om zijn aangemerkt als lijnen van redelijk hoge 


cultuurhistorische waarde.  


 


Het pand Heuvel 62 is in de categorie “overige bouwkunst” aangewezen als een straatbeeldtyperend pand 


met cultuurhistorische waarde uit 1900. Het pand bezit een aantal elementen, zowel intern als extern, die 


cultuurhistorisch waardevol zijn (zesruits schuifvensters, opgeklampte deur met gedeeld bovenlicht, 


opgeklampte deeldeuren, in de langgevel een kistkapel, opkamer, bakhuis op erf). 


 


 
Figuur 16: Uitsnede Cultuurhistorische Waardenkaart 2010 provincie Noord-Brabant 


 


Motivering herbouw 


Het pand Heuvel 62 is een beeldbepalend pand (op basis van de gemeentelijke cultuurhistoriekaart, 


vastgesteld op 28 januari 2010). Het pand verkeert echter in een bouwkundig zeer slechte staat. Derhalve 


is het initiatief ontstaan de boerderij volledig te herbouwen op basis van de oorspronkelijke 


bouwtekeningen op de plaats van de bestaande fundering, met behoud en herstel van de 


cultuurhistorische waardevolle elementen. 


De volgende maatregelen worden getroffen ter compensatie van de cultuurhistorische waarden: 


 


1) De boerderij wordt op exact op dezelfde historische bouwlocatie herbouwd;   


2) Het bakhuisje wordt op dezelfde locatie worden behouden en beschermd. Onder beschermd wordt 


verstaan: het bakhuisje te stabiliseren en weer- en wind dicht te maken. Ten behoeve hiervan wordt 


aan aanwijzingstraject tot een gemeentelijke monument gestart; 


3) De bestaande bakstenen en dakpannen worden hergebruikt voor de herbouw;  


4) De bestaande eikenhouten dak- en draagconstructies worden gedeeltelijk hergebruikt; 


5) De beeldengroep “Vlucht naar Egypte” wordt teruggeplaatst; 


6) In de nieuwe boerderij wordt het voordeurkozijn met voordeur en de twee stalpoorten naar voorbeeld 


van de oorspronkelijke boerderij uit 1905 teruggebracht; 


7) Het dak van de nieuwe boerderij wordt voorzien van rieten dakbedekking naar voorbeeld van de 


oorspronkelijke boerderij uit 1905; 


8) In de nieuwe boerderij wordt het siermetselwerk, rollagen, strekkenlagen en dunne lint- en stootvoegen 


naar voorbeeld van de oorspronkelijke boerderij uit 1905 teruggebracht; 


9) Door middel van het goedgekeurde beplantingsplan wordt het omliggende erf ingericht als historisch 


boerenerf met hagen en hoogstamfruitbomen; 


Plangebied 


Lijn van redelijk 


hoge waarde 
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10) De investering die wordt gedaan om de cultuurhistorisch waardevolle elementen en kenmerken terug 


te brengen en te herstellen in de nieuwe boerderij wordt gebruikt in het kader van de 


kwaliteitsverbetering van het landschap; 


11) Overtollige bebouwing wordt gesloopt. 


 


Op deze manier wordt het verlies aan de oorspronkelijke cultuurhistorische waarden van de boerderij 


gecompenseerd en gedeeltelijk hersteld. De authenticiteit van de bestaande gevelboerderij wordt zo goed 


als mogelijk teruggebracht. Na realisatie van de herbouw wordt de boerderij op de gemeentelijke 


cultuurhistoriekaart verwerkt.  


 


De Heemkundekring en monumentencommissie hebben onder voorwaarden een positief advies gegeven 


op het ontwerp. Deze voorwaarden zijn hierboven als maatregelen opgesomd. Het college heeft op basis 


van dit advies besloten medewerking te verlenen aan het initiatief, mits de langgevelboerderij wordt 


herbouwd op dezelfde locatie naar de oorspronkelijke bouwtekeningen en stijl, gebruik makend van de 


originele materialen. 


 


De herbouw van de bijgebouwen is tevens besproken. In het kader van de beoordeling van het ensemble 


van bebouwing is de achterliggende gedachte dat een historisch gebouw of complex aan gebouwen ook als 


zodanig beleefd moeten kunnen worden. Bij een oud cultuurhistorisch waardevol gebouw als een boerderij 


horen bijgebouwen als een bakhuis. Vanuit dit oogpunt dient het bestaande ensemble aan bijgebouwen 


gehandhaafd te blijven. 


 


De investering die wordt gedaan om de cultuurhistorisch waardevolle elementen en kenmerken terug te 


brengen en te herstellen in de nieuwe boerderij wordt gebruikt in het kader van de kwaliteitsverbetering 


van het landschap.  


 


De ontwikkeling ziet op een zo goed mogelijk behoud en herstel van de bestaande cultuurhistorische 


waarden van het pand. 


 


4.3.2 Archeologische waarden 


 


Bij de opstelling en uitvoering van ruimtelijke plannen moet rekening gehouden worden met bekende 


archeologische waarden en de te verwachten archeologische waarden. Het uitgangspunt hierbij is dat het 


archeologisch erfgoed moet worden beschermd op de plaats waar het wordt aangetroffen. Gezien dit 


uitgangspunt moeten, in het geval van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met een hoge 


verwachtingswaarde voor archeologisch erfgoed, de archeologische waarden door middel van een 


vooronderzoek in kaart worden gebracht. 


 


De inrichting is gelegen in een gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde, waarbij 


voor bodemingrepen groter dan 2.500 m2 en dieper dan 40 centimeter beneden maaiveld een 


omgevingsvergunning met vooraf een verkennend archeologisch onderzoek is vereist. De locatie waar de 


langgevelboerderij is gesitueerd is aangewezen als gebied zonder archeologische verwachtingswaarde (zie 


figuur 17).  
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Figuur 17: Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Gemert-Bakel 


 


De archeologische verwachtingswaarden en de daarbij behorende regels en voorwaarden zijn planologisch 


verankerd in het bestemmingsplan “Woongebied Gemert 2011”.  


 


De langgevelboerderij wordt op dezelfde locatie (als waar deze nu is gelegen) herbouwd. Een verkennend 


archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.  


Het gedeelte van het bestemmingsvlak waar de garageberging is geprojecteerd betreft een categorie-5-


gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. De oppervlakte van de bebouwing dat in 


deze zone wordt gerealiseerd bedraagt echter geen 2.500 m2 met een diepte van meer dan 40 centimeter.  


Ook hier geldt dat een verkennend archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is.  


 


Indien tijdens de bouwwerkzaamheden toch archeologisch waardevolle vondsten worden gedaan, dient 


hiervan melding te worden gemaakt bij het bevoegd gezag.  


 


4.4 Parkeren en ontsluiting 
 


4.4.1 Parkeren 


 


Het uitgangspunt ten aanzien van parkeren is dat parkeren moet plaatsvinden op eigen terrein. Uitgegaan 


wordt van de parkeernormen en maatvoering zoals vastgelegd in de Parkeerbeleidsnota 2013 van de 


gemeente Gemert-Bakel. De norm wordt bepaald door de parkeerkencijfers toe te passen zoals deze 


gepubliceerd zijn door het CROW (huidige versie ASVV 2012). 


  


Op basis van de Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel 2013 en de Bouwverordening dienen parkeerplaatsen 


op eigen terrein aangelegd te worden. Voor een woning is de parkeernorm 2,2 parkeerplaatsen.  


 


In de beoogde situatie wordt een drietal parkeerplaatsen gecreëerd.  


 


Plangebied 
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4.4.2 Ontsluiting 


 


Het plangebied wordt direct ontsloten door een uitrit op een doodlopende zijstraat van Heuvel, de 


toegangsweg naar het centrum van Gemert. Door onderhavige ontwikkeling wijzigt de ontsluiting niet en 


neemt de verkeersintensiteit niet toe. 
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5.  Milieuaspecten 
 


5.1 Bodem 
 


Wettelijke basis  


Artikel 9 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening gehouden 


moet worden met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat eventueel aanwezige 


bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen en/of voor de 


uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden uitgevoerd bij het wijzigen of 


opstellen van een bestemmingsplan of projectbesluit. 


 


Huidige situatie en toekomstige situatie 


In de huidige situatie bevindt zich in het plangebied een langgevelboerderij. Deze wordt gezien de slechte 


bouwkundige staat gesloopt en vervangen door een nieuwbouw in oorspronkelijke stijl, op dezelfde locatie.  


Gelet op de voormalige agrarische functie van de bebouwing en de wijziging ervan in een woonfunctie, is 


een verkennend bodemonderzoek vereist. 


 


Verkennend bodemonderzoek 


Op 4 mei 2005 is op de locatie door Archimil een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd zoals 


voorgeschreven in de Nederlandse norm NEN 5740 (zie bijlage 3).  


 


Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van het vooronderzoek van de onderzoekslocatie 


en de directe omgeving. Op basis hiervan kan de locatie vooralsnog als niet-verdachte locatie worden 


aangemerkt. 


Uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de bovenlaag (tot 50 centimeter diep) plaatselijk sterk 


verontreinigd is met PAK’s. Verder zijn ook lichte verontreinigingen met lood, zink en/of koper aangetroffen. 


De grond uit de onderlaag (0,5 tot 2 meter) is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met 


barium. 


Op basis van deze resultaten (sterke verontreiniging) is een nader onderzoek uitgevoerd. Gelet op de 


aangetroffen concentraties aan PAK’s is vermoedelijk geen sprake van actueel humane, ecologische 


risico’s of verspreidingsrisico’s. Er is waarschijnlijk sprake van een historische verontreiniging1.   


 


Nader bodemonderzoek 


In januari 2013 is een nader bodemonderzoek uitgevoerd door Archimil (zie ook bijlage 3). Hiertoe zijn 


boringen gezet. Er zijn lichte verontreinigingen door PAK’s aangetroffen; echter, de eerder aangetroffen 


sterke verontreiniging door PAK’s is niet teruggevonden. De verontreinigde grond beperkt zich tot de 


bovenlaag (22 cm); de oppervlakte van dit terreindeel zal naar verwachting niet groter zijn 10 m2.  


Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat er dan ook geen sprake is van een geval van ernstige 


bodemverontreiniging (dit is het geval indien meer dan 25 m3 grond boven de interventiewaarde 


verontreinigd is). Hierdoor geldt derhalve geen saneringsplicht2.  


 


Het aspect bodem vormt dan ook geen belemmering voor de wijziging van de agrarische functie in een 


woonfunctie.  


 


5.2 Water  
 


Het plangebied is niet gelegen binnen of in de nabijheid van een beschermingszone van een 


grondwaterwingebied voor de openbare drinkwatervoorziening of een waterbergingsgebied (zie figuur 18).  


                                                      
1 Verkennend bodemonderzoek Heuvel 62 Gemert, Archimil, 4 mei 2005 


2 Aanvullend bodemonderzoek Heuvel 62 Gemert, Archimil, 8 februari 2013 
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Figuur 18: Uitsnede kaart “Water” Verordening ruimte 2014 Noord-Brabant 


 


Het dichtstbijzijnde reserveringsgebied voor waterberging is gelegen op een afstand van 1,35 kilometer, 


ten noordwesten van het plangebied. 


Onderhavige ontwikkeling vormt geen belemmering c.q. bedreiging voor de hydrologisch waardevolle en 


kwetsbare gebieden.  


 


Hemelwater van de nieuw op te richten bebouwing en erfverharding kan ter plaatse van het perceel Heuvel 


62 infiltreren in de bodem middels een bestaande zaksloot, die is gelegen op de erfgrens tussen Heuvel 62 


en 64. 


 


De waterhuishoudkundige gevolgen binnen het plan worden behandeld in de waterparagraaf (hoofdstuk 6). 


 


5.3 Geurhinder 
 


De Wet geurhinder en veehouderij schept het kader voor de onderbouwing van nieuwe plannen voor het 


aspect geur. De Wgv heeft ook consequenties voor de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke projecten. Dit 


wordt de omgekeerde werking genoemd. Een geurnorm is bedoeld om mensen te beschermen tegen 


geurhinder, omgekeerd moet het bevoegd gezag dan ook niet toestaan dat nieuwe projecten gerealiseerd 


worden op plaatsen waar de geurhinder onaanvaardbaar hoog is of door nieuwe ontwikkelingen te hoog zal 


worden.  


 


De grondslag hiervan ligt in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Bij besluitvorming omtrent een 


bestemmingsplan moet worden bepaald of er sprake is van een “goede ruimtelijke ordening”. Er moet 


worden nagegaan of een partij onevenredig in haar belangen wordt geschaad.  


 


Ook voor geurhinder betekent dit dat de volgende aspecten nader onderzocht moeten worden: 


 Wordt niemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belang veehouderij; berekening middels 


voorgrondbelasting); 


 Is er ter plaatse een goed woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig object; 


berekening middels achtergrondbelasting).  


 


Plangebied 
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Onder voorgrondbelasting wordt verstaan de individuele geurbelasting op het plangebied van de aanwezige 


veehouderijen in de omgeving van het plangebied (belang veehouderij). Onder achtergrondbelasting wordt 


verstaan de cumulatieve geurbelasting op het plangebied als gevolg van de aanwezige veehouderijen in de 


omgeving van het plangebied (belang geurgevoelig object). 


 


Op 15 november 2007 heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel de Verordening geurhinder en 


veehouderij vastgesteld. De gemeente heeft in 2013 dit geurbeleid geëvalueerd en herziet momenteel de 


Verordening geurhinder en veehouderij. De ontwerpstukken hebben van 7 oktober tot en met 18 november 


2013 ter inzage gelegen. Naar verwachting wordt het nieuwe geurbeleid in de eerste helft van 2014 


vastgesteld door de gemeenteraad. 


 


In de nieuwe “Verordening geurhinder en veehouderij Gemert-Bakel 2013” worden nieuwe geurnormen 


vastgesteld voor verschillende zones in het buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel. 


Volgens de bijbehorende kaart “Gemeentelijke normstelling” is het plangebied gelegen binnen de zone 


“Overige buitengebied”, waar een nieuwe geurnorm van 5,0 ouE/m3 gaat gelden.  


 


5.3.1 Beoordeling belangen veehouderijen (voorgrondbelasting) 


 


In de directe omgeving van het plangebied zijn de volgende veehouderijbedrijven gelegen: 


 Broekstraat 25, Gemert (melkrundveehouderij): afstand circa 400 meter; 


 Hazeldonklaan 38, Gemert (melkrundveehouderij): afstand circa 450 meter; 


 Hazeldonklaan 40, Gemert (varkenshouderij): afstand circa 480 meter. 


 


Verder zijn de locaties Heuvel 52, Heuvel 53, Heuvel 56 en Heuvel 66-68 in het vigerend bestemmingsplan 


bestemd als (grondgebonden) agrarisch bedrijf, maar op deze locaties is geen omgevingsvergunning 


(milieu) voor het houden van dieren meer van toepassing. 


 


De ligging van de agrarische bedrijven is weergegeven in de volgende figuur. 


 


 
Figuur 19: Agrarische bedrijven in de directe omgeving van Heuvel 62 


 


Plangebied 


Hazeldonklaan 38: 


melkrundveehouderij 


Broekstraat 25: 


melkrundveehouderij 


Kern Gemert 


 


Hazeldonklaan 40: 


varkenshouderij 
Heuvel 66-68: 


agrarisch bedrijf 


(bestemming) 


Heuvel 56 


agrarisch bedrijf 


(bestemming) 


 


Heuvel 53: 


agrarisch bedrijf 


(bestemming) 


 


Heuvel 52: 


agrarisch bedrijf 


(bestemming) 
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Deze veehouderijbedrijven worden beschermd tegen geurgevoelige objecten. Dit betekent dat de rechten 


van de veehouderijbedrijven die kunnen worden ontleend aan de vigerende vergunning gerespecteerd 


dienen te worden.  


 


Het dichtstbijzijnde agrarisch bedrijf is de melkrundveehouderij op het adres Broekstraat 25. Dit bedrijf 


wordt beschermd tegen geurgevoelige objecten. Voor het bedrijf geldt ingevolge de Wet geurhinder en 


veehouderij (Wgv) een vaste afstand van 50 meter buiten de bebouwde kom tussen een emissiepunt en 


het dichtstbijzijnde geurgevoelige object. Het plangebied is gelegen op circa 400 meter van dit 


melkveehouderijbedrijf en ligt daarmee op dusdanige afstand van het bedrijf om het bedrijf niet in zijn 


ontwikkeling wordt belemmerd.  


De veehouderijbedrijven in de omgeving worden reeds belemmerd in hun ontwikkelingsmogelijkheden door 


woningen in het buitengebied die op kortere afstand van het bedrijf zijn gelegen.   


 


Indien op de agrarisch bestemde bedrijven aan de Heuvel nog grondgebonden agrarische activiteiten 


worden opgestart, zijn de vaste afstanden die gelden voor veehouderijen met dieren zonder 


geuremissiefactor van toepassing. De dichtstbijzijnde agrarische bedrijfslocatie is Heuvel 66-68 en ligt 


meer dan 50 meter verwijderd van de locatie waar de langgevelboerderij wordt herbouwd. Deze vormt dan 


ook geen belemmering voor de functiewijziging. Daarbij komt ook dat deze bedrijven toch reeds belemmerd 


worden in hun ontwikkeling door burgerwoningen die op kortere afstand van de bedrijven zijn gelegen.  


 


De wijziging naar de bestemming “Wonen” vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van omliggende 


veehouderijbedrijven.  


 


5.3.2 Beoordeling woon- en leefklimaat (achtergrondbelasting) 


 


De geurbelasting ten gevolge van meerdere intensieve veehouderijen in de omgeving vormt de 


achtergrondbelasting. De achtergrondbelasting bepaalt het woon- en leefklimaat op een locatie. 


 


In de “Geurgebiedsvisie Gemert-Bakel 2013” is het leefklimaat beoordeeld op basis van de 


indicatieve achtergrondbelasting ten aanzien van geurhinder. De kwaliteit van de woon- en leefomgeving 


ter plaatse van het plangebied is hierin als “goed” beoordeeld. Daarmee is sprake van een aanvaardbaar 


woon- en leefklimaat (zie figuur 20).  


 


 
Figuur 20: Beoordeling woon- en leefklimaat volgens “Geurgebiedsvisie Gemert-Bakel 2013” 


 


Het aspect geur vormt geen belemmering voor de herbouw van de boerderij aan de Heuvel 62 te Gemert. 


 


Plangebied 
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5.4 Bedrijven en milieuzonering 
 


Er dient voldoende ruimtelijke scheiding te zijn tussen hinderveroorzakende en hindergevoelige functies ter 


bescherming en/of vergroting van de woon- en leefkwaliteit. Indien milieubelastende functies in het 


plangebied mogelijk worden gemaakt, dient de invloed op de omgeving inzichtelijk te worden gemaakt.  


 


De VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” (2009) geeft per bedrijfsactiviteit richtafstanden met 


betrekking tot geur, fijn stof, geluid en gevaar die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden 


tussen een bedrijf en woningen om hinder en schade aan mensen in de directe omgeving van een 


ruimtelijke ontwikkeling binnen aanvaardbare normen te houden. De afstanden gelden in principe tussen 


enerzijds de perceelsgrens van het bedrijf en anderzijds de gevel van een woning. 


 


De volgende figuur laat de ligging van de bedrijven zien in de directe omgeving van het plangebied.  


 


 
Figuur 21: Ligging bedrijven in de omgeving van het plangebied 


 


De volgende tabel toont het type bedrijven en de bijbehorende richtafstanden.  


 


Tabel 1: Richtafstanden op basis van “Bedrijven en Milieuzonering” (VNG) 


Categorie bedrijvigheid Indices en richtafstanden (meters) 


Hazeldonklaan 5, Gemert 


Handelsonderneming in groenten en fruit Geur Stof Geluid Gevaar 


Categorie: groothandel in ruwe tabak, 


groenten, fruit en consumptie-aardappelen 


30 10 30 50 


 


Heuvel 61, Gemert 


Autobedrijf (handel in en reparatie van 


personenauto's en lichte bedrijfsauto's) 


Geur Stof Geluid Gevaar 


Categorie: handel in auto’s en motorfietsen, 


reparatie- en servicebedrijven 


10 0 30 10 


 


Plangebied 


Hazeldonklaan 5: 


handelsonderneming 


in groenten en fruit 


Heuvel 61:  


handel in en reparatie 


van personenauto's en 


lichte bedrijfsauto's) 


Afstand 53 meter 


Afstand 103 meter 
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Het dichtstbijzijnde bedrijf op de locatie Hazeldonklaan 5 ligt op een afstand van meer dan 50 meter van 


de nieuwe woning (rand bestemmingsvlak bedrijf – dichtstbijzijnde gevel woning). Met betrekking tot de 


vier aspecten voldoet deze afstand aan de gestelde richtafstanden.  


 


Het bedrijf aan de Heuvel 61 ligt op een afstand van meer dan 100 meter van de nieuwe woning. In 


onderhavige situatie wordt aan de richtafstand voldaan. 


 


De omliggende bedrijvigheid vormt dan ook geen belemmering voor onderhavige ontwikkeling.  


 


5.5 Geluid  
 


De Wet geluidhinder (Wgh) is van toepassing op woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen (onder meer 


onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere gezondheidszorggebouwen) en 


geluidsgevoelige terreinen (onder meer woonwagenstandplaatsen). Uit artikel 74 Wgh vloeit voort dat in 


principe alle wegen voorzien zijn van een geluidzone waarbinnen een akoestisch onderzoek dient te worden 


verricht, indien sprake is van het projecteren van nieuwe geluidsgevoelige bebouwing binnen een dergelijke 


zone. Uitzondering hierop zijn wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied of wegen 


waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.  


 


De te realiseren woning vormt een geluidsgevoelig object. De woning is op basis van de Wet geluidhinder 


gelegen binnen de zone van de Beeksedijk, West-Om, N272, Zuid-Om, Heuvel en een aantal wegen met 


een lage verkeersintensiteit (De Schabbert, Broekstraat, De Kuier, Hazeldonklaan).  


 


Akoestisch onderzoek 


In maart 2014 is een akoestisch onderzoek voor het aspect wegverkeerslawaai uitgevoerd3. 


Ter plaatse van de te herbouwen boerderij voldoet de geluidbelasting (inclusief artikel 110g) ten gevolge 


van de Beeksedijk, West-Om en de Heuvel op basis van de resultaten van het onderzoek niet aan de 


voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A). De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 57 dB(A), de maximale 


ontheffingswaarde van 68 dB(A) (voor vervangende nieuwbouw) wordt hierbij niet overschreden. 


De geluidbelasting (inclusief artikel 110g) ten gevolge van de N272 en de Zuid- Om voldoet aan de 


voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A). 


 


Maatregelen 


Om de geluidhinder te beperken dienen maatregelen te worden genomen. Hierbij moet gedacht worden 


aan bouwkundige, stedenbouwkundige, verkeerskundige maatregelen of bronmaatregelen.  


Maatregelen als het aanbrengen van een geluidarme laag op het wegdek (bronmaatregel) wordt vanuit 


financieel oogpunt niet doelmatig geacht. Het aanbrengen van een geluidscherm (met een hoogte van 4,5 


meter, uitgaande van de hoogste beoordelingshoogte) is vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk 


oogpunt geen reële optie. Ook het nemen van verkeerskundige maatregelen als het verlagen van de 


snelheid wordt niet haalbaar geacht; de geluidbelasting daalt hiermee niet voldoende, waardoor nog 


aanvullende maatregelen dienen te worden genomen. 


Ontheffing van de maximaal toegestane geluidnorm is noodzakelijk.   


 


Ontheffing hogere waarde 


De gemeentelijke beleidsnotitie “Ontheffingenbeleid hogere waarde procedure” geeft beleidskaders en 


beleidsregels met daarin de criteria om ontheffing te verlenen. Aan de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder 


dient te worden voldaan (bronmaatregelen, stedenbouwkundige, verkeerskundige maatregelen, 


landschappelijke inpassing en financiële overwegingen). Voor het verlenen van ontheffing voor 


vervangende nieuwbouw dient verder te worden voldaan aan de criteria gesteld in deze beleidsnotitie.  


Aan deze criteria wordt voldaan.  


                                                      
3 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, G&O Consult, 13 maart 2014 
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Ten behoeve van het aspect wegverkeerslawaai wordt tegelijk met de bestemmingsplanprocedure een 


procedure hogere grenswaarde gevoerd bij de gemeente Gemert-Bakel. Hiertoe is een aanvraag hogere 


grenswaarde ingediend. 


 


Geluidbelasting in relatie tot Bouwbesluit 


Volgens het Bouwbesluit is de karakteristieke geluidwering van geveldelen (GA;k) in een woning tenminste 


20 dB(A). Daarnaast stelt het Bouwbesluit dat een binnenwaarde van 33 dB(A) moet zijn gewaarborgd, dit 


ten opzichte van de vast te stellen hogere waarde. 


 


Om te bepalen of de nieuw te bouwen woning voldoet aan de eisen zoals gesteld in het bouwbesluit met 


betrekking tot bescherming tegen geluid van buiten, is een akoestisch onderzoek geluidwering gevels 


uitgevoerd4. Er is in onderhavig onderzoek van uitgegaan dat enkel nog eisen gesteld worden aan de 


geluidwering van de gevel. 


 


Conform de resultaten van het door G&O Consult opgestelde akoestisch onderzoek bedraagt de 


geluidbelasting op de gevels van de woning maximaal 61 dB(A) ter plaatse van de voorgevel. 


Deze geluidbelasting heeft betrekking op de verdieping en is exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh. 


De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, die de scheiding vormt tussen 


een verblijfsgebied en de buitenlucht, dient voor een woonfunctie tenminste gelijk te zijn aan het verschil 


tussen de geluidbelasting en 33 dB, met een minimumeis van 20 dB. 


Uit het onderzoek blijkt dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 


tenminste gelijk is aan dit verschil en daarmee voldoet. 


 


Benodigde voorzieningen (zoals beglazing, kierdichting, dakconstructie en deuren) zijn noodzakelijk; in het 


onderzoek is per voorziening de minimale geluidisolatie weergegeven. Alternatieve voorzieningen zijn 


mogelijk indien de geluidisolatiewaarden minimaal gelijk zijn aan de in dit rapport vermelde waarden. 


 


Uiteraard zullen de geluidniveaus, welke uiteindelijk na realisering in de diverse vertrekken ontstaan, 


afhankelijk zijn van de noodzakelijk goede uitvoering. 


 


De rapportages van de akoestische onderzoeken wegverkeerslawaai en geluidwering gevels zijn bijgevoegd 


als bijlage 4. 


 


Goede ruimtelijke ordening 


Ten aanzien van de buitenruimte en verblijf in de tuinen dan wel terrassen kan verondersteld worden dat 


ter hoogte van de te ontwikkelen woning een “tamelijk slechte” tot “goede” milieukwaliteit heerst ten 


aanzien van het aspect geluid. Ter hoogte van de tuin en de terrassen is sprake van een “redelijke” 


tot “goede” milieukwaliteit. 


 


Derhalve kan worden verondersteld dat het aspect geluid een goede ruimtelijke ordening niet in de weg 


staat. 


 


5.6 Luchtkwaliteit 
 


Wet luchtkwaliteit 


Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in de Wet 


milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Titel 5.2 handelt over luchtkwaliteit; daarom staat deze ook wel 


bekend als de “Wet luchtkwaliteit”. Specifieke onderdelen van de wet zijn uitgewerkt in amvb's en 


ministeriële regelingen. 


 


                                                      
4 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels, Tritium Advies, 24 maart 2014 
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De kern van de “Wet luchtkwaliteit” bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen. Verder bevat zij 


basisverplichtingen op grond van de richtlijnen, namelijk: plannen, maatregelen, het beoordelen van 


luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage. De wet regelt het zogenaamde Nationaal 


Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Daarbinnen werken het Rijk, de provincies en gemeenten 


samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. 


 


In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen zoals bedoeld in artikel 4.9 en 5.2 van 


deze wet. Voor veehouderijen is met name de emissie van fijn stof (PM10 ) relevant. Voor zwevende 


deeltjes (PM10) zijn in paragraaf 4 van deze bijlage de volgende normen opgenomen; een jaargemiddelde 


achtergrondconcentratie van maximaal 40 μg per m³ en een 24-uursconcentratie van 50 μg per m³ dat 


maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden.  


 


Niet in betekenende mate bijdragen  


In de Algemene Maatregel van Bestuur “Niet in betekenende mate bijdragen” (Besluit NIBM) en de 


ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op 


het begrip NIBM. Per 1 augustus 2009 geldt als NIBM 3% van de grenswaarde.  


 


In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 


woningbouwlocaties) opgenomen die Niet in Betekenende Mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. 


Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd 


worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan 


maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit 


achterwege blijven.  


 


Om versnippering van “in betekenende mate” (IBM) projecten in meerdere NIBM-projecten te voorkomen is 


een anti-cumulatieartikel opgenomen. In de Handreiking NIBM is de toepassing van het Besluit NIBM en de 


Regeling NIBM toegelicht en uitgewerkt. De bijdrage van NIBM-projecten aan de luchtverontreiniging wordt 


binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gecompenseerd met algemene 


maatregelen. 


 


Toetsing initiatief  


De huidige achtergrondconcentratie fijn stof (PM10) bedraagt 23,5 µg/m³. De herbouw van de 


langgevelboerderij heeft geen significante invloed hebben op de luchtkwaliteit, het aantal 


verkeersbewegingen van en naar de woning is minimaal. Per dag is sprake van maximaal 10 


verkeersbewegingen. 


 


Het onderhavige plan is derhalve zo kleinschalig dat dit zonder meer valt onder de Regeling NIBM. Het plan 


is te kleinschalig om in betekenende mate bij te dragen aan een verandering/verslechtering van de 


luchtkwaliteit.  


 


5.7 Externe veiligheid 
 


Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er iets mis mocht 


gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden 


risico’s moeten aanvaardbaar blijven. De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op het beschermen 


van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en 


gezondheidsinstellingen, en kinderopvang en -dagverblijven. 


 


Bij ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden met dit aspect. Daartoe moeten de risico’s voor 


de bevolking, die verbonden zijn aan gevaar veroorzakende activiteiten, in beeld worden gebracht.  


 


De geldende regels zijn vastgelegd in het Besluit milieukwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen (BEVI) 


en in de nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. 
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In de directe omgeving bevinden zich verder geen routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen (zie figuur 


22). Daarnaast is het plangebied niet gelegen in de nabijheid van buisleidingen waardoor vervoer van 


gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 


De dichtstbij gelegen risicovolle bronnen zijn een propaantank op een afstand van circa 950 meter ten 


zuiden van het plangebied en een gasleiding van Gasunie op circa 800 meter ten noorden van het 


plangebied.  


Het plangebied is ver buiten de risicocontouren van deze bronnen gelegen. Derhalve vormt het aspect 


externe veiligheid geen belemmering voor onderhavige ontwikkeling. 


 


 
Figuur 22: Uitsnede risicokaart omgeving plangebied 


Propaantank 


Gasleiding Gasunie 


Plangebied 
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6. Waterparagraaf 


 


6.1 Waterbeleid 
 


Met betrekking tot de waterhuishouding zijn diverse beleidsstukken relevant. Genoemd kunnen worden: 


Provinciaal Waterplan 2010-2015, Waterbeheersplan Waterschap Aa en Maas, Vierde Nota 


Waterhuishouding, Waterbeleid in de 21e eeuw WB21, Nationaal bestuursakkoord water, Beleidsbrief 


regenwater en riolering. Centraal in het waterbeleid is dat water een belangrijk sturend element is in de 


ruimtelijke ordening. De waterhuishouding legt daarmee een ruimteclaim waaraan voldaan moet worden. 


Daarbij zijn de volgende strategieën leidend: 


 Vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit); 


 Voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit). 


 


Beleid Waterschap Aa en Maas  


Het beleid van het Waterschap is gericht op duurzaam omgaan met water. Voor nieuwe ruimtelijke 


ontwikkelingen hanteert het waterschap de volgende acht beleidsuitgangspunten om te komen tot het 


duurzaam omgaan met water: 


 Scheiding van vuil water en schoon hemelwater; 


 Doorlopen van afwegingsstappen “hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer”; 


 Hydrologisch neutraal ontwikkelen; 


 Water als kans; 


 Meervoudig ruimtegebruik; 


 Voorkomen vervuiling; 


 Wateroverlastvrij bestemmen; 


 Waterschapsbelangen. 


 


Sinds 1 november 2003 is de zogenaamde Watertoets verplicht. Dat wil zeggen dat in elk ruimtelijk plan 


gemotiveerd moet worden aangegeven hoe met het water in het gebied wordt omgegaan en wat de 


ruimtelijke veranderingen voor de waterhuishouding betekenen. Ook is het overleg met de waterbeheerder 


onderdeel van deze watertoets. Het waterkwaliteitsbeheer en het waterkwantiteitsbeheer in De Rips is in 


handen van het Waterschap Aa en Maas.  


 


Waterplan Gemert-Bakel 


Het Waterplan Gemert-Bakel vormt de basis voor het streven naar een duurzaam watersysteem binnen de 


gemeentegrens. Hierin zijn een achttal streefbeelden vastgelegd. Deze streefbeelden beschrijven de 


gewenste richting waarin ontwikkelingen zich dienen te begeven. De benoemde streefbeelden zijn:  


 


1. Water als (mede)ordenend principe.  


Bij toekomstige uitbreidingen moet rekening gehouden worden met de situering daarvan in het 


watersysteem. Water moet zonder allerlei technische maatregelen kunnen functioneren;  


2. Water vasthouden.  


Waarbij het watersysteem de drietrapsstrategie volgt: overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms 


vasthouden in de bodem en in oppervlaktewater, water zo nodig tijdelijk bergen in retentiegebieden langs 


de waterlopen, waarvoor ruimte moet worden gecreëerd, als de eerste twee punten niet of niet geheel 


haalbaar blijken, water afvoeren naar elders;  


3. Waterkwaliteit;  


4. Waterketen.  


De afvalwaterketen is optimaal ingericht zodat zo min mogelijk vermenging van schoon (hemel) water met 


afvalwater plaatsvindt;  
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5. Landschap, natuur en recreatie 


Water is een belangrijke drager voor ecologische waarden voor ecologische waarden. Waterlopen met de 


functie waternatuur of ecologische verbindingszone dient optimaal als zodanig ingericht te worden.  


6. Beperken van wateroverlast;  


7. De belevingswaarde van water in de bebouwde omgeving 


Water vormt een aantrekkelijk element in bebouwde gebieden.  


8. Betrokkenheid.  


Door actieve voorlichting zijn alle inwoners zich goed bewust van het water in hun  


directe omgeving.  


  


Om wateroverlast in de kernen te voorkomen is in alle relevante bestemmingen in de  


bestemmingsomschrijving het aspect “waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen, waterpartijen en  


(ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen” opgenomen. Daarmee kunnen voorzieningen  


worden getroffen/werken worden uitgevoerd zoals deze op grond van het Waterplan Gemert-Bakel, het  


gemeentelijk rioleringsplan en het stroomgebiedbeheerplan van Aa en Maas noodzakelijk.  


 


Op basis van dit gemeentelijk beleid is het standpunt van de gemeente ten aanzien van hemelwater dat dit 


zo mogelijk op eigen terrein dient te worden geborgen en/of geïnfiltreerd. 


 


6.2 Oppervlaktewater 
 


De volgende figuur laat de watergangen in de omgeving van het plangebied zien. Aangrenzend aan het 


perceel Heuvel 62 bevinden zich geen watergangen in beheer van het waterschap. Ten westen van het 


plangebied ligt parallel aan de West-Om op een afstand van 25 meter de dichtstbijzijnde sloot. 


  


 
Figuur 23: Ligging oppervlaktewateren omgeving plangebied 


 


6.3 Grondwater 
 


Via de wateratlas van provincie Noord-Brabant zijn gegevens opgevraagd over de grondwaterstand bij de 


onderzoekslocatie. Uit gegevens is gebleken dat op de locatie de gemiddelde hoogste grondwaterstand 


(GHG) zich rond de 80-140 centimeter onder het maaiveld bevindt en de gemiddelde laagste 


grondwaterstand (GLG) varieert tussen de 80 centimeter in aan de westzijde van het perceel Heuvel 62 en 


180 centimeter onder het maaiveld richting de oostzijde van het perceel (zie figuur 24 en 25). 


  


Plangebied 
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Figuur 24: Uitsnede kaart “Gemiddelde hoogste grondwaterstand” (Wateratlas provincie Noord-Brabant) 


 


 
Figuur 25: Uitsnede kaart “Gemiddelde laagste grondwaterstand” (Wateratlas provincie Noord-Brabant) 


 


6.4 Afvoer hemelwater 
 


Beleid waterschap Aa en Maas 


Het beleid van waterschap Aa en Maas is er op gericht om bij nieuwbouw geen vermenging te laten 


optreden van schoon en vuil water en hanteert het beleid hergebruik - infiltratie - bufferen - afvoer als zijnde 


gewenst.  


 


Hydrologisch neutraal bouwen 


Hydrologisch neutraal bouwen betekent dat het schone hemelwater afkomstig van daken en erfverharding 


op het perceel moet worden verwerkt door middel van infiltratie of waterberging. Gezorgd moet worden dat 


voldoende buffercapaciteit aanwezig is. De oorspronkelijke landelijke afvoer mag niet overschreden worden 


bij een bui die eens in de 10 jaar voorkomt (T=10). 


 


Hemelwaterafvoer 


In de gewenste situatie neemt de totale oppervlakte bebouwing niet toe; de boerderij wordt op de 


bestaande fundering en het bakhuisje wordt op dezelfde locatie gerenoveerd. De oppervlakte van de te 


nieuw te bouwen garageberging wordt gecompenseerd door de sloop van de verouderde bijgebouwen en 


Plangebied 


Plangebied 
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behoeft derhalve niet te worden meegenomen in de berekening van het verhard oppervlak. De oppervlakte 


erfverharding rondom de bebouwing neemt wel toe; er wordt maximaal 300 m2 aan erfverharding 


aangebracht. Derhalve dient hydrologisch neutraal te worden ontwikkeld. 


 


Om problemen te voorkomen tijdens hevige buien, wordt de bestaande sloot benut op de perceelsgrens 


tussen Heuvel 62 en 64.  


De hemelwaterafvoer van de nieuw aan te leggen verharding wordt door middel van een afvoer 


getransporteerd naar deze zaksloot. 


 


Dimensionering bergingsvoorziening 


Om het volume en de maatvoering van de bergingsvoorziening te berekenen is de HNO-tool van het 


Waterschap Aa en Maas gehanteerd. Ter plaatse van de aan te leggen bergingsvoorziening is de GHG circa 


80 cm. Bij de dimensionering van de voorziening dient derhalve rekening te worden met een maximale 


diepgang van 80 cm gezien de GHG ter plaatse.  


 


Om hydrologisch neutraal te ontwikkelen bedraagt de benodigde bergingscapaciteit voor de ontwikkeling 


tijdens een extreme neerslagsituatie 14 m³ (T=10 bui+10%) en bij zeer extreme situaties een extra volume 


van 5 m3 (T=100 bui + 10%). Om de neerslaghoeveelheden in extreme situaties te kunnen herbergen dient 


de zaksloot een minimale lengte van 10 meter, een diepte van 0,8 meter en een breedte van 2 meter te 


hebben bij een taludverhouding van 1:1. De bestaande zaksloot heeft reeds grotere afmetingen (lengte van 


27) en wordt indien noodzakelijk verder uitgediept. Hierdoor zijn geen problemen te verwachten ten 


aanzien van de berging van het hemelwater.  


De berekening van de hemelwatervoorziening is bijgevoegd als bijlage 6.  


 


 
Figuur 26: Bestaande zaksloot 


 


Gebruik niet logende materialen 


Het gebruik van niet uitlogende materialen is conform het advies van de Dubo-richtlijn (Duurzaam Bouwen). 


In het Activiteitenbesluit staat dat niet verontreinigd hemelwater in principe in de bodem geïnfiltreerd kan 


worden of afgevoerd kan worden naar het oppervlaktewater, ook als dat in contact is geweest met 


oppervlakken als daken. Bij de bouw zal geen gebruik worden gemaakt van onbehandelde uitlogende 


Bestaande zaksloot 


  


Te herbouwen 


boerderij 
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materialen, teerhoudende dakbedekking (PAK’s) en van met verontreinigde stoffen verduurzaamd hout. 


Doordat het hemelwater niet vervuild is, is het geen probleem om het hemelwater te laten infiltreren. 


 


Conclusie 


Geconcludeerd kan worden dat voldaan wordt aan het beleid van Waterschap Aa en Maas inzake de 


watertoets. 
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7. Uitvoerbaarheid  
 


7.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 


Het bestemmingsplan doorloopt als ontwerp respectievelijk vastgesteld en onherroepelijk 


bestemmingsplan de volgende procedure conform de artikelen 3.7 tot en met 3.9 van de Wet op de 


ruimtelijke ordening:  


 


1) Voorbereiding en vooroverleg met diensten van rijk, provincie en waterschap; 


Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de 


voorbereiding van een bestemmingsplan overleg voeren met de besturen van betrokken gemeenten 


en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de 


ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. 


De instanties die in kennis gesteld moeten worden van dit bestemmingsplan zijn geïnformeerd. 


De direct omwonenden van Heuvel 62 zijn reeds geïnformeerd over de plannen. 


 


Provincie Noord-Brabant 


De provincie Noord-Brabant heeft op 28 augustus 2014 een vooroverlegreactie opgesteld. Hierin 


wordt geconstateerd dat de kwaliteitsverbetering voor het plan Heuvel 62 ontbreekt.  


In het plan is echter wel degelijk een onderbouwing opgenomen van de investering wordt gedaan in de 


kwaliteitsverbetering van het landschap.  


 


Binnen het plangebied wordt een kwaliteitsverbetering toegepast in de vorm van een investering in de 


aanleg van erfbeplanting en landschapselementen om de functieverandering in de omgeving in te 


passen (investering in aanschaf en aanleg van de beplanting (bomen, struweelbeplanting, hagen en 


hoogstamfruitbomen) en het beheer/onderhoud van de beplanting).  


 


Anderzijds wordt een investering gedaan in het terugbrengen van de cultuurhistorisch waardevolle 


elementen in de te herbouwen boerderij. Ten aanzien van deze laatste investering worden 


bijvoorbeeld de originele bakstenen, dakpannen en onderdelen van de eiken kapconstructie 


hergebruikt, het bakhuisje gerenoveerd en de beeldengroep “Vlucht naar Egypte” teruggeplaatst.  


 


Deze kwaliteitsverbetering voldoet aan de minimale eis van de investering van 20% van de 


waardevermeerdering van de grond als gevolg van de bestemmingswijziging. De kwaliteitsverbetering 


wordt zowel privaatrechtelijk (anterieure overeenkomst) als bestuursrechtelijk (regels) geborgd.  


 


Waterschap Aa en Maas  


Het Waterschap Aa en Maas heeft op 22 augustus 2014 een reactie gegeven op de algehele 


herziening van de bestemmingsplannen, waar onderhavig bestemmingsplan deel van uitmaakt. Met 


betrekking tot onderhavig plan zijn geen opmerkingen gemaakt. 


 


2) Ontwerp: het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd, waarbinnen 


eenieder zienswijzen kan indienen. Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen wordt het plan 


waar nodig aangepast.  


 


3) Vaststelling: de gemeenteraad stelt vervolgens het bestemmingsplan vast, waarna het wederom voor 


een periode van 6 weken ter inzage wordt gelegd en waarop indieners van zienswijzen beroep kunnen 


instellen bij de Raad van State. 
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7.2 Economische uitvoerbaarheid 
 


Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de 


Wro rust op de gemeente de verplichting tot het verhalen van kosten bij grondexploitatie via een 


exploitatieplan, tenzij kostenverhaal anderszins is verzekerd. 


 


De toepassing voor het afdwingbare kostenverhaal richt zich op bouwplannen. De definitie van wat onder 


een bouwplan wordt verstaan, is opgenomen in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Uit 


dit artikel blijkt dat onder een bouwplan o.a. wordt verstaan de bouw van hoofdgebouwen van een 


oppervlak van 1.000 m² of meer. De te verhalen kosten worden limitatief opgesomd in artikelen in de 


kostensoorten lijst (art. 6.2.4 Bro). Voor het voorliggend bestemmingsplan maakt de gemeente alleen 


kosten voor het begeleiden van het bestemmingsplan. De noodzakelijke onderzoeken zijn al voor rekening 


van de aanvrager uitgevoerd. 


 


7.3 Grondexploitatie 
 


Met initiatiefnemers is op grond van de grondexploitatiewetgeving, als opgenomen in de Wro, een 


anterieure ontwikkelingsovereenkomst gesloten. In de overeenkomst zijn ontwikkelvoorwaarden 


(waaronder planschade) opgenomen. 
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8. Juridische verantwoording 
 


8.1 Algemene opzet 
 


Dit hoofdstuk bevat de concrete vertaling van het beleidsgedeelte (voorafgaande hoofdstukken) naar het 


juridisch gedeelte van het bestemmingsplan (de verbeelding en regels).  


Het bestemmingsplan bestaat uit de volgende onderdelen: 


 De toelichting: een planbeschrijving die een verantwoording van de gemaakte keuzes, een 


toelichting op de juridische opzet en een korte beschrijving van de handhavings- en 


uitvoeringsaspecten bevat; 


 De bestemmingsregels, waarin de bestemmingen en daarbinnen geldende mogelijkheden zijn 


uitgewerkt. Hierbij is aangesloten op de regels van het vastgestelde bestemmingsplan 


“Woongebied Gemert 2011”; 


 De verbeelding, die de rol heeft van visualisering van de bestemmingen. 


 


8.2 Toelichting op de verbeelding 
 


Op de verbeelding zijn de bestemmingen onderscheiden. De bestemmingen zijn afgeleid uit het gebruik (de 


aanwezige functies). Deze vormen het zogenaamde casco van het plan, waarvan in beginsel niet mag 


worden afgeweken. 


 


Op basis van het voorgaande worden in voorliggend bestemmingsplan de volgende bestemmingen 


onderscheiden: 


 


 Wonen (enkelbestemming);  


 Waarde – Archeologie 5 (dubbelbestemming); 


 Specifieke bouwaanduiding – vrijstaand 1 (bouwaanduiding).  


 


8.3 Toelichting op de regels  
 


De systematiek van de regels kan worden samengevat aan de hand van de hoofdstukindeling. 


De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 


 


 Hoofdstuk 1 “Inleidende Regels” gaat in op de omschrijvingen van de in de voorschriften 


gehanteerde begrippen en de wijze waarop de vermelde maten worden bepaald. 


 In hoofdstuk 2 “Bestemmingsregels” worden de enkelbestemming “Wonen” en “Waarde – 


Archeologie 5” en de bouwaanduiding “specifieke bouwaanduiding – vrijstaand 1” met 


bijbehorende gebruiksbepalingen en bouwregels beschreven.    


 Hoofdstuk 3 “Algemene regels” geeft een overzicht van de algemene bouw- en gebruiksregels, de 


regels met betrekking tot afwijken van het bestemmingsplan, algemene aanduidingsregels en de 


bepalingen ten behoeve van wijzigingen van het bestemmingsplan. Tot slot komen de 


procedureregels aan bod, die verwijzen naar de wetgeving die in acht moet worden genomen.  


 In hoofdstuk 4 “Overgangs- en slotregels” komen de regels ten aanzien van het overgangsrecht en 


de slotregel aan bod.  


 


In de regels wordt het erfbeplantingsplan als voorwaardelijke bepaling opgenomen. Tevens wordt de 


herbouw van het pand en het terugbrengen van de cultuurhistorisch waardevolle elementen in de regels 


opgenomen.  
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Het beeldkwaliteitsplan van de gemeente Gemert-Bakel wordt als bijlage opgenomen in de regels van het 


bestemmingsplan. Ten aanzien van het aspect parkeren wordt in de regels verwezen naar de parkeernorm 


conform de Parkeerbeleidnota Gemert-Bakel 2013. 


Ten slotte wordt in het bestemmingsplan een aanduiding “rooilijn” opgenomen waarmee wordt geborgd dat 


de boerderij op dezelfde locatie wordt herbouwd.  








Bijlage 7 HNO-tool 
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Pagina 1


Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen
Compenserende berging voor nieuw verhard gebied


Algemeen


Naam project Heuvel 64 Gemert


Contactpersoon initiatiefnemer De heer Van Houtum


Contactpersoon waterschap -


Datum 24-06-2014


Kenmerken projectgebied


Bestaand verhard oppervlak 0 m2


Toekomstig verhard oppervlak 300 m2


Afvoercoëfficiënt projectgebied 1 l/s/ha


Infiltratiesnelheid 1 m/dag


GHG -0.8 m +NAP


Huidig maaiveldniveau 0 m +NAP


Toekomstig maaiveldniveau 0 m +NAP


Kenmerken infiltratievoorziening


Type Bovengrondse infiltratievoorziening


Te bergen en/of infiltreren


volume T10+10%


14 m3


Extra volume hemelwater


T100+10%


5 m3


Talud 1 1:x


Lengte 10 m


Hoogte 0.8 m


Breedte 2 m


Let op: waking is kleiner dan 0.2m (waking = toekomstig maaiveld - GHG - hoogte voorziening).


 
Hydrologisch neutraal ontwikkelen


De waterschappen Aa en Maas en De


Dommel willen met deze berekening


in een vroeg stadium de


betrokkenen adviseren over de eisen


die de waterschappen stellen ten


aanzien van hydrologisch neutraal


ontwikkelen.


Het berekende wateradvies is


richtinggevend. Aan de berekening


kunnen geen rechten worden


ontleend.


Waterschap


De Dommel


Postbus 10.001


5280 DA Boxtel


Bosscheweg 56


5283 WB Boxtel


Tel: 0411-61 86 18


Fax: 0411-61 86 88


http://www.dommel.nl/


Waterschap


Aa en Maas


Postbus 5049


5201 GA 's-Hertogenbosch


Pettelaarpark 70


5216 PP 's-Hertogenbosch


Tel: 073-61 566 66


Fax: 073-61 566 00


http://www.aaenmaas.nl/



http://www.dommel.nl/

http://www.aaenmaas.nl/
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Berekening investering landschapsverbetering Heuvel 62 te Gemert


Waardevermeerdering van de grond


Waarde bestemming "Agrarisch - Agrarisch bedrijf" Eenheid Aantal Prijs/eenheid Totaal


Agrarisch bouwvlak m2
1900 25,00€                                               47.500,00€                                                  


subtotaal 47.500,00€                                                 


Waarde bestemming "Wonen" Eenheid Aantal Prijs/eenheid Totaal


Wonen m2
1900 180,00€                                             342.000,00€                                               


subtotaal 342.000,00€                                               


Totaal waardevermeerdering 294.500,00€                                               


Investering
Basisinspanning investering (20%) 58.900,00€                                                  


Aanleg en beheer
Cultuurhistorische waarden pand Prijs/eenheid Totaal


Investering terugbrengen cultuurhistorische waarden pand zie berekening in bijlage 89.248,70€                               


Grondbewerking


Eenheid Aantal Prijs/eenheid Totaal


Frezen en egaliseren struweelbeplanting stroken m2
1125 0,90€                                                 1.012,50€                                 


Frezen en egaliseren beukenhaag en gemengde haag m2
175 0,90€                                                 157,50€                                     


Bomen plantgatbewerking (1mx1mx1m) Stuks 13 6,00€                                                 78,00€                                       


Struweelhaag plantgatbewerking (0,6 m diep) m 220 1,80€                                                 396,00€                                     


Totaal 1.644,00€                                 


Plantwerk (conform vergoedingssystematiek Groen Blauw Stimuleringskader provincie en beplantingsplan)


Eenheid Aantal Prijs/eenheid (excl. BTW) Totaal


Aankoop beplanting - -


zie beplantingslijst bij 


erfbeplantingsplan 1.855,00€                                 


Aanplant laanbomen Stuks 13 53,64€                                               697,32€                                     


Aanplant bosplantsoen en hagen Stuks 1475 1,37€                                                 2.020,75€                                 


Totaal 4.573,07€                                 


Onderhoud/beheer (conform vergoedingssystematiek Groen Blauw Stimuleringskader provincie en Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap)


Eenheid Aantal Beheersbijdrage per eenheid Totaal


Struweelhaag Meters 220 0,54€                                                 118,80€                                     


Knip- en scheerheg Meters 175 1,17€                                                 204,75€                                     


Landschapsbomen Stuks 8 5,54€                                                 44,32€                                       


Hoogstamfruitbomen Stuks 5 15,86€                                               79,30€                                       


Totaal (1 jaar) 447,17€                                     


Totaal (10 jaar) (onderhoudsperiode op basis van 10 jaar-termijn uit Wro) 4.471,70€                                 


Totaal grondbewerking, aanleg, plantwerk en beheer 99.937,47€                               


Verplichte 


basisinspanning


Investering in 


grondbewerking, aanleg, 


plantwerk, beheer, 


terubrengen 


cultuurhistorische waarden


TOTAAL 58.900,00€                                                  99.937,47€                               







 


 
 
Datum 10 juni 2014 
 
Investering extra werkzaamheden exkl. btw betreffende cultuurhistorische waarde herbouw 
langgevelboerderij op het adres aan Heuvel 62 te Gemert. 
 
 
1  Uitdiepen sloot, lengte 30 m1, tussen Heuvel 62 en 64   
Sloot uitdiepen en uitkomende grond over naastgelegen perceel verspreiden en egaliseren. 
Totaal aantal machine uren met machinist   9 mu   9 x € 65,-- € 585,-- 
Uitzetten en begeleiding     3 mu   3 x € 38,-- € 114,-- 
         --------------------------------- 
         totaal  € 699,--  
 
2 Herbouw bakhuisje als bestaand, afmeting 3,12 x 2,42  inhoud 22 m3. 
Bestaande dakpannen reinigen. 
Bestaande stenen bikken, reinigen en hergebruiken. 
Bestaande rollagen terug brengen. 
Kozijnen en deur in afmeting en detaillering als bestaand  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extra kosten        22 x € 650,-- € 14.300,-- 
 
3 Hergebruik bestaande gevelstenen van langgevelboerderij, aantal 21.450 stuks. 
Bestaande stenen stuk voor stuk slopen, daarna bikken, reinigen en opslaan. 
        21.450  x € 0,95  € 20.377,-- 
Aankoop nieuwe stenen     21.450  x € 0,35  €   7.507,-- 
        ---------------------------------------------- 
Extra kosten           €12.870,-- 
 
4 Extra kosten verwerken buitenmetselwerken 21.450 stuks. 
 verwerken van siermetselwerken, rollagen, strekkenlagen, en dunne lint- en stootvoegen, als 
 van bestaande langgevelboerderij € 850,-- per 1000. 
        21,5 x € 850,--  € 18.275,-- 
 Normaal buitenmetselwerk    21,5 x € 400,--  €   8.600,--
        ----------------------------------------------- 
 Extra kosten         €   9.675,-- 
 
5 Hergebruik bestaande dakpannen 71 m2 
 Dakpannen van bestaande boerderij verwijderen, sorteren naar soort, 
 bestaande keramische pannen reinigen,  
 inpakken en opslaan.     71 x € 45,--  €  3.195,-- 
 Nieuwe keramische dakpannen    71 x € 25,20  €  1.789,20 
        ------------------------------------------------ 
 Extra kosten         €   1.405,80 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
 
 
6 Behandeling hergebruik van bruikbare bestaande eiken kapconstructie  
 - Kapconstructie in 4 delen verwijderen. 
 - Kapconstructie demonteren. 
 - Eikenhouten onderdelen stof vrijmaken en ontdoen van spijkers en metalen onderdelen. 
 - Injectie behandeling uitvoeren ter bestrijding actieve aantasting v/d gewone 
   houtwormlarve.         
 - Perwood Houtwormmiddel 250 ml  per m2 aanbrengen.   €  3.000,-- 
           -------------- 
 Extra kosten         €  3.000,-- 
 
7 Verwerken bruikbare bestaande eiken draagconstructie  
 - 40 m1 ankerbalk 
 - 64 m1 spantconstructie verbonden met ankerbalken 
 - 120 m1 gordingen           7,2 m3  € 18.500,-- 
 - Aankoop en verwerken nieuw vuren balkhout  75 x 175    3,4 m3  €   4.876,--
           ---------------- 
 Extra kosten         €  13.624,--
            
8  Rietbedekking. 
 Terug brengen oorspronkelijke rietbedekking 320 m2 
        320 x € 88,--  €  28.160,-- 
 Dakbedekking met keramische pannen   320 x € 51,--  €  16.320,-- 
        ------------------------------------------------ 
Extra kosten          €   11.840,-- 
 
9  Houten buitenkozijnen kozijnen 
 
 Authentieke detaillering en houtzwaarte als bestaande kozijnen  €  32.669,42 
 Normale detaillering en houtzwaarte als normaal    €  28.123,96 
        ------------------------------------------------ 
Extra kosten          €    4.545,46 
 
10 Opknappen en terugbrengen van vlucht naar Egypte  
 
 Vlucht naar Egypte verwijderen van bestaande muur. 
 Tijdelijk opslaan. 
 Vernislaag houten omranding verwijderen. 
 Nieuwe vernislaag aanbrengen. 
 Gipsen voorstelling reinigen en bijwerken. 
 Voorstelling terugbrengen tegen nieuwe gevel.     €  1.800,--  
        ----------------------------------------------- 
Extra kosten          €  1.800,-- 
 
Extra kosten    € 73.759,26 
21 % btw    € 15.489,44 
----------------------------------------------------------------------------- 
Totale extra kosten   € 89.248,70 
     =============== 
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 SAMENVATTING  


 
In opdracht van J. van Houtum van Van Houtum Architecten B.V. is een akoes-
tisch onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van het voornemen om een boerde-
rij te herbouwen aan de Heuvel 62 te Gemert. 
 
Op basis van door de gemeente Gemert beschikbaar gestelde verkeersintensi-
teiten is de gevelbelasting berekend.  
 
Het geluidniveau op de gevels voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 57 dB inclusief Art 110g van de 
Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt hierbij niet over-
schreden. 
 
Conform het Bouwbesluit moet aan een binnenwaarde van 33 dB worden vol-
daan om een goed woon- en leefklimaat in de woning te garanderen. Hierbij 
wordt er met het Bouwbesluit van uitgegaan dat de specifieke gevelwering 
GA;k ten minste 20 dB bedraagt ten opzichte van de vast te stellen hogere 
waarde. De geluidsbelasting inclusief art 110 g bedraagt ten hoogste 57 dB. De 
binnenwaarde van 33 dB wordt in dit geval overschreden. Een gevelwerings-
rapport zal met de aanvraag om een bouwvergunning benodigd zijn. 
 
Ten aanzien van een beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke orde-
ning is de geluidskwaliteit vastgesteld. Ten aanzien van het verblijf in de tui-
nen dan wel terrassen kan verondersteld worden dat een “Goede” tot “Rede-
lijke” milieukwaliteit heerst. 
 
Derhalve kan worden verondersteld dat het aspect geluid een goede ruimtelij-
ke ordening niet in de weg hoeft te staan. 
 


 


 


Figuur 1___________________  


Luchtfoto van de locatie 


Bron: Google Earth 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING  


In opdracht van J. van Houtum van Van Houtum Architecten B.V. is een akoes-
tisch onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van het voornemen om een boerde-
rij te herbouwen aan de Heuvel 62 te Gemert. 
 
Voor deze situatie is bepaald wat de geluidbelasting ter hoogte van de gevels 
van de te herbouwen boerderij, zodat bezien kan worden of het plan reali-
seerbaar is binnen de Wet geluidhinder en of er extra geluidwerende maatre-
gelen noodzakelijk zijn. Ten slotte wordt een uitspraak gedaan over het woon- 
en leefklimaat binnen en buiten de woningen. 
 
Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de wettelijke geluidzone 
van de Beeksedijk, West-Om, N272, Zuid-Om, Heuvel en een aantal wegen met 
een lage verkeersintensiteit zoals De Schabbert, Broekstraat, De Kuier, Ha-
zeldonklaan. Deze laatste hebben dusdanig lage verkeersintensiteit waardoor 
deze om die reden niet nader beschouwd zijn in dit onderzoek. 
 


  


Figuur 2___________________   


Situatieschets  


Bron: Van Houtum Architecten 


B.V. te Erp. 


 


Niet op schaal 
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HOOFDSTUK 2 UITGANGSPUNTEN   


 


2.1  GEGEVENS WEGVERKEER 


De verkeersintensiteiten zijn door de gemeente Gemert-Bakel op 14 januari 
2014 overlegd. Dit betreffen de verkeersintensiteiten voor de jaren 2010 en 
2020. Om de intensiteit voor het maatgevende jaar (2024) te verkrijgen is de 
jaarlijkse groei in de periode van 2010 tot 2020 genomen. Deze jaarlijkse groei 
is vermenigvuldigd met 4 jaar en opgeteld bij de intensiteit van het jaar 2020. 
 
Met het verzoek om verkeersgegevens is tevens verzocht om de verdeling van 
het verkeer te overleggen. Deze gegevens zijn niet overlegd omdat deze niet 
voorhanden waren. Uitgegaan is derhalve van een verdeling zoals opgenomen 
in een in 2008 uitgevoerd onderzoek voor de naast gelegen woning (Heuvel 64). 
 


Weg Intensiteit Intensiteit Intensiteit 


 2010 2020 2024 


Beeksedijk 11240 12470 12962 


West Om 10790 11980 12456 


N272 21890 23790 24550 


Zuid Om 13110 13990 14342 


Heuvel 580 630 650 


 


Weg Daguur Avonduur Nachtuur 


 % % % 


Beekedijk 6,2 4,3 1,1 


West Om 6,2 4,3 1,1 


N272 6,2 4,4 1,0 


Zuid Om 6,2 4,4 1,0 


Heuvel 6,0 4,9 1,1 


 


Weg Lichte mvt Middel zware 
mvt 


Zware mvt 


 % % % 


Beeksedijk 92,0 6,2 1,8 


West Om 92,0 6,2 1,8 


N272 82,8 10,3 6,9 


Zuid Om 82,8 10,3 6,9 


Heuvel 89,6 7,3 3,1 


Tabel 2.1__________________ 


Intensiteit. 


Tabel 2.2__________________ 


Verdeling dag-, avond- en 


nachtuur. 


Tabel 4.3__________________ 


Verdeling lichte- middel zware 


en zware voertuigen. 
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De maximale rijsnelheid op wegen bedraagt 80 km/uur met uitzondering van 
de Heuvel, hier bedraagt de maximum rijsnelheid 50 km/uur.  
 
De wegen zijn voorzien van een standaard wegdekverharding. 
 
Voor de verharde gebieden is een bodemfactor van 0,0 ingevoerd. Voor het 
overige gebied is van een absorberende bodem met een factor 1,0 uitgegaan. 
 
 







 


Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Heuvel 62 te Gemert 8 


 


HOOFDSTUK 3  BEREKENINGSMETHODE  


3.1  MODELLERING 


Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is er een model opgezet met ge-
bruikmaking van het computerprogramma Geomilieu v.2.40 van dgmr raadge-
vende ingenieurs BV te Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model 
gebeuren conform de voorschriften van de Standaard Rekenmethode II zoals 
beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. In het model 
zijn met de overdrachtberekeningen meegerekend: 


• Geometrische uitbreiding (afstand); 


• Afname ten gevolge van akoestisch goed isolerende obstakels; 


• Afname / toename ten gevolge van reflectie, door verstrooiing tegen en 
absorptie van de bodem.  


• Afname /toename door reflecties tegen /absorptie van obstakels;  


• Afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht. 


3.2  ALGEMEEN 


De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode 
II” zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. 
Er is ter plaatse van het bouwplan geen hellingcorrectie of optrekcorrectie 
toegepast. In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 1,0 (akoes-
tisch zacht) aangehouden voor het gebied buiten de ingevoerde bodemgebie-
den. Voor de ingevoerde bodemgebieden is akoestisch hard (0,2 of 0,0) aange-
houden. Hierbij is de geluidsbelasting op een hoogte van 1,5 en 4,5 m+mv be-
oordeeld. Artikel 110g Wgh is separaat met de resultaten in beeld gebracht. 


3.3  REKENPARAMETERS 


Met het onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden: 
Standaard maaiveldhoogte: 0 
Standaard bodemfactor: 1,0 (akoestisch zacht) 
Verharde bodemfactor: 0,0 (zie bijlage) 
Meteorologische correctie: Standaard RMW 2012, SRM II 
Standaardluchtdemping: Standaard RMW 2012, SRM II 
Luchtabsorptie: 
frequentie (Hz): 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 


demping (dB/km): 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 4,00 10,00 23,00 58,00 
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HOOFDSTUK 4  RANDVOORWAARDEN WET GELUIDHINDER  


4.1  INLEIDING 


Met de geluidbelasting in dB van een weg wordt bedoeld de LDEN-waarde van 
het geluidniveau in dB. LDEN is de geluidbelasting in dB op een plaats en vanwe-
ge een bron over alle perioden van 07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en 
van 23.00 - 07.00 uur van een jaar als omschreven in bijlage I, onderdeel 1, 
van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van om-
gevingslawaai (PbEG L 189).  
 


4.2  GELUIDZONES 


Volgens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aan-
gegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluid-
belasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zone-
plichtig indien er sprake is dat: 


• deze is gelegen in binnen een woonerf; 


• er een maximum snelheid van 30 km/uur geldt. 
 


Gebied Aantal rijstroken of 
sporen 


Breedte geluidzone (m) 


Stedelijk 1 of 2 200 


 3 of meer 350 


Buitenstedelijk 1 of 2 250 


 3 of 4 400 


 5 of meer 600 


 


4.3  ARTIKEL 110G 


Binnen de Wet geluidhinder wordt middels artikel 110g van deze wet de moge-
lijkheid geboden om rekening te houden met een verdere reductie van de ge-
luidproductie van motorvoertuigen. Conform artikel 110g en artikel 3.4 van het 
Reken- en meetvoorschrift 2012 bedraagt de vermindering van de geluidbelas-
ting 2 dB voor wegen waarvoor de snelheid 70 km/h of meer bedraagt en 5 dB 
voor de overige wegen. Deze aftrek bedraagt 0 dB het bepalen van de vereiste 
karakteristieke geluidwering op basis van het Bouwbesluit 2012 indien een ho-
gere waarde vereist is. 
 


Tabel 4.1__________________ 


Breedte geluidszones langs 


wegen 
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4.4  STEDELIJK EN BUITENSTEDELIJK GEBIED 


Binnen de Wet geluidhinder is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk 
gesteld van de ligging van de onderhavige weg. Er wordt volgens Artikel 1 van 
de Wet geluidhinder onderscheiden: 
 
Stedelijk gebied:  het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de 


toepassing van de hoofdstukken VI en VII van de Wet 
geluidhinder, met uitzondering van gebied binnen de 
bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone 
langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 


Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor 
toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied 
binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen 
de zone langs een autoweg of autosnelweg als be-
doeld in het Reglement verkeersregels en verkeerste-
kens 1990. 


 


4.5  MAXIMALE GELUIDBELASTING 


Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met be-
trekking tot de geluidbelasting in zogenaamde “Nieuwe situaties” (er dient een 
bestemmingsplanprocedure te worden gevolgd). 
 
De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting 
lager dan 48 dB dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het on-
derhavige plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden dan kan door 
de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld. Indien de geluidbelasting 
lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing ver-
lenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting 
tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, op overwegende bezwaren stuiten van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
 
Voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied gelden de vol-
gende normen: 


• Voorkeursgrenswaarde : 48 dB 


• Maximale ontheffingswaarde : 63 dB 


• Maximale ontheffingswaarde (vervangende nieuwbouw): 68 dB. 
 
Voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied gelden 
de volgende normen: 


• Voorkeursgrenswaarde : 48 dB 


• Maximale ontheffingswaarde : 53 dB 


• Maximale ontheffingswaarde (agrarische bedrijfswoning): 58 dB 


• Maximale ontheffingswaarde (vervangende nieuwbouw, buiten de be-
bouwde kom): 58 dB 


• Maximale ontheffingswaarde (vervangende nieuwbouw gelegen binnen 
de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnel 
weg): 63 dB. 
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4.6  GEMEENTELIJK BELEID 


Door de gemeente Gemert-Bakel is een beleidsnotitie opgesteld “Ontheffin-
genbeleid hogere waarde procedure”. 
 
De gemeente heeft hierin de beleidskaders en beleidsregels opgenomen met 
daarbij de ontheffingscriteria. 
 
De her te bouwen boerderij is reeds geprojecteerd en is binnenstedelijk gele-
gen. Hierdoor is toetsing aan de Wet geluidhinder en het gemeentelijk beleid 
vooralsnog niet aan de orde. Indien een bouwblok verandering benodigd is dan 
zal sprake zijn van vervangende nieuwbouw en is toetsing aan de voorkeurs-
grenswaarde van 48 dB benodigd en is een maximale ontheffingswaarde van 68 
dB mogelijk. 
 
Door de gemeente is gesteld dat aan de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder 
voldaan dient te worden (bronmaatregelen, stedenbouwkundige maatregelen, 
verkeerskundige maatregelen, landschappelijke inpassing en financiële over-
wegingen).  
 
Daarnaast dient te worden voldaan aan een van de subcriteria om af te kunnen 
wijken van de voorkeursgrenswaarde. Het betreft hier de subcriteria voor wo-
ningen binnen de bebouwde kom. Zoals daar zijn: 
 
- in een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen;  
- door situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie 


aan vervullen voor andere woningen;  
- nodig zijn vanwege grond- of bedrijfsgebondenheid;  
- een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen;  
- bestaande bebouwing vervangen.  
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HOOFDSTUK 5  BEREKENING GELUIDBELASTING  


5.1  RESULTATEN  


De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer van de Beeksedijk, West 
Om, N272, Zuid Om en de Heuvel zijn weergegeven in respectievelijk tabel 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5. De cumulatieve geluidbelasting van deze wegen is 
weergegeven in tabel 5.6. Dit met en zonder correctie voor artikel 110 g. 


 


Toetspunt Hoogte 
Geluidsbelas-
ting excl. art 


110 Wgh 


Geluidsbelasting 
incl. art 110 Wgh 


 m dB dB 


Voorkeursgrenswaarde 48 


Maximale ontheffingswaarde 68 


Toetspunt Noordoost 
1,5 <48 <48 


4,5 <48 <48 


Toetspunt Zuidoost 
1,5 47 45 


4,5 49 47 


Toetspunt Zuidwest 
1,5 55 53 


4,5 57 55 


Toetspunt Noordwest 
1,5 50 48 


4,5 52 50 


 


Toetspunt Hoogte 
Geluidsbelas-
ting excl. art 


110 Wgh 


Geluidsbelasting 
incl. art 110 Wgh 


 m dB dB 


Voorkeursgrenswaarde 48 


Maximale ontheffingswaarde 68 


Toetspunt Noordoost 
1,5 49 47 


4,5 50 48 


Toetspunt Zuidoost 
1,5 31 29 


4,5 <48 <48 


Toetspunt Zuidwest 
1,5 56 54 


4,5 57 55 


Toetspunt Noordwest 
1,5 57 55 


4,5 59 57 


Tabel 5.1__________________ 


Gevelbelasting 2024 


Ten gevolge van de Beeksedijk 


 


Tabel 5.2__________________ 


Gevelbelasting 2024 


Ten gevolge van de West Om 
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Toetspunt Hoogte 
Geluidsbelas-
ting excl. art 


110 Wgh 


Geluidsbelasting 
incl. art 110 Wgh 


 m dB dB 


Voorkeursgrenswaarde 48 


Maximale ontheffingswaarde 68 


Toetspunt Noord 
1,5 <48 <48 


4,5 <48 <48 


Toetspunt Oost 
1,5 35 33 


4,5 43 41 


Toetspunt Zuid 
1,5 45 43 


4,5 46 44 


Toetspunt West 
1,5 <48 <48 


4,5 <48 <48 


 


 


Toetspunt Hoogte 
Geluidsbelas-
ting excl. art 


110 Wgh 


Geluidsbelasting 
incl. art 110 Wgh 


 m dB dB 


Voorkeursgrenswaarde 48 


Maximale ontheffingswaarde 68 


Toetspunt Noord 
1,5 40 38 


4,5 43 41 


Toetspunt Oost 
1,5 38 36 


4,5 47 45 


Toetspunt Zuid 
1,5 42 40 


4,5 44 42 


Toetspunt West 
1,5 <48 <48 


4,5 <48 <48 


 


 


Toetspunt Hoogte 
Geluidsbelas-
ting excl. art 


110 Wgh 


Geluidsbelasting 
incl. art 110 Wgh 


 m dB dB 


Voorkeursgrenswaarde 48 


Maximale ontheffingswaarde 68 


Toetspunt Noord 
1,5 50 45 


4,5 50 45 


Toetspunt Oost 
1,5 29 24 


4,5 29 24 


Toetspunt Zuid 
1,5 49 44 


4,5 50 45 


Toetspunt West 
1,5 56 51 


4,5 56 51 


 


Tabel 5.3__________________ 


Gevelbelasting 2024 


Ten gevolge van de N272 


 


Tabel 5.4__________________ 


Gevelbelasting 2024 


Ten gevolge van de Zuid Om 


 


Tabel 5.5__________________ 


Gevelbelasting 2024 


Ten gevolge van de Heuvel 
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Toetspunt 
Hoogte 


Geluidsbelas-
ting excl. art 


110 Wgh 


Geluidsbelasting 
incl. art 110 Wgh 


 m dB dB 


Voorkeursgrenswaarde Nvt 


Maximale ontheffingswaarde Nvt 


Toetspunt Noord 
1,5 53 49 


4,5 54 51 


Toetspunt Oost 
1,5 48 46 


4,5 52 50 


Toetspunt Zuid 
1,5 59 57 


4,5 61 59 


Toetspunt West 
1,5 60 57 


4,5 61 58 


 


5.2  BEOORDELING GELUIDBELASTING TUIN/BUITENRUIMTE 


Naast de fysieke toetsing van de geveldelen is ook een prognose gemaakt van 
de tuin c.q. buitenverblijven van de woning. Hiertoe is een rekenraster op de 
projectlocatie neergelegd, alwaar op een hoogte van 1,5 meter geluidscontou-
ren zijn bepaald. 
 


 
 
Een methode om geluid te beoordelen op hinderlijkheid is vermeld in de Hand-
reiking cumulatie en saldobenadering geluid, uitgegeven door de Regiegroep 
Geluid Limburg. In deze notitie wordt in hoofdstuk 3 een Classificering op basis 
van LDEN vermeld. Aangezien in onderhavig onderzoek enkel wegverkeerslawaai 
is beschouwd, geeft dit een aardig handvat voor de beoordeling in het kader 
van een goede ruimtelijke ordening. 


Figuur 3___________________   


Geluidcontouren LDEN op 1,5 


m+mv, exclusief art. 110g Wgh 


Bron: Geomilieu 


 


Tabel 5.6__________________ 


Cumulatieve Gevelbelasting 


2024 


Ten gevolge van de Beeksedijk, 


West Om, N272, Zuid Om en 


de Heuvel. 
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Gecumuleerde LDEN (dB) Classificering milieukwaliteit 


< 50 Goed 


50 - 55 Redelijk 


55 - 60 Matig 


60 - 65 Tamelijk slecht 


65 - 70 Slecht 


> 70 Zeer slecht 


 
Hieruit blijkt dat de milieukwaliteit ter hoogte van de te ontwikkelen wonin-
gen varieert van “Tamelijk slecht” ter hoogte van de voorgevel van de boerde-
rijwoning tot “Goed” aan de achter zijde van het plangebied.  
 
De milieukwaliteit ter hoogte van de buitenruimte (tuin/terras) van de boerde-
rijwoning kan gekwalificeerd worden als “Redelijk” en ter hoogte van het bij-
gebouw als “Goed”. 
 
 


Tabel 5.7__________________ 


Classificering milieukwaliteit 


LDEN 
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HOOFDSTUK 6  CONCLUSIE  


6.1  BESPREKING RESULTATEN EN AANBEVELINGEN 


In opdracht van J. van Houtum van Van Houtum Architecten B.V. is een akoes-
tisch onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van het voornemen om een boerde-
rij te herbouwen aan de Heuvel 62 te Gemert. 
 
De her te bouwen boerderij is op basis van de Wet geluidhinder gelegen binnen 
de zone van de Beeksedijk, West-Om, N272, Zuid-Om, Heuvel en een aantal 
wegen met een lage verkeersintensiteit zoals De Schabbert, Broekstraat, De 
Kuier, Hazeldonklaan. Deze laatste hebben dusdanig lage verkeersintensiteit 
waardoor deze om die reden niet nader beschouwd zijn in dit onderzoek. Op 
basis van de beschikbaar gestelde verkeersgegevens is er een rekenmodel op-
gezet en is de gevelbelasting berekend. 
 
Ter plaatse van de her te bouwen boerderij voldoet de geluidbelasting (inclu-
sief artikel 110g) ten gevolge van de Beeksedijk, West Om en de Heuvel niet 
aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidbelasting bedraagt ten hoog-
ste 57 dB, maximale ontheffingswaarde van 68 dB wordt hierbij niet over-
schreden. De geluidbelasting (inclusief artikel 110g) ten gevolge van de N272 
en de zuid Om voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
 
Bronmaatregelen 
Wanneer een dunne deklaag wordt toegepast, wordt de geluidbelasting ter 
hoogte van de gevels van de te her te bouwen boerderijwoning 4 dB lager. In 
dit geval wordt voor 2 van de 3 relevante wegen met een overschrijding niet 
voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Met een kostprijs van circa € 27 per m


2
 


(bron symposium Silent Roads) komt dit voor 3 wegen  uit op meer dan € 
50.000, exclusief onderhoudskosten. Omdat na het treffen van deze maatregel 
niet kan worden voldaan en aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om of 
de geluidbelasting verder naar beneden te brengen dan wel om gevelmaatrege-
len te treffen wordt deze maatregel op basis van financiële overwegingen niet 
doelmatig geacht. 
 
Stedenbouwkundige maatregelen 
Doordat de hoogste beoordelingshoogte is gepositioneerd op 4,5 meter hoogte 
zal een wal of scherm tussen de weg en de ontvanger gelet op enige afstand 
een hoogte moeten hebben die ongeveer gelijk is aan deze hoogte. Schermen 
met deze hoogten zijn stedenbouwkundig lastig dan wel niet in te passen. Daar 
komt bij dat ter hoogte van in- en uitrit een open ruimte ontstaat waardoor 
een goede afscherming in deze situatie niet mogelijk is. Dit nog ongeacht de 
bezwaren van landschappelijke en financiële aard. 
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Verkeerskundige maatregelen 
De snelheidsregiems zijn afgestemd op de aard van de wegen. Een wijziging 
van rijsnelheden en intensiteiten dient in een groter geheel beschouwd te 
worden (gemeentelijk verkeersplan). Een wijziging op de een locatie kan op 
een andere locatie meer verkeer genereren. Daarnaast is het effect van het te-
rug brengen van de rijsnelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur dat de geluidbe-
lasting op de voorgevel met maximaal 2 dB daalt en wordt niet voldaan aan de 
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Omdat na het verlagen van de rij-
snelheid aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn wordt deze maatregel niet 
doelmatig geacht. 
 
landschappelijke inpassing  
Indien de woning wordt verplaats zal de geluidluwe buitenruimte verkleinen. 
De woning is aan 3 zijden ingesloten door wegen waardoor een verplaatsing 
naast een verlaging ook een verhoging van de geluidbelasting tot gevolg heb-
ben. Daarnaast is het gewenst om de boerderijwoning nagenoeg op dezelfde 
locatie terug te plaatsen op basis van stedenbouwkundige aspecten. 
 
Het plaatsen van schermen met een hoogte van 4,5 meter of hoger zal even-
eens op bezwaren van landschappelijke inpassing stuiten. 
 
Met betrekking tot de ontheffing kan verder worden vermeld aan het subcrite-
rium wordt voldaan dat bestaande bebouwing wordt vervangen door nieuwe 
bebouwing. 


6.2  BESPREKING GELUIDSBELASTING IRT BOUWBESLUIT 


Volgens het Bouwbesluit is de karakteristieke geluidwering van geveldelen 
(GA;k) in een woning tenminste 20 dB. Daarnaast stelt het Bouwbesluit dat een 
binnenwaarde van 33 dB moet zijn gewaarborgd. Dit ten opzichte van de vast 
te stellen Hogere waarde. 
 
Bij de te toetsen geveld van de te ontwikkelen woningen bedraagt de geluidbe-
lasting ten hoogste 57 dB of minder. Met een standaard gevelwering van 20 dB 
kan derhalve een binnengeluidsniveau van 33 dB niet worden geborgd.  
 
Met de aanvraag om een bouwvergunning zal naar verwachting door het be-
voegd gezag om een gevelweringsrapport worden gevraagd. 
 
Op basis van het Bouwbesluit 2012 wordt enkel de verleende hogere waarde als 
uitgangspunt genomen voor de toetsing.  
 
Het verdient aanbeveling om van de ongecorrigeerde cumulatieve geluidbelas-
ting zoals weergegeven in tabel 5.6 uit te gaan.  


6.3  BESPREKING GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING 


Ten aanzien van de buitenruimte en verblijf in de tuinen dan wel terrassen kan 
verondersteld worden dat ter hoogte van de te ontwikkelen woningen een 
“Tamelijk slechte” tot “Goede” milieukwaliteit heerst ten aanzien van het as-
pect geluid. Ter hoogte van de tuin en de terrassen is sprake van een “Redelij-
ke” tot “Goede” milieukwaliteit. 
 
Derhalve kan worden verondersteld dat het aspect geluid een goede ruimtelij-
ke ordening niet in de weg staat. 







 


 


 


 


 


Bijlage 1 


Invoergegevens rekenmodel 
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1 INLEIDING 


 


In opdracht van G&O Consult is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de beoogde 


herbouw van een woonboerderij gelegen aan Heuvel 62 te Gemert. Doel van dit akoestisch onderzoek is te 


bepalen of de na sloop opnieuw te bouwen woning voldoet aan de eisen zoals gesteld in het bouwbesluit 


met betrekking tot bescherming tegen geluid van buiten.  


 


Conform het door G&O Consult opgestelde rapport “Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai voor een te 


herbouwen boerderij aan de Heuvel 62 te Gemert” (rapportnummer 2248ao0914 d.d. 13 maart 2014) 


bedraagt de geluidbelasting op de gevels van de woning maximaal 61 dB ter plaatse van de voorgevel. 


Deze geluidbelasting heeft betrekking op de verdieping en is exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh.  


 


De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, die de scheiding vormt tussen 


een verblijfsgebied en de buitenlucht, dient voor een woonfunctie tenminste gelijk te zijn aan het verschil 


tussen de geluidbelasting en 33 dB, met een minimumeis van 20 dB. 


 


Voor de geveldelen behorende bij een woonfunctie waar de cumulatieve geluidbelasting onder de 53 dB 


(exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh) blijft, zijn geen aanvullende eisen vanuit het bouwbesluit aan de 


geluidwerendheid van de gevel gesteld. Er wordt namelijk van uitgegaan dat een gevel bij een normale 


bouwkundige opzet aan de minimaal vereiste GA;k van 20 dB voldoet.  
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2 UITGANGSPUNTEN 


 


2.1 Locatiegegevens 


Het bouwplan is gelegen aan Heuvel 62 te Gemert. In bijlage 1 is een situatietekening van het plan 


opgenomen. 


 


2.2 Uitgangspunten bouwkundige situatie 


De berekeningen van de karakteristieke geluidwering zijn gebaseerd op bouwtekening “schetsplan herbouw 


boerderij Heuvel 62 5421 CN Gemert”. Van deze tekening zijn pdf scans door G&O Consult aangeleverd.  


 


2.3 Geluidbelasting 


De gecumuleerde geluidbelastingen zijn conform voornoemd rapport van G&O Consult. Voor het 


onderhavige project moet worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals weergegeven in onderstaande 


tabel 2.1, zoals overgenomen uit voornoemd rapport. De rekenresultaten van de gecumuleerde 


geluidbelastingen zijn tevens weergegeven in bijlage 2. 


 


Tabel 2.1: geluidbelastingen op de gevels 


toetspunt gevel geluidbelasting (dB) excl. aftrek artikel 110g 


begane grond verdieping 


t01 linker zijgevel  (noordoost) ≤ 53 54 


t02 achtergevel  (zuidoost) ≤ 53 ≤ 53 


t03 rechter zijgevel (zuidwest) 59 61 


t04 voorgevel (noordwest) 60 61 


 


Er wordt in onderhavig onderzoek van uitgegaan dat enkel nog eisen gesteld worden aan de geluidwering 


van de gevel.  


 


2.4 Vereiste karakteristieke geluidwering GA;k 


Vaststelling van de benodigde karakteristieke geluidwering dient te geschieden volgens artikel 3.1 tot en 


met 3.3 van het Bouwbesluit 2012, namelijk: 


 


• voor verblijfsgebieden van een woonfunctie:  


“artikel 3.3 lid 1: Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere 


waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige 


scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit 


opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 35 dB(A) 


bij industrielawaai of 33 dB bij weg- of spoorweglawaai.” 


 


Voor de karakteristieke geluidwering tussen de buitenlucht en een verblijfsruimte geldt een 2 dB minder 


strenge eis (artikel 3.3 lid 4). 
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2.5 Ventilatie 


Vaststelling van de benodigde ventilatie voor een woonfunctie dient te geschieden volgens afdeling 3.6 van 


het Bouwbesluit 2012, namelijk: 


 


• de voorziening van de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied, bepaald overeenkomstig 


NEN 1087, dient een capaciteit te hebben van tenminste 0,9 dm
3
/s per m


2
 vloeroppervlakte van dat 


gebied, met een minimum van 7 dm
3
/s; 


 


• de voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats 


voor een kooktoestel bevindt moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van 


tenminste 21 dm
3
/s; 


 


• de vereiste luchttoevoer van een verblijfsgebied dient voor minimaal 50% rechtstreeks van buiten 


afkomstig te zijn. 


 


In de gevels dienen beweegbare constructieonderdelen te worden toegepast teneinde een voldoende 


doorspuibaarheid te bewerkstelligen (afdeling 3.7). In de onderhavige situatie wordt conform opgave 


mechanisch gebalanceerde ventilatie met wtw-unit toegepast, waardoor er in de gevels geen openingen ten 


behoeve van ventilatie hoeven te worden aangebracht. Het mechanisch gebalanceerd ventilatiesysteem 


dient aangebracht te worden overeenkomstig berekening/dimensionering en specificaties (en eventueel 


voorzien van geluiddempers in verband met omloopgeluid en/of installatiegeluid) van de betreffende 


werktuigbouwkundig adviseur/installateur. 


 


2.6 Beglazing 


Er is uitgegaan van dubbele beglazing voor de geluidgevoelige verblijfsruimten. De minimale glasdikten 


dienen, afhankelijk van de toegepaste glasafmetingen en de hoogte ten opzichte van het maaiveld, bepaald 


te worden overeenkomstig de NEN 2608, tenzij er om geluidtechnische redenen een grotere dikte is 


voorgeschreven. Daarnaast dient in verband met mogelijk optredende interferentieverschijnselen de 


dubbele beglazing uitgevoerd te worden met ongelijke glasdikten. 


 


Mogelijk dat aanvullende eisen aan de beglazing worden gesteld ten aanzien van (doorval-)beveiliging. Dit 


is afhankelijk van de locaties en gevelindelingen, e.e.a. ter beoordeling van de glasleverancier c.q. 


uitvoerende instantie. 


 


2.7 Kierterm 


Overeenkomstig NPR 5272 is voor alle gevels de kierterm berekend. Deze kierterm is afhankelijk van de 


kierdichtingskwaliteit van de naden en kieren en de lengte(n) hiervan ten opzichte van het totale oppervlak.  


 


In verband met een gebalanceerde mechanische ventilatiesysteem dient uitgegaan te worden van 


luchtdichtheidsklasse 2 (conform NEN 2687). Overeenkomstig de SBR-publicatie “Luchtdicht bouwen” 


d.d. maart 2001 inclusief erratum (deel B) geldt met betrekking tot de luchtdichtheidsklasse 2 het volgende:  


“Om extra luchtdichting te realiseren is het niet noodzakelijk om een dubbele kierdichting toe te passen, met 


een rondgaand kaderprofiel in combinatie met een goed knevelend hang- en sluitwerk kan een voldoende 


luchtdichting worden gerealiseerd. Mogelijk is qua geluidwering van de gevel wel een dubbele kierdichting 


noodzakelijk. Zie ook het SBR Informatieblad.”  
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3 WET- EN REGELGEVING  


 


3.1 Berekeningsmethode 


Het bouwbesluit verwijst voor de vaststelling van de karakteristieke geluidwering naar NEN 5077 


“Geluidwering in gebouwen”. Deze schrijft toetsing voor door middel van metingen, dus na voltooien van het 


bouwwerk. Het ontwerp dient echter te worden getoetst bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning.   


 


De berekeningen zijn derhalve uitgevoerd conform de NPR 5272. Deze rekenmethode sluit het meest aan 


bij de meetmethode van NEN 5077. 


 


3.2 Bronspectrum 


Bij de berekeningen is uitgegaan van spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr). In onderstaande tabel 3.1 zijn 


de correctiefactoren per octaafband van dit spectrum weergegeven. 


 


Tabel 3.1 : correctiefactoren per octaafband voor het spectrum 2 (verkeersgeluid) 


bron 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 


verkeersgeluid -14 -10 -7 -4 -6 


 


3.3 Correctiefactoren 


Indien fabrikantafhankelijke materialen worden toegepast dient een veiligheidsfactor van 1,5 dB te worden 


aangehouden (verschil laboratoriumwaarde en praktijkwaarde). 
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4 BEREKENING EN TOETSING GELUIDWERING GEVEL 


 


4.1 Rekenresultaten voorzieningen 


In onderstaande tabel zijn de voorzieningen aangegeven die minimaal noodzakelijk zijn om te kunnen 


voldoen aan de vereiste karakteristieke geluidwering. Voor alle in deze rapportage opgenomen geveldelen 


geldt dat alternatieve oplossingen mogelijk zijn zolang de RA-waarden minimaal gelijk zijn aan de in deze 


rapportage vermelde waarden.  


 


In paragraaf 4.2 worden de in tabel 4.1 weergegeven codes nader omschreven. De berekeningsbladen zijn 


opgenomen in bijlage 3. 


 


Tabel 4.1: voorzieningen 


ruimte bouwlaag gevel voorzieningen Lden GA;k GA;k 


   gevel- 


opbouw 


dak-


opbouw 


buiten-


deur 


k begl.   eis 


    [mm] [dB] [dB] [dB] 


kantoor/ 


werkkamer 
b.g. voorgevel MS - D785 ek 5-15-4 60 29 27 


speelkamer b.g. voorgevel MS - - ek 5-15-4 60 28 27 


woonkamer b.g. voorgevel MS - - ek 5-15-4 60 28 27 


slaapkamer 2 verdieping voorgevel MS DH7a - ek velux0059 61 29 28 


fitness verdieping voorgevel MS DH7a - ek velux0059 61 29 28 


slaapkamer 3 verdieping voorgevel MS DH7a - ek velux0059 61 29 28 


Opmerkingen tabel 4.1: 
k : kierdichting  
begl. : beglazing 
 


4.2 Omschrijving van de voorzieningen 


De berekeningen zijn uitgevoerd conform NPR 5272. De geluidisolatiewaarden die zijn gebruikt zijn 


afkomstig van: 


• herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels; 


• rekenmethode TNO/TPD; 


• testrapporten van fabrikanten.  


 


Bij de geluidisolatie (RA-waarden) is uitgegaan van spectrum 2 (verkeersgeluid). 


4.2.1 Gevel 


In onderstaand overzicht is de codeverklaring opgenomen van de gevelconstructie. 


 


Tabel 4.2: codeverklaring gevelconstructies 


code 


 


RA dB(A) opbouw gevel 
massa 


kg/m
2
 


MS 50,3 steenachtige spouwmuur  365 
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4.2.2 Beglazing 


In onderstaand overzicht is de codeverklaring opgenomen van de beglazing. 


 


Tabel 4.3: codeverklaring beglazing 


code 


 


RA dB(A) opbouw beglazing (mm) 


5 - 15 - 4  27,7 5 - 15 - 4, totale dikte 24 mm 


velux0059 27,3* Velux GGL 0059 dakraam (4 - 16 - 4, gas gevulde spouw) 


* exclusief veiligheidsfactor van 1,5 dB 


4.2.3 Kierdichting 


In onderstaand overzicht is de codeverklaring opgenomen van de kierdichting. 


 


Tabel 4.4: codeverklaring kierdichting 


code 


 


RA dB(A) kieren 


ek 35,3 normale enkele kierdichting (ter plaatse van ramen en deur) 


4.2.4 Dak 


In onderstaand overzicht is de codeverklaring opgenomen van de dakconstructies. 


 


Tabel 4.5: codeverklaring dakconstructies 


code 


 


RA dB(A) opbouw dak 
massa 


kg/m
2
 


DH7a 32,4 
geïsoleerde dakplaten deels voorzien van rieten dakbedekking met 


aftimmering op grote spouw (minimaal 100 mm) waarin 50 mm minerale wol * 
8 - 18 


* Dakconstructie dient nader te worden beoordeeld vanwege thermisch/hygrische aspecten.  


4.2.5 Deuren 


In onderstaand overzicht is de codeverklaring opgenomen van de buitendeur van de ruimte kantoor/ 


werkkamer. 


 


Tabel 4.6: codeverklaring deuren 


code 


 


RA dB(A) opbouw dak 


D785 33,0 massief hardhouten buitendeur (54 mm) 
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIE  


 


In opdracht van G&O Consult is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de beoogde 


herbouw van een woonboerderij gelegen aan Heuvel 62 te Gemert. Doel van dit akoestisch onderzoek is te 


bepalen of de na sloop opnieuw te bouwen woning voldoet aan de eisen zoals gesteld in het bouwbesluit 


met betrekking tot bescherming tegen geluid van buiten. Er is in onderhavig onderzoek van uitgegaan dat 


enkel nog eisen gesteld worden aan de geluidwering van de gevel. 


 


De geluidbelasting op de gevels van de woning bedraagt maximaal 61 dB (exclusief aftrek conform artikel 


110g Wgh) ter plaatse van de voorgevel.  


 


In bijlage 3 is aangetoond dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, die 


de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, tenminste gelijk is aan het verschil tussen 


de geluidbelasting en 33 dB. 


 


In hoofdstuk 4 zijn de benodigde voorzieningen en de minimale geluidisolatie weergegeven. Alternatieve 


voorzieningen zijn mogelijk indien de geluidisolatiewaarden minimaal gelijk zijn aan de in dit rapport 


vermelde waarden. 


 


Uiteraard zullen de geluidniveaus, welke uiteindelijk na realisering in de diverse vertrekken ontstaan, 


afhankelijk zijn van de noodzakelijk goede uitvoering. 


 







 
   


 


 


BIJLAGE 1 
 











 
   


 


 


BIJLAGE 2 
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1403/059/MF-01Herbouw woonboerderij Heuvel 62 te Gemert


VARIANT: kantoor/werkkamer


Geluidbelasting
Geluidbelasting [dB] 125 250 500 1000 2000 Totaal


Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 46,0 50,0 53,0 56,0 54,0 60,0


Verblijfsgebied: kantoor/werkkamer


Eisen GA,k
verblijfsgebied >= 27 dB
verblijfsruimte >= 25 dB


Resultaten GA,k
Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet


[m2] [dB] [dB] [dB]


kantoor/werkkamer 29,15 31,6 28,4 29,1 Ja
Totaal verblijfsgebied 29,15 29,1 Ja


Verblijfsruimte: kantoor/werkkamer
Vloeroppervlak 29,15 m² Maximale geluidsbelasting 60,0 dB
Vertrekhoogte 3,30 m Geluidwering GA 31,6 dB
Volume 96,19 m³ Binnenniveau Lbi 28,4 dB
Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 29,1 dB


Voldoet Ja


Vlak 1 :...voorgevel


Geluidniveaucorrectie CL  0,0 dB parallel aan de weg (2)


Gevelstructuurcorrectie Cg  0,0 dB (eigen waarde)


Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal


[m²] [m] [dB(A)] 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]


G00006 TNO-TPD: Spouwmuur (365 kg/m2) 13,35 50,3 41,6 46,1 52,9 59,1 64,4 51,6


G00001 TNO-TPD: Dubbelglas  5-15- 4 lg 2,61 27,7 30,0 27,9 38,7 46,2 45,4 36,1


D00785 Buitendeur 54 mm 2,09 33,0 36,4 40,4 40,4 43,4 49,4 42,4


D02438 deuren: enkele aanslag rondom, diverse pr... 6,56 35,0 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4


D02453 V-profiel, indrukking 8 mm 8,56 34,5 42,2 44,2 43,2 36,2 36,2 37,7


D02465 lipprofiel in houten raam 13,40 48,6 39,3 46,3 60,3 52,3 56,3 49,9


D02457 band+lat 15,42 49,8 37,7 48,7 56,7 60,7 65,7 50,5


Totaal 18,05 R' 27,5 27,2 34,0 33,7 34,0 32,1
GA 27,0 26,7 33,5 33,2 33,5 31,6
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1403/059/MF-01Herbouw woonboerderij Heuvel 62 te Gemert


VARIANT: speelkamer


Geluidbelasting
Geluidbelasting [dB] 125 250 500 1000 2000 Totaal


Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 46,0 50,0 53,0 56,0 54,0 60,0


Verblijfsgebied: speelkamer


Eisen GA,k
verblijfsgebied >= 27 dB
verblijfsruimte >= 25 dB


Resultaten GA,k
Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet


[m2] [dB] [dB] [dB]


speelkamer 23,78 30,9 29,1 28,4 Ja
Totaal verblijfsgebied 23,78 28,4 Ja


Verblijfsruimte: speelkamer
Vloeroppervlak 23,78 m² Maximale geluidsbelasting 60,0 dB
Vertrekhoogte 3,30 m Geluidwering GA 30,9 dB
Volume 78,47 m³ Binnenniveau Lbi 29,1 dB
Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 28,4 dB


Voldoet Ja


Vlak 1 :...voorgevel


Geluidniveaucorrectie CL  0,0 dB parallel aan de weg (2)


Gevelstructuurcorrectie Cg  0,0 dB (eigen waarde)


Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal


[m²] [m] [dB(A)] 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]


G00006 TNO-TPD: Spouwmuur (365 kg/m2) 11,38 50,3 41,4 45,9 52,7 58,9 64,2 51,4


G00001 TNO-TPD: Dubbelglas  5-15- 4 lg 3,34 27,7 28,0 26,0 36,7 44,2 43,5 34,1


D02453 V-profiel, indrukking 8 mm 12,84 34,5 39,6 41,6 40,6 33,6 33,6 35,1


D02465 lipprofiel in houten raam 12,84 48,6 38,6 45,6 59,6 51,6 55,6 49,2


D02457 band+lat 12,84 49,8 37,6 48,6 56,6 60,6 65,6 50,4


Totaal 14,72 R' 26,8 25,7 35,1 33,2 33,1 31,4
GA 26,3 25,2 34,6 32,6 32,6 30,9
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1403/059/MF-01Herbouw woonboerderij Heuvel 62 te Gemert


VARIANT: woonkamer


Geluidbelasting
Geluidbelasting [dB] 125 250 500 1000 2000 Totaal


Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 46,0 50,0 53,0 56,0 54,0 60,0


Verblijfsgebied: woonkamer


Eisen GA,k
verblijfsgebied >= 27 dB
verblijfsruimte >= 25 dB


Resultaten GA,k
Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet


[m2] [dB] [dB] [dB]


woonkamer 51,40 32,7 27,3 27,7 Ja
Totaal verblijfsgebied 51,40 27,7 Ja


Verblijfsruimte: woonkamer
Vloeroppervlak 51,40 m² Maximale geluidsbelasting 60,0 dB
Vertrekhoogte 3,30 m Geluidwering GA 32,7 dB
Volume 169,62 m³ Binnenniveau Lbi 27,3 dB
Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 27,7 dB


Voldoet Ja


Vlak 1 :...voorgevel


Geluidniveaucorrectie CL  0,0 dB parallel aan de weg (2)


Gevelstructuurcorrectie Cg  0,0 dB (eigen waarde)


Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal


[m²] [m] [dB(A)] 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]


G00006 TNO-TPD: Spouwmuur (365 kg/m2) 11,90 50,3 41,9 46,4 53,2 59,5 64,8 52,0


G00001 TNO-TPD: Dubbelglas  5-15- 4 lg 5,68 27,7 26,5 24,4 35,2 42,7 41,9 32,6


D02453 V-profiel, indrukking 8 mm 14,00 34,5 40,0 42,0 41,0 34,0 34,0 35,4


D02465 lipprofiel in houten raam 14,00 48,6 39,0 46,0 60,0 52,0 56,0 49,6


D02457 band+lat 14,00 49,8 38,0 49,0 57,0 61,0 66,0 50,8


Totaal 17,58 R' 25,7 24,3 34,1 33,4 33,3 30,7
GA 27,8 26,4 36,1 35,4 35,4 32,7
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1403/059/MF-01Herbouw woonboerderij Heuvel 62 te Gemert


VARIANT: slaapkamer 2


Geluidbelasting
Geluidbelasting [dB] 125 250 500 1000 2000 Totaal


Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 47,0 51,0 54,0 57,0 55,0 61,0


Verblijfsgebied: slaapkamer 2


Eisen GA,k
verblijfsgebied >= 28 dB
verblijfsruimte >= 26 dB


Resultaten GA,k
Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet


[m2] [dB] [dB] [dB]


slaapkamer 2 14,30 27,0 34,0 28,9 Ja
Totaal verblijfsgebied 14,30 28,9 Ja


Verblijfsruimte: slaapkamer 2
Vloeroppervlak 14,30 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 dB
Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 27,0 dB
Volume 37,18 m³ Binnenniveau Lbi 34,0 dB
Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 28,9 dB


Voldoet Ja


Vlak 1 :...voorgevel


Geluidniveaucorrectie CL  0,0 dB parallel aan de weg (2)


Gevelstructuurcorrectie Cg  0,0 dB (eigen waarde)


Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal


[m²] [m] [dB(A)] 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]


G00006 TNO-TPD: Spouwmuur (365 kg/m2) 1,82 50,3 50,5 55,0 61,8 68,0 73,4 60,6


D02453 V-profiel, indrukking 8 mm 3,51 34,5 46,4 48,4 47,4 40,4 40,4 41,9


D02465 lipprofiel in houten raam 3,51 48,6 45,4 52,4 66,4 58,4 62,4 56,1


D02457 band+lat 6,82 49,8 41,5 52,5 60,5 64,5 69,5 54,3


D02128 Velux GGL 0059 dakvenster 0,76 27,3 38,4 33,1 42,1 50,4 52,5 41,4


D00311 Pannendak DH7a:geiso.dakpl/spw+minw. 16,78 32,4 24,6 25,6 35,6 41,6 44,6 33,0


Totaal 19,36 R' 24,3 24,9 34,5 37,7 38,8 31,9
GA 19,3 19,9 29,5 32,7 33,9 27,0
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1403/059/MF-01Herbouw woonboerderij Heuvel 62 te Gemert


VARIANT: fitness


Geluidbelasting
Geluidbelasting [dB] 125 250 500 1000 2000 Totaal


Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 47,0 51,0 54,0 57,0 55,0 61,0


Verblijfsgebied: fitness


Eisen GA,k
verblijfsgebied >= 28 dB
verblijfsruimte >= 26 dB


Resultaten GA,k
Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet


[m2] [dB] [dB] [dB]


fitness 8,27 25,2 35,8 28,7 Ja
Totaal verblijfsgebied 8,27 28,7 Ja


Verblijfsruimte: fitness
Vloeroppervlak 8,27 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 dB
Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 25,2 dB
Volume 21,50 m³ Binnenniveau Lbi 35,8 dB
Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 28,7 dB


Voldoet Ja


Vlak 1 :...voorgevel


Geluidniveaucorrectie CL  0,0 dB parallel aan de weg (2)


Gevelstructuurcorrectie Cg  0,0 dB (eigen waarde)


Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal


[m²] [m] [dB(A)] 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]


G00006 TNO-TPD: Spouwmuur (365 kg/m2) 1,51 50,3 50,5 55,0 61,8 68,0 73,3 60,6


D02453 V-profiel, indrukking 8 mm 3,51 34,5 45,6 47,6 46,6 39,6 39,6 41,1


D02465 lipprofiel in houten raam 3,51 48,6 44,6 51,6 65,6 57,6 61,6 55,2


D02457 band+lat 6,25 49,8 41,1 52,1 60,1 64,1 69,1 53,9


D02128 Velux GGL 0059 dakvenster 0,76 27,3 37,5 32,2 41,2 49,5 51,6 40,6


D00311 Pannendak DH7a:geiso.dakpl/spw+minw. 13,76 32,4 24,7 25,7 35,7 41,7 44,7 33,0


Totaal 16,03 R' 24,3 24,8 34,3 37,2 38,2 31,7
GA 17,8 18,3 27,8 30,7 31,7 25,2
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1403/059/MF-01Herbouw woonboerderij Heuvel 62 te Gemert


VARIANT: slaapkamer 3


Geluidbelasting
Geluidbelasting [dB] 125 250 500 1000 2000 Totaal


Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 47,0 51,0 54,0 57,0 55,0 61,0


Verblijfsgebied: slaapkamer 3


Eisen GA,k
verblijfsgebied >= 28 dB
verblijfsruimte >= 26 dB


Resultaten GA,k
Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet


[m2] [dB] [dB] [dB]


slaapkamer 3 16,64 26,0 35,0 29,2 Ja
Totaal verblijfsgebied 16,64 29,2 Ja


Verblijfsruimte: slaapkamer 3
Vloeroppervlak 16,64 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 dB
Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 26,0 dB
Volume 43,26 m³ Binnenniveau Lbi 35,0 dB
Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 29,2 dB


Voldoet Ja


Vlak 1 :...voorgevel


Geluidniveaucorrectie CL  0,0 dB parallel aan de weg (2)


Gevelstructuurcorrectie Cg  0,0 dB (eigen waarde)


Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal


[m²] [m] [dB(A)] 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]


G00006 TNO-TPD: Spouwmuur (365 kg/m2) 2,86 50,3 50,5 55,0 61,8 68,0 73,4 60,6


D02453 V-profiel, indrukking 8 mm 3,51 34,5 48,4 50,4 49,4 42,4 42,4 43,8


D02465 lipprofiel in houten raam 3,51 48,6 47,4 54,4 68,4 60,4 64,4 58,0


D02457 band+lat 8,71 49,8 42,4 53,4 61,4 65,4 70,4 55,2


D02128 Velux GGL 0059 dakvenster 0,76 27,3 40,3 35,0 44,0 52,3 54,4 43,3


D00311 Pannendak DH7a:geiso.dakpl/spw+minw. 26,80 32,4 24,6 25,6 35,6 41,6 44,6 32,9


Totaal 30,42 R' 24,3 25,1 34,8 38,7 40,1 32,2
GA 18,1 18,8 28,6 32,5 33,9 26,0


24 maart 2014, 11:22 uurGeluidwering gevels V4.31
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1. Inleiding 
Onderliggend beeldkwaliteitplan is opgesteld ten behoeve van het perceel Heuvel 62 in 
Gemert (bijlage 1).  Dit beeldkwaliteitsplan betreft een aanvulling op de ‘Welstandsnota 
Gemeente Gemert-Bakel: Van boerderijen, ontginningwoningen en herenhuizen: historisch 
geïnspireerde bouwen’. Het onderliggende perceel is hierin aangeduid als 
‘welstandsplichtige zone 1’.  


2. Voorwaarden beeldkwaliteit 
Door beleidsmedewerkers stedenbouw, natuur & landschap en beeldkwaliteit, zijn in overleg 
met Monumentencommissie Gemert-Bakel én de Heemkundekring De Kommanderij Gemert 
en de exploitant, de volgende voorwaarden gesteld  aan de herziening van het 
bestemmingsplan én afgifte van een omgevingsvergunning bouwen: 
- Boerderij dient in de oorspronkelijke vorm en maatvoering  worden teruggebouwd zoals 


weergegeven in bijlage 3; 
- De voorgevel, zijgevels en dak dient te worden uitgevoerd zoals neergelegd in bijlage 3; 
- De bestaande bakstenen en dakpannen worden hergebruikt voor de herbouw; 
- De bestaande eikenhouten dak- en draagconstructies worden gedeeltelijk hergebruikt; 
- De beeldengroep “Vlucht naar Egypte” wordt teruggeplaatst; 
- In de nieuwe boerderij wordt het voordeurkozijn met voordeur en de twee stalpoorten 


naar voorbeeld van de oorspronkelijke boerderij uit 1905 teruggebracht; 
- Het dak van de nieuwe boerderij wordt voorzien van rieten dakbedekking naar voorbeeld 


van de oorspronkelijke boerderij uit 1905; 
- In de nieuwe boerderij wordt het siermetselwerk, rollagen, strekkenlagen en dunne lint- 


en stootvoegen naar voorbeeld van de oorspronkelijke boerderij uit 1905 teruggebracht; 
- Door middel van het goedgekeurde beplantingsplan (bijlage 4) wordt het omliggende erf 


ingericht als historisch boerenerf met hagen en hoogstamfruitbomen; 
- De investering die wordt gedaan om de cultuurhistorisch waardevolle elementen en 


kenmerken terug te brengen en te herstellen in de nieuwe boerderij wordt gebruikt in het 
kader van de kwaliteitsverbetering van het landschap; 


- Overtollige bebouwing wordt gesloopt. 
 
Ten behoeve het behoud van het bakhuisje is aan aanwijzingstraject tot een gemeentelijke 
monument gestart. Deze procedure is echter losgekoppeld van het bestemmingsplan 


3. Voorwaarden inrichtings- en beheersplan 
De exploitant zal binnen het projectgebied binnen een termijn van 2 jaar na het  
onherroepelijk worden van onderliggende herziening van het bestemmingsplan, zorg dragen 
voor de aanleg van groenvoorzieningen conform het goedgekeurde erfinrichtings- en 
beplantingsplan zoals opgenomen in bijlage 4. Hierbij wordt het omliggende erf ingericht als 
historisch boerenerf met hagen en hoogstamfruitbomen. 
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Bijlagen: 
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BBijlage 2: blauwwdruk van de ooorspronkelijke bouwtekening
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Bijlage 3: bouwttekening 
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BBijlage 4: goedggekeurd erfinricchtings- en bepplantingsplan 
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Bijlage 2 Foto-impressie bestaande situatie 
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