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1. Aanleiding	  



Plangebied	  
In	   de	   afgelopen	   jaren	   heeft	   de	   gemeente	   Gemert-‐Bakel	   gebouwd	   aan	   nieuwe	  
woningen.	  Zo	  is	  onder	  andere	  de	  woonwijk	  Doonheide	  ontwikkeld.	  Momenteel	  is	  de	  
fase	   Doonheide-‐Molenbroekseloop	   in	   ontwikkeling	   en	   vindt	   een	   herverkaveling	  
plaats	   van	   het	   plan.	   Het	   plan	   bestaat	   uit	   maximaal	   161	   woningen.	   Onderstaande	  
afbeelding	  toon	  de	  locatie	  van	  het	  plan	  en	  het	  stedenbouwkundig	  plan	  uit	  2013	  voor	  
de	  Molenbroekseloop.	  Hoewel	  de	  invulling	  met	  woningen	  inmiddels	  veranderd	  is,	  is	  
de	  structuur	  van	  het	  plan	  hetzelfde	  gebleven.	  	  



	  
Ligging	  Molenbroekseloop	  in	  Gemert.	   	   	  	  	  	  	  	  Stedenbouwkundig	  plan	  Molenbroekseloop	  
	  
Het	  plangebied	  wordt	  ingericht	  als	  30	  km/u	  zone	  en	  ontsluit	  via	  de	  Fliere	  op	  de	  
Boekelseweg.	  De	  Boekelseweg	  is	  een	  gebiedsontsluitingsweg	  met	  een	  



snelheidsregime	  van	  50	  km/u	  binnen	  de	  
bebouwde	  kom	  en	  gaat	  	  via	  een	  overgang	  van	  
60	  km/u	  naar	  80	  km/u	  buiten	  de	  kom,	  zoals	  op	  
de	  afbeelding	  hiernaast.	  	  De	  aansluiting	  van	  de	  
Molenbroekseloop	  op	  de	  Boekelseweg	  is	  
vooralsnog	  vormgegeven	  als	  rotonde.	  In	  het	  
kader	  van	  de	  herziening	  van	  het	  
bestemmingsplan	  en	  definitieve	  aanleg	  van	  de	  
Noord-‐Om	  is	  gevraagd	  aan	  Michiel	  van	  Rooij	  
Verkeersadvies	  om	  de	  nut	  en	  noodzaak	  van	  
een	  rotonde	  op	  de	  aansluiting	  Fliere	  –	  
Boekelseweg	  te	  onderzoeken.	  De	  realisatie	  van	  
de	  woningen	  leidt	  tot	  extra	  



verkeersbewegingen,	  terwijl	  de	  aanleg	  van	  de	  Noord-‐Om	  leidt	  tot	  een	  forse	  daling	  
van	  verkeersbewegingen	  door	  Gemert.	  	  
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Onderzoeksopzet	  
De	  nut	  en	  noodzaak	  van	  een	  rotonde	  kan	  worden	  getoetst	  op	  zowel	  kwalitatieve	  als	  
kwantitatieve	  aspecten.	  Beide	  komen	  in	  deze	  quick	  scan	  aan	  de	  orde.	  Onder	  
kwalitatieve	  aspecten	  worden	  zaken	  verstaan	  als	  inpassing	  in	  het	  stedenbouwkundig	  
plan	  en	  verkeersveiligheid.	  Kwantitatieve	  aspecten	  hebben	  betrekking	  op	  de	  
verkeersafwikkeling.	  	  In	  hoofdstuk	  2	  komen	  de	  berekeningen	  aan	  bod	  voor	  de	  
verkeersafwikkeling.	  In	  hoofdstuk	  3	  is	  nader	  ingegaan	  op	  de	  kwalitatieve	  aspecten.	  In	  
hoofdstuk4	  zijn	  de	  conclusies	  en	  aanbevelingen	  beschreven.	  



Wijzigingen	  december	  2014	  
In	  december	  2014	  zijn	  een	  aantal	  wijzigingen	  doorgevoerd	  in	  de	  rapportage	  die	  in	  
beperkte	  mate	  invloed	  hebben.	  Het	  gaat	  hierbij	  om	  de	  volgende	  wijzigingen:	  



• Aanpassing	  aantal	  woningen	  in	  bouwplan	  Doonheide	  Molenbroekseloop	  
van	  137	  naar	  161:	  



o Moederplan	  137	  
o Herziening	  2011:	  +4	  (Rijtjeswoningen	  Lieverman)	  
o Herziening	  2011:	  -‐1	  (vrijstaande	  woning	  Kattestart)	  
o Herziening	  Fliere:	  +	  21	  (max	  33	  tov	  voorheen	  12	  woningen	  in	  dit	  



blok)	  
• Aangepaste	  tekst	  over	  afsluiting	  Doonheide	  na	  realisatie	  Noord-‐Om	  



• Uitgangspunt	  is	  een	  volledig	  kruising	  in	  plaats	  van	  2	  T-‐splitsingen	  op	  
korte	  afstand	  van	  elkaar,	  zie	  onderstaande	  afbeelding	  
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2. Verkeersafwikkeling	  	  



Uitgangspunten	  
Om	  de	  nut	  en	  noodzaak	  van	  een	  rotonde	  op	  de	  kruising	  te	  bepalen	  is	  in	  dit	  hoofdstuk	  
gekeken	  naar	  de	  verkeersafwikkeling.	  Met	  behulp	  van	  verkeerscijfers	  is	  
doorgerekend	  of	  een	  rotonde	  vanuit	  verkeersafwikkeling	  echt	  noodzakelijk	  is.	  
Daarbij	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  volgende	  gegevens:	  



1. SRE	  Verkeersmodel	  3.0,	  situatie	  2010	  en	  2020	  
2. Intensiteiten	  akoestisch	  onderzoek	  Noord-‐Om	  (jan	  2014)	  
3. CROW	  publicatie	  317;	  kencijfers	  parkeren	  en	  verkeersgeneratie	  



 



In	  het	  verkeersmodel	  is	  weliswaar	  rekening	  gehouden	  met	  toename	  van	  verkeer	  als	  
gevolg	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  woningbouw	  in	  Doonheide,	  maar	  is	  de	  aansluiting	  
van	  de	  Fliere	  op	  de	  Boekelseweg	  niet	  opgenomen.	  Als	  eerste	  is	  daarom	  de	  
verkeersproductie	  van	  Molenbroekseloop	  berekend	  om	  zodoende	  de	  intensiteit	  op	  
de	  Fliere	  vast	  te	  kunnen	  stellen.	  	  



Berekening	  intensiteit	  Fliere	  
De	  verkeersintensiteit	  op	  de	  Fliere	  is	  berekend	  aan	  de	  hand	  van	  kencijfers	  van	  het	  
CROW.	  Uitgaande	  van	  een	  centrum-‐dorps	  woonmilieu	  en	  161	  woningen	  is	  de	  
verkeersproductie	  161	  x	  6,3	  =	  1.014	  voertuigenbewegingen	  per	  etmaal.	  Er	  moet	  ook	  
rekening	  worden	  gehouden	  met	  het	  reeds	  bestaande	  deel	  van	  de	  wijk.	  Voor	  het	  
rekenmodel	  is	  verder	  uitgegaan	  van	  een	  worst-‐case	  scenario	  waarbij	  na	  realisatie	  
van	  de	  Noord-‐Om	  er	  geen	  directe	  ontsluiting	  via	  Doonheide	  op	  de	  Boekelseweg	  
meer	  is.	  Uitgaande	  van	  dit	  worst-‐case	  scenario	  heeft	  het	  zuidelijk	  deel	  van	  de	  nieuwe	  
buurt	  dan	  nog	  	  twee	  ontsluitingsmogelijkheden	  via	  de	  Wouw	  en	  de	  Boekelseweg.	  	  De	  
reeds	  bestaande	  wijk	  zal	  meer	  gebruik	  maken	  van	  de	  Fliere.	  	  
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Voor	  de	  verdere	  berekening	  is	  uitgegaan	  dat	  beide	  aansluitingen	  evenveel	  gebruikt	  
worden	  en	  dat	  een	  deel	  van	  de	  bestaande	  buurt	  via	  de	  Fliere	  de	  wijk	  verlaat.	  	  Het	  
bestaande	  deel	  bestaat	  uit	  circa	  200	  woningen.	  



De	  totale	  verkeersproductie	  komt	  dan	  op	  200	  +	  161	  =	  361	  X	  6,3	  =	  2.274	  
voertuigenbewegingen	  per	  etmaal.	  	  



Verkeersafwikkeling	  kruispunten;	  methode	  Slop	  
De	  verkeersafwikkeling	  op	  een	  kruispunt	  wordt	  bepaald	  door	  de	  verkeersbelasting	  
en	  samenstelling,	  de	  vormgeving	  en	  de	  bestaande	  voorrangsregeling.	  De	  kwaliteit	  
ervan	  wordt	  bepaald	  door	  de	  capaciteiten	  en	  de	  wachttijden	  en	  hun	  verdeling.	  Deze	  
kwaliteit	  van	  de	  verkeersafwikkeling	  kan	  als	  norm	  gehanteerd	  worden	  bij	  
beantwoording	  van	  de	  vraag	  in	  hoeverre	  het	  treffen	  van	  maatregelen	  op	  een	  
ongeregeld	  kruispunt	  wenselijk	  kan	  zijn.	  Ter	  bepaling	  van	  deze	  kwaliteit	  staan	  de	  
methodes	  Slop	  en	  Harders	  te	  beschikking.	  



Methode	  SLOP	  
Op	  basis	  van	  het	  8e	  	  drukste	  uur/etmaal,	  de	  vormgeving	  en	  de	  rijsnelheid	  kan	  met	  
deze	  methode	  de	  waarde	  a	  	  voor	  het	  gehele	  kruispunt	  bepaald.	  Aan	  de	  hand	  van	  
normwaarden	  kan	  met	  behulp	  van	  de	  berekende	  a	  -‐waarde	  uitspraak	  worden	  
gedaan	  over	  de	  wenselijkheid	  van	  maatregelen.	  De	  invoer	  betreft	  de	  hoeveelheid	  
verkeer	  op	  het	  kruispunt,	  onderverdeeld	  naar	  hoofd-‐	  en	  zijstroom	  uitgedrukt.	  De	  
berekening	  kan	  worden	  uitgevoerd	  voor	  viertaks	  kruispunten	  en	  T-‐splitsingen.	  Bij	  de	  
toepassing	  van	  de	  methode	  Slop	  gelden	  de	  volgende	  grenswaarden:	  



	  



Afwikkeling	  kruising	  Fliere	  –	  Boekelseweg	  
De	  methode	  Slop	  is	  toegepast	  voor	  de	  kruising	  Boekelseweg	  –	  Fliere.	  Daarvoor	  zijn	  
de	  volgende	  uitgangspunten	  gebruikt:	  



• Intensiteit	  Boekelseweg	  –	  Vondellaan:	  3.500	  mvt/etmaal	  1	  
• Intensiteit	  Deel	  550	  mvt/etmaal	  (SRE	  Verkeersmodel	  2020)	  
• Intensiteit	  Fliere:	  2200	  mvt/etmaal	  (op	  basis	  berekening	  par.	  1.4)	  
• 8e	  drukste	  uur:	  7%	  van	  de	  etmaalintensiteit	  (	  standaardwaarde	  is	  6,3%)	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  



1	  Intensiteit	  2020,	  na	  aanleg	  van	  de	  Noord-‐Om	  
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• Berekening	  situatie	  met	  en	  zonder	  middenberm	  
	  



Het	  invoeren	  van	  de	  gegevens	  levert	  de	  volgende	  resultaten	  op:	  	  



	  



De	  a-‐waarde	  zonder	  middenberm	  is	  1,00.	  Met	  middenberm	  is	  deze	  0,61.	  In	  zowel	  de	  
situatie	  met	  als	  zonder	  middenberm	  is	  een	  VRI	  of	  rotonde	  niet	  noodzakelijk	  en	  kan	  
de	  kruising	  worden	  goed	  afgewikkeld	  met	  een	  voorrangsregeling.	  Tevens	  is	  een	  
gevoeligheidsanalyse	  uitgevoerd,	  waarbij	  intensiteiten	  met	  10%	  ,	  20%	  en	  30%	  zijn	  
opgehoogd.	  	  Dat	  levert	  het	  volgende	  resultaat	  op.	  	  



	   Zonder	  middenberm	   Met	  middenberm	  
Basis	   a	  =	  1,00	   a	  =	  0,61	  
+	  10%	   a	  =	  1,09	   a	  =	  0,67	  
+	  20%	   a	  =	  1,19	   a	  =	  0,81	  
+	  30%	   a	  =	  1,29	   a	  =	  1,05	  
	  



In	  een	  situatie	  zonder	  middenberm	  is	  bij	  een	  toename	  van	  10%	  (op	  alle	  richtingen)	  
een	  maatregel	  twijfelachtig	  maar	  niet	  noodzakelijk.	  In	  de	  situatie	  met	  middenberm,	  
zoals	  in	  de	  huidige	  situatie	  ook	  het	  geval	  is,	  is	  de	  verkeersafwikkeling	  in	  alle	  gevallen	  
acceptabel.	  	  Op	  basis	  van	  de	  etmaalintensiteiten	  was	  dit	  enigszins	  te	  verwachten.	  De	  
Vondellaan	  –	  Boekelseweg	  is	  een	  gebiedsontsluitingsweg	  met	  een	  intensiteit	  van	  
3.500	  mvt/etmaal	  in	  de	  toekomst,	  wat	  aan	  de	  lage	  kant	  is	  voor	  een	  
gebiedsontsluitingsweg.	  	  Bij	  deze	  intensiteiten	  vallen	  er	  genoeg	  hiaten	  in	  de	  
verkeersstroom	  op	  de	  Boekelseweg,	  zodat	  verkeer	  uit	  de	  zijrichtingen	  goed	  kan	  
afwikkelen	  en	  geen	  wachtrijen	  ontstaan.	  Op	  gebiedsontsluitingswegen	  binnen	  de	  
kom	  met	  2x1	  rijstrook	  kunnen	  intensiteiten	  oplopen	  tot	  15.000	  mvt/etmaal.	  Op	  
erftoegangswegen	  (wegen	  in	  een	  30	  km/u)	  kunnen	  intensiteiten	  oplopen	  tot	  5.000	  
mvt/etmaal.	  	  
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Invloed	  fietsverkeer	  op	  verkeersafwikkeling	  
In	  de	  methode	  Slop	  worden	  fietsers	  niet	  apart	  beschouwd.	  Deze	  hebben	  echter	  wel	  
een	  beperkte	  invloed	  op	  de	  afwikkeling	  van	  het	  verkeer.	  Langs	  de	  Vondellaan	  –	  
Boekelseweg	  ligt	  een	  vrijliggend	  fietspad.	  Afslaand	  verkeer	  moet	  dus	  voorrang	  
verlenen	  aan	  rechtdoorgaande	  fietsers.	  De	  verliestijden	  hiervan	  zijn	  echter	  minimaal	  
dat	  aangenomen	  mag	  worden	  dat	  dit	  nauwelijks	  invloed	  heeft	  op	  de	  
verkeersafwikkeling.	  	  



Een	  ander	  aspect	  is	  de	  fietsers	  (en	  voetgangers)	  die	  de	  Boekelseweg	  over	  willen	  
steken.	  Deze	  hebben	  geen	  voorrang	  en	  hebben	  dus	  geen	  invloed	  op	  de	  
verkeersafwikkeling.	  Wel	  kunnen	  deze	  met	  wachttijd	  worden	  geconfronteerd.	  Vanuit	  
comfort	  en	  veiligheid	  bezien	  gaat	  de	  voorkeur	  dan	  uit	  naar	  een	  oversteek	  in	  twee	  
fasen,	  waarbij	  langzaam	  verkeer	  in	  het	  midden	  kan	  opstellen.	   	  
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3. Kwalitatieve	  aspecten	  bij	  keuze	  van	  de	  
kruispuntvorm	  



	  



Uit	  het	  vorige	  hoofdstuk	  is	  gebleken	  dat	  een	  rotonde	  vanuit	  verkeersafwikkeling	  niet	  
noodzakelijk	  is.	  Bij	  de	  keuze	  voor	  een	  kruispuntvorm	  spelen	  echter	  meer	  aspecten,	  
zoals	  verkeersveiligheid,	  stedenbouw	  en	  gemeentelijk	  beleid.	  In	  dit	  hoofdstuk	  is	  daar	  
verder	  op	  ingegaan.	  



Verkeersveiligheid	  
Rotondes	  zijn	  veiliger	  dan	  een	  normaal	  kruispunt,	  zo	  blijkt	  uit	  onderzoek.	  Dit	  komt	  
omdat	  de	  snelheid	  op	  rotondes	  lager	  ligt,	  waardoor	  de	  ernst	  en	  het	  aantal	  
ongevallen	  lager	  ligt	  dan	  op	  gewone	  kruispunten.	  Dat	  betekent	  echter	  niet	  dat	  op	  
elke	  kruising	  een	  rotonde	  moet	  worden	  aangelegd.	  Naast	  het	  feit	  dat	  rotondes	  veel	  
ruimte	  in	  beslag	  nemen,	  is	  het	  verschil	  in	  verkeersveiligheid	  ook	  afhankelijk	  van	  de	  
functie	  van	  de	  toeleidende	  wegen.	  



In	  het	  geval	  van	  de	  kruising	  Fliere	  –	  Boekelseweg	  –	  Deel	  is	  een	  duidelijk	  onderscheid	  
tussen	  de	  hoofdstroom	  en	  ondergeschikte	  wegen.	  De	  Boekelseweg	  is	  voor	  zowel	  
langzaam	  als	  snelverkeer	  de	  doorgaande	  richting.	  Het	  aantal	  afslaande	  bewegingen	  
is	  beperkt,	  waardoor	  het	  aantal	  conflicten	  ook	  beperkt.	  Hierdoor	  is	  de	  bijdrage	  van	  
een	  rotonde	  op	  deze	  locatie	  beperkt.	  	  



Categorisering	  Duurzaam	  Veilig	  
Vanuit	  het	  verkeersveiligheidsbeleid	  Duurzaam	  Veilig	  is	  een	  onderscheid	  in	  
categorieën	  van	  wegen	  gemaakt.	  Er	  wordt	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  
stroomwegen,	  gebiedsontsluitingswegen	  en	  erftoegangswegen.	  De	  Boekelseweg	  –	  
Vondellaan	  maakt	  onderdeel	  uit	  van	  de	  hoofdwegenstructuur	  van	  Gemert	  (50	  km/u),	  
terwijl	  de	  Fliere	  en	  Deel	  	  erftoegangswegen	  (30	  km/u)	  zijn	  met	  een	  ondergeschikte	  
verkeersfunctie.	  Bij	  rotonde	  wordt	  een	  gelijkwaardigheid	  tussen	  de	  toeleidende	  
wegen	  gesuggereerd,	  immers	  vanuit	  alle	  zijwegen	  dient	  voorrang	  te	  worden	  
verleend	  aan	  verkeer	  op	  de	  rotonde.	  Vanuit	  die	  gedachte	  zou	  een	  voorrangskruising	  
op	  deze	  locatie	  beter	  passen.	  Hiermee	  wordt	  duidelijk	  aangegeven	  dat	  de	  Fliere	  
ondergeschikt	  is	  aan	  de	  Boekelseweg	  –	  Vondellaan.	  Bij	  de	  Deel	  is	  dit	  al	  gedaan	  door	  
de	  uitritconstructie.	  Daarbij	  dient	  wel	  aandacht	  te	  worden	  besteed	  aan	  de	  
vormgeving	  van	  de	  kruising,	  zodat	  verkeersveiligheid	  voor	  alle	  verkeersdeelnemers	  
geborgd	  is.	  Hierbij	  kan	  bijvoorbeeld	  worden	  gedacht	  aan	  middengeleiders,	  zodat	  
fietsers	  en	  voetgangers	  in	  2	  fasen	  kunnen	  oversteken.	  	  
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Rotonde	  als	  herkenningspunt	  of	  kommaatregel	  
In	  het	  ontwerp	  structuurplan	  Doonheide	  (Grontmij,	  2006)	  staat	  de	  
komgrensovergang	  van	  80	  km/u	  naar	  50	  km/u	  ondersteund	  moet	  worden	  met	  een	  
komgrensmaatregel.	  Vaak	  wordt	  een	  rotonde	  mede	  gebruikt	  als	  komgrensovergang.	  
De	  redenen	  hiervoor	  zijn	  helder;	  op	  rotonde	  zijn	  snelheden	  laag,	  waardoor	  dit	  een	  
effectieve	  snelheidsremmer	  en	  is	  en	  bovendien	  zijn	  rotondes	  markante	  punten	  in	  het	  
wegbeeld	  waarmee	  de	  overgang	  naar	  een	  ander	  gebied	  goed	  duidelijk	  kan	  worden	  
gemaakt	  aan	  de	  weggebruiker.	  	  



In	  2016/2017	  wordt	  de	  Noord-‐Om	  aangelegd,	  waarmee	  het	  doorgaand	  verkeer	  
vanuit	  Boekel	  om	  de	  kern	  Gemert	  heen	  wordt	  geleid.	  Op	  de	  kruising	  Noord-‐Om	  –	  
Boekelseweg	  komt	  een	  rotonde	  te	  liggen	  (zie	  onderstaande	  afbeelding).	  	  



	  



In	  feite	  is	  dit	  al	  het	  punt	  waar	  de	  weggebruiker	  een	  keuze	  om	  door	  de	  kern	  Gemert	  
te	  rijden	  of	  er	  omheen.	  Het	  vervolgen	  van	  de	  Boekelseweg	  betekent	  dat	  de	  
weggebruiker	  het	  verwachtingspatroon	  heeft	  om	  de	  bebouwde	  kom	  van	  Gemert	  in	  
te	  rijden.	  Daarmee	  is	  de	  noodzaak	  voor	  een	  sterke	  komgrensovergang	  minder	  groot.	  
Wel	  dient	  in	  het	  wegprofiel	  duidelijk	  worden	  gemaakt	  op	  welk	  punt	  de	  bebouwde	  
kom	  begint,	  dit	  kan	  onder	  meer	  door	  aanpassing	  van	  de	  markering	  of	  door	  andere	  
subtiele	  maatregelen.	  Deze	  maatregelen	  dienen	  te	  passen	  in	  het	  wegbeeld,	  dus	  bij	  
start	  van	  de	  bebouwing.	  	  
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4. Conclusies	  en	  aanbevelingen	  



Conclusies	  
De	  gemeente	  Gemert-‐Bakel	  is	  bezig	  met	  de	  uitwerking	  van	  het	  woningbouwplan	  
Molenbroekseloop.	  Het	  plan	  wordt	  ontsloten	  door	  de	  Fliere	  aan	  te	  sluiten	  op	  de	  
Boekelseweg.	  Onderdeel	  van	  het	  originele	  plan	  was	  een	  rotonde	  op	  de	  aansluiting	  
Fliere	  –	  Boekelseweg.	  In	  deze	  studie	  is	  een	  quick	  scan	  gedaan	  naar	  de	  
verkeerskundige	  nut	  en	  noodzaak	  naar	  een	  rotonde	  op	  deze	  locatie.	  	  



Op	  basis	  van	  de	  berekening	  met	  behulp	  van	  de	  methode	  Slop	  kan	  worden	  
geconcludeerd	  dat	  vanuit	  verkeersafwikkeling	  geen	  rotonde	  nodig	  is.	  Vormgeving	  
door	  middel	  van	  een	  voorrangskruising	  op	  de	  Fliere	  –	  Boekelseweg	  –	  Deel	  volstaat	  
voor	  een	  goede	  afwikkeling	  van	  het	  verkeer.	  Er	  zijn	  geen	  aparte	  voorzieningen	  nodig	  
voor	  afslaand	  verkeer.	  Wel	  wordt	  geadviseerd	  de	  middenberm	  te	  behouden	  en	  
hierin	  voorzieningen	  op	  te	  nemen	  voor	  overstekend	  langzaam	  verkeer.	  De	  ruimte	  op	  
het	  kruisingsvlak	  kan	  tevens	  worden	  gebruikt	  als	  opstelruimte	  voor	  afslaand	  verkeer.	  	  



Verkeersafwikkeling	  
De	  verkeersafwikkeling	  is	  berekend	  op	  basis	  van	  de	  methode	  Slop.	  Met	  behulp	  van	  
deze	  rekenmethode	  kan	  worden	  bepaald	  of	  een	  verkeerskundige	  maatregel	  nodig	  is	  
op	  een	  voorrangskruising	  om	  de	  afwikkeling	  te	  verbeteren.	  Uit	  berekeningen	  blijkt	  
dat	  dit	  niet	  nodig	  is.	  	  



Overige	  aspecten	  
Daarnaast	  is	  nog	  gekeken	  naar	  aspecten	  zoals	  verkeersveiligheid,	  gemeentelijk	  beleid	  
en	  stedenbouw.	  Hieruit	  blijkt	  ook	  geen	  noodzaak	  voor	  een	  rotonde.	  Het	  is	  een	  
aansluiting	  met	  een	  woonbuurt	  met	  zo’n	  ruim	  300	  woningen	  (bestaand	  en	  nieuw).	  
Deze	  buurt	  beschikt	  over	  2	  ontsluitingsmogelijkheden	  die	  het	  verkeer	  beide	  prima	  
kunnen	  verwerken.	  	  Op	  een	  dergelijke	  locatie	  is	  een	  rotonde	  niet	  nodig	  en	  vanuit	  
Duurzaam	  Veilig	  zelfs	  ongewenst	  te	  noemen.	  Als	  komgrensmaatregel	  is	  een	  rotonde	  
tevens	  minder	  geschikt.	  Het	  keuzemoment	  ligt	  al	  bij	  de	  Noord-‐Om,	  waarbij	  het	  dan	  
beter	  is	  om	  het	  binnenrijden	  van	  de	  kom	  te	  ondersteunen	  met	  andere	  maatregelen,	  
zoals	  aanpassing	  van	  het	  profiel	  of	  markering.	  	  



Snelheidsregime	  Boekelseweg	  
Het	  snelheidsregime	  op	  de	  Boekelseweg	  is	  aangepast.	  Om	  een	  overgangsgebied	  te	  
creëren	  van	  80	  k/u	  naar	  50	  km/u	  geldt	  op	  een	  deel	  van	  de	  weg	  een	  
maximumsnelheid	  van	  60	  km/u,	  terwijl	  de	  inrichting	  hetzelfde	  is.	  Dit	  is	  in	  strijd	  met	  
de	  uitgangspunten	  voor	  Duurzaam	  Veilig.	  De	  maximumsnelheden	  van	  30	  km/u	  en	  60	  
km/u	  zijn	  in	  beginsel	  bedoeld	  voor	  verblijfsgebieden.	  Voor	  dit	  type	  wegen	  gelden	  
ook	  andere	  inrichtingseisen.	  De	  gedachte	  hierachter	  is	  ook	  dat	  de	  weggebruiker	  aan	  
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de	  inrichting	  kan	  zien	  welke	  snelheid	  er	  geldt.	  Zo	  zijn	  enkele	  jaren	  geleden	  
bijvoorbeeld	  de	  essentiële	  herkenbaarheidskenmerken	  opgesteld	  door	  het	  CROW,	  
waarin	  de	  basiskenmerken	  van	  de	  verschillende	  soorten	  wegen	  beschreven	  zijn.	  Ten	  
behoeve	  van	  de	  verkeersveiligheid	  is	  het	  dan	  ook	  aan	  te	  raden	  om	  vorm	  en	  functie	  
met	  elkaar	  in	  overeenstemming	  te	  brengen.	  



Aanbevelingen	  
• Aanleg	  voorrangskruising,	  met	  middengeleiders	  voor	  oversteek	  



langzaam	  verkeer	  ter	  verbetering	  comfort	  en	  (subjectieve)	  
verkeersveiligheid	  



• Snelheidsregime	  conform	  Duurzaam	  veilig;	  	  
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1 Organisatorische en algemene 
gegevens 



 



Door CroonenBuro5 te Oosterhout is het akoestisch onderzoek Doonheide Molen-



broekse Loop, herziening Fliere, gemeente Gemert-Bakel verricht. Op deze locatie 



wordt de bouw van woningen mogelijk gemaakt. Conform de Wet geluidhinder heeft ie-



dere weg een zone. Uitzonderingen daarop zijn wegen die in een 30 km-zone zijn opge-



nomen en wegen die als woonerf bestemd zijn. Van deze uitzonderingen is vanwege de 



Boekelseweg / Vondellaan geen sprake. Woningen zijn in het kader van de Wet geluid-



hinder geluidgevoelig en deze liggen binnen de onderzoekszone van de genoemde we-



gen. 



 



In het kader van het bestemmingsplan dient, conform de Wet geluidhinder, een akoes-



tisch onderzoek te worden verricht. De onderzoekszone van de genoemde wegen is 



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



luidbelasting op de gevels van de te projecteren geluidgevoelige bebouwing te bepalen 



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



zijn gesteld.  



 



In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dienen 30 km-wegen in het onderzoek te 



worden opgenomen indien verwacht wordt dat deze wegen een geluidbelasting op de 



gevels van de nieuwe woningen zullen produceren van ten minste de voorkeursgrens-



waarde van 48 dB. Er zijn in de nabije omgeving van het plangebied geen wegen waar-



van dit wordt verwacht waardoor er vanwege de 30 km wegen sprake is van een goed 



woon- en leefklimaat.  
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2 Algemeen 



2.1 De Wet geluidhinder 



De Wet geluidhinder heeft tot doel om door het stellen van regels en voorschriften de 



geluidhinder te beperken door: 



———— het voorkomen dat de geluidhinder ontstaat (in nieuwe situaties); 



———— het bestrijden van de reeds bestaande geluidsoverlast (betreffende maatregelen in 



bestaande situaties).  



 



Van een nieuwe situatie wordt gesproken als het gaat om nieuw te projecteren wegen 



of woningen of andere geluidsgevoelige objecten in een nieuw bestemmingsplan of de 



aanleg van een (spoor)weg buiten toepassing van een bestemmingsplanprocedure.  



 



Volgens artikel 77 zijn Burgemeester en Wethouders verplicht bij het vaststellen of her-



zien van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek in te stellen naar:  



———— de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige objecten 



(binnen de geluidzone van een (spoor)weg); 



———— de doeltreffendheid van maatregelen ter beperking van de geluidbelasting.  



 



Bij het bestrijden van de geluidhinder kunnen drie categorieën van geluidsbeperkende 



maatregelen worden onderscheiden.  



1 Bronbestrijding (wegverkeer: stillere motorvoertuigen, lagere snelheden, toepassing 



van geluidsarme wegdekken, optimalisatie van de verkeersstructuur, beperking 



vrachtverkeer etc., railverkeer: inzet van schijfgeremd reizigersmaterieel, inzet van 



kunststofremblokken bij goederentreinen, toepassing van raildempers etc.). 



2 Beperking van de geluidsoverdracht (geluidswallen en schermen, afstand houden 



tot de (spoor)weg). 



3 Beschermen van de ontvanger (door maatregelen voor en aan de gevel en goede 



akoestische indeling van een woning of andere geluidsgevoelige objecten, geveliso-



latie).  



 



2.2 Algemene normen  



De normen, welke dienen te worden gehanteerd, zijn afhankelijk van de situatie. In de 



Wet geluidhinder worden, zoals eerder genoemd, nieuwe en bestaande situaties on-



derscheiden.  



 



Nieuwe situaties 



Onder nieuwe situaties vallen: 



A nieuw te projecteren woningen (en andere geluidsgevoelige bebouwing); 



B nieuwe (spoor)wegaanleg. 



In voorliggend akoestisch onderzoek is sprake van nieuw te projecteren geluidsgevoeli-



ge bebouwing.  











Rapport akoestisch onderzoek Doonheide Molenbroekse Loop, herziening Fliere Gemeente Gemert-Bakel 



 



CroonenBuro5 



4 











Rapport akoestisch onderzoek Doonheide Molenbroekse Loop, herziening Fliere Gemeente Gemert-Bakel 



 



CroonenBuro5 



5 



3 Reken- en meetvoorschriften 



Voor het bepalen van de geluidbelasting is het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 



2012 gehanteerd.  



De rekenmethode I is bedoeld voor de meer eenvoudige berekeningen zoals voor wo-



ningen langs een rechte (spoor)weg. De berekeningsposities (waarneempunten) heb-



ben rechtstreeks zicht op de as van de (spoor)weg respectievelijk op de rijstroken.  



De rekenmethode II wordt toegepast voor situaties waarbij reflecties, afschermingen 



van verschillende hoogtes, hellingen, bochten, verschillen in wegdek en intensiteiten, 



overschrijding van het aandachtsgebied, etc. een belangrijke invloed hebben op de ge-



luidbelasting. In voorliggende verkenning is gebruik gemaakt van standaard rekenme-



thode II. De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma ‘GEOMILIEU’, versie 



2.30. 



 



3.1 Correctie volgens artikel 110g Wet geluidhinder 



Vanwege de verwachting dat het wegverkeer op middellange termijn stiller wordt, kan 



op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder een aftrek worden toegepast. Deze 



aftrek is 2 dB voor wegen waarop met een snelheid van 70 km/uur en meer wordt ge-



reden (buitenstedelijk gebied). Voor de overige wegen geldt een aftrek van 5 dB (stede-



lijk gebied). 



 



3.2 Buitenstedelijk en stedelijk gebied 



Als buitenstedelijk gebied wordt beschouwd het gebied buiten de bebouwde kom, als-



mede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de zone langs 



een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeers-



tekens (voor het begrip zone zie hierna). Als stedelijk gebied wordt beschouwd het ge-



bied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde 



kom voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld 



in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.  



 



3.3 Zones langs wegen 



In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg een onderzoekszone (aandachtsgebied) 



heeft. Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat gelegen is binnen 



deze zone is een akoestisch onderzoek vereist.  



Uitzonderingen daarop zijn: 



———— wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 



———— wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. 



 



De zone is aan weerszijde van de weg gelegen en heeft, afhankelijk van het aantal rij-



banen en snelheid, een vastgestelde breedte vanuit de rand van de weg.  











Rapport akoestisch onderzoek Doonheide Molenbroekse Loop, herziening Fliere Gemeente Gemert-Bakel 



 



CroonenBuro5 



6 



Bij een overgang van twee zones wordt de breedste zone over een lengte van 1/3 deel 



van de zonebreedte in de lengterichting van de weg met de breedste zone doorgetrok-



ken. 



 



Breedte van de geluidzones wegverkeer:  



Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 



 (Snelheid minder dan 70 



km/uur) 



(Snelheid 70 km/uur en meer) 



Maximaal 2 200 meter 250 meter 



3 of 4 350 meter 400 meter 



Meer dan 4 350 meter 600 meter 



 



3.4 Cumulatie 



Indien vanwege meerdere geluidsbronnen de geluidbelasting op de gevels van de toe-



komstige woningen wordt berekend en de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden 



dient aan de hand van de gecumuleerde geluidbelasting beoordeeld te worden of er 



sprake is van een onaanvaardbaar hoge geluidbelasting.  



Vanwege alle betrokken geluidsbronnen wordt gecumuleerd zonder toepassing van de 



aftrek ingevolge artikel 110g. Bij terugrekening naar de geluidbelasting vanwege weg-



verkeer wordt op de gecumuleerde waarde de aftrek ingevolge artikel 110g toegepast. 



Daardoor wordt de gecumuleerde geluidbelasting vergelijkbaar met de niveaus van de 



vast te stellen hogere waarde.  



Indien de cumulatieberekening in het kader van de Wet ruimtelijke ordening ter beoor-



deling van het woon- en leefklimaat wordt gemaakt, worden de resultaten exclusief Art 



110g gehanteerd. 
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4 Uitgangspunten voor het akoestisch 
onderzoek 



In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten opgenomen welke ten grondslag liggen aan het 



akoestisch onderzoek.  



De gemeente Gemert-Bakel streeft naar een zo goed mogelijk woon- en leefklimaat. 



Uitgangspunt daarbij is dat op de gevels van de te projecteren geluidgevoelige bebou-



wing de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer niet wordt overschreden. 



Indien deze waarde, ondanks het afwegen van geluidsbeperkende maatregelen, over-



schreden wordt dient deze minimaal te zijn. Voor de geluidgevoelige bebouwing kan 



dan, onder voorwaarden, een hogere waarde worden verzocht. Deze waarde is, afhan-



kelijk van de functie, gebonden aan maxima. Vanwege de Boekelseweg / Vondellaan is 



de maximale hogere waarde voor de woningen 63 dB (na afronding en aftrek Art. 110g 



Wgh).  



 



Omdat de invulling van het woongebied niet exact bekend is wordt in het bestem-



mingsplan een globale woonbestemming opgenomen waarbinnen verschillende verka-



velingvarianten mogelijk zijn. Derhalve is het niet mogelijk om de geluidbelasting op 



gevels met waarneempunten te berekenen. Met het berekenen en situeren van geluid-



contouren kunnen zones met een bepaald geluidniveau worden aangegeven. Het gaat 



daarbij om de 48, 53, 58 en 63 dB contour (na aftrek art 110g). Verder van de weg 



dan de 48 dB contour (voorkeursgrenswaarde) zijn er geen akoestische belemmerin-



gen voor de bouw van woningen. Dichter bij de weg dan de 63 dB contour is woning-



bouw niet mogelijk omdat daarbij de maximaal te verzoeken hogere waarde wordt 



overschreden. Het bouwen van woningen in het gebied tussen de 48 en 63 dB contou-



ren is, indien ook met geluidbeperkende maatregelen de geluidbelasting niet vermin-



derd kan worden, alleen mogelijk met een vastgestelde hogere waarde. De geluidcon-



touren zijn berekend op een waarneemhoogte van 1,5, 4,5 en 7,5 meter (3 woonla-



gen). 



 



4.1 Onderzoeksgebied 



De berekeningen vinden plaats voor de toekomstige geluidsgevoelige bebouwing gele-



gen in de onderzoekszone van de Boekelseweg / Vondellaan (200 meter vanwege 50 



km/uur). Alle overige gezoneerde wegen vallen (vanwege de breedte van de zone van 



die wegen) buiten het aandachtsgebied en zijn derhalve niet relevant voor het akoes-



tisch onderzoek en de daarbij behorende invoergegevens. 



In het kader van de Wet ruimtelijke ordening zijn geen 30 km-wegen beschouwd omdat 



zij geen bijdrage leveren aan het verhogen van het geluidniveau.  
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4.2 Verkeersgegevens  



Wegverkeer 



De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Gemert-Bakel en zijn afkom-



stig uit het akoestisch onderzoek Noord Om Gemert (van buro Ulehake bv.). In deze be-



rekeningen is de nieuwe rondweg meegenomen. De gegevens zijn gebaseerd op et-



maalintensiteiten voor het jaar 2023 (3500 mvt) die in het voorliggend onderzoek zijn 



opgehoogd naar het jaar 2024 met een groei van 1,5%. De verdeling naar dag-, avond- 



en nachtuur en de verschillende motorvoertuigencategorieën zijn uit de geleverde ge-



gevens overgenomen. De in de berekening opgenomen intensiteiten zijn opgenomen in 



tabel 1. 



 



Tabel 1 
Weg Etmaal Daguur (6,71%) Avonduur (3,14%) Nachtuur (0,86%) 



Boekelseweg   2024 LV MV ZV MR LV MV ZV MR LV MV ZV MR 



Percentage  92,43 5,24 2,33 - 95,46 3,38 1,16 - 92,23 5,44 2,32 - 



Aantal 3553 220,36 12,49 5,55 - 106,5 3,77 1,29 - 28,18 1,66 0,71 - 



 



Snelheden 



De geluidsberekeningen zijn gebaseerd op een snelheid van 50 km/uur. 



 



Verharding 



Op de Boekelseweg ligt een DAB verharding (referentiewegdek).  



 



Maatgevende periode 



Voor de bepaling van de waarden, genoemd in de Wet geluidhinder, wordt uitgegaan 



van het gemiddelde over drie periodes van een etmaal, te weten: 



dagperiode: (07.00-19.00 uur); 



avondperiode: (19.00-23.00 uur); 



nachtperiode: (23.00-07.00 uur). 



Dit wordt uitgedrukt in Lden. 



 



Artikel 110g Wgh 



Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder is voor de geluidbelastingen vanwege de 



Boekelseweg een aftrek van 5 dB toegestaan.  



 



Waarneemhoogte 



In de opzet van het plan wordt een hoogte van 3 bouwlagen opgenomen. Daaruit volgt 



een bijbehorende waarneemhoogte van: 



 



 bouwlaag waarneemhoogte in meters 



 1 1,5 



 2 4,5 



 3 7,5 
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Bodemfactor 



Voor de berekening van de bodemfactor is uitgegaan van het verhardingsaandeel bin-



nen het profiel en het gebied tussen de toekomstige geluidgevoelige bebouwing en de 



relevante weg. De verharde gedeelten zijn als akoestisch hard ingevoerd.  



 



Afschermingen en reflecties 



De bijdrage van afschermingen en reflecties via bebouwing is in de berekeningen op-



genomen. 



 



Maaiveld 



De maaiveldhoogte van het bouwterrein is maatgevend en op 0 gesteld. De hoogten 



van alle relevante objecten zijn daaraan gerelateerd.  



 



Dove gevel 



Een dove gevel, zoals opgenomen in de Wet geluidhinder, is een gevel (kap) zonder te 



openen delen zoals bedoeld in artikel 1 lid 5. In afwijking van artikel 1 wordt onder een 



gevel in de zin van deze wet geluidhinder en de daarop berustende bepalingen niet 



verstaan:  



A een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met 



een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan 



het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB onderscheiden-



lijk 35 dB(A), alsmede  



B een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aan-



wezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 



Een dove gevel kan worden toegepast indien, na maatregelenoverweging, de maximaal 



te verzoeken hogere waarde wordt overschreden. 



 



Beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat. 



In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient beoordeeld te worden of er, in dit 



geval middels een acceptabel geluidsniveau, sprake is van een goed woon- en leefkli-



maat. De uitwerking van de beoordeling van het woon- en leefklimaat is niet nader uit-



gewerkt in de wet maar is een algemeen begrip. Een al te rigide toepassing is niet wen-



selijk. Uit onderzoek blijkt dat er een geleidelijke schaal gehanteerd kan worden voor 



deze beoordeling. Deze is uitgewerkt in een oplopend systeem met daarin 5 klassen. In 



onderstaande tabel is dit verder uitgewerkt. 



 



Tabel: Beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat. 



Gecumuleerde geluidbelasting in dB Geluidsklasse 



< 48 Goed 



48-53 Redelijk 



53-58 Matig 



58-63 Tamelijk slecht 



63-68 Slecht 



> 68 Zeer slecht 



Exclusief aftrek artikel 110g Wgh. 
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Bovenstaande afweging kan in de rapportage worden opgenomen ter beoordeling van 



de kwaliteit van het woon- en leefklimaat.  
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5 Resultaten van de berekeningen 



Omdat de invulling van het woongebied niet exact bekend is wordt in het bestem-



mingsplan een woonbestemming opgenomen waarbinnen verschillende verkavelingva-



rianten mogelijk zijn. Met het berekenen en situeren van geluidcontouren kunnen zo-



nes met een bepaald geluidniveau worden aangegeven. Het gaat daarbij om de 48, 53, 



58 en 63 dB contour (na aftrek art 110g). De geluidcontouren zijn berekend op een 



waarneemhoogte van 1,5, 4,5 en 7,5 meter (3 woonlagen). De op de kaarten aangege-



ven contouren zijn de rekenresultaten (Lden) exclusief aftrek art. 110g (zie legenda). 



Omdat de aftrek bij de planologische toets is toegestaan gelden de contouren inclusief 



een aftrek van 5 dB. Daardoor corresponderen de waarden die op de kaarten aange-



geven zijn met de situatie incl. art. 110g en in de legenda excl. art. 110g. 



 



Waarneemhoogte 1,5 meter. 
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Op een waarneemhoogte van 1,5 meter (begane grond) voldoen de woningen die, van-



uit de weg, achter de 48 dB contour worden gesitueerd aan de voorkeursgrenswaarde 



op een afstand van ca. 33 meter uit de as van de weg. De 63 dB contour is binnen de 



bestemming wegen gelegen waardoor de maximaal te verzoeken hogere waarde ner-



gens wordt overschreden. Het bouwen van woningen in het gebied tussen de 48 dB en 



63 dB contouren is, indien ook met geluidbeperkende maatregelen de geluidbelasting 



niet verminderd kan worden, alleen mogelijk met een vastgestelde hogere waarde. De 



53 dB contour is gelegen op een afstand van ca. 17,5 meter, de 58 dB contour is gele-



gen op een afstand van ca. 8,5 meter uit de as van de weg. 



 



Waarneemhoogte 4,5 meter. 



 











Rapport akoestisch onderzoek Doonheide Molenbroekse Loop, herziening Fliere Gemeente Gemert-Bakel 



 



CroonenBuro5 



13 



Op een waarneemhoogte van 4,5 meter (begane grond) voldoen de woningen die, van-



uit de weg, achter de 48 dB contour worden gesitueerd aan de voorkeursgrenswaarde 



op een afstand van ca. 43 meter uit de as van de weg. De 63 dB contour is binnen de 



bestemming wegen gelegen waardoor de maximaal te verzoeken hogere waarde ner-



gens wordt overschreden Het bouwen van woningen in het gebied tussen de 48 dB en 



63 dB contouren is, indien ook met geluidbeperkende maatregelen de geluidbelasting 



niet verminderd kan worden, alleen mogelijk met een vastgestelde hogere waarde. De 



53 dB contour is gelegen op een afstand van ca. 21 meter, de 58 dB contour is gele-



gen op een afstand van ca. 9 meter uit de as van de weg. 



 



Waarneemhoogte 7,5 meter. 
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Op een waarneemhoogte van 7,5 meter (begane grond) voldoen de woningen die, van-



uit de weg, achter de 48 dB contour worden gesitueerd aan de voorkeursgrenswaarde 



op een afstand van ca. 44,5 meter uit de as van de weg. De 63 dB contour is binnen 



de bestemming wegen gelegen waardoor de maximaal te verzoeken hogere waarde 



nergens wordt overschreden Het bouwen van woningen in het gebied tussen de 48 dB 



en 63 dB contouren is, indien ook met geluidbeperkende maatregelen de geluidbelas-



ting niet verminderd kan worden, alleen mogelijk met een vastgestelde hogere waarde. 



De 53 dB contour is gelegen op een afstand van ca. 19 meter, de 58 dB contour is ge-



legen op een afstand van ca. 7 meter uit de as van de weg. 



 



Samengevat: 



Incl. art. 110gIncl. art. 110gIncl. art. 110gIncl. art. 110g    48 dB contour 53 dB contour 58 dB contour 63 dB contour 



1,5 meter ca. 33 meter ca. 17,5 meter ca. 8,5 meter ca. 0 meter 



4,5 meter ca. 43 meter ca. 21 meter ca. 9 meter ca. 0 meter 



7,5 meter ca. 44,5 meter ca. 19 meter ca. 7 meter ca. 0 meter 



     



EEEExxxxcl. art. 110gcl. art. 110gcl. art. 110gcl. art. 110g 48 dB contour 53 dB contour 58 dB contour 63 dB contour 



1,5 meter ca. 55 meter ca. 33 meter ca. 17.5 meter ca. 8,5 meter 



4,5 meter ca. 70.5 meter ca. 43 meter ca. 21 meter ca. 7,5 meter 



7,5 meter ca. 85 meter ca. 44.5 meter ca. 19 meter ca. 5 meter 



 



Uit de ligging van de contouren blijkt dat een deel van de te projecteren woningen van-



wege de Boekelseweg niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Derhalve dienen ge-



luidbeperkende maatregelen te worden onderzocht. 



 



5.1 Overweging maatregelen 



Op (delen van) de gevels van de woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 



overschreden. Daarom dienen geluidbeperkende maatregelen te worden onderzocht. 



Daarbij gaat het om: 



———— maatregelen aan de bron; 



———— maatregelen in het overdrachtsgebied; 



———— maatregelen voor en/of aan de gevel.  



 



Bij de afwegingen spelen stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeers- en ver-



voerskundige en financiële aspecten een rol. De maatregelen moeten haalbaar en 



doelmatig zijn. 



 



Bronmaatregelen 



De aanleg van een geluidsreducerend wegdek is een bronmaatregel. 



Uit verkeers(civiel)technisch oogpunt (beheer, onderhoud en duurzaamheid) is het niet 



realistisch om op kruispunten en rotondes, vanwege kwaliteitsverlies van het wegdek 



door wringing vanwege draaien, afremmen en optrekken van verkeer een open, ge-



luidsreducerend wegdek te realiseren.  
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Daarnaast speelt, bij het onderzoeken van de doelmatigheid, de snelheid een rol. Een 



geluidsreducerend wegdek, zoals een dunne deklaag 1, werkt met name bij snelheden 



van 30 km en meer. Bij korte wegvakken wordt deze snelheid vaak niet gehaald en zal 



ook hier vaak wringing optreden. Geluidsreducerend wegdek kan worden uitgesloten 



van de onderzoeks- en motivatieplicht op met verkeerslichten geregelde kruispunten 



en rotondes en op korte wegvakken indien de afstand tussen het hart van twee met 



verkeerslichten geregelde kruispunten of rotondes minder dan 250 meter bedraagt.  



In voorliggende situatie is de weg uitgevoerd met een DAB verharding.  



Omdat de akoestische werking van bijvoorbeeld ZSA-SD ca. 4,5 a 5 dB is, zal de voor-



keursgrenswaarde niet op alle gevels worden gehaald. Daarnaast dient te worden af-



gewogen of het realiseren van een geluidreducerend wegdek financieel haalbaar is. Bij 



het realiseren van met name slechts enkele woningen of een ander kleinschalig ge-



luidsgevoelig object is een uitvoerige financiële afweging van een bronmaatregel onno-



dig belastend. Globaal komen de kosten daarvan op ca. (400 m lengte X 5,50 m breed-



te x € 55,00 =) ruim € 120.000,00. 



De gemeente heeft het voornemen om, na realisatie van de rondweg, te bezien of er 



maatregelen zoals stillere verharding en het verlagen van de snelheid naar 30 km/uur 



te realiseren zijn. De afname van de verkeersintensiteiten is al in voorliggend onder-



zoek opgenomen. Er worden geen bronmaatregelen uitgevoerd. 



 



Overdrachtsmaatregelen 



Afstandvergroting tussen de bron en het geluidgevoelig object, afschermende niet ge-



luidgevoelige bebouwing en het plaatsen van een geluidsscherm of -wal zijn over-



drachtsmaatregelen. Afstandvergroting is vanwege de afmeting en begrenzing van de 



locatie geen optie. Het oprichten van afschermende aaneengesloten bebouwing is, 



vanwege stedenbouwkundige redenen en vanwege de grootte van het perceel, ook niet 



mogelijk. Plaatsing van wallen of schermen is alleen mogelijk als er voldoende ruimte 



tussen de bron en ontvanger is. In de praktijk komt dit slechts voor bij snelwegen, pro-



vinciale wegen en nieuwe ringwegen (vaak stroomwegen genoemd). Daarnaast kunnen 



schermen een ongewenste verkeerskundige, landschappelijke of stedenbouwkundige 



barrière vormen. Het is reëel om overdrachtsmaatregelen daarom alleen te onderzoe-



ken en af te wegen bij de aanleg en reconstructie van (nieuwe) stroomwegen en bij de 



bouw van geluidsgevoelige bestemmingen langs stroomwegen als deze niet door de re-



levante weg worden ontsloten. Daarnaast zijn deze maatregelen voor slechts enkele 



woningen onevenredig duur. Aangezien het terrein door de weg wordt ontsloten is het 



niet mogelijk om een doorgetrokken scherm te realiseren. Ook de kosten van een 



scherm (ca. 400 m lengte X 3.00 m hoogte x € 500,00 = € 600.000,00) zijn onevenre-



dig hoog. Derhalve worden geen overdrachtsmaatregelen uitgevoerd. 
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5.2 Verzoek hogere waarde 



Omdat een deel van het gebied waarbinnen woningen worden geprojecteerd binnen de 



48 dB contouren is gesitueerd zal voor de woningen in dit gebied een hogere waarde 



worden verzocht. Het gaat daarbij om: 



———— een hogere waarde van 53 dB voor de woningen die worden gesitueerd op een af-



stand van ca. 17,5 tot 33 meter voor de begane grond, ca. 21 tot 43 meter voor de 



eerste verdieping en ca. 19 tot 44,5 meter voor de 2e verdieping (kap). 



———— een hogere waarde van 58 dB voor de woningen die worden gesitueerd op een af-



stand van ca. 8,5 tot 17 meter voor de begane grond, ca. 9 tot 21 meter voor de 



eerste verdieping en ca. 7 tot 19 meter voor de 2e verdieping (kap). 



———— een hogere waarde van 63 dB voor de woningen die worden gesitueerd op de naar 



de weg gekeerde bestemmingsgrens 'woongebied' tot 8,5 meter voor de begane 



grond, de naar de weg gekeerde bestemmingsgrens 'woongebied' tot 9 meter voor 



de eerste verdieping en van de naar de weg gekeerde bestemmingsgrens 'woonge-



bied' tot 7 meter voor de 2e verdieping (kap). 



 



Het criterium 'het opvullen van een open plaats tussen de aanwezige bebouwing' is op 



deze woningen van toepassing.  



Bij het verzoeken van een hogere waarde dient voldaan te worden aan aanvullende ei-



sen en inspanningsverplichtingen. De woningen in het gebied tussen de weg en de 53 



dB contour dienen te beschikken over een geluidluwe gevel c.q. buitenruimte. Gezien 



de mogelijkheden tot het situeren van de woningen ten opzichte van de weg zullen de 



woningen aan deze eis voldoen. Aan deze gevel(s) dient te worden getracht om zoveel 



mogelijk geluidgevoelige ruimten (minimaal 1) te situeren. Voorts dient te worden aan-



getoond dat de geluidwering van de gevels (minimaal 20 dB) zodanig is dat wordt vol-



daan aan een binnenwaarde van 33 dB conform het Bouwbesluit. 



 



Wellicht is dat niet mogelijk voor de woningen die gesitueerd worden in de omgeving 



van het tankstation. Er is een geluidcontour vanwege het tankstation op een deel van 



de woonlocatie gelegen. Voor het deel dat binnen de contour is gelegen is in het verle-



den een hogere waarde tot 55 dB(A) verleend. Deels is de contour gelegen in de omge-



ving van de grens van het perceel waarop het tankstation is gelegen. Daartoe is de op-



richting van een geluidafschermende muur met een hoogte van 4,50 meter opgeno-



men. Om ook in het gebied tussen de bedrijfsbebouwing en de naar de weg gekeerde 



perceelsgrens de contour dichter naar het tankstation te verplaatsen dient een af-



schermende voorziening te worden gerealiseerd. De maat en uitvoering daarvan dient, 



afhankelijk van de aard, plaats en hoogte van de woonbebouwing, in een nadere bere-



kening te worden aangetoond.  



 



5.3 Beoordeling woon- en leefklimaat.  



In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient beoordeeld te worden of er, in dit 



geval middels een acceptabel geluidsniveau, sprake is van een goed woon- en leefkli-



maat. De uitwerking van de beoordeling van het woon- en leefklimaat is niet nader uit-



gewerkt in de wet maar is een algemeen begrip.  
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Een al te rigide toepassing is niet wenselijk. Uit onderzoek blijkt dat er een geleidelijke 



schaal gehanteerd kan worden voor deze beoordeling. Deze is uitgewerkt in een oplo-



pend systeem met daarin 5 klassen. In onderstaande tabel is dit verder uitgewerkt, 



warbij uitgegaan wordt van de gecumuleerde geluidbelasting. De cumulatie is alleen 



van toepassing voor de te projecteren woningen in de omgeving van het tankstation. 



 



Tabel: Beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat. 



Gecumuleerde geluidbelasting in dB Geluidsklasse 



< 48 Goed 



48- 53 Redelijk 



53- 58 Matig 



58-63 Tamelijk slecht 



63 – 68 Slecht 



> 68 Zeer slecht 



Exclusief aftrek artikel 110g Wgh. 



 



Een aantal woningen wordt gesitueerd in het gebied dat aan de voorkeursgrenswaarde 



voldoet. Enkele woningen worden tussen de weg en de 48 dB contour gesitueerd 



waardoor de woningen niet aan de voorkeursgrenswaarde voldoen en voor deze wo-



ningen een hogere waarde wordt verzocht.. Voor de woningen nabij het tankstation zal 



daarvoor een extra inspanning in de zin van een geluidafschermende maatregel moe-



ten plaatsvinden. Daarbij kan gedacht worden aan een muur in de omgeving van de 



zijdelingse perceelsgrens, het situeren van een dove gevel, afschermende balkon-



schermen voor een geluidluwe gevel, de entree van bv. een appartementengebouw si-



tueren aan de naar het tankstation gesitueerde gevel, etc.   



 



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



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



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



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



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



en leefklimaat.   
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6 Conclusie 



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



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



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



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



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



een akoestisch onderzoek verricht. De onderzoekszone van de genoemde wegen is 



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



luidbelasting op de gevels van de te projecteren geluidgevoelige bebouwing te bepalen 



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



zijn gesteld.  



 



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



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



situeren van geluidcontouren zijn zones met een bepaald geluidniveau aangegeven. 



Het gaat daarbij om de 48, 53, 58 en 63 dB contour (na aftrek art 110g) op een hoog-



te van 1,5, 4,5 en 7,5 meter. Op de kaarten in hoofdstuk 5 zijn de resultaten van de 



berekeningen weergegeven. Omdat maatregelen aan de bron en in het overdrachtge-



bied stedenbouwkundig, verkeerstechnisch en financieel niet haalbaar zijn worden 



geen geluidbeperkende maartregelen gerealiseerd en zal voor een groot deel van de 



woningen bij het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde worden 



gevraagd. Uit de ligging van de contouren blijkt namelijk dat een aantal woningen gesi-



tueerd wordt in het gebied met een geluidbelasting van 48 dB tot 58 dB incl. aftrek art. 



110g (48 tot 63 dB excl. art. 110g).  



 



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



luidafschermende maatregel moeten plaatsvinden. Daarbij kan gedacht worden aan 



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



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



een appartementengebouw situeren aan de naar het tankstation gesitueerde gevel, 



etc.   



 



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



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



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



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



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



en leefklimaat.   
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Oppervlak - contouren op 4,5 meter hoogte] , Geomilieu V2.30
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Oppervlak - contouren op 7,5 meter hoogte] , Geomilieu V2.30



  



175850 175900 175950
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397500



397450
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CroonenBuro5Wegen



Model: contouren op 1,5 meter hoogte



Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D))



01 Boekelseweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0  50



26-6-2014 16:29:24Geomilieu V2.30











CroonenBuro5Wegen



Model: contouren op 1,5 meter hoogte



Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4)



01  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --



26-6-2014 16:29:24Geomilieu V2.30











CroonenBuro5Wegen



Model: contouren op 1,5 meter hoogte



Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N)



01  50  50  50 --   3553,00   6,71   3,14   0,86 -- -- -- --



26-6-2014 16:29:24Geomilieu V2.30











CroonenBuro5Wegen



Model: contouren op 1,5 meter hoogte



Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A)



01 --  92,43  95,46  92,23 --   5,24   3,38   5,44 --   2,33   1,16   2,32 -- -- --



26-6-2014 16:29:24Geomilieu V2.30











CroonenBuro5Wegen



Model: contouren op 1,5 meter hoogte



Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A)



01 -- --    220,36    106,50     28,18 --     12,49      3,77      1,66 --      5,55      1,29



26-6-2014 16:29:24Geomilieu V2.30











CroonenBuro5Wegen



Model: contouren op 1,5 meter hoogte



Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k



01      0,71 --   79,53   86,86   93,71   98,23  104,08  100,72   94,00   84,94



26-6-2014 16:29:24Geomilieu V2.30











CroonenBuro5Wegen



Model: contouren op 1,5 meter hoogte



Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125



01   75,29   82,43   88,88   94,18  100,52   97,10   90,34   80,70   70,65   77,99



26-6-2014 16:29:24Geomilieu V2.30











CroonenBuro5Wegen



Model: contouren op 1,5 meter hoogte



Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500



01   84,87   89,32   95,16   91,81   85,09   76,06 -- -- -- --



26-6-2014 16:29:24Geomilieu V2.30











CroonenBuro5Wegen



Model: contouren op 1,5 meter hoogte



Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k



01 -- -- -- --



26-6-2014 16:29:24Geomilieu V2.30











CroonenBuro5Gebouwen



Model: contouren op 7,5 meter hoogte



Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k



01     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



02     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



03     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



04     3,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



05     3,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



06     4,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



07     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



08     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



09     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



10     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



11     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



12     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



13     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



14     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



15     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



16     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



17     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



18     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



19     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



20     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



21     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



22     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



23     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



24     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



25     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



26     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



25-6-2014 15:45:39Geomilieu V2.30











CroonenBuro5Gebouwen



Model: contouren op 7,5 meter hoogte



Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k



01 0,80 0,80 0,80



02 0,80 0,80 0,80



03 0,80 0,80 0,80



04 0,80 0,80 0,80



05 0,80 0,80 0,80



06 0,80 0,80 0,80



07 0,80 0,80 0,80



08 0,80 0,80 0,80



09 0,80 0,80 0,80



10 0,80 0,80 0,80



11 0,80 0,80 0,80



12 0,80 0,80 0,80



13 0,80 0,80 0,80



14 0,80 0,80 0,80



15 0,80 0,80 0,80



16 0,80 0,80 0,80



17 0,80 0,80 0,80



18 0,80 0,80 0,80



19 0,80 0,80 0,80



20 0,80 0,80 0,80



21 0,80 0,80 0,80



22 0,80 0,80 0,80



23 0,80 0,80 0,80



24 0,80 0,80 0,80



25 0,80 0,80 0,80



26 0,80 0,80 0,80



25-6-2014 15:45:39Geomilieu V2.30











CroonenBuro5Grid



Model: contouren op 7,5 meter hoogte



Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY



01 7,5 m     7,50      0,00   10   10



25-6-2014 15:44:08Geomilieu V2.30











CroonenBuro5Bodem



Model: contouren op 7,5 meter hoogte



Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. Bf



01 0,00



02 0,00



03 0,00



25-6-2014 15:45:03Geomilieu V2.30
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1 Inleiding 



1.1 Aanleiding 



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



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



aantal woningen in deze fase is inmiddels gerealiseerd. 



 



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



opzet en kent daardoor weinig flexibiliteit voor wat betreft het aantal en de situering en 



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



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



Molenbroekse Loop, herziening 2011' is gedetailleerd van opzet. Met name in het ge-



deelte van het plangebied nabij de Boekelseweg sluit het vastgestelde bestemmings-



plan niet aan op de huidige woonbehoefte. Er is een verkavelingsstudie verricht die be-



ter aansluit op de huidige en toekomstige woonwensen. De diverse verkavelingsvarian-



ten passen echter niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Een herziening van het 



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



 



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



bestemmingsplannen met betrekking tot ontwikkelingslocaties partieel te herzien om 



de desbetreffende ontwikkelingen, waarvoor door het gemeentebestuur een principe-



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



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



de halfjaarlijkse planherziening. 



 



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



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



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



zijds inspeelt op de veranderingen in de woningmarkt en anderzijds rechtszekerheid 



richting de burgers biedt.  



 



Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 mei 2014 uitgesproken dat 



de woningen in principe conform de oorspronkelijk beoogde opzet (zie afbeelding op 



pagina 3) worden uitgevoerd. Ten opzicht van deze ‘basisvariant’, worden de woonka-



vels ten noorden van de Fliere in eerste instantie minder diep uitgevoerd. Om in een la-



ter stadium niet weer tegen de beperkingen van een te gedetailleerd bestemmingsplan 



aan te lopen als blijkt dat de woningen niet aansluiten bij de marktbehoefte, is er nog 



steeds de wens om een globaler bestemmingsplan vast te stellen waarin ook de ande-



re varianten uit de variantenstudie mogelijk zijn. Op deze manier wordt voorkomen dat 



er steeds opnieuw procedures doorlopen moeten worden. 
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In voorliggend bestemmingsplan is tevens een kleine wijziging van het bestemmings-



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



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



gezet naar 'Wonen'. 



 



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



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



 



1.2 Plangebied 



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



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



door de plangrens van het vigerende bestemmingsplan ‘Doonheide - Molenbroekse 



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



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



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



van het plangebied weergegeven. 



 



1.3 Bestaande situatie 



In het plangebied bevinden zich momenteel drie woningen (Boekelseweg 5 en twee 



woningen op de kavels 9 en 10). De rest van het plangebied is onbebouwd en in ge-



bruik als agrarische grond.  



 



1.4 Vigerend bestemmingsplan 



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



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



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



gen ‘Groen’, 'Verkeer' en 'Wonen'. 



 



De diverse verkavelingsvarianten passen niet binnen het vigerende bestemmingsplan.  



 



1.5 Leeswijzer 



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



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



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



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



2.1 Uitgangspunten westzijde Fliere 



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



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



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



kavelingsplan weergegeven.  



 



 
Verkavelingsplan Molenbroekse Loop (Bron SAB, 2010) 



 



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



ter aansluit op de huidige en toekomstige woonwensen. 



 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



 



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



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



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



kavelingsvarianten weergegeven dit binnen dit bestemmingsplan uitgevoerd kunnen 



worden. Er zijn echter ook andere verkavelingen mogelijk. 



 



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



 



Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 mei 2014 uitgesproken dat 



de woningen in principe conform het oorspronkelijke verkavelingsplan worden uitge-



voerd, maar met minder diepe woonkavels in het deel ten noorden van de Fliere. Het 



deel achter deze woonkavels wordt in eerste instantie een groenvoorziening. De moge-



lijkheid bestaat dat de groenvoorziening in een later stadium alsnog betrokken wordt 



bij de woonkavels.   



 



Om in een later stadium niet weer tegen de beperkingen van een te gedetailleerd be-



stemmingsplan aan te lopen als blijkt dat de woningen niet aansluiten bij de marktbe-



hoefte, is er nog steeds de wens om een globaler bestemmingsplan vast te stellen 



waarin ook andere varianten mogelijk zijn. Op deze manier wordt voorkomen dat er 



steeds opnieuw procedures doorlopen moeten worden. 



 



Blijkens de variantenstudie zou een maximum aantal wooneenheden van 31 in totaal 



nog steeds zorgen voor een verantwoorde stedenbouwkundige invulling van het plan-



gebied. Het maximum aantal van 31 woningen is gebaseerd op de maximale invulling 



zoals beoogd in de diverse variantenstudies van de delen ten noorden en ten zuiden 



van de Fliere opgeteld, waarbij voor het deel ten zuiden van de Fliere rekening is ge-



houden met gestapelde woningen. Gestapelde woningen worden uitgesloten in het 



deel ten noorden van de Fliere. 



 



2.2 Vertaling naar bestemmingsplan 



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



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



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



karakter en voor dit deel is de 'nieuwe' bestemming ‘Woongebied – De Fliere’ opgeno-



men. Dit is een bestemming die alle verkavelingsvarianten in principe mogelijk maakt 



en waarbinnen zowel de functies wonen als verkeer als groen zijn toegestaan. Ten op-



zichte van het vigerend bestemmingsplan is om de gekartelde voorgevelrooilijn losgela-



ten. Ook het tracé van de ontsluitingsweg is niet in alle varianten gelijk, waardoor in het 



kader van flexibiliteit de weg algemeen mogelijk is gemaakt en niet specifiek is be-



stemd. Daarnaast is er naar aanleiding van de variantenstudie een hoger maximum 



aantal woningen mogelijk gemaakt, dan in het vigerend bestemmingsplan.  
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Binnen de bestemming 'Woongebied – De Fliere’ is het bouwvlak gelijk aan het be-



stemmingsvlak. Binnen de woongebiedbestemming is sprake van een grote mate van 



flexibiliteit voor wat betreft de situering van de ontsluitingsweg, parkeren en groen, de 



woningtypologieën en situering van de woningen. Binnen het plangebied zijn vrijstaan-



de, twee-aaneengebouwde, (vrijstaand) geschakelde en aaneengebouwde woningen 



mogelijk. Ten zuiden van de ontsluitingsweg de Fliere zijn daarnaast ook gestapelde 



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



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



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



Het maximum aantal toegestane woningen binnen deze bestemming bedraagt in totaal 



31. Hiervan zijn twee woningen reeds gerealiseerd. 



 



Om een vloeiende overgang te realiseren tussen de reeds gebouwde woningen aan de 



noordzijde van de Fliere en de nog nieuw te ontwikkelen woningen, is in het bestem-



mingsplan bepaald dat direct ten westen van de reeds gerealiseerde woningen, geen 



aaneengebouwde woningen mogen worden gerealiseerd en in afwijking van de overige 



woningen binnen de bestemming ‘Woongebied – De Fliere’ een afstand van minimaal 



5 meter van de voorgevel tot de voorste bouwperceelsgrens moet worden aangehou-



den in plaats van minimaal 3 meter.  



 



Vanwege milieuaspecten (zie hoofdstuk 4) zijn de gebiedsaanduidingen ‘geluidzone – 



industrie’ en ‘veiligheidszone – bevi’ opgenomen.  



 



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



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



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



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



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



van grondgebonden woningen, de situering ten opzichte van de perceelsgrenzen en het 



maximale oppervlak aan bijbehorende bouwwerken. 



  



2.3 Vergroting kavel noordzijde Fliere 



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



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



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



woonkavel opgenomen in het onderhavig bestemmingsplan.  
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3 Beleidskader 



De voorgenomen ontwikkeling van het plangebied moet passen binnen het vigerend 



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



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



relevante beleidsaspecten.  



 



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



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



zien dit een zeer beperkte aanpassing van het bestemmingsplan betreft. 



 



3.1 Nationaal beleid 



3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 



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



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



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



‘Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig’ is de inhoud van een groot 



aantal beleidsstukken, waaronder de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit en diverse plano-



logische kernbeslissingen, opgenomen. 



 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



stedelijking. Overige sturing op verstedelijking, zoals afspraken over binnenstedelijk 



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



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



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



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



verschillende modaliteiten en tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit versterkt.  



 



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



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



ker voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur 



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



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



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



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



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



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



tervoorziening en klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling, ruimte voor behoud van 



unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten, ruimte voor een nationaal netwerk 



voor natuur en ruimte voor militaire terreinen en activiteiten. 



 



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



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



verantwoordelijk is. Op de kaart is op hoofdlijnen aangegeven welke gebieden en struc-



turen van nationaal belang zijn bij de geformuleerde rijksdoelen rond concurrentie-



kracht, bereikbaarheid en leefbaarheid en veiligheid. 



 



Conclusie 



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



de SVIR in het geding zijn. 



 



3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 



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



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



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



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



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



het opstellen van provinciale ruimtelijke verordeningen, bestemmingsplannen en ruim-



telijke onderbouwingen.  



 



Conclusie 



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



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



 



3.2 Provinciaal beleid 



3.2.1 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Provincie Noord-Brabant 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



de Wet ruimtelijke ordening biedt.  



 



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



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



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



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



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



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



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



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



buuste landschappen, een beleefbaar landschap vanaf het hoofdwegennet en behoud 



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



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



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



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



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



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



gebiedskenmerken en kwaliteiten van de omgeving. 



 



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



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



tuur. Binnen deze structuren worden de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen 



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



structuren geven een hoofdkoers aan: een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor een 



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



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



turen is ruimte voor regionaal maatwerk.  



 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



productiestructuur te behouden en te versterken.  



Binnen het gemengd landelijk gebied is multifunctioneel gebruik uitgangspunt. 



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



randzones is een toenemende menging van wonen, voorzieningen en kleinschalige 



bedrijvigheid mogelijk. 



 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



kaar, het zogenaamde ‘stadteland’. 



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



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



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



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



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



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



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



zame agro-food keten.  
 



Conclusie 



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



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



doelstellingen uit de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening.  



 



3.2.2 Verordening Ruimte 



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



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



cie kan door middel van een planologische verordening regels formuleren waarmee 



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



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



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



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



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



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



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



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



ele herziening 2014 van de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening.  



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



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



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



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



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



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



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



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



spraken. 



 



Conclusie 



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



mee aan op de doelstellingen uit de Verordening Ruimte.  



 



3.3 Regionaal beleid 



3.3.1 Regionaal woningbouwprogramma 2014-2024 



Het regionaal woningbouwprogramma is door de gemeenteraad vastgesteld op 29 ok-



tober 2009. De belangrijkste uitgangspunten van het Regionaal Woningbouwprogram-



ma zijn voor het landelijke gebied en daarmee Gemert-Bakel: 



− Landelijke regio’s bouwen volgens het verstedelijkingsbeleid van rijk en provincie. 



Dat betekent dat niet meer woningen worden gebouwd dan noodzakelijk voor mi-



gratiesaldo nul.  



− De provinciale bevolkings- en huishoudensprognose (2014) is het kwantitatieve 



kader voor het woningbouwprogramma. Voor de gemeente Gemert-Bakel komt dit 



voor de periode 2014-2024 neer op de toevoeging van 1230 woningen aan de 



woningvoorraad.  



− De nieuwbouw is aanvullend op de bestaande woningvoorraad zowel in kwaliteit 



(type woningen prijsklasse) als in aantal. 



− De subregio De Peel realiseert 35% van de nieuwbouw in de sociale sector. De 



gemeente Gemert-Bakel heeft aangegeven 40 % van de nieuwbouw in de sociale 



sector (huur en koop) te bouwen. 



 



Bij de actualisering van het Regionaal Woningbouwprogramma in 2014 op basis van 



actuele prognosecijfers en gerealiseerde woningaantallen is het richtgetal voor Gemert-



Bakel bijgesteld naar 1230 woningen voor de periode 2014-2024, waarvan 40% in de 



sociale woningbouw. 



 



In het plangebied zijn maximaal 30 woningen gepland. Met deze aantallen wordt in de 



pas gelopen met het beleid zoals opgenomen in het regionale woningbouwprogramma.  



Het regionale woningbouwprogramma kent een kwantitatieve opgave, maar ook een 



kwalitatieve opgave; voor deze laatste zijn monitoring en regionale afstemming belang-



rijke instrumenten.  
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ConclusieConclusieConclusieConclusie    



De beoogde ontwikkeling past binnen het regionaal woningbouwprogramma. 



 



3.4 Gemeentelijk beleid 



3.4.1 Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2011-2021 



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



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



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



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



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



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



recreëren, welzijn en natuur. 



 



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



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



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



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



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



op de maatschappelijke ontwikkelingen en woningbouwontwikkelingen. Dit programma 



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



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



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



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



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



gen te blijven monitoren. 



 



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



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



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



opgenomen. 



 



Conclusie 



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



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



 



3.4.2 Woonvisie 2009-2015 



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



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



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



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



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



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



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



verschillende projecten die hieruit voortvloeien. Gemert-Bakel biedt een prettige omge-



ving om in te wonen. Om dit voor de komende jaren te behouden zal de gemeente in 



moeten spelen op de toekomstige ontwikkelingen. De woonvisie richt zich daarom op 



een aantal doelgroepen en thema’s, zodat gericht gekeken kan worden hoe Gemert-



Bakel het prettige woonklimaat kan behouden.  



 



3.5 Conclusie 



De voorgenomen ontwikkeling betreft een woningbouwontwikkeling binnen het be-



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



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



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



hoefte.  



 



Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen het geldend 



beleidskader. 
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4 Milieuhygiënische en planologische 
verantwoording 



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



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



gische en milieuhygiënische aspecten. In dit hoofdstuk is een verantwoording voor de-



ze aspecten opgenomen.  



 



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



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



antwoording, aangezien dit een zeer beperkte aanpassing van het bestemmingsplan 



betreft. 



 



4.1 Bodem 



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



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



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



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



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



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



ningbouwontwikkeling. 



 



Conclusie 



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



 



4.2 Geluid 



Wegverkeerslawaai 



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



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



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



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



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



een akoestisch onderzoek verricht door CroonenBuro5. Het rapport, d.d. 27 juni 2014, 



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



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



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



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



Wgh) zijn gesteld.  



 



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



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



situeren van geluidcontouren zijn zones met een bepaald geluidniveau aangegeven.  



                                                           
1 Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau, Locatie aan de Boekelseweg 5 te Gemert (Gemeente Gemert-Bakel),  



14 december 2007 en aanvullend onderzoek op 18 februari 2008 











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



 



 



CroonenBuro5 



16 



Het gaat daarbij om de 48, 53, 58 en 63 dB contour (na aftrek art 110g) op een hoog-



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



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



bron en in het overdrachtgebied stedenbouwkundig, verkeerstechnisch en financieel 



niet haalbaar zijn worden geen geluidbeperkende maartregelen gerealiseerd en is voor 



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



hogere waarde verleend. Uit de ligging van de contouren blijkt namelijk dat een aantal 



woningen gesitueerd wordt in het gebied met een geluidbelasting van 48 dB tot 58 dB 



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



 



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



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



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



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



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



en leefklimaat.  



 



Industrielawaai 



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



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



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



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



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



voor het bestemmingsplan. 



 



Uitgaande van de representatieve bedrijfssituatie is in het akoestisch onderzoek de ge-



luidimmissie ten gevolge van de inrichting op de nieuwbouwwoningen berekend. Uit de 



berekening blijkt dat op een aantal de gevels van de nieuw te bouwen woningen de te 



stellen norm van 50 dB(A) etmaalwaarde wordt overschreden. Wanneer een scherm 



wordt aangebracht van 4,5 m hoogte op de perceelsgrens van de inrichting Garage 



Obers blijkt de geluidimmissie in het grootste gedeelte van het plangebied voldoet aan 



50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.  



 



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



tankstation worden geprojecteerd is er in het bestemmingsplan een voorwaardelijke 



verplichting opgenomen. De gronden binnen de bestemming 'Woongebied' mogen pas 



gebruikt woorden voor de woonfunctie nadat een geluidscherm van minimaal 4,5 me-



ter hoog op de perceelsgrens van het tankstation wordt gerealiseerd en in stand wordt 



gehouden. Ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone – industrie’ zijn geluidsgevoelige 



objecten niet toegestaan. Deze aanduiding is opgenomen voor een klein gebied direct 



ten noorden van het tankstation. 



 



Conclusie 



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



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



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



                                                           
2 SRE Milieudienst, Akoestisch onderzoek Garage Obers, Boekelseweg 3 Gemert, 5 februari 2010 
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4.3 Luchtkwaliteit 



Algemeen 



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



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



In de Wet milieubeheer zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen voor diverse verontreini-



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



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



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



meer van de volgende gevallen: 



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



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



tenminste gelijk; 



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



treffende stoffen in de buitenlucht; 



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



Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 



 



Niet in betekenende mate 



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



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



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



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



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



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



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



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



twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer dan 



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



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



gen’.  



 



Conclusie 



Er worden vanwege het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen verwacht voor de 



beoogde ontwikkeling. 



 



4.4 Externe veiligheid 



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



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



voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport 



(o.a. van gevaarlijke stoffen). Het gaat daarbij om de bescherming van individuele bur-



gers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen of omstandigheden. 



 



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



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



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



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



beperkt kwetsbare objecten) moeten vaak afstanden in acht worden genomen.  
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Ook ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in de personendichtheid kunnen om on-



derzoek vragen. 



 



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



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



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



een inrichting of een transportmodaliteit. Het GR bestaat uit de cumulatieve kans per 



jaar dat een groep van een bepaalde omvang overlijdt als gevolg van een calamiteit 



met een inrichting of een transportmodaliteit. 



 
 



 
Uitsnede nationale risicokaart ter plaatse van het plangebied 



 



Uit een inventarisatie van de nationale risicokaart blijkt dat in de nabijheid van het 



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



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



plangebied. Ten behoeve van het vulpunt van het tankstation ten noorden van het 



plangebied is op de verbeelding de aanduiding ‘veiligheidszone – bevi’ opgenomen. In 



het kader van het bestemmingsplan 'Doonheide - Molenbroekse Loop, herziening 



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



tiewaarde voor het groepsrisico niet wordt overschreden. Destijds is geconcludeerd dat 



het aspect externe veiligheid geen belemmering vormde voor het bestemmingsplan.  



 



Conclusie 



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



genomen ontwikkeling van het plangebied. 



 



                                                           
3 SRE Milieudienst, Externe veiligheidstoets LPG-tankstation Obers Gemert B.V., 9 februari 2010 
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4.5 Bedrijven en milieuzonering 



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



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



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



op mogelijke ontwikkelingen.  



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



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



 



De toelaatbaarheid van bedrijvigheid kan globaal worden beoordeeld met behulp van 



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



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



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



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



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



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



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



algemeen geaccepteerd als uitgangspunt bij het opstellen van ruimtelijke plannen.  



 



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



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



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



het omgevingstype 'gemengd gebied'. 



 



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



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



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



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



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



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



4.2 is dit reeds behandeld. De woningbouw zelf vormt geen milieubelastende functie, 



zodat er geen sprake is van hinder op de omgeving. 



 
Tabel: richtafstanden milieucategorie tot omgevingstype (Bron: Bedrijven en milieuzonering, 2009) 



MilieucMilieucMilieucMilieucategorieategorieategorieategorie    Richtafstanden tot omgevingRichtafstanden tot omgevingRichtafstanden tot omgevingRichtafstanden tot omgevingsssstype type type type 



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



gebiedgebiedgebiedgebied    



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



gemengd ggemengd ggemengd ggemengd geeeebiedbiedbiedbied    



1  10 m  0 m 



2  30 m  10 m 



3.1  50 m  30 m 



3.2  100 m  50 m 



4.1  200 m  100 m 



4.2  300 m  200 m 



5.1  500 m  300 m 



5.2  700 m  500 m 



5.3  1.000 m  700 m 



6.1  1.500 m  1.000 m 











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



 



 



CroonenBuro5 



20 



Conclusie 



Vanuit het oogpunt van hinderlijke bedrijvigheid bestaan geen belemmeringen voor de 



voorgenomen ontwikkeling van het plangebied. 



 



4.6 Kabels en leidingen 



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



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



keling. 



 



4.7 Water 



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



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



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



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



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



nes van het plan gerealiseerd zou kunnen worden. 



 



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



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



tisch waterbergingsvolume bedraagt 1.590 m3. Binnen de groenzones opgenomen in 



het vigerend bestemmingsplan 'Doonheide - Molenbroekse Loop, herziening oktober 



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



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



kunnen worden zonder problemen te veroorzaken voor de waterberging. 



 



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



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



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



3.900 m2 extra verharding zal worden gerealiseerd.  



 



Op het moment dat de definitieve stedenbouwkundig invulling bekend is, kan precies 



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



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



 



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



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



 



Conclusie 



Vanuit het oogpunt van water bestaan geen belemmeringen voor de voorgenomen 



ontwikkeling van het plangebied. 



 



4.8 Verkeer en parkeren 



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



De Fliere wordt ontsloten op de Boekelseweg, één van de dorpsentrees van Gemert.  
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In het oorspronkelijke plan voor Doonheide - Molenbroekse Loop is uitgegaan van een 



rotonde op de Boekelseweg ter hoogte van de Fliere. In dit bestemmingsplan is er van-



uit gegaan dat er geen rotonde wordt gerealiseerd.  



 



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



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



port, d.d. 18 december 2014, is als bijlage bij deze toelichting gevoegd.  



 



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



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



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



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



de intensiteiten. Geadviseerd wordt de middenberm te behouden en hierin voorzienin-



gen op te nemen voor overstekend langzaam verkeer. De ruimte op het kruisingsvlak 



kan tevens worden  gebruikt als opstelruimte voor afslaand verkeer. 



 



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



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



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



niet nodig is. 



 



Daarnaast is nog gekeken naar aspecten zoals verkeersveiligheid, gemeentelijk beleid 



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



ting met een woonbuurt met ruim 300 woningen (bestaand en nieuw). Deze buurt be-



schikt over twee ontsluitingsmogelijkheden die het verkeer beide prima kunnen ver-



werken. Op een dergelijke locatie is een rotonde niet nodig en vanuit Duurzaam Veilig 



zelfs ongewenst te noemen. Als komgrensmaatregel is een rotonde tevens minder ge-



schikt. Het keuzemoment ligt al bij de Noordom, waarbij het dan beter is om het bin-



nenrijden van de kom te ondersteunen met andere maatregelen, zoals aanpassing van 



het profiel of markering. 



 



Qua parkeernorm is aangesloten op de ‘parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel 2013’, waar-



in voor nieuwbouwwoningen de norm van 2,2 parkeerplaatsen per woning is opgeno-



men. Binnen het plangebied is voldoende ruimte om deze te realiseren. In de regels is 



opgenomen dat met betrekking tot het aanleggen en in standhouden van parkeervoor-



zieningen voldaan dient te worden aan het geldende gemeentelijke parkeerbeleid wat 



geldend is op het moment van toetsen van de vergunningsaanvraag. Hiermee is verze-



kerd dat er voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 



 



Conclusie 



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



voorgenomen ontwikkeling van het plangebied. 
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4.9 Flora en fauna 



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



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



faunawet.  



 



Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten 



door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. In voorliggend ge-



val is door CroonenBuro5 een quickscan flora en fauna uitgevoerd. De rapportage, d.d. 



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



conclusies weergegeven. 



 



Beschermde natuurgebieden 



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



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



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



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



geen noodzaak voor een compensatieplan (EHS).  



 



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



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



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



effecten op Natura 2000-gebieden worden uitgesloten. 



 



4.9.1 Beschermde soorten 



 



Tabel 1 - soort 



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



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



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



 



Tabel 2 en 3 - soorten 



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



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



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



bestemmingsplan. 



 



Broedvogels 



Met broedvogels kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden 



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



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



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



 



Wanneer de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden ingezet, maar doorlopen 



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



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



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



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



Soortgroep/ 



soort 



Ingreep 



verstorend 



Nader  



onderzoek 



Ontheffing  



noodzakelijk? 



Bijzonderheden/  



opmerkingen 



Broedvogels 



algemeen 



Mogelijk Nee Nee Werken buiten  



broedseizoen of locatie 



ongeschikt maken voor 



nesten voorafgaand 



aan het broedseizoen 



Brede wes-



penorchis 



Nee Nee Nee Zorgplicht. Verplaatsen 



van de vijf exemplaren 



brede wespen naar de 



strook langs de Boekel-



seweg. 



 



Conclusie 



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



nomen ontwikkeling van het plangebied. 



 



4.10 Archeologie en cultuurhistorie 



4.10.1 Archeologie 



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



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



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



telijk archeologiebeleid, de gemeentelijke archeologieverordening en de archeologiebe-



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



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



Gezien de hoge archeologische verwachtingswaarde is een verkennend archeologisch 



onderzoek uitgevoerd4. Aanvullend daarop is een inventariserend veldonderzoek door 



middel van proefsleuven5 uitgevoerd.   



 



Op 1 juni 2010 heeft de Gemeente Gemert-Bakel een selectiebesluit genomen. Dit be-



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



Molenbroekse Loop in Gemert betreffende archeologisch onderzoek. Na vaststelling 



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



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



gemeentelijke archeologiebeleidskaart valt het plangebied van dat bestemmingsplan in 



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



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



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



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



den zonder verwachtingswaarde. 



 



                                                           
4 BAAC, Gemeente Gemert-Bakel, Plangebied Doonheide - Molenbroekse Loop te Gemert, Bureauonderzoek 



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



veldonderzoek door middel van proefsleuven, BAAC-rapport A-09.0413 (concept), maart 2010. 
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Conclusie 



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



men ontwikkeling van het plangebied. 



 



4.10.2 Cultuurhistorie 



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



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



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



in de toelichting van elk bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing beschreven te 



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



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



 



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



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



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



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



baar is. 



 



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



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



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



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



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



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



 



Conclusie 



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



nomen ontwikkeling van het plangebied. 
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5 Haalbaarheid 



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



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



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



doorlopen procedures weergegeven.  



 



5.1 Financieel 



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



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



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



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



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



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



grondexploitatie voor dit gebied waarborgen. 



 



5.2 Maatschappelijk 



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



bestemmingsplannen met betrekking tot ontwikkelingslocaties partieel te herzien om 



de desbetreffende ontwikkelingen, waarvoor door het gemeentebestuur een principe-



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



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



 



Op 15 juli 2014 heeft een inloopsessie plaatsgevonden, waarbij de 4 verkavelingsvari-



anten op tafel hebben gelegen. Hiermee is gepolst welke variant het beste aansluit bij 



potentiële kopers. Als vervolg op deze bijeenkomst is op 7 oktober 2014 nog een in-



formatiebijeenkomst georganiseerd. 



 



Het ontwerpbestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2014’ heeft 



met ingang van 13 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tot en met  



24 november 2014 kon een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerpbestemmings-



plan bij de gemeenteraad in dienen. In het totaal zijn 6 zienswijzen ingediend, waarvan 



2 zienswijzen betrekking hebben op de herziening Fliere. In de als bijlage aan het be-



stemmingsplan toegevoegde ‘Nota van zienswijzen’ zijn de zienswijzen samengevat en 



van een antwoord voorzien. De zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het 



bestemmingsplan. 



 



De raad van de gemeente Gemert-Bakel heeft op pm het bestemmingsplan ‘Gemert-



Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2014’ gewijzigd vastgesteld. 
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1 Inleiding 



1.1 Aanleiding 



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



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



aantal woningen in deze fase is inmiddels gerealiseerd. 



 



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



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



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



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



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



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



 



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



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



mingswet 1998. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke 



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



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



samenhangende consequenties vanuit de actuele natuurwetgeving. Dit wordt gedaan 



op basis van een quickscan. 



 



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



 



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



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



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



geven. 



 



1.2 Doel 



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



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



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



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



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



aanvraag van een ontheffing noodzakelijk is. 



 



1.3 Leeswijzer 



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



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



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



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



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



tuurbeschermingswetgebieden (Natura 2000, Beschermde Natuurmonumenten en 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



2.1 Algemeen 



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



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



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



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



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



en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving geïmplementeerd.  



 



2.2 Ecologische Hoofdstructuur en Natuurbeschermingswetgebieden 



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



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



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



Natuurmonumenten en wetlands zijn beschermd via de Natuurbeschermingswet 1998 



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



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



wikkelingen toegestaan als deze ontwikkelingen de wezenlijke kenmerken of waarden 



van het gebied aantasten.  



 



Voor een uitgebreide algemene beschrijving van de Ecologische Hoofdstructuur en de 



Natuurbeschermingswet wordt verwezen naar bijlage 1. 



 



2.3 Flora- en faunawet 



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



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



hoogte te zijn van de mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het 



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



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



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



 



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



naar bijlage 2. 
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3 Gebiedsbeschrijving 



3.1 Huidige situatie  



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



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



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



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



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



gen woonpercelen. Het plangebied bestaat uit een ruige grasvegetatie doorsneden 



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



 



 



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



 



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



 



3.2 Toekomstige situatie 



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



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



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



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



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



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



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



van het plangebied met woningen.  



 



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



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



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



gebiedgrens weergegeven. 



 



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



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



 



 
Aanzicht vanaf de Fliere in zuidelijk richting. 



 



 
Aanzicht vanaf de Fliere in noordoostelijke richting. 



 
De Fliere doorsnijd het plangebied. 



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



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



re. 



 



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



 



3.2.1 Te verwachten werkzaamheden en ingrepen 



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



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



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



de gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen: 



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



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



ject; 



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



 



4.1 Bureaustudie 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



ding worden gegarandeerd.  



 



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



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



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



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



soorten. De bronnen die zijn geraadpleegd, zijn: 



− www.waarneming.nl; 



− www.telmee.nl; 



− Landelijke verspreidingsatlassen; 



− Regionale verspreidingsatlassen; 



 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



datering van de waarnemingen zijn niet bekend.  



 



4.2 Terreinbezoek 



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



verre de aanwezigheid van beschermde soorten aannemelijk gesteld kan worden op 



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



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



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



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



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



fen belangwekkende soorten opgetekend.  



 



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



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



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



inzake de natuurwetgeving.  
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5 Onderzoeksresultaten 



5.1 Resultaten bureaustudie  



5.1.1 Ligging EHS en beschermde gebieden 



 



EHSEHSEHSEHS    



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



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



5). 



 



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



 



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



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



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



project. 



 



5.1.2 Voorkomen beschermde soorten Flora- en faunawet 



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



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



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



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



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



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



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



voor van diverse soortgroepen. Aanvullende gegevens over het mogelijk voorkomen 



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



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



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



(www.Naturalis.nl).  



 



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



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



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



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



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



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



zijn in de omgeving van het plangebied. 



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



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



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



 



VogelsVogelsVogelsVogels 



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



uil. 



 



ZoogdierenZoogdierenZoogdierenZoogdieren 



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



vleermuis. 



 



Reptielen/amfibieënReptielen/amfibieënReptielen/amfibieënReptielen/amfibieën 



Zwaarder beschermd: alpenwatersalamander, poelkikker, hazelworm en levendbaren-



de hagedis. 



 



VlindersVlindersVlindersVlinders    



Zwaarder beschermd: geen waarnemingen. 



 



LibellenLibellenLibellenLibellen 



Zwaarder beschermd: geen waarnemingen. 



 



VissenVissenVissenVissen 



Zwaarder beschermd: kleine modderkruiper.  



  



KeversKeversKeversKevers    



Zwaarder beschermd: geen waarnemingen. 



 



FloraFloraFloraFlora 



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



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



3 van de Flora- en faunawet aangetroffen. 



 



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



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



plangebied of de omgeving kunnen voorkomen.  



 



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



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



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



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



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



voorkomende dan wel verwachte soorten in het plangebied.  



 



5.2 Resultaten verkennend terreinbezoek 



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



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



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



beschermde soorten. Dit is noodzakelijk omdat enkele seizoensgebonden soorten flora 



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



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



het mogelijk voorkomen van deze soorten in het plangebied.   



 



Het onderzoeksgebied waar onderhavige quickscan betrekking op heeft bestaat uit een 



ruige grasvegetatie.  



 



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



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



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



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



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



(zie figuur 6 en 7). 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



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



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



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



deze soorten. 



 



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



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



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



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



 



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



schermde amfibieën en reptielen (alpenwatersalamander, poelkikker, hazelworm en 



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



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



deze soorten uitgesloten in het plangebied. 



 



Figuur 7: Ruige grasvegetatie en brede wespenorchissen. 



 



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



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



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



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



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



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



 



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



gebied waargenomen. Door afwezigheid van open water en dus voortplantingswater 



 
Ruige grasvegetatie aan de westzijde van het 



plangebied, waar de brede wespenorchissen zijn 



aangetroffen. 



 



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



sloten. 
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6 Toetsing aan de natuurwetgeving 



6.1 Toetsing effect op beschermde gebieden 



6.1.1 EHS 



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



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



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



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



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



ringen.  



 



6.1.2 Natuurbeschermingswet 1998 



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



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



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



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



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



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



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



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



1998 is niet aan de orde.  



 



6.2 Toetsing effect op beschermde soorten Flora- en faunawet 



6.2.1 Effecten Tabel 2/3 soorten 



 



Broedvogels 



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



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



eenvoudig rekening worden gehouden door eventuele kap- en sloopwerkzaamheden 



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



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



nawet aan de orde. 



 



Jaarrond beschermde nesten 



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



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



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



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



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



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



schermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 



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



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



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



standigheden die jaarronde bescherming rechtvaardigen.  



 



Zoogdieren 



Vleermuizen 



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



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



worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Gebouwbewonen-



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



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



scheuren van voornamelijk grote bomen.  



 



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



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



plangebied beperkt gebruikt wordt als foerageergebied voor vleermuizen - met name 



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



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



lichtuitstraling te voorkomen op deze bomenrijen. De voorgenomen herziening heeft 



geen negatief effect op het foerageergebied van vleermuizen.   



 



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



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



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



 



Overige zwaarder beschermde zoogdieren 



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



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



dan ook uitgesloten. 



 



Reptielen en amfibieën 



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



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



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



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



 



Vissen 



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



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



ten. 
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Planten 



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



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



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



blijft wel van kracht.  



 



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



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



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



tussen de laanbomen langs de Boekelseweg. 



 



Vlinders 



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



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



ook uitgesloten. 



 



Libellen 



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



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



uitgesloten. 



 



6.2.2 Advies vervolgstappen 



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



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



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



 



Bij de toekomstige wooninrichting kan aandacht worden geschonken aan natuurvrien-



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



7.1 Conclusies 



7.1.1 Beschermde natuurgebieden 



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



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



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



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



geen noodzaak voor een compensatieplan (EHS).  



 



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



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



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



effecten op Natura 2000-gebieden worden uitgesloten. 



 



7.1.2 Beschermde soorten 



 



Tabel 1 - soort 



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



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



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



 



Tabel 2 en 3 - soorten 



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



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



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



bestemmingsplan Doornheide - Molenbroekse Loop herziening Fliere. 



 



Broedvogels 



Met broedvogels kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden 



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



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



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



 



Wanneer de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden ingezet, maar doorlopen 



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



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



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



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



ontheffing. 



Soortgroep/ 



soort 



Ingreep 



verstorend 



Nader  



onderzoek 



Ontheffing  



noodzakelijk? 



Bijzonderheden/ op-



merkingen 



Broedvogels 



algemeen 
Mogelijk Nee Nee 



Werken buiten  



broedseizoen of locatie 



ongeschikt maken voor 



nesten voorafgaand het 



broedseizoen 



Brede wes-



penorchis 
Nee Nee Nee 



Zorgplicht. Verplaatsen 



van de vijf exemplaren 



brede wespen naar de 



strook langs de Boekel-



seweg. 



 



 



7.2 Kansen voor de natuur  



7.2.1 Vleermuizen 



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



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



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



de bouw).  



 



In het toekomstige woonontwerp kan rekening gehouden worden met vleermuizen door 



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



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



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



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



 



Daarnaast zijn speciaal voor nieuwbouw onderhoudsvrije vleermuizenkokers in de 



handel die ingemetseld kunnen worden en zogenaamde vleermuiskwartieren die een-



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



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



met geringe meerkosten in nieuwbouw in te passen. 



 



7.2.2 Vogels 



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



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



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



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



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



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



 



                                                           
1 Vivara.nl  'Nestkast voor de Huismus' 
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Bijlage 1  



Ecologische Hoofdstructuur  



Natuurbeschermingswet 1998 
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Ecologische Hoofdstructuur 



Hierna volgt een algemene beschrijving van de Ecologische Hoofdstructuur. 



 



Algemeen Ecologische hoofdstructuur 



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



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



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



 



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



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



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



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



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



structuur (EHS) van Nederland.  



 



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



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



is ook Natura 2000-gebied. 



 



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



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



 



Netwerk van gebieden 



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



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



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



graat van de Nederlandse natuur.  



 



De EHS bestaat uit:  



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



naamde robuuste verbindingen;  



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



den);  



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



zee).  



 



De EHS is een plan in uitvoering en moet in 2018 klaar zijn. 
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Natuurbeschermingswet 1998 



 



Hierna volgt een algemene beschrijving van de Natuurbeschermingswet. 



 



Algemeen Natuurbeschermingswet 



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



te het mogelijk om natuurgebieden en soorten te beschermen.  



 



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



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



we Natuurbeschermingswet gemaakt die alleen gericht is op gebiedsbescherming. De 



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



 



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



bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuurbescher-



mingswet verwerkt.  



 



Beschermde gebieden 



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



schermingswet: 



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



———— beschermde natuurmonumenten; 



———— wetlands. 



 



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



vergunningplicht.  



 



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



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



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



 



Bestaand gebruik 



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



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



Natura 2000-gebieden die al plaatshadden voordat een gebied als beschermd gebied 



is aangewezen. De wijziging is met name van belang voor provincies (als bevoegd ge-



zag) en voor burgers en bedrijven met bestaand gebruik. De wijzigingen zijn gericht op:  



———— verbetering van de werking van de wet in de praktijk; 



———— verbetering van de aansluiting van de wet bij de Habitatrichtlijn. 
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Beschermde Natuurmonumenten  



Met de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 is in 2005 het verschil tussen Be-



schermde Monumenten en Staatsnatuurmonumenten vervallen: beide zijn nu Be-



schermde Natuurmonumenten.  



 



Beschermde Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-gebieden worden 



opgeheven en niet langer beschermd als beschermd natuurmonument. De natuur-



waarden, waarvoor het natuurmonument was aangewezen, worden wel in de Natura 



2000-aanwijzing opgenomen. 
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Bijlage 2 



Flora- en faunawet 
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Flora- en faunawet 



Hierna volgt een algemene beschrijving van de Flora- en faunawet. 



 



Algemeen Flora- en faunawet 



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



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



hoogte te zijn van de mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het 



projectgebied. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan 



aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – prin-



cipe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde 



soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk.  



 



Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht 



van de verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Welke voorwaarden verbonden zijn 



aan de vrijstelling  of ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen 



in het onderzoeksgebied. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes onder-



scheiden: 



———— Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime; 



———— Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime; 



———— Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 



van de AMvB – zwaarste beschermingsregime. 



 



Algemene vrijstelling 



Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de ver-



bodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) en is derhalve geen ontheffing nodig.  



 



Vrijstelling onder gedragscode 



Voor tabel 2-soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de wet (art. 8 



t/m 12) als wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. De goedgekeurde 



gedragscodes staan vermeld op de website van het Ministerie van EZ (www.drloket.nl). 



Voor de meeste activiteiten zijn er inmiddels gedragscodes goedgekeurd. De kans is 



groot dat de voorgenomen activiteit kan worden uitgevoerd onder één van de vele 



goedgekeurde gedragscodes. 



 



Ontheffing tabel 2 en 3 



Als er niet kan worden gewerkt onder een geldige gedragscode, is voor tabel 2-soorten 



alsnog een ontheffing nodig om toestemming te hebben voor het overtreden van de 



verbodsbepalingen in de wet. Ook voor tabel 3-soorten geldt een ontheffingsplicht.  



Ingrepen waarbij de verbodsbepalingen worden overtreden moeten ter goedkeuring 



worden voorgelegd aan Dienst Regelingen door middel van een ontheffingsaanvraag, 



vergezeld van een overzicht van mitigerende of compenserende maatregelen om effec-



ten tegen te gaan. Wanneer mitigerende maatregelen voldoende worden geacht om ef-



fect voorafgaand aan de ingreep te voorkomen, krijg u bericht terug in de vorm van een 
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‘positieve afwijzing’ van uw ontheffingsaanvraag. Dit betekent dat u uw werkzaamhe-



den mag uitvoeren, mits zij precies volgens het mitigatieplan worden uitgevoerd. Op 



deze manier worden overtredingen van de Flora- en faunawet voorkomen. Als de miti-



gerende of compenserende maatregelen (tijdelijke) effecten niet kunnen voorkomen 



en de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt, dan wordt een ont-



heffing verleend.  



 



Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten 



Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er vol-



gens de Europese Habitatrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het 



vernietigen van vaste verblijfplaatsen van bijlage IV-soorten met als wettelijk belang 



ruimtelijke ingrepen. Een ontheffing voor ruimtelijke ingrepen is alleen mogelijk onder 



de volgende wettelijk belangen: 



———— Bescherming van flora en fauna; 



———— Volksgezondheid of openbare veiligheid; 



———— Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 



sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 



Voor de meeste ruimtelijke projecten betekend dit dat een ontheffing voor Habitatricht-



lijn Bijlage IV-soorten alleen kan worden aangevraagd onder dwingende redenen van 



groot openbaar belang. Dit belang moet worden onderbouwd om het groot openbaar 



belang aan te tonen. Een groot openbaar belang is een belang op regionale of nationa-



le schaal. Vaak is de verwijzing naar een regionale structuurvisie voldoende. 



 



Vogels 



Vogels zijn niet opgenomen in tabel 1 tot en met 3. Alle vogels zijn in het broedseizoen 



gelijk beschermd. De bescherming van vogels is hoofdzakelijk gericht op de bescher-



ming van de nesten. Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt in nesten die jaarrond 



zijn beschermd (Categorie 1 tot en met 4-vogelsoorten), nesten die alleen jaarrond zijn 



beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardi-



gen (Categorie 5-vogelsoorten) en nesten die niet jaarrond zijn beschermd (overige vo-



gelsoorten).  



Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er vol-



gens de Europese Vogelrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het 



vernietigen van vaste verblijfplaatsen van vogels met als wettelijk belang ruimtelijke in-



grepen of dwingende redenen van groot openbaar belang. Om ruimtelijke ontwikkelin-



gen toch uit te kunnen voeren, moeten mitigerende maatregelen worden genomen om 



effecten vooraf te voorkomen. Om zeker te zijn van de juiste maatregelen is het aan te 



bevelen om de maatregelen voor te leggen aan het Ministerie van EZ door het indienen 



van een ontheffingsaanvraag. Hoewel een ontheffing voor vogels in de meeste gevallen 



niet kan worden afgegeven, geeft de Minister in haar besluit aan of de maatregelen 



voldoende zijn (positieve afwijzing). 



 



Zorgplicht 



In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat 



planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit bete-
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kent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan 



vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren niet mogen worden uitge-



voerd. Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten maat-



regelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen 



te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te wor-



den dat dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen 



(bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor elke soort en 



elk individu in Nederland. 



 
Procedure oProcedure oProcedure oProcedure ontheffingsaanvraagntheffingsaanvraagntheffingsaanvraagntheffingsaanvraag    
Voor soorten van tabel 1 geldt een vrijstelling. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en 



faunawet aan te vragen, maar u moet wel de zorgplicht nakomen. 



 



Voor soorten van tabel 2 geldt dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde ge-



dragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet 



aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar uitvoeren zoals in de gedrags-



code staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. 



 



Indien u niet kunt werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen 



om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garan-



deren (zogenoemde mitigerende maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing van de 



Flora- en faunawet aan te vragen. Wilt u zeker weten of uw mitigerende maatregelen 



voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? Vraag dan een ontheffing 



aan om uw maatregelen goed te keuren. 



 



Indien beschermde soorten van tabel 3 zijn aangetroffen in het plangebied, dan is mo-



gelijk een ontheffingsaanvraag noodzakelijk. Net als voor tabel 2-soorten geldt dat als 



u maatregelen kunt nemen om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste 



rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende maatregelen), u geen 



ontheffing van de Flora- en faunawet hoeft aan te vragen. U kunt uw mitigatieplan voor-



leggen bij Dienst Regelingen voor goedkeuring. 



 



Voor soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn (die ook onder de tabel 3-soorten van 



de Flora- en faunawet vallen) is het niet langer mogelijk ontheffing aan te vragen op 



grond van ruimtelijke ontwikkelingen. Dat zelfde geldt voor vogelsoorten. Zie bijlage 1 



Flora- en faunawet voor een beschrijving van de te volgen procedure voor deze soorten. 



 



Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te wor-



den aangevraagd bij Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, 



Landbouw & Innovatie. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten welke 



soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden getrof-



fen. Dienst Regelingen zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan 



waarin de aanpak voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van 
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geen bedenkingen’ (vvgb) afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet 



noodzakelijk is wanneer men zich bij de uitvoering houdt aan het opgestelde stappen-



plan.  



 



Wanneer gesloopt of gekapt wordt zonder vervolgonderzoek te laten plaatsvinden, en 



er blijken beschermde soorten aanwezig te zijn, dan wordt de Flora- en faunawet over-



treden. Dit is een economisch delict waar boetes aan verbonden zijn.  



 



Onderzoek naar vleermuizen duurt ongeveer 6 maanden. Indien het onderzoek over de 



winterperiode heen getrokken moet worden, kan het langer duren. Onderzoek naar an-



dere soortgroepen kan vaak sneller (met 1 of 2 bezoeken) afgerond worden. De door-



looptijd van een ontheffingsaanvraag bij Dienst Regelingen bedraagt doorgaans 6 we-



ken tot 4 maanden.  



 



Een vleermuisonderzoek is circa drie jaar geldig. Indien de werkzaamheden niet binnen 



drie jaar hebben plaatsgevonden, dan moet opnieuw onderzoek worden uitgevoerd. 



 



Wabo 



Vanaf 1 oktober 2010 is voor ruimtelijke ontwikkelingen de Wabo (Wet algemene bepa-



lingen omgevingsrecht) in werking getreden. Dit houdt in dat de benodigde vergunnin-



gen en ontheffingen, dus ook die ten aanzien van de Flora- en faunawet en Natuurbe-



schermingswet, in de meeste gevallen via een omgevingsvergunning gaan lopen. De 



aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend bij de betreffende gemeente 



en vervolgens door de gemeente ter beoordeling voorgelegd aan het Ministerie van 



Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voormalig Ministerie van LNV). Het Minis-



terie van EZ geeft bij goedkeuring een vvgb (verklaring van geen bedenkingen) af. Deze 



vvgb vervangt de huidige ontheffing Flora- en faunawet. 



 



De grootste veranderingen in het nieuwe systeem zijn dat: 



1 het Ministerie van EZ geen direct contact meer met de aanvrager heeft; 



2 de gemeente verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving van de vvgb in de 



omgevingsvergunning.  



 



Het doel van deze herstructurering is het versnellen en vergemakkelijken van de pro-



cedure. 
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1. INLEIDING 
 
De gemeente Gemert-Bakel wil middels het bestemmingsplan Doonheide/Molenbroekseloop 
woningbouw in het gelijknamige gebied mogelijk maken. In dit gebied is ook Garage Obers 
aan de Boekelseweg 3 gevestigd. De geluiduitstraling van deze inrichting kan mogelijk de 
bouwmogelijkheden beperken in het nieuwe bestemmingsplan. 
Daarom is een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidimmissie van de inrichting in de 
representatieve bedrijfssituatie. Deze is getoetst aan de in 1995 aan de inrichting verleende 
vergunning. 
Vervolgens is bepaald met welke voorzieningen de bouwmogelijkheden in de directe nabijheid 
van de inrichting vergroot kunnen worden. 
 
 



2. SITUERING INRICHTING EN VERGUNNING 
 
De inrichting Garage Obers is gelegen aan de Boekelseweg 3 te Gemert. In bijlage 1 is de 
situering weergeven. Tevens staan in deze figuur de vigerende vergunningpunten. 
Bijlage 2 stelt de nieuwe situatie voor. De verkavelingschets van het nieuwe bestemmingsplan 
Doonheide/Molenbroekseloop is daarin opgenomen. De boerderij Boekelseweg 5 met 
bijgebouwen wordt gesloopt. Op dat kavel, ten noorden van Garage Obers, zijn 
nieuwbouwwoningen gepland. 
Op 28 maart 1995 is door Burgemeester en wethouders van de toenmalige gemeente Gemert 
een milieuvergunning aan de inrichting Garage Obers verleend. De geluidvoorschriften zijn in 
bijlage 3 opgenomen. De referentiepunten die daarin genoemd worden staan in bijlage 1. 
 
 



3. REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 
 
De representatieve bedrijfssituatie van een inrichting is de toestand waarbij de inrichting volop 
in bedrijf is. Verondersteld wordt dat alle activiteiten en werkzaamheden die op één dag 
samen kunnen vallen dan plaats vinden. Voor de geluiduitstraling is dat de meest ongunstige 
situatie voor de omgeving. 
Om de representatieve bedrijfssituatie vast te stellen is met de heer Th. Obers overlegd. 
Het bedrijf voert onderhoud en reparatie van personenauto’s en bestelbussen uit, heeft een 
showroom en een tankstation met daarbij een winkel. Er is ook gelegenheid om auto’s te 
wassen in de wasstraat of in een wasbox. 
 
Werkplaats 
In de werkplaats vinden werkzaamheden plaats van 8:00 tot 17:00 uur. Het betreft onderhoud 
en reparatie van lichte motorvoertuigen. Schadeherstel van auto’s komt niet voor. 
De belangrijkste geluidbronnen in de werkplaats zijn: 
Luchtgereedschap: voornamelijk voor het los en vastschroeven van wielen. Dit vindt maximaal 
80 maal per dag plaats. Een handeling duurt ongeveer 13 seconden. 
Roetmeting: De motor van een dieselauto draait op hoog toerental gedurende ongeveer 
12 seconden. Dit gebeurt maximaal 4 keer per dag. 
Compressor: Deze slaat 4 keer per dag voor 2 minuten aan. 
Op het dak van de werkplaats staat een uitlaatgasafzuiging die gebruikt wordt tijdens de 
roetmeting en om uitlaatgassen uit de ruimte af te zuigen. De maximale bedrijfstijd is 
20 minuten per dag. 
In de zomer staan maximaal 3 van de vier roldeuren open tijdens het werk. In de vigerende 
vergunning staat vermeld dat wanneer in een ruimte hinderlijke en lawaaimakende 
werkzaamheden worden verricht de deuren gesloten dienen te zijn behoudens voor het 
onmiddellijk doorlaten van personen of goederen. Echter uit berekeningen blijkt dat de 
geluiduitstraling van de open deuren ten opzichte van de andere bronnen nauwelijks een rol 
speelt. Vandaar dat de openstaande deuren tot de representatieve bedrijfssituatie gerekend 
worden. 
Per dag bezoeken maximaal 10 personenauto’s of bestelbussen de werkplaats en komt er 
maximaal één middelzware vrachtauto onderdelen brengen. 
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Showroom 



Tegenwoordig wordt de showroom niet meer gebruikt. In het verleden werden de auto’s voor 
de showroom één voor één gebracht op een aanhanger. 
 
Wasstraat 
De wasstraat is van maandag t/m zaterdag van 7:00 tot 21:00 uur en op zondag van 9:00 tot 
20:00 uur geopend. Op een drukke dag worden er ongeveer 60 auto’s gewassen, waarvan 
naar schatting 9 in de avondperiode. Het wassen duurt 245 seconden en het drogen 
147 seconden. Een wasbeurt zal inclusief het in- en uitrijden totaal ongeveer 7 minuten duren. 
Bij een wasbeurt staat de deur aan de achterzijde (inrit) open, terwijl de voordeur gesloten 
blijft. 
 
Wasboxen 
De wasboxen kunnen in principe 24 uur per dag gebruikt worden. In de praktijk wordt er in de 
nachtperiode echter geen gebruik van gemaakt. Daar is voor het bepalen van de 
representatieve bedrijfssituatie vanuit gegaan. 
Bij het wassen in de wasbox is het afspuiten met een hogedrukspuit de meest geluidmakende 
activiteit. Dit duurt ongeveer 5 minuten. 
Tijdens dit afspuiten draait ook de compressor in de technische ruimte naast de wasboxen. 
Op een drukke dag komen er  50 à 60 auto’s tijdens de openingstijden van het tankstation. 
Verondersteld wordt dat er van de 60 auto’s 9 in de avondperiode komen. 
 
Tankstation 
Het tankstation is geopend van maandag t/m zaterdag van 7:00 tot 21:00 uur en zondag van 
9:00 tot 20:00uur. Tussen 7:00 en 21:00 uur tanken er 500 lichte motorvoertuigen, waarvan 40 
tussen 19:00 en 21:00 uur. In de nachtperiode tanken er maximaal 4 auto’s (met een 
tankpas). 
Er komen maximaal 2 vrachtwagens tanken tijdens de openingstijden. 
Brandstof wordt 2 à 3 keer per week gebracht. Dit kan op elk tijdstip van het etmaal zijn. De 
lostijd kan maximaal 45 minuten per tankauto bedragen. Bij het lossen stroomt de brandstof 
onder vrij verval in de ondergrondse tank, zodat het lossen geen geluid produceert. 
Voor LPG-gas zit het vulpunt aan de Boekelseweg voorbij de Doonheide, ongeveer 250 m 
verwijderd van het tankstation. Dit valt dus niet binnen de grens van de inrichting. 
 
Winkel 
De openingstijden van de winkel zijn gelijk aan die van het tankstation. Er komt een 
vrachtwagen een aantal keren per week de winkel bevoorraden. 
Op het dak van de winkel staat een airco, waarvan verondersteld wordt dat hij 50% van de tijd 
in bedrijf is. 
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4. METINGEN 



4.1. Methode 



 
Voor de bepaling van de geluidbelasting op de rekenpunten is gekozen voor bronmetingen in 
combinatie met een overdrachtsberekening. 
Ten behoeve van de bepaling van de geluidemissie zijn op 19 en 20 januari 2010 
geluidmetingen verricht. Bij deze metingen zijn de galmniveaus gemeten in de werkplaats 
tijdens een aantal activiteiten en zijn bronmetingen verricht bij een aantal stationaire 
geluidbronnen, zoals de wasstraat, de wasboxen en het vullen van de brandstoftanks. 
Gemeten is volgens de methode II.3 aangepast meetvlakmethode en de methode II.2 
geconcentreerde bronmethode, beide conform de Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai, 1999. 



4.2. Meetapparatuur 



 
Voor het uitvoeren van de metingen werd gebruik gemaakt van: 
* geluidniveaumeter Rion NA-28 
* microfoon Rion UC-59 
* microfoonvoorversterker Rion NH-23 
* windbol WS-02 
* IJkbron Rion NC-74 
* statief (5 m). 
Voor en na de metingen is het meetsysteem geijkt met de akoestische ijkbron. 



4.3. Meetresultaten 



 
Op 19 en 20 januari 2010 zijn de volgende metingen verricht: 



 Het galmniveau in de werkplaats ten gevolge van het luchtgereedschap, de roetmeting en 
de compressor. 



 Het geluidniveau aan de voorzijde en de achterzijde van de wasboxen en ten gevolge van 
de compressor bij de wasboxen. 



 Het geluidniveau ter plaatse van de opening van de wasstraat en voor de gesloten deur bij 
de wasstraat, zowel tijdens het wassen en het drogen. 



 Het geluidniveau van de benzinepomp bij het tanken. 
De meetresultaten staan in bijlage 4 weergegeven. 
 
 



5. BEREKENING BRONVERMOGENS 
 
Uit de metingen zijn met behulp van de methode II.7 Uitstraling gebouwen, methode II.2 
Geconcentreerde bronmethode en methode II.3 Aangepast meetvlakmethode de 
immissierelevante bronvermogens berekend. 
De berekeningen staan in bijlage 5 en de resultaten zijn in onderstaande tabel samengevat. 
In deze tabel zijn ook de berekende bedrijfsduurcorrectie gegeven, zoals die in bijlage 6 
berekend zijn. In de gevelbronnen van de werkplaats zijn de bedrijfsduurcorrecties reeds 
verwerkt. 
Voor de airco en de uitlaatgasafzuiging is gebruik gemaakt van literatuurgegevens. 
Voor alle puntbronnen is ook het bronvermogen gebaseerd op een LAmax meting berekend. 
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Tabel I: BRONVERMOGENS 



Puntbron 



nr. model 



Omschrijving LW in dB(A) 



 



 



LAeq 



Bedrijfsduurcorrectie 



Cb in dB 



 



LW in 



dB(A) 



 



LAmax Dag-



periode 



Avond-



periode 



01 dak werkplaats 43,8 0,0 -- 63,8 



02 gevel noord 36,1 0,0 -- 56,1 



03 gevel oost 38,3 0,0 -- 58,3 



04, 05, 06 open roldeur 68,5 0,0 -- 88,5 



07 dichte roldeur 51,1 0,0 -- 71,1 



08 uitlaatgasafzuiging 86,1 15,6 -- 86,1 



09 opening wasstraat wassen 85,5 5,4 8,1 97,6 



10 opening wasstraat drogen 98,3 7,6 10,4 100,1 



11 deur wasstraat drogen 75,3 7,6 10,4 78,1 



12, 13, 14 wasbox voorzijde 96,5 8,5 11,2 103,7 



15, 16, 17 wasbox achterzijde 87,8 8,5 11,2 91,5 



18 compressoruitlaat 76,3 8,5 11,2 88,7 



19 stofzuiger 80,2 10,8 9,0 81,3 



20, 21, 22 benzinepomp tanken 87,4 6,7 17,3 88,7 



23 airco 70,6 3,0 6,0 70,6 



 
 
Voor de mobiele bronnen is gebruik gemaakt van literatuurgegevens. Voor personenauto’s, 
middelzware vrachtauto’s en zware vrachtauto’s is uitgegaan van een bronvermogen van 
respectievelijk 90, 97 en 102 dB(A) voor het equivalente geluidniveau. De bronvermogens 
voor het maximale geluidniveau zijn 5 dB hoger verondersteld. 
 
 



6. INVOERGEGEVENS 
 
Voor het akoestisch onderzoek zijn de volgende invoergegevens gebruikt: 



 Verkavelingsplan Doonheide schaal 1:1000 d.d. 5-1-2010, projectnummer 90771 van 
SAB 



 GBKN voor het onderzoeksgebied beschikbaar gesteld door de gemeente Gemert-
Bakel d.d. 23-12-2009 



 Bouwtekeningen d.d. 30-8-1999 en 12-9-2003 betreffende Garage Obers 
Boekelseweg 3 te Gemert 



 Veldinventarisatie voor de hoogte van de gebouwen 



 De berekende bronvermogens en bedrijfsduurcorrecties. 
 
 



7. REKENMODEL 
 
Alle berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma Geomilieu V1.31 van DGMR 
dat is gebaseerd op de berekening van de geluidsoverdracht overeenkomstig de methode II-8 
uit de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai" van april 1999. De gebouwen de 
geluidsbronnen en het bodemtype worden op basis van een coördinatensysteem ingevoerd. 
Hiermee wordt de overdrachtssituatie gesimuleerd in een rekenmodel. De ingevoerde 
gebouwen krijgen naast een hoogte ook een reflectiecoëfficiënt toegekend, zodat de wanden 
van de gebouwen zowel een afschermende als reflecterende functie kunnen vervullen. De 
geluidsbronnen worden ingevoerd als rondom uitstralende puntbron. 
Er zijn twee rekenmodellen opgesteld, namelijk de bestaande situatie om de RBS te kunnen 
vergelijken met de vigerende voorschriften en de toekomstige situatie waarbij de woningen 
volgens de verkavelingschets zijn gerealiseerd. Voor elk model is een model voor het 
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equivalente geluidniveau en een voor het maximale geluidniveau opgesteld. In totaal zijn er 
dus vier modellen. 
 
Bestaande situatie 
In dit rekenmodel is de boerderij Boekelseweg 5 nog opgenomen. De nieuwe woningen van 
de verkavelingschets Doonheide/Molenbroekseloop zijn met een hoogte van 0 m in het model 
ingevoerd zodat zij verder geen invloed op de geluidoverdracht hebben. De vigerende 
vergunningpunten zijn in het model opgenomen. 
 
Toekomstige situatie 
Hierin is de boerderij niet opgenomen omdat deze waarschijnlijk gesloopt wordt en de 
woningen van de verkavelingschets hebben een hoogte van 6 m gekregen. 
 
Maximale geluidniveau LAmax 
Ten behoeve van de berekening van het maximale geluidniveau zijn in beide modellen alle 
bronvermogens die gebaseerd zijn op het equivalente geluidniveau vervangen door 
bronvermogens afgeleid uit de LAmax waarde. 
Een plot van de rekenmodellen van de bestaande en de toekomstige situatie staan in bijlage 7 
weergegeven. 
Voor de gegevens van de objecten en bodemgebieden wordt verwezen naar het akoestisch 
onderzoek Doonheide/Molenbroekseloop, proj.nr. 482519 d.d. 28-1-2010. 
De gegevens van de geluidbronnen en rekenpunten staan in bijlage 8. 
 
 



8. REKENRESULTATEN 
 



8.1. Bestaande situatie 



 
Voor de bestaande situatie is de geluiduitstraling berekend voor de representatieve 
bedrijfssituatie. De geluidimmissie is berekend op de vigerende vergunningpunten. 



8.1.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 



 
De rekenresultaten staan in bijlage 9.1 en zijn in onderstaande tabel samengevat. Tevens is 
aangegeven wat de norm is volgens de vigerende vergunningvoorschriften en is de 
overschrijding per vergunningpunt aangegeven. 
De norm voor de vergunningpunten 1 t/m 3 is 50 dB(A) etmaalwaarde en voor de punten 
4 t/m 6 is dat 45 dB(A) etmaalwaarde. Conform de Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening 1988 geldt in de dagperiode de norm alleen voor 1,5 m waarneemhoogte 
en voor de avond- en nachtperiode alleen voor 4,5 m hoogte, indien de geluidgevoelige 
bestemming een woning is met een of twee verdiepingen. 
 
TABEL I: LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU 



Punt nr. Hoogte 



in m 



Dag 07:00-19:00 uur Avond 19:00-23:00 uur Nacht 23:00-07:00 uur 



LAr,LT Norm Over LAr,LT Norm Over LAr,LT Norm Over 



V1_A 1,5 48 50   41   29   



V1_B 4,5 49   43 45   31 40  



V2_A 1,5 51 50 1 45   33   



V2_B 4,5 52   46 45 1 34 40  



V3_A 1,5 46 50  40   28   



V3_B 4,5 48   42 45  30 40  



V4_A 1,5 46 45 1 42   21   



V4_B 4,5 47   44 40 4 21 35  



V5_A 1,5 47 45 2 44   12   



V5_B 4,5 51   48 40 8 17 35   
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Punt nr. Hoogte 



in m 



Dag 07:00-19:00 uur Avond 19:00-23:00 uur Nacht 23:00-07:00 uur 



LAr,LT Norm Over LAr,LT Norm Over LAr,LT Norm Over 



V6_A 1,5 52 45 7 49   8   



V6_B 4,5 54   51 40 11 15 35  



 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat op de punten 1 t/m 3 er slechts een overschrijding is van 
maximaal 1 dB(A). 
Op de punten 4 t/m 6 zijn er wel forse overschrijdingen mede omdat hier de norm 5 dB 
strenger is. 
De overschrijding is daar te wijten aan de activiteiten van de wasboxen en de wasstraat. 
Voor de punten 1 t/m 3 is het geluid van het tankstation maatgevend, voor de punten 4 en 5 
zijn dat de wasboxen en voor 6 is dat de wasstraat. 



8.1.2. Maximaal geluidniveau (LAmax) 



 
Het maximaal geluidniveau is berekend met de LAmax tool in Geomilieu op basis van het 
rekenmodel met bronvermogens voor het maximale geluidniveau. 
De rekenresultaten staan in bijlage 9.2 weergegeven en zijn in onderstaande tabel 
samengevat. 
Voor de dagperiode staan de resultaten weergegeven voor een waarneemhoogte van 1,5 m. 
Voor de avond- en nachtperiode voor 4,5 m waarneemhoogte. 
Ook hier zijn de normen 5 dB lager voor de vergunningpunten 4 t/m 6. Daar waar de waarde 
van LAmax de norm overschrijdt staat hij vetgedrukt. Onder de kop “Bron” staat aangegeven 
welke bron de overschrijding veroorzaakt. 
 
De volgende mobiele bronnen worden genoemd: 
1 – middelzware vrachtauto naar werkplaats 
3 – zware vrachtauto tanken 
4 – zware vrachtauto brandstof leveren 
6 – personenauto wasstraat 
En de puntbron: 10 – drogen wasstraat 
 
TABEL II: MAXIMAAL GELUIDNIVEAU 



Punt nr. Hoogte 



in m 



Dag 07:00-19:00 uur Avond 19:00-23:00 uur Nacht 23:00-07:00 uur 



LAmax Norm Bron LAmax Norm Bron LAmax Norm Bron 



V1_A 1,5 67 70 3       



V1_B 4,5    65 65 04 65 60 4 



V2_A 1,5 66 70 4       



V2_B 4,5    65 65 04 65 60 4 



V3_A 1,5 64 70 3       



V3_B 4,5    63 65 04 63 60 4 



V4_A 1,5 58 65 1       



V4_B 4,5    59 60 04 64 55 4 



V5_A 1,5 60 65 1       



V5_B 4,5    59 60 06 52 55 4 



V6_A 1,5 58 65 10       



V6_B 4,5    60 60 10 48 55 4 



 
Een overschrijding van het LAmax vindt plaats wanneer de tankauto brandstof komt leveren in 
de nachtperiode. 
 



8.1.3. Beschouwing 



 
Het blijkt dat er in de representatieve bedrijfssituatie een overschrijding is van de vigerende 
geluidvoorschriften met betrekking tot het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De 
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geluidvoorschriften zijn destijds opgesteld aan de hand van de resultaten van het akoestisch 
rapport: “Akoestisch onderzoek Obers Automobielbedrijven, Boekelseweg te Gemert, proj.nr. 
410.65 d.d. 31-1-1995” van Dba Consultants. 
Bij bestudering van dat akoestisch onderzoek blijkt dat 10 auto’s gebruik maken van de 
wasboxen, terwijl dat in onderhavig onderzoek er 51 zijn. Ook de bronvermogens van de 
wasboxen zijn in het huidige onderzoek anders omdat ze niet in elke richting hetzelfde 
uitstralen. 
Voor de wasstraat wordt in voornoemd onderzoek slechts één bron ingevoerd waarbij men 
ervan uitgaat dat beide deuren dicht zijn. In het huidige model staat één deur open en zijn 
aparte bronnen ingevoerd voor het wassen en het drogen omdat deze laatste activiteit een 
veel hoger bronvermogen heeft.  
Het onderzoek uit 1995 betreft een prognose van de geluiduitstraling. Alle activiteiten die 
vergund zijn, zijn ook in rekening gebracht. Echter er is soms een verkeerde inschatting 
gemaakt van het aantal bezoekers, en daarmee bedrijfsduurcorrecties, of het bronvermogen is 
te laag ingeschat of globaler gemodelleerd. 
Met betrekking tot het maximale geluidniveau wordt geconstateerd dat er een overschrijding is 
ten gevolge van de tankauto die in de nachtperiode brandstof komt leveren. Het is gebruikelijk 
dat er in principe op elk tijdstip in een etmaal brandstof geleverd kan worden. Daarvoor is het 
niet noodzakelijk dat het tankstation bemand is. Meestal vindt de bevoorrading in de 
dagperiode plaats maar het kan ook wel voorkomen dat dit ’s morgens voor 7:00 uur gebeurd. 
De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (VROM 1998) geeft de mogelijkheid 
om in de nachtperiode de norm voor het maximale geluidniveau op 65 dB(A) te stellen. 
Omdat alle activiteiten die volgens de beschrijving in hoofdstuk 2 van de representatieve 
bedrijfssituatie ook vergund zijn, ligt het voor de hand om bij de bepaling van de daadwerkelijk 
vergunde geluidruimte uit te gaan van de geluiduitstraling zoals die in onderhavig akoestisch 
onderzoek is berekend. De geluidvoorschriften met betrekking tot het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau zouden daar ambtshalve op aangepast 
dienen te worden. 
 



8.2. Nieuwe situatie 



 
Voor de nieuwe situatie wordt ervan uitgegaan dat de geluiduitstraling van de inrichting gelijk 
is aan die in de bestaande situatie. De activiteiten en werkzaamheden in de representatieve 
bedrijfssituatie zoals in hoofdstuk 2 beschreven zijn immers ook vergund. In de nieuwe situatie 
is de boerderij Boekelseweg gesloopt en zijn de nieuwbouwwoningen opgenomen zoals deze 
in de verkavelingschets zijn gesitueerd. 
Verondersteld wordt dat bij het opstellen van nieuwe geluidvoorschriften voor de inrichting 
uitgegaan wordt van een grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau ter plaatse van de gevels van woningen. 
Voor de grenswaarden voor het maximale geluidniveau wordt uitgegaan van 70, 65 en 
65 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. 



8.2.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 



 
Om de verspreiding van het geluid inzichtelijk te maken is een rasterberekening uitgevoerd 
met een maaswijdte van 5 m en een waarneemhoogte van 4,5 m. Deze waarneemhoogte is 
gekozen omdat verondersteld wordt dat het hier gaat om woningen met twee bouwlagen 
waarin verblijfsruimten voorkomen. 
De geluidcontouren die op basis van deze rasterberekening verkregen zijn staan in bijlage 10 
weergegeven. 
Te zien is dat een aantal nieuw te bouwen woningen binnen de 50 dB(A) etmaalwaarde-
contour voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zijn gelegen. 



8.2.2. Maximaal geluidniveau (LAmax) 
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Omdat de norm voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt overschreden op de 
gevels van de nieuwbouwwoningen is dit een niet aanvaardbare situatie. Daarom is ervan 
afgezien om voor deze situatie het maximale geluidniveau te berekenen. 
 
 



9. VOORZIENINGEN 
 
Onderzocht is wel maatregelen getroffen dienen te worden om de gevels van de 
nieuwbouwwoningen te kunnen voldoen aan de norm van 50 dB(A) etmaalwaarde voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. 
Omdat het uitgangspunt is dat de huidige representatieve bedrijfssituatie intact dien te blijven 
is niet gezocht naar bronmaatregelen. 
Als voorziening is een scherm aangebracht op de perceelsgrens van Garage Obers. Uit 
indicatieve berekeningen blijkt dat het scherm 4,5 m hoog dient te zijn om aan het 
uitgangspunt van 50 dB(A) etmaalwaarde te voldoen. In bijlage 11 staat het model met de 
situering van het scherm. 



9.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 



 
Voor deze situatie met het scherm een rasterberekening uitgevoerd waarvan de 
geluidcontouren voor de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingniveau in 
bijlage 12 staan. 
Hieruit blijkt dat op geen enkele gevel van de nieuwbouwwoningen de 50 dB(A) etmaalwaarde 
wordt overschreden. 



9.2. Maximaal geluidniveau (LAmax) 



 
Voor de berekening van het maximaal geluidniveau zijn een aantal waarneempunten 
aangebracht op de gevels van de omringende woningen. 
De berekeningsresultaten staan in bijlage 13 en zijn in onderstaande tabel samengevat. 
Daar waar de waarde van LAmax de norm overschrijdt staat hij vetgedrukt. Onder de kop “Bron” 
staat aangegeven welke bron de overschrijding veroorzaakt. 
De volgende mobiele bronnen worden genoemd: 
3 – zware vrachtauto tanken 
4 – zware vrachtauto brandstof leveren 
En de puntbron: 10 – drogen wasstraat 
 
TABEL III: MAXIMAAL GELUIDNIVEAU 



Punt nr. Hoogte 



in m 



Dag 07:00-19:00 uur Avond 19:00-23:00 uur Nacht 23:00-07:00 uur 



LAmax Norm Bron LAmax Norm Bron LAmax Norm Bron 



P 01_A 1,5 65 70 3       



P 01_B 4,5    63 65 4 63 60 4 



P 02_A 1,5 50 70 3       



P 02_B 4,5    53 65 4 53 60 4 



P 03_A 1,5 48 70 3       



P 03_B 4,5    52 65 10 50 60 4 



P 04_A 1,5 48 70 10       



P 04_B 4,5    56 65 10 51 60 4 



P 05_A 1,5 46 70 3       



P 05_B 4,5    51 65 4 51 60 4 



P 06_A 1,5 61 70 3       



P 06_B 4,5    61 65 4 61 60 4 



P 07_A 1,5 60 70 3       



P 07_B 4,5    62 65 4 62 60 4 



P 08_A 1,5 65 70 3       



P 08_B 4,5    62 65 4 62 60 4 
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Uit de tabel valt op te maken dat alleen in de nachtperiode er een overschrijding is van 
maximaal 3 dB(A) die veroorzaakt wordt door de tankauto die brandstof komt leveren. 
Zoals beschreven bij de representatieve bedrijfssituatie kan deze tankauto op elk tijdstip in het 
etmaal brandstof komen leveren maar in de praktijk komt hij meestal in de dagperiode. 
Bij de vergunningverlening kan dit beschouwd worden als een afwijking van de 
representatieve bedrijfssituatie en kan als zodanig vergund worden. Daarmee wordt in de 
representatieve bedrijfssituatie de norm van 60 dB(A) in de nachtperiode niet overschreden. 
 
 



10. CONCLUSIE 
 
In verband met voorgenomen woningbouw in het bestemmingsplan Doonheide-
Molenbroekseloop is een akoestisch onderzoek verricht naar de inrichting Garage Obers 
Boekelseweg 3 te Gemert om te onderzoeken op welke wijze woningbouw in de directe 
omgeving van deze inrichting mogelijk is. 
Allereerst is vastgesteld wat de representatieve bedrijfssituatie van deze inrichting is op basis 
van de aan de inrichting vergunde activiteiten en werkzaamheden. Hierbij is gebleken dat de 
geluiduitstraling van de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie niet geheel aan de 
vigerende geluidvoorschriften voldoet. Omdat het hier vergunde activiteiten en 
werkzaamheden betreft wordt geadviseerd om de geluidvoorschriften hierop aan te passen. 
 
Uitgaande van deze representatieve bedrijfssituatie is de geluidimmissie ten gevolge van de 
inrichting op de nieuwbouwwoningen berekend. Voor de situering van de nieuwbouwwoningen 
is uitgegaan van de door de gemeente aangeleverde verkavelingschets Doonheide-
Molenbroekseloop Uit de berekening blijkt dat op een aantal de gevels van de nieuw te 
bouwen woningen de te stellen norm van 50 dB(A) etmaalwaarde wordt overschreden. 
 
Wanneer een scherm wordt aangebracht van 4,5 m hoogte op de perceelsgrens van de 
inrichting. Garage Obers blijkt de geluidimmissie op de gevels van alle nieuwbouwwoningen te 
voldoen aan 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De norm 
van 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximale geluidniveau wordt niet overschreden wanneer 
het leveren van brandstof in de nachtperiode wordt beschouwd als een afwijking van de 
representatieve bedrijfssituatie. 
 

















 



Verkeersintensiteiten Bakelseweg De Mortel BIJLAGE 2 



 
 

















 



Verkeersintensiteiten Steemertseweg te Lierop BIJLAGE 3 
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Geluidvoorschriften vergunning d.d. 28 maart 1995 Garage Obers Boekelseweg 3 Gemert  



Uit: Vergunning d.d. 28 maart 1995 verleend door Burgemeester en wethouders van Gemert. 
Geluidvoorschriften: 
 
IV. Geluid en trillingen 



1. Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door de in de 



inrichting aanwezige installaties, alsmede veroorzaakt door de 



werkzaamheden, mag gemeten of berekend op de referentiepunten 1 t/m 3, 



welke als zodanig op bijlage II zijn aangeduid, niet hoger zijn dan: 



- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 



- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 



- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 



2. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de 



inrichting aanwezige installaties, alsmede veroorzaakt door de 



werkzaamheden, mag gemeten of berekend op de referentiepunten 4 t/ 6, welke 



als zodanig op bijlage II zijn aangeduid, niet hoger zijn dan: 



- 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 



- 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 



- 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 



3. Onverminderd het gestelde in het voorgaande voorschrift mogen 



piekgeluidniveaus(Lmax) op de referentiepunten 1 t/m 3 en gemeten in de 



meterstand "fast" niet meer zijn dan: 



- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 



- 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 



- 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 



4. Onverminderd het gestelde in het voorgaande voorschrift mogen 



piekgeluidniveaus (Lmax) op de referentiepunten 4 t/m 6 en gemeten in de 



meterstand"fast" niet meer zijn dan: 



- 65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 



- 60 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 



- 55 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 



5. Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden voor de uren gelegen 



tussen 07.00 en 19.00 uur de geluidsniveaus, die in de voorgaande 



voorschriften zijn gesteld voor de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur. 



6. Meting en beoordeling van de geluidniveaus buiten, dient te geschieden 



conform het gestelde in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 



(Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, maart 1981). 



7. De inrichting mag alleen in werking van maandag t/m vrijdag van 07.00 



uur tot 21.00 uur en zaterdag van 08.00 uur tot 20.00 uur. 



8. De omroep en/of muziekinstallatie moet zodanig zijn afgesteld dat deze 



buiten de inrichting nagenoeg niet hoorbaar is. 



9. Van de ruimten, waarin luidruchtige machines zijn opgesteld of 



hinderlijke en lawaaimakende werkzaamheden worden verricht, moeten, 



behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen, deuren 



en ramen gesloten worden gehouden. Bedoelde ruimten mogen, behoudens 



ventilatie-openingen, niet voorzien zijn van openingen die rechtstreeks met 



de buitenlucht in verbinding staan. Eventuele ventilatie-openingen dienen 



te zijn voorzien van een doelmatig geluiddempend ventilatierooster of een 



coulissendemper dan wel op een andere wijze geluidsarm te zijn uitgevoerd. 



10. Gedurende het laden en/of lossen van goederen en/of materialen mag de 



motor van de bevoorradingswagen niet in werking zijn, tenzij dit 



noodzakelijk is 



voor het laden of lossen. 
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Geluidmetingen d.d. 19 en 20 januari 2010 



 
Galmniveau- en bronmetingen 
 
Equivalente geluidniveaus 



16 31,5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k



1 -1,6 21,1 31,1 42,8 57,2 64,3 68,4 69,9 71,3 66,0 54,7 75,7 13 nvt luchtgereedschap wiel eraf schroeven



2 17,6 34,2 51,4 49,9 56,1 54,5 53,8 55,5 50,4 44,4 31,8 62,2 61 nvt compressor werkplaats



3 16,7 34,1 47,6 57,7 62,5 71,1 71,0 73,3 69,1 60,9 47,4 77,7 12 nvt diesel roetmeting



4 24,3 34,5 39,6 46,3 47,9 54,6 57,2 58,3 60,5 57,6 45,8 65,2 100 13 wasbox 2 (voor)



5 17,0 28,8 36,9 38,7 46,4 48,6 50,5 52,4 55,1 51,3 40,8 59,5 56 10 wasbox 3 (achter)



6 18,1 30,2 36,3 49,9 52,9 51,4 55,1 54,3 55,0 50,9 39,4 61,7 68 2 compressor wasbox



7 13,7 28,0 41,0 52,5 62,3 68,2 71,1 70,7 68,6 64,2 54,8 76,4 245 nvt wasstraat wassen



8 20,4 36,2 51,4 67,2 76,7 81,0 83,3 84,4 81,6 75,2 62,3 89,3 147 nvt wasstraat drogen



9 16,1 34,5 48,6 53,5 61,4 62,7 63,1 62,6 58,9 48,8 32,7 69,2 68 nvt droger wasstraat deur



10 0,2 22,7 38,1 43,0 55,1 52,7 60,9 63,8 53,3 45,0 31,6 66,5 11 4 benzinepomp



11 3,9 21,2 36,3 44,4 52,3 59,5 58,5 61,3 51,3 44,0 32,1 65,1 12 2 stofzuiger



afstand



in m



bronOctaafband in Hz meettijd



in s



meting



nr.
LAeq



dB(A)



 
 
Maximale geluidniveaus 



16 31,5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k



1 2,8 27,2 36,9 49,4 63,8 70,9 74,6 75,0 77,9 72,4 60,9 81,6 13 nvt luchtgereedschap wiel eraf schroeven



2 19,8 34,7 51,8 50,9 59,6 64,6 68,3 64,3 57,5 49,9 35,9 71,4 61 nvt compressor werkplaats



3 24,2 40,0 53,4 64,0 67,2 75,9 75,7 77,8 74,0 65,5 51,8 82,3 12 nvt diesel roetmeting



4 37,4 46,1 54,6 53,5 60,6 68,5 68,5 65,2 65,9 64,2 55,0 72,4 100 13 wasbox 2 (voor)



5 26,4 38,2 45,9 43,5 51,5 58,9 54,0 56,6 59,7 56,6 49,5 63,2 56 10 wasbox 3 (achter)



6 31,7 42,8 49,6 56,6 59,8 65,4 71,6 66,5 64,7 60,1 47,9 74,1 68 2 compressor wasbox



7 28,0 41,7 53,8 66,3 77,1 81,0 82,4 83,7 81,1 76,0 66,4 88,5 245 nvt wasstraat wassen



8 35,8 45,3 57,8 72,2 81,4 84,7 86,1 86,4 83,9 77,9 65,9 91,1 147 nvt wasstraat drogen



9 25,2 43,2 59,6 56,9 64,3 64,9 68,0 66,0 62,6 54,6 37,3 72,0 68 nvt droger wasstraat deur



10 6,2 27,1 40,1 46,7 55,5 55,0 63,1 64,8 54,5 46,0 32,8 67,8 11 4 benzinepomp



11 10,7 27,6 40,0 48,3 54,8 61,2 60,0 63,3 53,9 47,2 37,0 66,2 12 2 stofzuiger



meting



nr.



Octaafband in Hz LAmax



dB(A)



meettijd



in s



afstand



in m



bron



 
 
 
Berekening galmniveau werkplaats 
metingen



bron 16 31,5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k



luchtgereedschap -1,6 21,1 31,1 42,8 57,2 64,3 68,4 69,9 71,3 66 54,7 75,7 34,7 2080 -13,2



compressor 17,6 34,2 51,4 49,9 56,1 54,5 53,8 55,5 50,4 44,4 31,8 62,2 8,0 480 -19,5



roetmeting 16,7 34,1 47,6 57,7 62,5 71,1 71 73,3 69,1 60,9 47,4 77,7 0,8 48 -29,5



incl. Cb



bron 16 31,5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k



luchtgereedschap -14,8 7,9 17,9 29,6 44,0 51,1 55,2 56,7 58,1 52,8 41,5 62,5



compressor -1,9 14,7 31,9 30,4 36,6 35,0 34,3 36,0 30,9 24,9 12,3 42,7



roetmeting -12,8 4,6 18,1 28,2 33,0 41,6 41,5 43,8 39,6 31,4 17,9 48,2



som -1,4 15,8 32,2 34,2 45,0 51,7 55,4 57,0 58,2 52,9 41,5 62,7



Cb in dBoctaafband in Hz totaal



dB(A)



octaafband in Hz totaal



dB(A)



bedrijfs-



tijd in 



bedrijfs-



tijd in s
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Geluidmetingen d.d. 19 en 20 januari 2010 
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Geluidmetingen d.d. 19 en 20 januari 2010 
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Bedrijfsduurcorrecties wassen en tanken 



 
 
 



Wasstraat dag wassen drogen Wasstraat avond wassen drogen



tijdsduur per auto in s 245 147 tijdsduur per auto in s 245 147



auto's dagperiode 51 51 auto's avondperiode 9 9



totale tijdsduur in uur 3,47 2,08 totale tijdsduur in uur 0,61 0,37



Cb -5,4 -7,6 Cb -8,1 -10,4



Wasbox dag spuiten Wasboxen avond spuiten



tijdsduur per auto in s 360 tijdsduur per auto in s 360



auto's dagperiode 51 auto's avondperiode 9



totale tijdsduur in uur 5,10 totale tijdsduur in uur 0,90



per plaats 1,70 per plaats 0,30



Cb -8,5 Cb -11,2



Tanken dag Tanken avond



tijdsduur per auto in s 90 tijdsduur per auto in s 90



auto's dagperiode 460 auto's avondperiode 40



totale tijdsduur in uur 11,50 totale tijdsduur in uur 1,00



per pomp 3,83 per pomp 0,33



Cb -5,0 Cb -15,6



Tanken nacht



tijdsduur per auto in s 90



auto's avondperiode 4



totale tijdsduur in uur 0,10



per pomp 0,03



Cb -25,6  
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Inleiding 
 


 Initiatief 
De gemeente Gemert-Bakel heeft van dhr. G. van Wely en Dhr. M. van Hout/Mevr. A. Brisko het verzoek gekregen 
medewerking te verlenen aan de bouw van een twee onder 1 kap woning op het perceel kadastraal bekend 
gemeente Bakel & Milheeze, sectie T  , nummer 1124 
Omdat het toevoegen van een extra woning op dit perceel niet past binnen de geldende regels van het 
bestemmingsplan ‘Bakel, Milheeze en de Rips’ is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk 
Op grond van deze ruimtelijke onderbouwing zal duidelijk worden dat het bouwen van een twee onder  
1 kap woning voor de gemeente aanvaardbaar is en dat medewerking aan dit verzoek kan worden verleend. 
 


 Plangebied 


Het plangebied ligt a.d. Kerksedriessen 9  te Bakel, kadastraal bekend als gemeente Bakel en Milheeze, sectie T 
nummer 1124. Het perceel was voorheen in gebruik als woonkavel met een vrijstaande woning. 
Deze woning zal worden gesloopt teneinde de bouw van de beoogde tweekapper mogelijk te maken. 
 
 


 
 
 


 
               
 







Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de bouw van een twee onder 1 kapwoning woonhuis p.a. 
Kerksedriessen 9  te Bakel 


 
5 


 


 


 Besluit college gemeente Gemert-Bakel 
Naar aanleiding van bovengenoemd principe-verzoek heeft het college van burgemeester en wethouders op 27 
november 2012 als volgt besloten:  
1. In principe medewerking te verlenen aan het oprichten van een twee onder een kap woning op het perceel waar 


een vrijstaande woning daartoe zal worden gesloopt. 
In het stedenbouwkundig plan rekening wordt gehouden met de geldende bestemmingsplanregels en de                   
opgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. 


2. Na aanlevering van de benodigde planstukken het bestemmingsplan op te nemen in de eerst volgende 
herziening van stedelijke gebied;  


3. Voorafgaand aan de ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan een exploitatie- en 
planschadeverhaalsovereenkomst af te sluiten met aanvragers;  
 


 


Ruimtelijke Onderbouwing 
 
VOOR DE GEHELE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING WORDT VERWEZEN NAAR DE BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DIT PLAN 
 
Ruimtelijk-Functioneel 
Het perceel is thans in gebruik als wonen. 
In de toekomstige situatie zal het perceel zijn bestemd als wonen met de voorwaarden zoals die voor het 
gehele vigerende bestemmingsplangebied gelden met inachtneming van de regels mbt stedenbouw. 
 
Beleidskader 
 


 Rijksbeleid 
Nota Ruimte 
Dit plan: de Nota Ruimte stelt dat iedere gemeente voldoende ruimte krijgt om te voorzien in de 
natuurlijke bevolkingsaanwas. Deze nieuwe bebouwing dient geconcentreerd tot stand te komen met een 
optimale invulling in relatie tot de beschikbare ruimte en aanwezige kwaliteiten. 
 
Wet Ruimtelijke Ordening 
Dit plan: voorschriften en de verbeelding in het onderliggende bestemmingsplan zijn conform de 
SVBP2012 en Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO2012) opgesteld. 
 


 Provinciaal beleid 


Structuurvisie ruimtelijke ordening  (SRVO) 
Er wordt gestreefd naar zorgvuldig ruimtegebruik. 
Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan is gelegen in de stedelijke structuur, accentgebied 
‘Kernen in het landelijk gebied’. In de stedelijke structuur wordt onderscheid gemaakt in twee gebieden: 
het stedelijk concentratiegebied (waar de groei van de verstedelijking opgevangen wordt) en de kernen in 
het landelijk gebied (die zo veel als mogelijk worden ontzien van verdere verstedelijking doordat daar 
alleen de opvang van de eigen verstedelijkingsbehoefte wordt opgevangen). De stedelijke ontwikkelingen 
in de kernen in het landelijk gebied passen qua maat en schaal bij de kern. De ontwerpopgave hangt 
daarnaast samen met de historische gegroeide identiteit van de kern en omliggend landschap en met de 
fase van verstedelijking van de kern (suburbaan, dorps of plattelandskern). Gezien het feit dat het 
plangebied ligt binnen de stedelijke structuur, past het plan binnen het provinciaal beleid zoals 
geformuleerd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant. Het initiatief voorziet in het beleid 
Om zuinig/zorgvuldig met beschikbare inbreidingsruimte om te gaan. 
 
 
Verordening ruimte Noord-Brabant VR2014  
 
Verordening ruimte Noord-Brabant (VR): in deze Verordening is het plangebied  gelegen in het ‘bestaand stedelijk 
gebied- kernen in landelijk gebied’. Hier binnen is het realiseren van stedelijke ontwikkeling toegestaan. Daarbij wordt 
de voorkeur gegeven aan inbreiding. 
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 Gemeentelijk beleid 


Structuurvisie+ 
Dit plan: deze inbreiding betreft een kleinschalige verdichting van het bestaand bebouwd gebied van 
Bakel. De realisatie van 1 woning past binnen het woningbouwprogramma van de gemeente. Gemert-
Bakel biedt een prettige omgeving om in te wonen. Om dit voor de komende jaren te behouden zal de 
gemeente in moeten spelen op de toekomstige ontwikkelingen. De woonvisie richt zich daarom op een 
aantal doelgroepen en thema’s, zodat gericht gekeken kan worden hoe Gemert-Bakel het prettige 
woonklimaat kan behouden. Mbt de gemeentelijke afwegingskaart valt het plan binnen de aanduiding 
stedelijk gebied. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen de geldende beleidskaders op 
rijks, provinciaal en gemeentelijk nivo daar het hier een inbreiding betreft op een bestaand woonperceel  
 
Bestemmingsplan 
 
Geldende bestemmingsplan:  


Stedelijke gebieden, april 2013    
Detailinformatie locatie  
Dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3  
Bestemd voor: waarde  
Gebiedsaanduiding vrijwaringszone - wilibrordus - molenbiotoop 2  
Artikelnummer: 29 
Gebiedsaanduiding groep: vrijwaringszone 
 


Het plan voldoet op het volgende punt niet aan de planregels: 


- Artikel 7 lid 4 onder b: nieuwbouw is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 


‘nieuwbouw toegestaan’.  


Nieuw bestemmingsplan:  


bestemming “wonen” voor de te bouwen wooneenheid. Om de nieuwbouw toe te staan is de  specifieke 


bouwaanduiding “nieuwbouw” opgenomen en voor de realisatie van de bijgebouwen de aanduiding 


“bijgebouw”. Daarnaast wordt de  maximale bouw- en goothoogte van respectievelijk 10 m
1
 en 6m


1
 


opgenomen.  


    


Uitvoerbaarheid 
 
De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
aangetoond worden (artikel 3.1.6 lid 1 van het Bro). Daaronder valt zowel de onderzoekverplichting naar 
verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, etc.) maar ook de economische 
uitvoerbaarheid van het plan. Daarvan wordt in dit hoofdstuk verslag gedaan. De toets aan het beleid is in 
het vorige hoofdstuk al aan de orde gekomen.  
 


 Archeologie en cultuurhistorie 


Archeologie: 


Dit plan: op de archeologiebeleidskaart is het plangebied gewaardeerd is als een gebied met een hoge archeologische 


verwachting, dorpskern (categorie 3). Bij een hoge archeologische verwachting dorpskern geldt een onderzoeksplicht 


bij 250 m² en dieper dan 40 cm onder maaiveld.  


Gezien de geringe oppervlakte van het extra te verstoren gebied, circa 95 m² en het feit dat het perceel als geheel al 
jaren in gebruik is al tuin waarvan de toplaag  meerdere malen is omgezet is uitgebreid archeologisch onderzoek in dit 
geval niet nodig.   
Het advies is om een aantal controleboringen te laten zetten door een lid van de archeologische werkgroep. Deze 
boringen zijn enkel gericht om de bodemgesteldheid van het plangebied in kaart te brengen. Uit deze boringen wordt 



http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/?planidn=NL.IMRO.1652.Stedelijk042013-ON01

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?tabFilter=JURIDISCH

http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1652.Stedelijk042013-ON01/r_NL.IMRO.1652.Stedelijk042013-ON01.htm

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?tabFilter=JURIDISCH
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mogelijk duidelijk of de bodem verstoord is en zo ja in welke mate. Afhankelijk van deze resultaten wordt beslist of er 
verder archeologisch onderzoek noodzakelijk is of niet. Mocht archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn dan geldt 
bovenstaand advies van een archeologische begeleiding. 
 
Cultuurhistorie: 


Het pand Kerksedriessen 9 staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Aan de 
heemkundekring Bakel en Milheeze is op 24 maart 2014 advies gevraagd. Het pand staat niet op hun 
inventarisatielijst van te behouden panden en zij hebben geen bezwaren tegen de sloop en vervanging van 
het pand. Wel doen zij de aanbeveling om het nieuwe pand qua architectuur te laten aansluiten bij de 
“Jaren 30” architectuur van de onlangs vervangen panden aan de Kerksedriessen’. Aan dit verzoek wordt 
voldaan door de toe te passen architectuur. 
 


 Flora en Fauna  


Er worden tbv de realisatie van de tweekapper geen bomen gerooid. 
Het kavel bestaat verder uit een gazon en verharding.  Flora en fauna zullen niet worden aangetast door 
de voorgenomen ontwikkeling. 
   


  Kabels en leidingen 


Uit een KLIC-melding van 22 april 2014 blijkt dat er op het perceel geen planologisch relevante kabels en 
leidingen aanwezig zijn die een belemmering vormen voor de voorgenomen ontwikkeling.  
 


Milieuaspecten  


 
Bodem:  
Voor het verlenen van de omgevingsvergunning zal een bodemonderzoeksrapport worden aangeleverd 
door initiatiefnemers. 
 
Externe veiligheid 
Dit plan: middels de nationale risicokaart (2011) blijkt dat het plangebied niet in het invloedsgebied van 
risicovolle inrichtingen, van transportroutes en van leidingen ligt. De dichtstbijzijnde risicobron, MarcoGas  
p.a. Bernhardstraat 25 (leverancier van propaan en butaangas)ligt op meer dan 500 m


1
 afstand en heeft 


daarmee geen invloed op het plangebied.  
Vanuit het oogpunt van externe veiligheid bestaan geen belemmeringen voor de voorgenomen 
herontwikkeling van het plangebied. 
 
Geluid  
Vrijwel de gehele kern van Bakel is een 30 km. gebied. Ook het gebied waarin de woning komt te liggen, is een 30 km. 
gebied. Dit wil zeggen dat een onderzoek naar wegverkeerslawaai niet noodzakelijk is. 
 
Luchtkwaliteit 
Dit plan: onderhavig plan betreft de realisatie van 1  extra grondgebonden woning. Gesteld kan worden 
dat een dergelijke ontwikkeling in  vergelijking met de realisatie van 1500 woningen van een dermate 
kleine schaal is dat het project gezien kan worden als een project dat ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt 
aan de luchtverontreiniging. Een nader onderzoek naar de invloed op de luchtkwaliteit er plaatse wordt 
dan ook niet noodzakelijk geacht. 
 
 
Milieuzonering:  
Dit plan: in de directe omgeving van het plangebied is geen bedrijvigheid aanwezig die een belemmering 
vormt voor de ontwikkeling. De voorgenomen ontwikkeling in het plangebied betreft de realisatie van 
woningen, zodat ook geen hinderlijke activiteiten worden toegevoegd. Kortom: er bestaan geen 
belemmeringen vanuit het aspect bedrijven en milieuzonering. 
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Geur 


Er wordt er voldaan aan de normstelling voor de achtergrondbelasting. De norm is max. 11 OuE en de belasting is max 
7 OuE. 


Natuur en landschap 
Zie paragraaf flora en fauna 
 


 Stedenbouw 


 
Historisch gezien is de Kerksedriessen een oude straat. De bebouwing uit de eerste helft van de 20


e
 eeuw 


is  voor een groot deel verdwenen of vervangen. Het te slopen pand dateert uit de twintiger jaren van de 
20


ste
 eeuw. Een relatief kleine en armoedige woning. Een dorpse uitstraling bij uitstek. Maar een vreemde 


eend in de bijt met de grootschalige bebouwing aan de zuidzijde van de Kerksedriessen en de jaren 30 
architectuur van de onlangs gebouwde woningen aan de noordzijde. Kortom historisch gezien zijn er geen 
belemmeringen. 
 
Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 
Het vervangen van een vrijstaande woning door een twéé onder een kapwoning betekent dat, inclusief de 
bijgebouwen, de volle breedte van het perceel wordt bebouwd. De twee onder een kapper moet qua 
architectuur aansluiten bij de woning Kerksedriessen 7. Gezien de ligging van de woning Kerksedriessen 9 
is het niet reëel de woningen in de zelfde bebouwinggrens te bouwen als de huidige woning. Voorgesteld 
wordt de goothoogte aan de voorzijde op 4,5 meter te leggen en de nokhoogte op 11 meter. Door de 
woning verder naar achteren te bouwen komt Kerksedriessen 11 niet in de verdrukking te staan. 
Bovendien is er meer uitzicht voor deze bewoners zodat de kans op planschade minder wordt. 


1. Gezien de breedte van de kavels ( 2 x 10 meter) is het niet mogelijk de woningen met de garages 
te schakelen, want het beleid is dat de hoofdmassa van een woning 3 meter uit de zijdelingse 
perceelgrens moet staan.  


2. De voorgellijn ligt op 10 meter uit de perceelsgrens, gemeten vanaf stoeprand grenzend aan het 
perceel.  


3. De maximale bouwdiepte van de hoofdmassa is 15 meter.  
4. De garage dient minimaal 1 meter achter de voorgevel gebouwd te worden. (Mits de 


parkeercapaciteit hierdoor niet in het gedrang komt)  
5. De goothoogte van de hoofdmassa is 5,5 meter en de nokhoogte 11 meter.  
6. De goothoogte van aangebouwde bijgebouwen is 3.30 meter en een eventuele nokhoogte is 4/5 


van de hoogte van  het hoofdgebouw.  
7. Er mag maximaal 80m2 aan vrijstaande bijgebouwen gebouwd worden met een goothoogte van 


maximaal 3.30 meter en een (nok) hoogte van 4/5 van het hoofdgebouw tot een maximum van 7 
meter.  


8. De dakhelling mag maximaal 45º bedragen.  
 
 
Beeldkwaliteit 
Het perceel valt in welstandszone 2. De ontwerprichtlijnen uit de welstandsnota 2008 zijn van kracht. Hier wordt 
volstaan door het ontwerp van de twee onder één kap ambtelijk te toetsen aan de stedebouwkundige en 
architectonische randvoorwaarden zoals opgenomen onder  kop Stedenbouw.   
 


 Verkeer 


Dit plan: het  plangebied wordt direct ontsloten op het de Kerksedriessen. De realisatie van de extra 


woning brengt geen noemenswaardige toename van het aantal verkeersbewegingen met zich mee. Het 


parkeren dient conform gemeentelijk beleid volledig binnen het plangebied opgevangen te worden, zodat 


er geen toename van de parkeerdruk in het omliggend openbaar gebied optreedt. Voor de woning geldt 


als uitgangspunt dat er twee parkeerplaatsen (garage telt niet mee) op eigen terrein gerealiseerd worden. 


Op deze manier wordt, volgens de normering van de ASVV 2012, per kavel minimaal 1,0 parkeerplaats 


voor de parkeerbalans gerealiseerd. Door het parkeerprincipe op eigen terrein zijn er per woning twee 
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parkeerplaatsen. Er wordt hiermee voldaan aan de gemeentelijke parkeernorm. De parkeerdruk neemt 


niet toe. 


 


 Volkshuisvesting 


Woningbouwprogramma: 
 het principeverzoek past binnen het gemeentelijke woningbouwprogramma. 
 Het verzoek is verder getoetst door het intaketeam-nieuwe initiatieven 2


e
 kwartaal 2014 en akkoord bevonden. 


 


 Water(toets)  


‘Nieuwe plannen dienen te voldoen aan het principe van Hydrologisch Neutraal Bouwen, waarbij de hydrologische 
situatie minimaal gelijk moet blijven aan de oorspronkelijke situatie. Hierbij mag de oorspronkelijke landelijke afvoer 
niet overschreden worden, bij een bui die eens in de 25 jaar voorkomt (T=25) en mag de natuurlijke GHG niet 
verlaagd worden. Aangenomen wordt dat bij een bui die eenmaal in de 25 jaar voorkomt, binnen vier uur totaal 42.9 
mm neerslag valt. De te realiseren infiltratievoorzieningen bij ver- en nieuwbouwplannen kan dus berekend worden 
door het toekomstig verhard oppervlak (m²) te vermenigvuldigen met 0,0429 m.’ 
 
Korte omschrijving 


 In de berekening is uitgegaan van het bebouwd oppervlak gezamenlijk met het verharde oppervlak.  
Voor het perceel is aangegeven hoeveel water er geïnfiltreerd wordt in de grond. 


Afwegingen 
 Scheiding van vuil water en schoon hemelwater: De locatie wordt aangesloten op het gemengde 


rioolstelsel; 
 Afweging hergebruik-infiltratie-berging-afvoer. De afwatering zal plaatsvinden met gebruik van 


infiltratiekratten . 
 Hydrologisch neutraal ontwikkelen: om na te gaan of het perceel hieraan voldoet is de volgende situatie 


bekeken: 
 


Weergave verharding:     
                             


 
Afb. weergave verharding (in bruin aangegeven). 
 
 
 
Berekening totale Perceel: 
Het totale perceel is 1100 m2 
 


1. De totale oppervlakte aan verharding bedraagt 440 m
2
. Dit levert een totale hoeveelheid te bergen water op 


van: 
o T = 10    + 10%: 42,9 mm/m


2
 x 440 m


2
   =  18,874 m


3
 


o T = 100 + 10%: 52,0 mm/m
2
  x 293 m


2
   =  22,880 m


3
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2. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen zich hydrologisch neutraal te voltrekken. Toename van verhard 
oppervlak dient daarom gecompenseerd te worden. Het oppervlak waarvoor capaciteit gerealiseerd dient 
te worden bedraagt circa 440 m


2
. 


3. De minimaal benodigde omvang van een dergelijke voorziening voor het probleemloos verwerken van een 
T=10 van dit oppervlak is 18,874m


3
 bij volledige infiltratie en geen afvoer. 


Deze infiltratie zal gerealiseerd worden m.b.v. infiltratiekratten. Bij de controle van de bouwvergunning zal 
door de installateur aangegeven worden welke oppervlakte de infiltratiekratten per woning moeten 
hebben om aan deze norm te voldoen. 


 
Financiële- en maatschappelijke haalbaarheid 
Financiële haalbaarheid  
Dit plan: het onderhavige plan betreft een particulier initiatief. Alle kosten, risico’s zijn voor rekening van 
de initiatiefnemer. In juni 2014 is hiervoor door de initiatiefnemer een exploitatie en planschade 
overeenkomst getekend.   
 
Maatschappelijke haalbaarheid 
Dit plan: in het vervolgproces  zal de buurt door de aanvrager nader worden geïnformeerd. 


Procedure 
Plan zal meegenomen worden in de halfjaarlijkse herziening. Hiervoor is de volgende planning opgesteld: 
 


  


Start plan/aanleveren stukken   1 juni 2014 


Start vooroverleg (6 weken)  


Start inzage termijn ontwerp  


Vaststelling raad  


 


Planstukken 
Bij deze ruimtelijke onderbouwing zijn de volgende planstukken opgenomen. Een kadastrale kaart, een luchtfoto en 
het schetsplan.  


Afweging 
Aan het besluit om medewerking aan dit verzoek te verlenen ligt de volgende afweging ten grondslag: 


 onderhavig plan voorziet in de bouw van 1 extra wooneenheid, 


 onderhavig plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan ter plaatse, 


 onderhavig plan komt tegemoet aan gemeentelijk en provinciaal beleid, 


 onderhavig plan levert geen nadelige milieutechnische effecten op, 


 realisatie van onderhavig plan levert geen problemen van stedenbouwkundige of infrastructurele aard op, 


 realisatie van onderhavig plan frustreert geen voor de omgeving belangrijke cultuurhistorische aspecten, 


 de waterparagraaf is conform de richtlijnen van het waterschap opgesteld,  


 er zijn geen zienswijzen ingediend betreffende onderhavig plan 


Conclusie 
Op grond van voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft het college besloten ‘in principe” medewerking te 
verlenen aan het verzoek van aanvrager omtrent het bouwen van een woning op het perceel kadastraal bekend als 
gemeente Bakel & Milheeze, sectie T nummer 1124 plaatselijk bekend als Kerksedriessen 9 . Hiertoe zal met een 
halfjaarlijkse herziening het bestemmingsplan aangepast worden. 








Open voor de beste ervaring deze PDF-portfolio in  
Acrobat 9 of Adobe Reader 9, of hoger.


Installeer Adobe Reader nu!



http://www.adobe.com/go/reader_download_nl








Bijlage 3  Rapportage bodemonderzoek 
 
 



  Toelichting  
Herziening bestemmingsplan Bakel, Milheeze en De Rips, 



Oude Rips ong. De Rips 
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SAMENVATTING RESULTATEN 



Algemeen 
Opdrachtnummer : 66763 
Soort onderzoek : verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740  
Adres : Oude Rips ong. te De Rips 
Gemeente : Gemert - Bakel 
Opdrachtgever : dhr. D. van den Berg 
Projectadviseur : ing. C.N.W. van Eck 
Datum rapport : 22 mei 2014 
Opp. locatie : ca. 960 m



2
 



Coördinaten : x = 184,27 en y = 396,18 
 



Aanleiding onderzoek 



Aanleiding voor het onderzoek is de door de opdrachtgever voorgenomen nieuwbouw van een 
woonhuis. Doel van het verkennend bodemonderzoek is de in het kader van de Woningwet en de 
hieraan gerelateerde gemeentelijke bouwverordening opgelegde verplichting tot het, middels een 
steekproef, vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse. 
 
Hypothese 



Onverdacht (ONV).  
 



Laboratoriumonderzoek 



 



Verontreinigingen Medium 



 Parameter  Toetsing 



Bovengrond     



MM1  kwik  > achtergrondwaarde 



Ondergrond     



MM2  -  - 



Grondwater     



B1  barium, cadmium, zink  > streefwaarde 



-  geen overschrijding    



 
Conclusie en aanbevelingen  



In het grondwater is o.a. een lichte verhoging aan barium aangetroffen. Daar er geen mogelijke bron 
voorhanden is, behoeft deze parameter formeel niet te worden getoetst. 
 
Daar cadmium en zink in het grondwater en kwik in de bovengrond de desbetreffende 
streefwaarden/achtergrondwaarde overschrijden, dient de onderzoekshypothese “onverdacht” te 
worden verworpen. 
 
Formeel gezien is de bodem op de locatie niet geheel vrij van bodemverontreiniging. Gezien de aard 
en mate van de aangetroffen verontreiniging, is nader onderzoek niet noodzakelijk. Er bestaan uit 
bodemkwaliteitsoogpunt geen beperkingen ten aanzien van de geplande nieuwbouw. De gemeente is 
in deze echter het bevoegd gezag. 
 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het 
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein 
plaatsgevonden. In de vrijkomende grond en op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of 
afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie. 
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1 Inleiding 



 
In opdracht van dhr. D. van den Berg heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Oude Rips ong. te De Rips, gemeente Gemert - 
Bakel. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1. 
 
Aanleiding voor het onderzoek is de door de opdrachtgever voorgenomen nieuwbouw van een 
woonhuis. Doel van het verkennend bodemonderzoek is de in het kader van de Woningwet en de 
hieraan gerelateerde gemeentelijke bouwverordening opgelegde verplichting tot het, middels een 
steekproef, vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse. 
 
Lankelma Geotechniek Zuid B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie 
anders dan als onafhankelijk onderzoeksbureau. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen zoals beschreven in de 
Nederlandse norm NEN 5740: 2009 “Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek”.  
 
Opgemerkt wordt dat bij een bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering die 
er op is gericht om een indicatieve beoordeling te krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het 
historisch onderzoek, niet door het onderzoek worden aangetoond. Tevens wordt erop gewezen dat 
het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in mei 2014. 
 
Voorliggend rapport presenteert de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2), de 
onderzoekshypothese en -strategie (hoofdstuk 3) en de resultaten van het veldwerk (hoofdstuk 4) en 
analytisch onderzoek en de aan het onderzoek te verbinden interpretatie van de onderzoeksresultaten 
(hoofdstuk 5) en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 
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2 Vooronderzoek 



 
Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de bepaling van de 
onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit 
vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 t/m 2.3 opgenomen 
informatie is afkomstig van/uit: 



• terreininspectie; 



• het archief van Lankelma Geotechniek Zuid B.V.; 



• archiefonderzoek door een ambtenaar van de gemeente Gemert - Bakel; 



• historische kaarten; 



• NAVOS bestand voormalige stortplaatsen; 



• website www.watwaswaar.nl; 



• website www.bodemloket.nl. 



2.1 Locatiegegevens 



De onderzochte locatie is gelegen aan de Oude Rips ong. te De Rips, gemeente Gemert - Bakel. 
Kadastraal is de locatie bekend onder kadastrale gemeente Bakel en Milheeze, sectie A, nr. 2542 ged. 
De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn x = 184,27 en y = 396,18. 
 
Het oppervlak van de onderzoekslocatie bedraagt in totaal circa 960 m². Ten tijde van de uitvoering 
van het onderzoek was onderhavig perceel in gebruik als wei, behorende bij de locatie Oploseweg 1. 
Op het perceel waren twee kleine kippenhokken gesitueerd. Onderhavige locatie is aan de noordzijde 
van het centrum van De Rips gelegen. 
 
Er zijn tijdens de terreininspectie voorafgaande aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden geen 
bijzonderheden (zoals verdachte plekken, artefacten of bodembeschermende voorzieningen, puin op 
of in de bodem, asbest op of in de bodem, verzakkingen, ophogingen, verkleuringen of brandplekken) 
geconstateerd. 



2.2 Historische informatie 



Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat er eind 19
e
 eeuw sprake was van een heidegebied. Op een 



historische kaart van het jaar 1955 is er voor de eerste keer bebouwing zichtbaar in de directe 
omgeving van onderhavig perceel. 
 
Bij de gemeente Gemert - Bakel zijn geen gegevens bekend van bodemonderzoeken welke in de 
directe nabijheid van de onderzoekslocatie zijn uitgevoerd. Tevens zijn er geen gegevens bekend over 
een eventuele (voormalige) ligging van ondergrondse opslagtanks. Op of nabij de onderzoekslocatie is 
geen voormalige stortplaats bekend.  



2.3 Achtergrondwaarden 



In de gemeente Gemert - Bakel zijn deelgebieden te onderscheiden welke uniforme kenmerken 
hebben met betrekking tot bodemopbouw en landgebruik. Onderhavig perceel is gelegen in deelgebied 
2 (Dorpen).  
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2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 



De regionale geohydrologische bodemopbouw is uit gegevens van het regionaal geohydrologische 
informatiesysteem (regis) van TNO afgeleid. Deze opbouw is weergegeven in onderstaande tabel. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het de geologische bodemopbouw betreft die door TNO is 
geïnterpoleerd op basis van onderzoek in de omgeving. De werkelijke laagopbouw en -samenstelling 
kunnen hiervan afwijken.  
 
Tabel 2.1 Geohydrologische bodemopbouw. 



Diepte[m-mv] Geohydrologische eenheid Lithologie 



0 - 20 Boxtel uiterst fijn tot grof siltig zand 



20 - 40 Beegden zeer grog grindig zand, leemlagen 



40 - 65 Sterksel grof grindig zand, grindlagen 



 
Het grondwater in het ondiepe (freatische) grondwater stroomt regionaal gezien in overwegend 
noordwestelijk richting. De locatie ligt niet in het intrekgebied van een grondwaterwinning c.q. een 
grondwaterbeschermingsgebied.  



2.5 Resumé 



Uit het vooronderzoek is geen informatie naar voren gekomen waaruit zou kunnen blijken dat op of in 
de directe nabijheid van de locatie (<25 meter) sprake is, of is geweest van activiteiten welke een 
bedreiging voor de bodemkwaliteit zouden kunnen vormen. In het algemeen kan worden gesteld dat er 
in de regio op lokaal niveau in het grondwater (sterk) verhoogde gehalten aan metalen kunnen 
voorkomen. 
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3 Onderzoeksprogramma 



3.1 Hypothesestelling en onderzoeksstrategie 



3.1.1 Hypothese 



Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie als “onverdacht” gekwalificeerd ten 
aanzien van grond- en grondwaterverontreiniging. Hiermee wordt bedoeld dat er geen stoffen in 
gehalten boven de streefwaarden of generieke achtergrondwaarden, lokale achtergrondwaarden of 
natuurlijke achtergrondwaarden worden verwacht. Tevens is gesteld dat activiteiten op en in de 
omgeving van de onderzoekslocatie geen invloed hebben gehad op de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem.  



3.1.2 Onderzoeksstrategie 



Bij het vaststellen van de onderzoeksstrategie is de boor-, bemonsterings- en analysestrategie zoals 
beschreven in de NEN 5740 “ Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)” gehanteerd.  
 
De volgende opmerkingen worden gemaakt: 



• De locaties op het terrein waar de boringen zijn geplaatst, zijn tijdens het veldonderzoek 
vastgesteld; 



• Een gedeelte van het kadastraal perceel (ca. 960 m
2
) is onderzocht. 
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4 Uitvoering 



4.1 Veldwerk 



De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder procescertificaat van de BRL SIKB 2000, conform 
protocol 2001 en 2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  



4.1.1 Grond 



De veldwerkzaamheden zijn door de KWALIBO erkende personen dhr. L. Verbeek en dhr. W. Vogels 
uitgevoerd op 12 mei 2014 (uitvoering boringen, plaatsing peilbuis en bemonstering grond). 
Samengevat zijn ten behoeve van het onderzoek de onderstaande werkzaamheden verricht: 
 
Tabel 4.1 Uitgevoerde werkzaamheden 



Boring 
 



Diepte  
[m-mv] 



Filterdiepte  
[m-mv] 



B3 t/m B6 0,5  



B2 2,0  



B1 3,1 2,1 - 3,1 



 
De bodem op de locatie bestaat tot de verkende diepte van circa 3,1 m-mv uit matig fijn siltig zand. 
Met name de bovengrond is humushoudend. Voor de complete boorbeschrijvingen wordt verwezen 
naar bijlage 3. De situering van de onderzoekslocatie en de geplaatste boringen en peilbuis is 
opgenomen in bijlage 2.  
 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen 
welke tot een aanpassing van de boorstrategie heeft geleid.  
 
In de uitkomende grond zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid 
van verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het 
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein 
plaatsgevonden. In de vrijkomende grond en op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of 
afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie. 



4.1.2 Grondwater 



De peilbuis is na voldoende doorspoelen bemonsterd. In de navolgende tabel zijn de gegevens hiervan 
weergegeven: 
 
Tabel 4.2 Peilbuisgegevens 



Peilbuisnummer B1 



Datum bemonstering 20 mei 2014 



Bemonsterd door W.J.A. Henraath 



Diepte grondwaterspiegel [m-mv] 0,90 



Filterstelling [m-mv] 2,1 - 3,1 



Toestroming goed 



Zuurgraad [pH] 5,4 



Elektrische geleidbaarheid [Ec,  µS/cm] 445 



troebelheid (NTU) 55,2 



Waargenomen afwijkingen geen 



Drijflaag geen 



 
De troebelheid van het grondwater uit de peilbuis kan relatief hoog worden genoemd. 



4.2 Afwijkingen ten opzichte van de BRL SIKB 2000 protocollen 2001 en 2002 



Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen afwijkingen opgetreden in het kader van de 
BRL SIKB 2000, protocollen 2001 en 2002. 
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4.3 Analysestrategie 



Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium mengmonsters samengesteld. In 
de onderstaande tabel is de samenstelling van de mengmonsters verwerkt en is weergegeven op 
welke parameters de grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd.  
 
Tabel 4.3 Analysestrategie 



Monster Compartiment Boring Diepte 
[m-mv] 



Analyseprogramma 
 



    Grond Grondwater 



MM1 bovengrond  B1 t/m B6 0,0 - 0,5 NEN grond
1
 lutum  



en organisch stof 
 



MM2 ondergrond  B1 
B2 



0,5 - 1,2 en 1,7 - 2,0 
0,5 - 2,0 



NEN grond
1
 lutum  



en organisch stof
 



 



B1  grondwater Peilbuis B1 filter 2,1 - 3,1  NEN grondwater
2 



 
1
 NEN grond zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn), PAK, PCB, minerale olie, droge stofgehalte 



2
 NEN grondwater zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn), minerale olie, vluchtige aromaten (BTEXN), 



vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl) 



 
De grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn in het laboratorium van Alcontrol B.V. te 
Rotterdam (door de RvA erkend) geanalyseerd. De analyses zijn uitgevoerd conform AS3000. 
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5 Resultaten laboratoriumonderzoek 



5.1 Toetsingscriteria 



Teneinde de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische 
analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn vastgesteld 
door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (de zogenaamde generieke referentiewaarden) en, 
indien vastgesteld, aan de lokale achtergrondwaarden.  



5.1.1 Generiek referentiekader Wet bodembescherming (Wbb) 



De gehalten en concentraties van de milieuschadelijke stoffen in respectievelijk de grond- dan wel 
grondwatermonsters worden gerelateerd aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering (Per 
1 juli 2013), die een onderdeel vormt van de Wbb.  
 
Bij de referentiewaarden wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde generieke ofwel landelijke 
achtergrondwaarden (in geval van grond), streefwaarden (in geval van grondwater) en de 
interventiewaarden (zowel grond als grondwater): 
 
achtergrondwaarde (grond) of S-waarde (grondwater) =  waarde voor een schone, multifunctionele bodem 
tussenwaarde of T-waarde =



 
toetsingswaarde voor (nader) onderzoek ((achtergrond- of 
streefwaarde + interventiewaarde) / 2)   



interventiewaarde of I-waarde =  interventiewaarde voor sanering(sonderzoek) 



 
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van 
aanvullend onderzoek. 
 



De referentiewaarden voor grond zijn mede afhankelijk gesteld van het gehalte lutum (fractie <2µm) en 
organische stof. Dit betekent dat bij elk (verkennend) bodemonderzoek locatiespecifieke 
referentiewaarden dienen te worden berekend.  
 
Ten aanzien van de resultaten van de toetsing wordt in voorliggend rapport de volgende terminologie 
gehanteerd: 



• licht verhoogd gehalte: gehalte tussen de achtergrondwaarde/streefwaarde en tussenwaarde  



• matig verhoogd gehalte: gehalte tussen de tussen- en interventiewaarde  



• sterk verhoogd gehalte: gehalte gelijk of hoger dan de interventiewaarde. 
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5.2 Grond 



De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 4. De resultaten zijn getoetst aan de 
achtergrondwaarden en interventiewaarden en weergegeven in bijlage 5. In de grond zijn de 
navolgende verhogingen aangetoond: 
 
Tabel 5.1 Resultaten grond 



Grond(meng)monster 
 



> generieke achtergrondwaarde > tussenwaarde > interventiewaarde 



MM1 kwik - - 



MM2 - - - 



- geen overschrijding gemeten 
 
De overige onderzochte stoffen zijn niet aangetoond in concentraties boven de betreffende (generieke) 
achtergrondwaarden. 
 
Een verhoogd gehalte aan metalen in de bovengrond kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld het 
uitstrooien van de asla van kolenkachels in de tuin, puin in de vaste bodem, uitstoot vanuit het verkeer 
e.d. Opgemerkt wordt dat het hier slechts een marginale overschrijding betreft.  
 
In de ondergrond zijn geen verhogingen aangetroffen. 



5.3 Grondwater 



De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 4. De resultaten zijn getoetst aan de streef- en 
interventiewaarden en weergegeven in bijlage 5. In het grondwater zijn de navolgende verhogingen 
aangetoond: 
 
Tabel 5.2 Resultaten grondwater 



Grondwatermonster 
 



> streefwaarde > tussenwaarde > interventiewaarde 



B1 barium, cadmium, zink - - 



 



De overige onderzochte stoffen zijn niet aangetoond in concentraties boven de betreffende 
streefwaarden/detectielimiet. 
 
De licht verhoogde concentraties aan barium, cadmium en zink in het grondwater zijn waarschijnlijk te 
relateren aan verhoogde achtergrondgehalten. Zware metalen worden veelvuldig licht verhoogd 
aangetroffen zonder direct aanwijsbare oorzaak. Omdat op de locatie geen bron voorhanden is, 
behoeft de parameter barium formeel niet getoetst te worden.  
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6 Conclusies en aanbevelingen 



 
In opdracht van dhr. D. van den Berg heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Oude Rips ong. te De Rips, gemeente Gemert - 
Bakel.  
 
Aanleiding voor het onderzoek is de door de opdrachtgever voorgenomen nieuwbouw van een 
woonhuis. Doel van het verkennend bodemonderzoek is de in het kader van de Woningwet en de 
hieraan gerelateerde gemeentelijke bouwverordening opgelegde verplichting tot het, middels een 
steekproef, vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen zoals beschreven in de 
Nederlandse norm NEN 5740:2009 “Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek”.  
 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen 
welke tot een aanpassing van de onderzoeksstrategie heeft geleid.  
 
In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat weergegeven: 
 
Tabel 6.1 Samenvatting resultaten 



Verontreinigingen Medium 



 Parameter  Toetsing 



Bovengrond     



MM1  kwik  > achtergrondwaarde 



Ondergrond     



MM2  -  - 



Grondwater     



B1  barium, cadmium, zink  > streefwaarde 



-  geen overschrijding    



 
In het grondwater is o.a. een lichte verhoging aan barium aangetroffen. Daar er geen mogelijke bron 
voorhanden is, behoeft deze parameter formeel niet te worden getoetst. 
 
Daar cadmium en zink in het grondwater en kwik in de bovengrond de desbetreffende 
streefwaarden/achtergrondwaarde overschrijden, dient de onderzoekshypothese “onverdacht” te 
worden verworpen. 
 
Formeel gezien is de bodem op de locatie niet geheel vrij van bodemverontreiniging. Gezien de aard 
en mate van de aangetroffen verontreiniging, is nader onderzoek niet noodzakelijk. Er bestaan uit 
bodemkwaliteitsoogpunt geen beperkingen ten aanzien van de geplande nieuwbouw. De gemeente is 
in deze echter het bevoegd gezag. 
 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het 
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein 
plaatsgevonden. In de vrijkomende grond en op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of 
afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie. 
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Bijlage 1 : Regionale ligging locatie 











Omgevingskaart Klantreferentie: 66763



0 m 125 m 625 m



Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500



 Hier bevindt zich Kadastraal object BAKEL EN MILHEEZE A 2542
Oploseweg 1, 5764 PJ DE RIPS
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Bijlage 2 : Situatietekening met boorlocaties 
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Bijlage 3 : Profielbeschrijvingen 
 











Projectnummer 66763



De Rips



Oude Rips



Boormeester: LVE / WVO



B1



Datum: 12-05-2014



Opmerking:



0



-50



-100



-150



-200



-250



-300



A



B



C



D



E



0



Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor



50



Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijsgeel, Edelmanboor



100



Zand, matig fijn, matig siltig, 
donkergrijs, Edelmanboor



120



Zand, matig fijn, sterk siltig, 
sterk humeus, zwartbruin, 
Edelmanboor



170



Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Zuigerboor



305



B2



Datum: 12-05-2014



Opmerking:



0



-50



-100



-150



-200



A



B



C



D



E



0



Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor



50



Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijsgeel, Edelmanboor



130



Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor



200



B3



Datum: 12-05-2014



Opmerking:



0



-50



A



0



Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig siltig, donkerbruin, 
Edelmanboor



50



B4



Datum: 12-05-2014



Opmerking:



0



-50



A



0



Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig siltig, donkerbruin, 
Edelmanboor



50



B5



Datum: 12-05-2014



Opmerking:



0



-50



A



0



Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig siltig, donkerbruin, 
Edelmanboor



50



B6



Datum: 12-05-2014



Opmerking:



0



-50



A



0



Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig siltig, donkerbruin, 
Edelmanboor



50











Legenda (conform NEN 5104)



grind



Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig



zand



Zand, kleiïg



Zand, zwak siltig



Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig



Zand, uiterst siltig



veen



Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleiïg



Veen, sterk kleiïg



Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig



klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig



Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig



Klei, zwak zandig



Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig



leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig



overige toevoegingen



zwak humeus



matig humeus



sterk humeus



zwak grindig



matig grindig



sterk grindig



geur



geen geur



zwakke geur



matige geur



sterke geur



uiterste geur



olie



geen olie-water reactie



zwakke olie-water reactie



matige olie-water reactie



sterke olie-water reactie



uiterste olie-water reactie



p.i.d.-waarde



>0



>1



>10



>100



>1000



>10000



monsters



geroerd monster



ongeroerd monster



overig



bijzonder bestanddeel



Gemiddeld hoogste grondwaterstand



grondwaterstand



Gemiddeld laagste grondwaterstand



slib



water



peilbuis



filter



casing



bentoniet afdichting



blinde buis



hoogste grondwaterstand



gemiddelde grondwaterstand



laagste grondwaterstand
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl



Lankelma Geo. Zuid BV
C.N.W. van Eck
Postbus 38
5688 ZG  OIRSCHOT



Uw projectnaam : De Rips, Oude Rips
Uw projectnummer : 66763
ALcontrol rapportnummer : 12011626, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : LKZMZ86V



Rotterdam, 20-05-2014



Geachte heer/mevrouw,



Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 66763.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.



Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).



Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.



Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.



Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.



Hoogachtend,



R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie



001 Grond (AS3000) MM1 B5 (0-50) B3 (0-50) B4 (0-50) B6 (0-50) B2 (0-50) B1 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 B2 (50-100) B2 (100-130) B2 (130-180) B2 (180-200) B1 (50-100) B1 (100-120) B1 (170-200)



Analyse Eenheid Q 001 002    



droge stof gew.-% S 86.3  84.7        



gewicht artefacten g S <1  <1        



aard van de artefacten g S geen  geen        



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.7  0.7        



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.1  <1        



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



METALEN
barium mg/kgds S 23  <20        



cadmium mg/kgds S 0.35  <0.2        



kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5        



koper mg/kgds S 21  <5        



kwik mg/kgds S 0.12  <0.05        



lood mg/kgds S 23  <10        



molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        



nikkel mg/kgds S <3  <3        



zink mg/kgds S 35  <20        



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        



fenantreen mg/kgds S 0.13  <0.01        



antraceen mg/kgds S 0.03  <0.01        



fluoranteen mg/kgds S 0.28  <0.01        



benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.15  <0.01        



chryseen mg/kgds S 0.15  <0.01        



benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.11  <0.01        



benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.15  <0.01        



benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.10  <0.01        



indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.12  <0.01        



pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 BoToVa)



mg/kgds S 1.227 1) 0.07 1)       



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        



PCB 52 µg/kgds S <1  <1        



PCB 101 µg/kgds S <1  <1        



PCB 118 µg/kgds S <1  <1        



PCB 138 µg/kgds S <1  <1        



PCB 153 µg/kgds S <1  <1        



PCB 180 µg/kgds S <1  <1        



som PCB (7) (0.7 BoToVa) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



MINERALE OLIE



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie



001 Grond (AS3000) MM1 B5 (0-50) B3 (0-50) B4 (0-50) B6 (0-50) B2 (0-50) B1 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 B2 (50-100) B2 (100-130) B2 (130-180) B2 (180-200) B1 (50-100) B1 (100-120) B1 (170-200)



Analyse Eenheid Q 001 002    



fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5        



fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5        



fractie C22 - C30 mg/kgds  9  <5        



fractie C30 - C40 mg/kgds  12  <5        



totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20  <20        



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-



Monster beschrijvingen



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



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



Voetnoten



1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm



droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting



conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).



cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,



meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting



conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).



molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
BoToVa)



Grond (AS3000) Idem



PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 BoToVa) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703



Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking



001 Y4807363 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
001 Y4807362 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
001 Y4807378 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
001 Y4807369 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
001 Y4807371 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
001 Y4807333 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
002 Y4807364 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
002 Y4807352 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking



002 Y4807374 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
002 Y4807338 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
002 Y4807320 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
002 Y4807377 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
002 Y4807358 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen



Karakterisering naar alkaantraject



benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie



C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36



De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



MM1B5 (0-50) B3 (0-50) B4 (0-50) B6 (0-50) B2 (0-50) B1 (0-50)
001
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl



Lankelma Geo. Zuid BV
C.N.W. van Eck
Postbus 38
5688 ZG  OIRSCHOT



Uw projectnaam : De Rips, Oude Rips
Uw projectnummer : 66763
ALcontrol rapportnummer : 12014595, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 4MRM45WR



Rotterdam, 22-05-2014



Geachte heer/mevrouw,



Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 66763.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.



Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).



Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.



Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.



Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.



Hoogachtend,



R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie



001 Grondwater
(AS3000)



B1-1-1 B1 (205-305)



Analyse Eenheid Q 001     



METALEN
barium µg/l S 72          



cadmium µg/l S 0.62          



kobalt µg/l S 2.9          



koper µg/l S 4.2          



kwik µg/l S <0.05          



lood µg/l S <2.0          



molybdeen µg/l S <2          



nikkel µg/l S 3.1          



zink µg/l S 370          



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          



tolueen µg/l S <0.2          



ethylbenzeen µg/l S <0.2          



o-xyleen µg/l S <0.1          



p- en m-xyleen µg/l S <0.2          



xylenen (0.7 BoToVa) µg/l S 0.21 1)         



styreen µg/l S <0.2          



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          



1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          



1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          



cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          



trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          



som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7
BoToVa)



µg/l  0.14 1)         



dichloormethaan µg/l S <0.2          



1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          



1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          



1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          



som dichloorpropanen (0.7
BoToVa)



µg/l S 0.42 1)         



tetrachlooretheen µg/l S <0.1          



tetrachloormethaan µg/l S <0.1          



1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          



1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          



trichlooretheen µg/l S <0.2          



chloroform µg/l S <0.2          



vinylchloride µg/l S <0.2          



tribroommethaan µg/l S <0.2          



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie



001 Grondwater
(AS3000)



B1-1-1 B1 (205-305)



Analyse Eenheid Q 001     



MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25          



fractie C12 - C22 µg/l  <25          



fractie C22 - C30 µg/l  <25          



fractie C30 - C40 µg/l  <25          



totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen



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



Voetnoten



1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm



barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)



cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO



11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 BoToVa) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 BoToVa)



Grondwater (AS3000) Idem



dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7
BoToVa)



Grondwater (AS3000) Idem



tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5



Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking



001 B1271773 21-05-2014 20-05-2014 ALC204  
001 G8671161 21-05-2014 20-05-2014 ALC236  
001 G8671162 21-05-2014 20-05-2014 ALC236  
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Bijlage 5 : Toetsingstabellen grond en grondwater 
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 



           
Monstercode MM1     AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1        eis 
 
droge stof (gew.-%) 86,3 --         
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 



3,7 --         



 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 3,1 --         
 
METALEN 
barium



+
 23        270 190 



cadmium 0,35      0,38 4,3 8,3 0,60 
kobalt <1,5      4,8 33 61 15 
koper 21      21 61 101 40 
kwik 0,12 *     0,11 13 26 0,15 
lood 23      33 194 354 50 
molybdeen <0,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel <3      13 25 37 35 
zink 35      65 199 334 140 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 BoToVa) 



1,227      1,5 21 40 1,0 



 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 BoToVa) 
(µg/kgds) 



4,9      7,4 189 370 49 



 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 20      70 960 1850 190 



 
Monstercode en monstertraject 
1
  MM1 B5 (0-50) B3 (0-50) B4 (0-50) B6 (0-50) B2 (0-50) B1 (0-50) 



 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 



achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 



aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 



--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 



-  niet geanalyseerd 



#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 



versie 4,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 



opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 



b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 



groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
+
  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 



verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: lutum 3.1%; humus 3.7%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 
25% en organische stof = 10%.) 
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 



           
Monstercode MM2     AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1        eis 
 
droge stof (gew.-%) 84,7 --         
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 



0,7 --         



 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) <1 --         
 
METALEN 
barium



+
 <20        237 190 



cadmium <0,2      0,35 4,0 7,6 0,60 
kobalt <1,5      4,3 29 54 15 
koper <5      19 56 92 40 
kwik <0,05      0,10 13 25 0,15 
lood <10      32 184 337 50 
molybdeen <0,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel <3      12 23 34 35 
zink <20      59 181 303 140 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 BoToVa) 



0,07      1,5 21 40 1,0 



 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 BoToVa) 
(µg/kgds) 



4,9 
a
     4,0 102 200 49 



 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20      38 519 1000 190 



 
Monstercode en monstertraject 
1
  MM2 B2 (50-100) B2 (100-130) B2 (130-180) B2 (180-200) B1 (50-100) B1 (100-120) B1 (170-200) 



 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 



achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 



aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 



--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 



-  niet geanalyseerd 



#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 



versie 4,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 



opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 



b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 



groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
+
  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 



verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: lutum 1%; humus 0.7%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 
25% en organische stof = 10%.) 
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Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 



           
Monstercode B1     S 1/2(S+I) I AS3000 
Bodemtype 1        eis 
 
METALEN 
barium 72 *     50 338 625 50 
cadmium 0,62 *     0,40 3,2 6,0 0,80 
kobalt 2,9      20 60 100 20 
koper 4,2      15 45 75 15 
kwik <0,05      0,050 0,18 0,30 0,050 
lood <2,0      15 45 75 15 
molybdeen <2      5,0 152 300 5,0 
nikkel 3,1      15 45 75 15 
zink 370 *     65 432 800 65 
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2      0,20 15 30 0,20 
tolueen <0,2      7,0 504 1000 7,0 
ethylbenzeen <0,2      4,0 77 150 4,0 
xylenen (0.7 BoToVa) 0,21 



a
     0,20 35 70 0,21 



styreen <0,2      6,0 153 300 6,0 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,02 



a
     0,01 35 70 0,050 



 
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,2      7,0 454 900 7,0 
1,2-dichloorethaan <0,2      7,0 204 400 7,0 
1,1-dichlooretheen <0,1 



a
     0,01 5,0 10 0,10 



som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 
BoToVa) 



0,14 
a
     0,01 10 20 0,20 



dichloormethaan <0,2 
a
     0,01 500 1000 0,20 



som dichloorpropanen (0.7 
BoToVa) 



0,42      0,80 40 80 0,52 



tetrachlooretheen <0,1 
a
     0,01 20 40 0,10 



tetrachloormethaan <0,1 
a
     0,01 5,0 10 0,10 



1,1,1-trichloorethaan <0,1 
a
     0,01 150 300 0,10 



1,1,2-trichloorethaan <0,1 
a
     0,01 65 130 0,10 



trichlooretheen <0,2      24 262 500 24 
chloroform <0,2      6,0 203 400 6,0 
vinylchloride <0,2 



a
     0,01 2,5 5,0 0,20 



tribroommethaan <0,2        630 2,0 
 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <50      50 325 600 100 



 
Monstercode en monstertraject 
1
  B1 (205-305) 



 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 
2012. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 



interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 



interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 



--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 



-  niet geanalyseerd 



#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 



3190 versie 3,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), 



maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 



b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de 



AS3000 rapportagegrens-eis. 
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1 INLEIDING 



 



In opdracht van de heer Van den Berg, via Donkers bouwkundig tekenburo, is een akoestisch onderzoek 



wegverkeerslawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde nieuwbouw van een woning op de locatie 



Oude Rips ong. te De Rips, gemeente Gemert-Bakel. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende 



bestemmingsplan. Het onderzoek dient derhalve te worden uitgevoerd in het kader van een bestemmings-



planwijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor de betreffende 



locatie.  



 



In onderhavige rapportage is deze zogenaamde “Nieuwe situatie” getoetst aan de normstelling van de Wet 



geluidhinder (Wgh) en er is aangegeven wat de consequenties zijn. Tevens is voor deze “Nieuwe situatie” 



bepaald wat de cumulatieve geluidbelasting ter hoogte van het nieuwbouwproject is, zodat bezien kan 



worden of extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn. 



 



De aspecten railverkeerslawaai, luchtverkeerslawaai en industrielawaai zijn in het onderhavige onderzoek 



niet beschouwd. 
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2 UITGANGSPUNTEN 



 



2.1 Locatiegegevens 



Het plangebied is gelegen in het stedelijk gebied van de kern De Rips. In bijlage 1 is een situatietekening 



van het plangebied opgenomen.  



 



Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de wegen Ripsestraat en 



Oploseweg. Het plan is tevens gelegen aan en in de nabijheid van enkele 30 km/uur wegen. Dit type weg 



vormt een afwijkende categorie binnen de Wet geluidhinder. Formeel kan voor deze wegen geen hogere 



grenswaarde worden aangevraagd of verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. In het kader 



van een goede ruimtelijke ordening moet echter wel beoordeeld worden of de geluidbelasting op de gevels 



van nieuw te bouwen woningen nabij een 30 km/uur weg voldoet aan de voorkeursgrenswaarde voor 



wegverkeerslawaai van 48 dB. Derhalve zijn de wegen Oude Rips en Blaarpeelweg in het onderhavige 



akoestisch onderzoek alsnog getoetst aan de voorkeursgrenswaarde.   



 



2.2 Gegevens wegverkeer 



De verkeersgegevens van de bovengenoemde wegen zijn verstrekt door mevrouw Steijaert van de 



gemeente Gemert-Bakel. Van de Oploseweg en Ripsestraat (verlengde van elkaar) zijn etmaalintensiteiten 



(2020) uit het SRE-verkeersmodel verstrekt. De verkregen etmaalintensiteiten zijn met 2% per jaar 



opgehoogd (autonome groei) tot het maatgevende jaar 2024.  



 



Zowel een inschatting van de etmaalintensiteiten (2024) op de twee 30 km/uur wegen als de verdeling van 



lichte, middelzware en zware motorvoertuigen over dag-, avond- en nachtperiode van alle beschouwde 



wegen is in samenspraak met de gemeente vastgesteld. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van het door het 



ministerie van VROM uitgegeven rapport “bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet 



Geluidhinder”, GF-DR-35-01. De vier wegen zijn hierbij als een “stedelijke” weg met iets meer zwaar 



verkeer beschouwd.  



 



Alle verstrekte verkeersgegevens worden weergegeven in bijlage 2. De verkeersinvoergegevens inclusief 



de maximum snelheid en wegdektype worden gepresenteerd in navolgende tabellen 2.1 tot en met 2.4.  



 



Tabel 2.1: gegevens wegverkeer Oploseweg 



Oploseweg 



maximum snelheid: 50 km/uur (binnen de kom) en 80 km/uur (buiten de kom) 



wegdek: asfalt (referentiewegdek) 



jaar: 2020 etmaalintensiteit: 4450 mvt. 



jaar: 2024 etmaalintensiteit: 4817 mvt. 



 dag avond nacht 



gemiddeld per uur (%) 6,50 3,50 1,00 



lichte mvt. (%) 85,00 85,00 85,00 



middelzware mvt. (%) 10,00 10,00 10,00 



zware mvt. (%) 5,00 5,00 5,00 
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Tabel 2.2: gegevens wegverkeer Ripsestraat 



Ripsestraat 



maximum snelheid: 50 km/uur 



wegdek: asfalt (referentiewegdek) 



jaar: 2020 etmaalintensiteit: 4450 mvt. 



jaar: 2024 etmaalintensiteit: 4817 mvt. 



 dag avond nacht 



gemiddeld per uur (%) 6,50 3,50 1,00 



lichte mvt. (%) 85,00 85,00 85,00 



middelzware mvt. (%) 10,00 10,00 10,00 



zware mvt. (%) 5,00 5,00 5,00 



 



 



Tabel 2.3: gegevens wegverkeer Oude Rips 



Oude Rips 



maximum snelheid: 30 km/uur 



wegdek: asfalt (referentiewegdek) 



jaar: 2024 etmaalintensiteit: 250 mvt. 



 dag avond nacht 



gemiddeld per uur (%) 6,50 3,50 1,00 



lichte mvt. (%) 85,00 85,00 85,00 



middelzware mvt. (%) 10,00 10,00 10,00 



zware mvt. (%) 5,00 5,00 5,00 



 



 



Tabel 2.4: gegevens wegverkeer Blaarpeelweg 



Blaarpeelweg 



maximum snelheid: 30 km/uur 



wegdek: klinkers (elementenverharding in keperverband) 



jaar: 2024 etmaalintensiteit: 750 mvt. 



 dag avond nacht 



gemiddeld per uur (%) 6,50 3,50 1,00 



lichte mvt. (%) 85,00 85,00 85,00 



middelzware mvt. (%) 10,00 10,00 10,00 



zware mvt. (%) 5,00 5,00 5,00 



 



2.3 Modellering 



Als maatgevende toetshoogte voor de begane grond van de nieuwe woning is 1,5 meter boven maaiveld 



aangehouden. Voor de eerste en tweede verdieping is 4,5 en 7,5 meter gehanteerd. Voor alle punten is 



gerekend met invallend geluid.  



 



In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 1,00 (akoestisch zacht) aangehouden met 



uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden. De ingevoerde bodemgebieden zijn als akoestisch hard 



(bodemfactor 0,00) gemodelleerd.  
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Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie te worden toegepast. Er zijn tevens geen 



akoestisch relevante kruispunten of rotondes in de directe omgeving van het bouwplan aanwezig. 



 



Voor de Oploseweg geldt dat er ter plaatse van de komgrens een verkeersdrempel is gelegen. Deze 



drempel is als obstakel ingevoerd zodat er met een optrekcorrectie wordt gerekend.  
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3 WET- EN REGELGEVING 



 



3.1 Berekeningsmethode 



De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II” zoals deze is beschreven 



in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 



 



De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaai zijn weergegeven in bijlage 3. Een 



grafische weergave van deze invoergegevens is weergegeven in bijlage 4.  



 



3.2 Randvoorwaarden Wet geluidhinder 



3.2.1 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 vanwege 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 omgevingslawaai (PbEG L 189). 



3.2.2 Geluidzones 



Volgens de Wet geluidhinder hebben wegen een zone die zich aan weerszijden van de weg uitstrekt vanaf 



de as van de weg (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten 



de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van: 



• ligging binnen een woonerf; 



• een maximum snelheid van 30 km/uur. 



 



In tabel 3.1 is de breedte van de geluidzones weergegeven. 



 



Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs wegen 



soort gebied aantal rijstroken 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 



3.2.3 Artikel 110g 



Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de 



geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs 



is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting van de gevel van woningen of van 



andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige terreinen op het resultaat een door 



hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast. 
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Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek: 



• 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of 



meer bedraagt; 



• 5 dB voor de overige wegen. 



3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 



Binnen de Wet geluidhinder is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging van het 



bouwplan. 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 het 



gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs 



een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 



verkeerstekens 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 bedoeld in het 



Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 



3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012) 



Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor 



wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten 



van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende: 



• bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de 



representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in 



mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III bij deze regeling; 



• in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief 



te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit 



een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen: 



a. Zeer Open Asfalt Beton; 



b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt 



Beton fijn; 



c. uitgeborsteld beton; 



d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; 



e. oppervlakbewerking. 



3.2.6 Normen geluidbelasting 



Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting 



in zogenaamde “Nieuwe situaties” (er dient een ruimtelijke procedure 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 onderhavige 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 verlenen indien maatregelen 



gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, op 



overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 



landschappelijke of financiële aard. In navolgende tabellen 3.2 en 3.3 worden de normen uit de Wet 



geluidhinder weergegeven. 
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Tabel 3.2: normen geluidbelasting in stedelijk gebied 



normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied 



voorkeursgrenswaarde 48 dB 



maximale ontheffingswaarde 63 dB 



maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw 68 dB 



 



Tabel 3.3: normen geluidbelasting in buitenstedelijk gebied 



normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied 



voorkeursgrenswaarde 48 dB 



maximale ontheffingswaarde 53 dB 



maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning 58 dB 



maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom 58 dB 



maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom,  binnen de zone 



langs een autoweg of autosnelweg 



63 dB 
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4 BEREKENING EN TOETSING GELUIDBELASTING 



 



4.1 Rekenresultaten en toetsing geluidbelasting wegverkeerslawaai  



In bijlage 5 zijn de berekeningsresultaten van de toetspunten opgenomen. In de navolgende tabellen 4.1 tot 



en met 4.4 zijn de rekenresultaten samengevat weergegeven. 



 



Tabel 4.1: overzicht geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Oploseweg 



toetspunt toetshoogte 



(m) 



geluidbelasting 



excl. artikel 110g 



Wet geluidhinder 



(dB) 



geluidbelasting 



incl. artikel 110g Wet 



geluidhinder 



(dB) 



voorkeurs- 



grenswaarde 



(dB) 



maximale 



ontheffings-



waarde 



(dB) 



alle alle ≤53 ≤48 48 63 



 



 



Tabel 4.2: overzicht geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Ripsestraat 



toetspunt toetshoogte 



(m) 



geluidbelasting 



excl. artikel 110g 



Wet geluidhinder 



(dB) 



geluidbelasting 



incl. artikel 110g Wet 



geluidhinder 



(dB) 



voorkeurs- 



grenswaarde 



(dB) 



maximale 



ontheffings-



waarde 



(dB) 



alle alle ≤53 ≤48 48 63 



 



 



Tabel 4.3: overzicht geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Oude Rips (30 km/uur) 



toetspunt toetshoogte 



(m) 



geluidbelasting 



excl. artikel 110g 



Wet geluidhinder 



(dB) 



geluidbelasting 



incl. artikel 110g Wet 



geluidhinder 



(dB) 



voorkeurs- 



grenswaarde 



(dB) 



maximale 



ontheffings-



waarde 



(dB) 



alle alle ≤53 ≤48 48 n.v.t. 



 



 



Tabel 4.4: overzicht geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Blaarpeelweg (30 km/uur) 



toetspunt toetshoogte 



(m) 



geluidbelasting 



excl. artikel 110g 



Wet geluidhinder 



(dB) 



geluidbelasting 



incl. artikel 110g Wet 



geluidhinder 



(dB) 



voorkeurs- 



grenswaarde 



(dB) 



maximale 



ontheffings-



waarde 



(dB) 



alle alle ≤53 ≤48 48 n.v.t. 



 



Voor de gezoneerde wegen Oploseweg en Ripsestraat en de 30 km/uur wegen Oude Rips en Blaarpeelweg 



geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de voorkeursgrenswaarde van 



48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe woning overschrijdt. 
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4.2 Cumulatieve geluidbelasting  



De cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald indien er sprake is van blootstelling aan meer dan 



één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door verschillende 



geluidbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die 



onderscheiden bronnen wordt overschreden. Conform de Wet geluidhinder dienen voor de cumulatie de 



zoneplichtige wegen en spoorwegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of luchtvaart 



meegenomen te worden.  



 



In de onderhavige situatie hoeft de cumulatieve geluidbelasting derhalve formeel gezien niet te worden 



bepaald. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening en ten behoeve van de bepaling van de 



benodigde geluidwering van de gevels is de cumulatieve geluidbelasting alsnog bepaald. Hierbij zijn alle 



gemodelleerde wegen meegenomen. De correctie artikel 110g Wgh met betrekking tot wegverkeer is niet 



toegepast.  



 



In bijlage 5 zijn de berekeningsresultaten van de cumulatieve geluidbelasting op de gevels van de nieuwe 



woning opgenomen. Een samenvatting van de rekenresultaten is weergegeven in navolgende tabel 4.5. 



 



Tabel 4.5: overzicht gecumuleerde geluidbelasting  



toetspunt toetshoogte 



(m) 



gecumuleerde geluidbelasting 



(dB) 



alle alle ≤53 



 



4.3 Geluidwering gevels (GA;k) 



Volgens het Bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel GA;k voor verblijfsgebieden in 



een woning minimaal de in het vastgestelde hogere-waardenbesluit opgenomen hoogst toelaatbare 



geluidbelasting minus 33 dB te bedragen. Verder wordt ervan uitgegaan dat een gevel bij een normale 



bouwkundige opzet aan de minimaal vereiste GA;k van 20 dB voldoet, waardoor er bij een geluidbelasting 



die groter is dan 53 dB een aanvullend onderzoek nodig is ter bepaling van de geluidwering van de gevel.  



 



Bij de bepaling van de GA;k mag voor de hoogst toelaatbare geluidbelasting worden uitgegaan van de 



laagste waarde van: 



• de vastgestelde hogere waarde, of; 



• de opnieuw berekende geluidbelasting (bijvoorbeeld door rekening te houden met de daadwerkelijke 



invulling van het plangebied). Deze geluidbelasting wordt conform artikel 110d van de Wet 



geluidhinder berekend met het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 



 



Uit het voorgaande blijkt dat een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet 



aan de orde is (zowel formeel gezien als ter waarborging van een goed woon- en leefklimaat).  
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 



 



In opdracht van de heer Van den Berg, via Donkers bouwkundig tekenburo, is een akoestisch onderzoek 



wegverkeerslawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde nieuwbouw van een woning op de locatie 



Oude Rips ong. te De Rips, gemeente Gemert-Bakel. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende 



bestemmingsplan. Het onderzoek dient derhalve te worden uitgevoerd in het kader van een bestemmings-



planwijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor de betreffende 



locatie.  



 



Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de wegen Ripsestraat en 



Oploseweg. Het plan is tevens gelegen aan en in de nabijheid van enkele 30 km/uur wegen. Dit type weg 



vormt een afwijkende categorie binnen de Wet geluidhinder. Formeel kan voor deze wegen geen hogere 



grenswaarde worden aangevraagd of verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. In het kader 



van een goede ruimtelijke ordening moet echter wel beoordeeld worden of de geluidbelasting op de gevels 



van nieuw te bouwen woningen nabij een 30 km/uur weg voldoet aan de voorkeursgrenswaarde voor 



wegverkeerslawaai van 48 dB. Derhalve zijn de wegen Oude Rips en Blaarpeelweg in het onderhavige 



akoestisch onderzoek alsnog getoetst aan de voorkeursgrenswaarde.   



 



Voor de gezoneerde wegen Oploseweg en Ripsestraat en de 30 km/uur wegen Oude Rips en Blaarpeelweg 



geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de voorkeursgrenswaarde van 



48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe woning overschrijdt. Een procedure hogere grenswaarde is 



derhalve niet aan de orde.  



 



Ter bepaling van de geluidwering van de gevel (Bouwbesluit 2012) dient de gecumuleerde geluidbelasting 



te worden berekend. Hiertoe mag geen correctie artikel 110g Wgh worden toegepast. Aangezien de 



cumulatieve geluidbelasting (van alle beschouwde wegen) op de gevels van de nieuwe woning niet hoger is 



dan 53 dB hoeft er geen nader onderzoek te worden uitgevoerd ter bepaling van de geluidwering van de 



gevels. Bij toepassing van standaard geluidwerende materialen en maatregelen is een binnenniveau van 



33 dB gewaarborgd en is er dus te allen tijde sprake van een goed woon- en leefklimaat. Bovendien blijkt 



uit het akoestisch onderzoek dat de woning behalve over geluidluwe gevels tevens beschikt over een 



geluidluwe buitenruimte.  
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Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming van Donkers Bouwkundig Tekenburo niet worden gereproduceerd, noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.



bouwkundig tekenburodonkers
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Oude rips ongenummerd, De Rips



Dhr. D. v.d. Berg
Patrijsstraat 25
5764 RS, De Rips



06 - 48486036
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\140968_Berg-de-rips-IP-22042014.pln
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1



Robert van de Voort



Van: Steijaert, Elice <elice.steijaert@gemert-bakel.nl>



Verzonden: maandag 12 mei 2014 12:04



Aan: Robert van de Voort



Onderwerp: RE: aanvraag verkeersgegevens



Bijlagen: 20130120 SRE Verkeersmodel 3.0 situatie2010_Gemert-Bakel.pdf; 20130120 SRE 



Verkeersmodel 3.0 prognose2020_Gemert-Bakel.pdf



Beste meneer van de Voort, 
 
Ik heb uw verzoek ontvangen en hieronder vindt u in rood mijn reactie. 
 
Als u nog vragen of opmerkingen heeft dan hoor ik het graag! 
 
Met vriendelijke groet,  



  



Elice Steijaert  
Beleidsmedewerker Openbaar Beheer 
0492-37 85 00 | elice.steijaert@gemert-bakel.nl  
www.gemert-bakel.nl | @gemGemertBakel  
aanwezig maandag, di-ochtend, donderdag en vrijdag 
 
 
 



Van: Robert van de Voort [mailto:robert@tritium.nl]  



Verzonden: dinsdag 6 mei 2014 9:13 
Aan: Steijaert, Elice 



Onderwerp: aanvraag verkeersgegevens 



 



Geachte mevrouw Steijaert, beste Elice, 



 



Voor het juist uitvoeren van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai voor de locatie Oude Rips ong. (hoek 
Oploseweg 1) te De Rips zijn wij op zoek naar verkeersgegevens van de volgende wegen:  
 
• Oploseweg/Ripsestraat; maximum snelheid is 50 km/u.  Wegdektype: asfalt. Verkeersgegevens zie SRE-model 



(bijgevoegd). Hieruit blijkt de intensiteit in 2010 van 2x1950mvt/etm. De intensiteit prognose: intensiteit 
2210+2240 /etmaal. Helaas heb ik geen gespecificeerde gegevens over de verdeling in type voertuig of periode.  



• Oude Rips; maximum snelheid is 30 km/u. Wegdektype: asfalt 
• Blaarpeelweg. maximum snelheid is 30 km/u. Wegdektype: klinkers 
Er zijn geen obstakels in de omgeving van de locatie aanwezig.  



 
Van deze wegen zouden we graag de volgende gegevens ontvangen: 
 
- maximum snelheid; 
- evt. obstakels (verkeerslicht, drempels, rotonde etc.); 
- verdeling lichte, middelzware en zware voertuigen over de dag-, avond- en nachtperiode; 
- etmaalintensiteiten; 
- wegdektype; 
- ophogingspercentage telgegevens naar het maatgevende jaar 2024 of prognose etmaalintensiteit in 2024. 
 
Laat me s.v.p. maar even iets weten indien er vragen en/of onduidelijkheden zijn.  
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Robert van de Voort



Van: Steijaert, Elice <elice.steijaert@gemert-bakel.nl>



Verzonden: woensdag 14 mei 2014 11:12



Aan: Robert van de Voort



Onderwerp: RE: aanvraag verkeersgegevens



Beste Robert, 
 
De aannames kan ik me voorstellen behalve de etmaalintensiteit van de Blaarpeelweg en het percentage 
zwaar verkeer op de Blaarpeelweg en de Oude Rips. De etmaalintensiteit voor de Blaarpeelweg  zou ik 
houden op 750mvt/etmaal. De percentages zwaar verkeer zou ik niet hoger maken dan 5%. Dit gebaseerd 
op het kleine aantal bedrijven dat er zit. Het zijn beiden ook geen doorgaande wegen of ontsluitingswegen 
voor andere delen van De Rips. 
 
Succes. 
 
Met vriendelijke groet,  



  



Elice Steijaert  
Beleidsmedewerker Openbaar Beheer 
0492-37 85 00 | elice.steijaert@gemert-bakel.nl  
www.gemert-bakel.nl | @gemGemertBakel  
aanwezig maandag, di-ochtend, donderdag en vrijdag 
 
 
 



Van: Robert van de Voort [mailto:robert@tritium.nl]  



Verzonden: maandag 12 mei 2014 15:01 



Aan: Steijaert, Elice 
Onderwerp: RE: aanvraag verkeersgegevens 



 



Beste Elice, 



 



Ik heb je zojuist proberen te bellen, maar ik begreep dat je de gehele middag in overleg bent. Voor de Oploseweg en 



Ripsestraat kan ik de intensiteiten uit het model (2020) halen en vervolgens nog met 2% per jaar (autonome groei) 



ophogen tot het maatgevende jaar 2024. Voor de verdeling stel ik voor om het onderstaande aan te houden. 



Uiteraard tenzij je een beter voorstel hebt. 



 



  % dag % avond % nacht 



  6,50 3,50 1,00 



licht 86,00 86,00 86,00 



middel 10,00 10,00 10,00 



zwaar 4,00 4,00 4,00 



 



Voor de wegen Oude Rips en Blaarpeelweg wil ik worst-case de volgende verdeling aanhouden:  



 



  % dag % avond % nacht 



  6,40 3,70 1,10 



licht 76,30 77,00 69,10 



middel 11,00 10,00 9,90 
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zwaar 12,70 13,00 21,00 



 



Heb ik alleen nog een inschatting van de etmaalintensiteiten op deze twee wegen nodig (staan niet in 



verkeersmodel). De Oude Rips is volgens mij doodlopend met niet al te veel woningen en/of bedrijven eraan. Ik wil 



derhalve voorstellen om hier worst-case uit te gaan van een etmaalintensiteit van 250 motorvoertuigen (2024). 



Voor de Blaarpeelweg stel ik voor om uit te gaan van 1500 motorvoertuigen (2024) per etmaal. 



 



Graag verneem ik of mijn aannamen akkoord zijn. 



 



Alvast bedankt!!!   



 



Met vriendelijke groet, 



Robert 



 



Tritium Advies BV 



ir. R.A.C. (Robert) van de Voort 



Projectleider geluid & bouwfysica en RO 
  



doorkiesnummer
  



 e-mail 
  



 profiel 
  



040.29 07 375  robert@tritium.nl  Linked 
  



   



Adviseurs in Bouwen, Milieu en Veiligheid  
  



TRITIUM NUENEN  »



  



 TRITIUM PRINSENBEEK  »



  



 TRITIUM NEER  »



  



 TRITIUM ARKEL  »



Gulberg 35  Groenstraat 27  Steeg 27  Vlietskade 1509 



5674 TE Nuenen  4841 BA Prinsenbeek  6086 EJ Neer  4241 WH Arkel 



T. 040.29 51 951  T. 076.54 29 564  T. 0475.49 81 50  T. 0183.71 20 80 
  



Op dit e-mail bericht is een disclaimer van toepassing. 



���� Denk a.u.b. aan het milieu voordat u dit bericht print. 



      



 



 



Van: Steijaert, Elice [
mailto:elice.steijaert@gemert-bakel.nl



]  



Verzonden: maandag 12 mei 2014 12:04 



Aan: Robert van de Voort 
Onderwerp: RE: aanvraag verkeersgegevens 



 



Beste meneer van de Voort, 
 
Ik heb uw verzoek ontvangen en hieronder vindt u in rood mijn reactie. 
 
Als u nog vragen of opmerkingen heeft dan hoor ik het graag! 
 
Met vriendelijke groet,  



  



Elice Steijaert  
Beleidsmedewerker Openbaar Beheer 
0492-37 85 00 | 



elice.steijaert@gemert-bakel.nl   
www.gemert-bakel.nl | @gemGemertBakel  



aanwezig maandag, di-ochtend, donderdag en vrijdag 
 
 











 
   



 



 



BIJLAGE 3 
 











1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model



Model eigenschap



Omschrijving eerste model



Verantwoordelijke rvdv



Rekenmethode RMW-2012



Aangemaakt door rvdv op 5-5-2014



Laatst ingezien door rvdv op 15-5-2014



Model aangemaakt met Geomilieu V2.40



Standaard maaiveldhoogte 0



Rekenhoogte contouren 4



Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten



Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten



Standaard bodemfactor 1,00



Zichthoek [grd] 2



Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse



Meteorologische correctie Conform standaard



C0 waarde 3,50



Maximum aantal reflecties 1



Reflectie in woonwijkschermen Ja



Aandachtsgebied --



Max. refl.afstand van bron --



Max. refl.afstand van rekenpunt --



Luchtdemping Conform standaard



Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00



15-5-2014 9:40:29Geomilieu V2.40











1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai



Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. Bf



b01 hard bodemgebied 0,00



b02 hard bodemgebied 0,00



b03 hard bodemgebied 0,00



b04 hard bodemgebied 0,00



b05 hard bodemgebied 0,00



b06 hard bodemgebied 0,00



b07 hard bodemgebied 0,00



b08 hard bodemgebied 0,00



b09 hard bodemgebied 0,00
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai



Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp



geb 01 nieuwe woning     9,00      0,00 0 dB



geb 02 garage     5,00      0,00 0 dB



geb 03 gebouw     9,00      0,00 0 dB



geb 04 gebouw     5,00      0,00 0 dB



geb 05 gebouw     5,00      0,00 0 dB



geb 06 gebouw     9,00      0,00 0 dB



geb 07 gebouw     9,00      0,00 0 dB



geb 08 gebouw     9,00      0,00 0 dB



geb 09 gebouw     9,00      0,00 0 dB



geb 10 gebouw     9,00      0,00 0 dB



geb 11 gebouw     9,00      0,00 0 dB
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai



Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef.



h1 komgrens      0,00      0,00 Relatief
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai



Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. Lengte



obst1 drempel            25,96



15-5-2014 9:44:30Geomilieu V2.40











1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai



Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. Type Hbron Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)



w1 Oude Rips Verdeling   0,75  0 Referentiewegdek W0  30  30  30    250,00   6,50   3,50



w2 Blaarpeelweg Verdeling   0,75  0 Elementenverharding in keperverband W9a  30  30  30    750,00   6,50   3,50



w3 Ripsestraat Verdeling   0,75  0 Referentiewegdek W0  50  50  50   4817,00   6,50   3,50



w4a Oploseweg (binnen de kom) Verdeling   0,75  0 Referentiewegdek W0  50  50  50   4817,00   6,50   3,50



w4b Oploseweg (buiten de kom) Verdeling   0,75  0 Referentiewegdek W0  80  80  80   4817,00   6,50   3,50
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai



Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)



w1   1,00  85,00  85,00  85,00  10,00  10,00  10,00   5,00   5,00   5,00



w2   1,00  85,00  85,00  85,00  10,00  10,00  10,00   5,00   5,00   5,00



w3   1,00  85,00  85,00  85,00  10,00  10,00  10,00   5,00   5,00   5,00



w4a   1,00  85,00  85,00  85,00  10,00  10,00  10,00   5,00   5,00   5,00



w4b   1,00  85,00  85,00  85,00  10,00  10,00  10,00   5,00   5,00   5,00
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai



Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel



t01 toetspunt 1      0,00      1,50      4,50      7,50 -- Ja



t02 toetspunt 2      0,00      1,50      4,50      7,50 -- Ja



t03 toetspunt 3      0,00      1,50      4,50      7,50 -- Ja



t04 toetspunt 4      0,00      1,50      4,50      7,50 -- Ja



t05 toetspunt 5      0,00      1,50      4,50      7,50 -- Ja



t06 toetspunt 6      0,00      1,50      4,50      7,50 -- Ja
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 4Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V2.40
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Grafische weergave invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai
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bijlage 4



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V2.40
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Grafische weergave invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai
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bijlage 4



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V2.40
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model



LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Rips
Groepsreductie: Ja



Naam



Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden



t01_A toetspunt 1 1,50 36,5 33,8 28,3 37,6



t01_B toetspunt 1 4,50 37,5 34,8 29,4 38,6



t01_C toetspunt 1 7,50 37,5 34,8 29,4 38,7



t02_A toetspunt 2 1,50 36,7 34,0 28,6 37,8



t02_B toetspunt 2 4,50 37,6 34,9 29,5 38,8



t02_C toetspunt 2 7,50 37,6 34,9 29,5 38,8



t03_A toetspunt 3 1,50 31,8 29,1 23,7 33,0



t03_B toetspunt 3 4,50 33,3 30,6 25,2 34,4



t03_C toetspunt 3 7,50 33,5 30,8 25,3 34,6



t04_A toetspunt 4 1,50 32,6 29,9 24,5 33,7



t04_B toetspunt 4 4,50 34,1 31,4 26,0 35,2



t04_C toetspunt 4 7,50 33,2 30,5 25,0 34,3



t05_A toetspunt 5 1,50 -6,8 -9,5 -14,9 -5,6



t05_B toetspunt 5 4,50 -3,0 -5,7 -11,2 -1,9



t05_C toetspunt 5 7,50 -- -- -- --



t06_A toetspunt 6 1,50 18,4 15,7 10,2 19,5



t06_B toetspunt 6 4,50 20,5 17,8 12,3 21,6



t06_C toetspunt 6 7,50 -- -- -- --



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model



LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oploseweg
Groepsreductie: Ja



Naam



Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden



t01_A toetspunt 1 1,50 36,0 33,3 27,9 37,1



t01_B toetspunt 1 4,50 37,6 34,9 29,5 38,7



t01_C toetspunt 1 7,50 38,5 35,8 30,4 39,7



t02_A toetspunt 2 1,50 37,2 34,6 29,1 38,4



t02_B toetspunt 2 4,50 38,9 36,2 30,7 40,0



t02_C toetspunt 2 7,50 39,6 36,9 31,5 40,7



t03_A toetspunt 3 1,50 32,0 29,3 23,8 33,1



t03_B toetspunt 3 4,50 33,4 30,7 25,3 34,6



t03_C toetspunt 3 7,50 35,1 32,4 26,9 36,2



t04_A toetspunt 4 1,50 38,4 35,7 30,3 39,6



t04_B toetspunt 4 4,50 40,9 38,2 32,8 42,0



t04_C toetspunt 4 7,50 44,6 41,9 36,5 45,8



t05_A toetspunt 5 1,50 38,4 35,7 30,3 39,5



t05_B toetspunt 5 4,50 40,2 37,5 32,1 41,3



t05_C toetspunt 5 7,50 43,1 40,4 35,0 44,3



t06_A toetspunt 6 1,50 33,1 30,4 24,9 34,2



t06_B toetspunt 6 4,50 36,9 34,2 28,8 38,0



t06_C toetspunt 6 7,50 43,5 40,8 35,3 44,6



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model



LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ripsestraat
Groepsreductie: Ja



Naam



Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden



t01_A toetspunt 1 1,50 39,0 36,3 30,9 40,2



t01_B toetspunt 1 4,50 40,5 37,8 32,4 41,6



t01_C toetspunt 1 7,50 41,5 38,8 33,4 42,6



t02_A toetspunt 2 1,50 39,5 36,8 31,4 40,6



t02_B toetspunt 2 4,50 41,1 38,4 32,9 42,2



t02_C toetspunt 2 7,50 42,0 39,3 33,9 43,1



t03_A toetspunt 3 1,50 -- -- -- --



t03_B toetspunt 3 4,50 -- -- -- --



t03_C toetspunt 3 7,50 -- -- -- --



t04_A toetspunt 4 1,50 40,2 37,6 32,1 41,4



t04_B toetspunt 4 4,50 41,8 39,1 33,7 42,9



t04_C toetspunt 4 7,50 41,9 39,2 33,8 43,0



t05_A toetspunt 5 1,50 -- -- -- --



t05_B toetspunt 5 4,50 -- -- -- --



t05_C toetspunt 5 7,50 -- -- -- --



t06_A toetspunt 6 1,50 32,6 29,9 24,4 33,7



t06_B toetspunt 6 4,50 34,3 31,6 26,1 35,4



t06_C toetspunt 6 7,50 -- -- -- --



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model



LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blaarpeelweg
Groepsreductie: Ja



Naam



Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden



t01_A toetspunt 1 1,50 30,9 28,2 22,8 32,0



t01_B toetspunt 1 4,50 33,0 30,3 24,8 34,1



t01_C toetspunt 1 7,50 34,0 31,3 25,9 35,1



t02_A toetspunt 2 1,50 31,5 28,8 23,4 32,6



t02_B toetspunt 2 4,50 33,5 30,8 25,4 34,6



t02_C toetspunt 2 7,50 34,6 31,9 26,4 35,7



t03_A toetspunt 3 1,50 -- -- -- --



t03_B toetspunt 3 4,50 -- -- -- --



t03_C toetspunt 3 7,50 -- -- -- --



t04_A toetspunt 4 1,50 31,1 28,4 22,9 32,2



t04_B toetspunt 4 4,50 33,0 30,3 24,9 34,2



t04_C toetspunt 4 7,50 34,2 31,5 26,1 35,4



t05_A toetspunt 5 1,50 13,8 11,2 5,7 15,0



t05_B toetspunt 5 4,50 17,3 14,6 9,2 18,5



t05_C toetspunt 5 7,50 21,1 18,4 12,9 22,2



t06_A toetspunt 6 1,50 17,8 15,1 9,7 18,9



t06_B toetspunt 6 4,50 21,8 19,2 13,7 23,0



t06_C toetspunt 6 7,50 24,3 21,7 16,2 25,5



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model



LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee



Naam



Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden



t01_A toetspunt 1 1,50 47,5 44,8 39,3 48,6



t01_B toetspunt 1 4,50 48,9 46,2 40,8 50,0



t01_C toetspunt 1 7,50 49,7 47,0 41,6 50,8



t02_A toetspunt 2 1,50 48,1 45,4 40,0 49,2



t02_B toetspunt 2 4,50 49,6 46,9 41,4 50,7



t02_C toetspunt 2 7,50 50,3 47,6 42,1 51,4



t03_A toetspunt 3 1,50 39,9 37,2 31,8 41,0



t03_B toetspunt 3 4,50 41,4 38,7 33,3 42,5



t03_C toetspunt 3 7,50 42,3 39,7 34,2 43,5



t04_A toetspunt 4 1,50 48,1 45,5 40,0 49,3



t04_B toetspunt 4 4,50 50,1 47,4 41,9 51,2



t04_C toetspunt 4 7,50 51,9 49,2 43,8 53,1



t05_A toetspunt 5 1,50 43,4 40,7 35,3 44,6



t05_B toetspunt 5 4,50 45,2 42,5 37,1 46,4



t05_C toetspunt 5 7,50 48,2 45,5 40,0 49,3



t06_A toetspunt 6 1,50 41,0 38,3 32,8 42,1



t06_B toetspunt 6 4,50 43,9 41,2 35,8 45,1



t06_C toetspunt 6 7,50 48,5 45,8 40,4 49,7



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 5  HNO-tool 
 
 



  Toelichting  
Herziening bestemmingsplan Bakel, Milheeze en De Rips, 



Oude Rips ong. De Rips 











Pagina 1



Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen
Compenserende berging voor nieuw verhard gebied



Algemeen



Naam project Oude Rips ong. De Rips



Contactpersoon initiatiefnemer De heer Van den Berg



Contactpersoon waterschap -



Datum 22-05-2014



Kenmerken projectgebied



Bestaand verhard oppervlak 0 m2



Toekomstig verhard oppervlak 330 m2



Afvoercoëfficiënt projectgebied 0.67 l/s/ha



Infiltratiesnelheid 1 m/dag



GHG -0.6 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%



16 m3



Extra volume hemelwater



T100+10%



5 m3



Talud 0.5 1:x



Lengte 4 m



Hoogte 0.6 m



Breedte 5 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/








Bijlage 6  Rapportage quick scan flora en fauna 
 



PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  Toelichting  
Herziening bestemmingsplan Bakel, Milheeze en De Rips, 



Oude Rips ong. De Rips 








			2014-07-01 toelichting bestemmingsplan Oude Rips ong. te De Rips (3)


			Inhoud


			1. Inleiding


			1.1 Algemeen


			1.2 Ligging en begrenzing plangebied


			1.3 Opbouw bestemmingsplan





			2.  Planbeschrijving


			2.1 Bestaande situatie


			2.2 Gewenste situatie


			2.3 Ruimtelijk stedenbouwkundige uitwerking





			3.  Beleidskader


			3.1 Provinciaal beleid


			3.1.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant


			3.1.2 Verordening ruimte 2014





			3.2 Gemeentelijk beleid


			3.2.1 Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2010-2020


			3.2.2  Woonvisie 2009-2015


			3.2.3 Afwegingskader woningbouw kernranden en buitengebied gemeente Gemert-Bakel


			3.2.4 Bestemmingsplan “Bakel, Milheeze en De Rips”








			4.  Ruimtelijke aspecten


			4.1 Natuur


			4.2 Flora en Fauna


			4.3 Landschappelijke waarden


			4.4 Cultuurhistorie en archeologie


			4.4.1 Cultuurhistorische waarden


			4.4.2 Archeologische waarden





			4.5 Parkeren en ontsluiting


			4.5.1 Parkeren


			4.5.2 Ontsluiting








			5.  Milieuaspecten


			5.1 Bodem


			5.2 Water


			5.3 Geurhinder


			5.3.1 Beoordeling belangen veehouderijen (voorgrondbelasting)


			5.3.2 Beoordeling woon- en leefklimaat (achtergrondbelasting)





			5.4 Bedrijven en milieuzonering


			5.5 Geluid


			5.5.1 Wegverkeerslawaai


			5.5.2 Industrielawaai





			5.6 Luchtkwaliteit


			5.7 Externe veiligheid





			6.  Waterparagraaf


			6.1 Waterbeleid


			6.2 Oppervlaktewater


			6.3 Grondwater


			6.4 Afvoer hemelwater





			7.  Uitvoerbaarheid


			7.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid


			7.2 Economische uitvoerbaarheid


			7.3 Grondexploitatie





			8.  Juridische verantwoording


			8.1 Algemene opzet


			8.2 Toelichting op de verbeelding


			8.3 Toelichting op de regels








			2014-07-01 bijlagen bij toelichting (3)


			2014-07-01 bijlagen bij toelichting (2)


			bijlage 1 voorwaarden besluit gemeent Gemert-Bakel (tabblad)


			bijlage 1 voorwaarden principebesluit


			page1


			page2


			page3


			page4





			bijlage 2 inrichtingsschets (tabblad)


			bijlage 2 inrichtingsschets


			bijlage 3 rapportage bodemonderzoek (tabblad)


			bijlage 3 Rapportage bodemonderzoek 66763 De Rips rapportage


			bijlage 4 rapportage akoestisch onderzoek (tabblad)


			bijlage 4 Akoestisch onderzoek 1404116RV-01 Oude Rips ong  te De Rips


			bijlage 5 HNO-tool (tabblad)


			Bijlage 5 HNO-tool


			Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen


			Compenserende berging voor nieuw verhard gebied


			Kenmerken projectgebied


			Kenmerken infiltratievoorziening











			bijlage 6 Rapportage quick scan flora en fauna (tabblad)



















Bijlage 6  Rapportage quick scan flora en fauna 
 



PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  Toelichting  
Herziening bestemmingsplan Bakel, Milheeze en De Rips, 



Oude Rips ong. De Rips 








			2014-07-01 toelichting bestemmingsplan Oude Rips ong. te De Rips (3)


			Inhoud


			1. Inleiding


			1.1 Algemeen


			1.2 Ligging en begrenzing plangebied


			1.3 Opbouw bestemmingsplan





			2.  Planbeschrijving


			2.1 Bestaande situatie


			2.2 Gewenste situatie


			2.3 Ruimtelijk stedenbouwkundige uitwerking





			3.  Beleidskader


			3.1 Provinciaal beleid


			3.1.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant


			3.1.2 Verordening ruimte 2014





			3.2 Gemeentelijk beleid


			3.2.1 Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2010-2020


			3.2.2  Woonvisie 2009-2015


			3.2.3 Afwegingskader woningbouw kernranden en buitengebied gemeente Gemert-Bakel


			3.2.4 Bestemmingsplan “Bakel, Milheeze en De Rips”








			4.  Ruimtelijke aspecten


			4.1 Natuur


			4.2 Flora en Fauna


			4.3 Landschappelijke waarden


			4.4 Cultuurhistorie en archeologie


			4.4.1 Cultuurhistorische waarden


			4.4.2 Archeologische waarden





			4.5 Parkeren en ontsluiting


			4.5.1 Parkeren


			4.5.2 Ontsluiting








			5.  Milieuaspecten


			5.1 Bodem


			5.2 Water


			5.3 Geurhinder


			5.3.1 Beoordeling belangen veehouderijen (voorgrondbelasting)


			5.3.2 Beoordeling woon- en leefklimaat (achtergrondbelasting)





			5.4 Bedrijven en milieuzonering


			5.5 Geluid


			5.5.1 Wegverkeerslawaai


			5.5.2 Industrielawaai





			5.6 Luchtkwaliteit


			5.7 Externe veiligheid





			6.  Waterparagraaf


			6.1 Waterbeleid


			6.2 Oppervlaktewater


			6.3 Grondwater


			6.4 Afvoer hemelwater





			7.  Uitvoerbaarheid


			7.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid


			7.2 Economische uitvoerbaarheid


			7.3 Grondexploitatie





			8.  Juridische verantwoording


			8.1 Algemene opzet


			8.2 Toelichting op de verbeelding


			8.3 Toelichting op de regels








			2014-07-01 bijlagen bij toelichting (3)


			2014-07-01 bijlagen bij toelichting (2)


			bijlage 1 voorwaarden besluit gemeent Gemert-Bakel (tabblad)


			bijlage 1 voorwaarden principebesluit


			page1


			page2


			page3


			page4





			bijlage 2 inrichtingsschets (tabblad)


			bijlage 2 inrichtingsschets


			bijlage 3 rapportage bodemonderzoek (tabblad)


			bijlage 3 Rapportage bodemonderzoek 66763 De Rips rapportage


			bijlage 4 rapportage akoestisch onderzoek (tabblad)


			bijlage 4 Akoestisch onderzoek 1404116RV-01 Oude Rips ong  te De Rips


			bijlage 5 HNO-tool (tabblad)


			Bijlage 5 HNO-tool


			Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen


			Compenserende berging voor nieuw verhard gebied


			Kenmerken projectgebied


			Kenmerken infiltratievoorziening











			bijlage 6 Rapportage quick scan flora en fauna (tabblad)



















       
 
 



 
Bestemmingsplan 



 
“Herziening Bakel, Milheeze en De Rips, 



Oude Rips ong. De Rips” 



 
Toelichting  



Herziening bestemmingsplan Bakel, Milheeze en De Rips, 
Oude Rips ong. De Rips 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectlocatie 
Oude Rips ong., De Rips 
 
Omschrijving project 
Toelichting bestemmingsplan “Herziening Bakel, 
Milheeze en De Rips”, Oude Rips ong. De Rips” 
 
Projectnummer 
DN20.RO01 
 
Datum rapportage 
1 juli 2014, versie 02 
 
Opdrachtgever 
De heer Van den Berg 
Patrijsstraat 25 
5764 RS De Rips 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Opgesteld door  
Agron Advies     
Koppelstraat 95   
5741 GB Beek en Donk   
Tel: 0492-347761  
Fax: 0492-347754    
Email: info@agronadvies.nl 
 
Projectleider 
Donkers Bouwkundig Tekenburo 
Den Heikop 6 
5424 SW Elsendorp 
Tel: 0492-352093 
Fax: 0492-359071 
Email: info@donkers-tekenburo.nl 
 
 
 
    



 
Toelichting  



Herziening bestemmingsplan Bakel, Milheeze en De Rips, 
Oude Rips ong. De Rips 











Inhoud 
1. Inleiding 1 
1.1 Algemeen 1 
1.2 Ligging en begrenzing plangebied 1 
1.3 Opbouw bestemmingsplan 3 



2. Planbeschrijving 4 
2.1 Bestaande situatie 4 
2.2 Gewenste situatie 4 
2.3 Ruimtelijk stedenbouwkundige uitwerking 5 



3. Beleidskader 6 
3.1 Provinciaal beleid 6 



3.1.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant 6 
3.1.2 Verordening ruimte 2014 7 



3.2 Gemeentelijk beleid 9 
3.2.1 Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2010-2020 9 
3.2.2 Woonvisie 2009-2015 10 
3.2.3 Afwegingskader woningbouw kernranden en buitengebied gemeente Gemert-Bakel 10 
3.2.4 Bestemmingsplan “Bakel, Milheeze en De Rips” 11 



4. Ruimtelijke aspecten 14 
4.1 Natuur 14 
4.2 Flora en Fauna 14 
4.3 Landschappelijke waarden 16 
4.4 Cultuurhistorie en archeologie 16 



4.4.1 Cultuurhistorische waarden 16 
4.4.2 Archeologische waarden 17 



4.5 Parkeren en ontsluiting 18 
4.5.1 Parkeren 18 
4.5.2 Ontsluiting 18 



5. Milieuaspecten 20 
5.1 Bodem 20 
5.2 Water 21 
5.3 Geurhinder 21 



5.3.1 Beoordeling belangen veehouderijen (voorgrondbelasting) 22 
5.3.2 Beoordeling woon- en leefklimaat (achtergrondbelasting) 23 



5.4 Bedrijven en milieuzonering 24 
5.5 Geluid 25 



5.5.1 Wegverkeerslawaai 25 
5.5.2 Industrielawaai 26 



5.6 Luchtkwaliteit 26 
5.7 Externe veiligheid 27 



6. Waterparagraaf 29 
6.1 Waterbeleid 29 
6.2 Oppervlaktewater 29 
6.3 Grondwater 30 
6.4 Afvoer hemelwater 30 



7. Uitvoerbaarheid 32 
7.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 32 



 
Toelichting  



Herziening bestemmingsplan Bakel, Milheeze en De Rips, 
Oude Rips ong. De Rips 











7.2 Economische uitvoerbaarheid 32 
7.3 Grondexploitatie 32 



8. Juridische verantwoording 33 
8.1 Algemene opzet 33 
8.2 Toelichting op de verbeelding 33 
8.3 Toelichting op de regels 33 
 
Bijlagen 
 
Bijlage 1 Voorwaarden bij principebesluit college burgemeester en wethouders Gemert-Bakel 
Bijlage 2 Inrichtingsschets beoogde situatie 
Bijlage 3 Rapportage bodemonderzoek 
Bijlage 4 Rapportage akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
Bijlage 5 HNO-tool 
Bijlage 6 Rapportage quick scan flora en fauna 



 
Toelichting  



Herziening bestemmingsplan Bakel, Milheeze en De Rips, 
Oude Rips ong. De Rips 











1. Inleiding 
 
1.1 Algemeen 
 
De heer Van den Berg (hierna: de initiatiefnemer) is voornemens een vrijstaande woning op te richten op 
het perceel Oploseweg 1 te De Rips. Hiertoe dient het westelijk deel van het perceel afgesplitst te worden. 
Dit deel van het perceel is gelegen aan de Oude Rips ong. (hierna: het plangebied).  
 
Op het plangebied is het bestemmingsplan “Bakel, Milheeze en De Rips” van de gemeente Gemert-Bakel 
van toepassing. Dit bestemmingsplan is op 5 juli 2012 vastgesteld door de gemeenteraad.  
Het perceel Oude Rips ong. heeft in dit bestemmingsplan de enkelbestemming “Wonen” en maakt 
onderdeel uit van een groter woonbestemmingsvlak. Binnen dit bestemmingsvlak is een aantal woningen 
gesitueerd, die allen zijn aangeduid met een “specifieke bouwaanduiding – vrijstaand 1”. Hierbinnen is de 
bouw van een vrijstaande woning toegestaan.  
 
De realisatie van de nieuwe woning is in strijd met het bestemmingsplan; conform de bouwregels binnen de 
bestemming “Wonen” is het bouwen van een vrijstaande woning enkel toegestaan ter plaatse van de 
aanduiding “specifieke bouwaanduiding – vrijstaand 1”. Om de bouw van de vrijstaande woning mogelijk te 
maken dient een bestemmingsplan te worden opgesteld.  
 
De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Gemert-Bakel voor het wijzigen van de bestemming van het plangebied. De gemeente heeft op 
besloten in principe medewerking te willen verlenen aan dit voornemen middels een 
bestemmingsplanprocedure. Aan de principemedewerking zijn voorwaarden gesteld (zie bijlage 1).  
 
Het plan wordt in de partiële herziening van het bestemmingsplan van oktober 2014 meegenomen.  
 



1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
 
Het plangebied ligt binnen de grenzen van de gemeente Gemert-Bakel en maakt deel uit van de kern De 
Rips. Het plangebied is onderdeel van het perceel Oploseweg 1 dat kadastraal bekend staat als gemeente 
Bakel en Milheeze, sectie A, nummer 2542.  
 
Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de onverharde weg Oude Rips, die begeleid wordt door 
laanbeplanting (groenstrook in eigendom van Stichting het Noord-Brabants Landschap). De Oude Rips 
komt oostelijk uit op de Oploseweg, die de verbindingsweg vormt tussen De Rips en Oploo.  
Oostelijk grenst het plangebied aan het perceel Oploseweg 1. Aan de noord- en westzijde bevinden zich 
ruime percelen met woningen. De omgeving wordt gekenmerkt door een ruime verkaveling.  
 
De volgende figuren laten de ligging van het plangebied zien.  
 
 
 
 
 
  



1 
Toelichting  



Herziening bestemmingsplan Bakel, Milheeze en De Rips, 
Oude Rips ong. De Rips 











 
Figuur 1: Ligging plangebied op topografische kaart 
 



  
Figuur 2: Ligging plangebied in de wijdere omgeving 
 



Plangebied 
Oude Rips ong. 



De Rips  



Kern De Rips  



Kern De Rips  Plangebied 
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Figuur 3: Ligging plangebied 
 
1.3 Opbouw bestemmingsplan 
 
Het voorliggend bestemmingsplan maakt de planologische inpassing mogelijk van de oprichting van een 
vrijstaande woning. 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, 
onderhavige toelichting is van belang als beleidsdocument. 
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Oude Rips ong. 
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2. Planbeschrijving 
 
2.1 Bestaande situatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens een vrijstaande woning op te richten binnen de grenzen van het perceel 
Oploseweg 1 te De Rips. Het plangebied is gelegen aan de Oude Rips.  
Het perceel is momenteel ingericht als tuin behorende bij de woning Oploseweg 1 en heeft de bestemming 
“Wonen”. Hier zijn de regels van het bestemmingsplan “Bakel, Milheeze en De Rips” van toepassing. 
 
Onderstaande figuur toont de bestaande situatie.  
 



 
Figuur 4: Ligging perceel Oploseweg 1 te De Rips 
 



2.2 Gewenste situatie 
 
Voorliggend bestemmingsplan heeft tot doel om de nieuw op te richten woning mogelijk te maken. De 
woning en bijbehorend bijgebouw (gezamenlijke oppervlakte circa 200 m2) worden opgericht op het 
westelijk deel van het perceel Oploseweg 1. Daarnaast wordt een nieuwe inrit aangelegd met een 
oppervlakte van circa 130 m2 (voor onderbouwing aanleg inrit, zie paragraaf 4.5.2). De totale oppervlakte 
van het plangebied bedraagt circa 955 m2. 
 
Woningen mogen alleen worden gebouwd binnen de grenzen van de aanduiding “specifieke 
bouwaanduiding – vrijstaand 1”. Ter plaatse van het plangebied is deze aanduiding niet aangegeven. 
Derhalve dient deze aanduiding middels onderhavig bestemmingsplan aan de locatie van de woning te 
worden toegekend. 
 
Ten behoeve van de opvang van het hemelwater wordt een wadi aangelegd. 
 
De volgende figuur geeft een impressie van de te realiseren woning (zie bijlage 2).  
 



Perceel 
Oploseweg 1 
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Figuur 5: Situatieschets plangebied woning Oude Rips ong. De Rips 
 



2.3 Ruimtelijk stedenbouwkundige uitwerking 
 
De directe omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door een grootschalige verkaveling, waaronder 
het perceel Oploseweg 1. Afsplitsing van het plangebied van dit perceel is acceptabel, uitgaande van de 
verkaveling ter hoogte van het zandpad Oude Rips. In feite vormt dit deel van de bebouwde kom van De 
Rips een soort eiland met kleinere kavels aan de noordwestzijde. Het toevoegen van een woning aan de 
onverharde weg Oude Rips is stedenbouwkundig gezien mogelijk. Gezien de grootte van de kavel dient de 
hoofdmassa minimaal 5 meter uit de zijdelingse perceelsgrenzen te worden gebouwd. 
In het inrichtingsplan dat als bijlage 2 is bijgevoegd, is rekening gehouden met de stedenbouwkundige 
voorwaarden.  
 
 
 
 



Plangebied 
 



Perceel 
Oploseweg 1 



 



5 
Toelichting  



Herziening bestemmingsplan Bakel, Milheeze en De Rips, 
Oude Rips ong. De Rips 











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.  
 
Het plangebied is binnen de structuurvisie gelegen binnen de zone “kerngebied groenblauw” (zie figuur 6).  
 



 



 
Figuur 6: Uitsnede kaart “Structurenkaart” Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant 
 
De groenblauwe structuur omvat de samenhangende gebieden in Noord-Brabant, waaronder de 
ecologische hoofdstructuur, waar natuur- en waterfuncties behouden en ontwikkeld worden (waaronder 
beken, andere waterlopen en bos- en natuurgebieden) . Daarnaast liggen ook gebieden met een andere 
functie (zoals agrarisch of recreatie) binnen de groenblauwe structuur, als die gebieden van belang zijn 
voor de natuur en waterfuncties. 
Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in én buiten natuurgebieden is hier belangrijk. Daarnaast biedt 
de groenblauwe structuur ruimte aan een natuurlijk en robuust watersysteem. 
 
De provincie hanteert binnen deze structuur een drietal perspectieven. Een daarvan is het “kerngebied 
groenblauw”. De kern bestaat uit natuurgebieden in de ecologische hoofdstructuur inclusief de (robuuste) 
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ecologische verbindingszones. Ook belangrijke waterstructuren in Noord-Brabant horen tot het kerngebied. 
De hoofdfunctie is hier behoud en ontwikkeling van het natuur- en watersysteem. 
 
De uitwerking van het beleid ten aanzien van onderhavige ontwikkeling in het buitengebied is opgenomen 
in de Verordening ruimte 2014. Hierin is het plangebied echter niet gelegen binnen de groenblauwe 
structuur (ecologische hoofdstructuur of groenblauwe mantel), maar binnen “bestaand stedelijk gebied” 
(zie paragraaf 3.1.2). Aangezien de Verordening ruimte 2014 in tegenstelling tot de structuurvisie bindende 
regels bevat, wordt bij onderhavige ontwikkeling uitgegaan van de regels behorende bij de structuur 
“bestaand stedelijk gebied”.  
 
De Verordening ruimte 2014 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 2014 
 
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 “bestaand stedelijk gebied”, “kernen landelijk gebied” (zie 
figuur 7 en 8).  
 



 
Figuur 7: Uitsnede kaart “Structuren” Verordening ruimte 2014 
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Figuur 8: Uitsnede kaart “Stedelijk gebied” Verordening ruimte 2014 
 
De woonbuurt waar het plangebied onderdeel van uitmaakt grenst noordelijk en westelijk aan de 
ecologische hoofdstructuur (zie figuur 9).  
 



 
Figuur 9: Uitsnede kaart “Natuur en landschap” Verordening ruimte 2014 
 
De Verordening ruimte 2014 geeft een aantal regels ten aanzien van van wonen binnen stedelijk gebied. 
Hieronder worden de verschillende artikelen aangehaald die betrekking hebben op onderhavig plangebied. 
Per regel wordt aangegeven hoe onderhavige ontwikkeling erbinnen past. 
 
Nieuwbouw van woningen binnen bestaand stedelijk gebied 
In artikel 4.3 van de Verordening ruimte 2014 worden regels gegeven met betrekking tot het bouwen van 
woningen binnen bestaand stedelijk gebied waaraan de toelichting van een bestemmingsplan dat 
nieuwbouw van woningen mogelijk maakt, moet voldoen. 
De provincie verwacht van gemeenten dat zij bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties en de opstelling 
van gemeentelijke ruimtelijke plannen daarvoor rekening houden met de afspraken zoals die zijn gemaakt 
in het regionaal ruimtelijk overleg. In het kader van verantwoording in ruimtelijke plannen gelden deze 
regels als uitgangspunt. 
 
Verantwoord dient te worden de wijze waarop bovenstaande regionale afspraken worden nagekomen. 
Hieruit moet blijken dat de beoogde nieuwbouw zich verhoudt tot de afspraken en tot de beschikbare harde 
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plancapaciteit voor woningbouw (capaciteit voor nieuw te bouwen woningen waarover een gemeente 
beschikt die wordt uitgedrukt in aantallen woningen). 
De afspraken hebben in ieder geval betrekking op de aantallen te bouwen woningen en eventueel de aard 
van de woningen met betrekking tot speciale doelgroepen en woningbouwcategorieën en locaties waaraan 
in regionaal verband de voorkeur worden gegeven. 
 
Door de gemeente Gemert-Bakel heeft regionale afstemming plaatsgevonden en zijn afspraken gemaakt 
over de nieuwbouw van woningen. Dit is vertaald in de woonvisie van de gemeente (zie paragraaf 3.2.2 van 
deze toelichting). De bouw van de woning past binnen de door de gemeente Gemert-Bakel opgestelde 
afspraken met betrekking tot de woningbouw. 
 
Voldaan wordt aan de regels ten aanzien van de nieuwbouw van woningen in bestaand stedelijk gebied. 
 



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. 
 
Binnen de structuurvisie wordt ingezet op een realistisch woningbouwprogramma dat inspeelt op vraag en 
aanbod, de maatschappelijke ontwikkelingen en woningbouwontwikkelingen. Dit programma wordt 
afgestemd binnen de (sub)regio. Nieuwbouw is aanvullend op de bestaande voorraad. In het regionaal 
woningbouwprogramma voor 2010-2020 wordt uitgegaan voor Gemert-Bakel van nieuwbouw  
De planlocatie is gelegen in de zone “stedelijk gebied” waar wonen een van de belangrijkste functies is, zie 
de volgende figuur. Binnen deze zone is de beoogde ontwikkeling mogelijk. 
 



  
Figuur 10: Uitsnede kaart Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2010-2020 
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3.2.2 Woonvisie 2009-2015 
 
De gemeente Gemert-Bakel heeft op 29 oktober 2009 de Woonvisie 2009-2015 vastgesteld. Hierin streeft 
de gemeente Gemert-Bakel naar evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Het gaat daarbij 
om te voorzien in de woonbehoefte van de eigen bevolking. De gemeente stelt zich daarmee achter het 
provinciale criterium van “bouwen voor migratiesaldo nul”, door niet meer woningen te bouwen dan nodig 
zijn voor de eigen bevolkingsontwikkeling. Uit de bevolkingsprognose blijkt een vergrijzing en een 
ontgroening van de bevolking.  
Om de dorpen en wijken toch vitaal en leefbaar te houden ligt het accent ook op het stimuleren van een  
gevarieerde samenleving. Dit wordt onder andere bereikt door een juiste woningverdeling over de zeven  
kernen van de gemeente.  
 
De woonvisie pleit ervoor dat de provincie de ontwikkelingen in Gemert-Bakel kritisch volgt, maar dan op 
basis van evaluatie achteraf. Ieder jaar wordt er een nieuwe monitor wonen opgesteld waarin alle 
ontwikkelingen voor Gemert-Bakel zijn te zien. Hierdoor is het mogelijk om eventueel bij te sturen zodat de 
richtlijnen van de woonvisie behaald worden. 
 
Regionale afstemming 
In Zuidoost-Brabant geldt de Regionale Woonvisie als kader voor het lokale woonbeleid. Op basis van de 
regionale evaluatie kunnen in (sub-)regionaal verband de woningbouwafspraken worden bijgesteld. Ook 
hier geldt dat de gemeente achteraf zal worden getoetst aan de gehanteerde uitgangspunten (aantallen 
woningen, inbreiding, kwaliteit, etc.) 
 
Vanuit de gemeente Gemert-Bakel vindt qua verhuizingen uitwisseling plaats met de andere 
Peelgemeenten, maar ook met Eindhoven en Helmond en met gemeenten buiten de regio: Boekel, Uden en 
Veghel. Het woonbeleid van enerzijds de gemeente Gemert-Bakel en anderzijds de andere gemeenten 
hebben invloed op elkaar. Daarom is de woonvisie afgestemd op beleid van omliggende gemeenten. Deze 
regionale afstemming vindt plaats door middel van uitwisseling op het portefeuillehoudersoverleg 
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en op het ambtelijk overleg Ruimte en Wonen. Gemert-Bakel 
heeft altijd een actieve inbreng in die overleggen1. 
 
De bouw van de nieuwe woning past binnen de woonvisie en daarmee binnen de gemaakte regionale 
afspraken. Voldaan wordt aan het principe “migratiesaldo nul”.  
 
3.2.3 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 in het afwegingskader aangewezen als “ecologische hoofdstructuur” (zie figuur 11).  
 



1 Woonvisie 2009-2015 Gemert-Bakel, 2009 
10 
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Figuur 11: Uitsnede kaart Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2010-2020 
 
Echter, de locatie is gelegen binnen de kern De Rips en is in het vigerende bestemmingsplan bestemd als 
“Wonen”. Ook volgens de Verordening ruimte 2014 is de locatie gelegen binnen de structuur “Bestaand 
stedelijk gebied”. Derhalve mag worden aangenomen dat op plangebied in het afwegingskader de zone 
“Bestaand stedelijk gebied” van toepassing is. 
 
De gebieden bestaand stedelijk gebied of zoekgebied verstedelijking zijn aangewezen voor rode 
ontwikkelingen. 
 
3.2.4 Bestemmingsplan “Bakel, Milheeze en De Rips” 
 
Op het plangebied is het bestemmingsplan “Bakel, Milheeze en De Rips” van de gemeente Gemert-Bakel 
van toepassing. Dit bestemmingsplan is op 5 juli 2012 vastgesteld door de gemeenteraad.  
 
Het perceel Oude Rips ongenummerd is in dit bestemmingsplan gelegen binnen de enkelbestemming 
“Wonen” (zie figuur 12). 
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Figuur 12: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Bakel, Milheeze en De Rips”  
 
Binnen het bestemmingsvlak “Wonen” ter plaatse is een aantal woningen gesitueerd, die allen zijn 
aangeduid met een “specifieke bouwaanduiding – vrijstaand 1”. Hierbinnen is de bouw van een vrijstaande 
woning toegestaan.  
De realisatie van de nieuwe woning is in strijd met het bestemmingsplan. Conform de bouwregels binnen 
deze bestemming is het bouwen van een vrijstaande woning enkel toegestaan ter plaatse van de 
aanduiding “specifieke bouwaanduiding – vrijstaand 1”. Het beoogde plan past derhalve niet binnen deze 
regels.  
 
In het bestemmingsplan is geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt de vrijstaande 
woning op de locatie te bouwen. Om de bouw van de vrijstaande woning mogelijk te maken dient een 
bestemmingsplan te worden opgesteld.  
 
Het plan wordt in partiële herziening van het bestemmingsplan in oktober 2014 meegenomen.  
 
De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Gemert-Bakel voor het wijzigen van de bestemming van het plangebied. De gemeente heeft  
besloten in principe medewerking te willen verlenen aan dit voornemen middels een 
bestemmingsplanprocedure. Aan de principemedewerking zijn voorwaarden gesteld (zie ook bijlage 1): 
 



• De hoofdmassa dient op een afstand van minimaal 5 meter uit de zijdelingse perceelgrens te 
worden gebouwd.  
De afstand van de nieuw op te richten woning tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt meer dan 
5 meter. 
 



• De woning dient in de bestaande grens van het bouwvlak te worden gebouwd.  
De woning wordt binnen het bestaande bouwvlak opgericht. 
 



• Een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai naar de geluidsoverlast afkomstig van de Oploseweg 
1 te onderzocht.  
Een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai is uitgevoerd. Daaruit blijkt een acceptabel woon- en 
leefklimaat ter plaatse. De rapportage is toegevoegd als bijlage, zie bijlage 4.  
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• Bij de aanleg van een nieuwe inrit dient voldoende afstand tot de bomen van de begeleidende 
laanbeplanting van Oude Rips in acht te worden genomen.  
De nieuwe inrit doorkruist de groenstrook aan de Oude Rips. Deze strook is in eigendom van 
Stichting het Noord-Brabants Landschap. Er dient toestemming te worden gevraagd voor de aanleg 
van de nieuwe inrit op deze gronden.  
De strook heeft de bestemming “Groen” en is bestemd voor groenvoorzieningen, bermen, 
beplanting, bomen en parken. De aanleg van de inrit binnen deze bestemming is mogelijk, maar is 
ondergeschikt aan de groenbestemming. Hierbij dient kap van bomen te worden voorkomen en 
mogen bestaande bomen niet in hun voortbestaan worden bedreigd.  
De inrit zal dan ook zodanig moeten worden aangelegd dat deze groenstructuur hierdoor niet 
wordt aangetast; de bestaande beplanting wordt ontzien waardoor deze niet in het voortbestaan 
wordt bedreigd.   
Bij de eigenaar van de groenstrook, Stichting het Noord-Brabants Landschap, is toestemming 
gevraagd voor de aanleg van de inrit. De stichting is akkoord met de aanleg van de inrit; er wordt 
een huurovereenkomst opgesteld tussen de initiatiefnemer en de stichting waarin de uitvoering en 
de bijkomende kosten worden geregeld. 
  



Voldaan wordt aan de door de gemeente gestelde aanvullende voorwaarden.  
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4. Ruimtelijke aspecten 
 



4.1 Natuur 
 
De bescherming van de natuur in Nederland vindt plaats door Europese en nationale wetgeving. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen soortbescherming en gebiedsbescherming. Deze staan los van elkaar 
en hebben ieder hun eigen werking. 
 
Ecologische hoofdstructuur 
De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend geheel van natuurgebieden van (inter)nationaal 
belang met als doel de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten, bestaande uit de 
meest waardevolle natuur- en bosgebieden en andere gebieden met 
belangrijke aanwezige en te ontwikkelen natuurwaarden. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en 
dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat de natuurgebieden hun waarde verliezen. 
 
Het plangebied is gelegen op een afstand van circa 50 meter tot een gebied behorende tot de ecologische 
hoofdstructuur (zie figuur 13). Door de bouw van de woning wordt dit gebied niet aangetast c.q. doorkruist.  
 



  
Figuur 13: Ecologische hoofdstructuur omgeving plangebied 
 



4.2 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. 
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De bouwactiviteiten voor de realisatie van de woning op de locatie 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 het kader van het bestemmingsplan is informatie over de ter plaatse voorkomende flora en fauna van 
het Nationaal Georegister gebruikt. De volgende figuren tonen plant- en vogelsoortwaarnemingen in het 
recente verleden. 
 



 
Figuur 14: Waarnemingen gevallen van broedvogels omgeving Oude Rips ong. 
 



 
Figuur 15: Plantwaarnemingen omgeving Oude Rips ong. 
 
Uit deze resultaten blijkt dat binnen de grenzen van het plangebied geen beschermde planten- en of 
diersoorten zijn waargenomen. 
 
In relatie tot de Flora- en Faunawet kan over het plangebied het volgende worden opgemerkt. 
Het plangebied maakt momenteel onderdeel uit van het perceel Oploseweg 1 en is ingericht als tuin. De 
tuin bestaat voornamelijk uit gras en struiken. Door het intensieve gebruik van het perceel worden ter 
plaatse geen beschermde planten- en diersoorten verwacht.  
 
Door de ligging van het plangebied in de directe nabijheid van de ecologische hoofdstructuur en de aanleg 
van de nieuwe inrit binnen de ecologisch en maatschappelijk waardevolle groenstrook (in eigendom van 
Stichting het Noord-Brabants Landschap) wordt een quick scan flora en fauna uitgevoerd om eventuele 
ecologische waarden van de locatie in beeld te brengen. De rapportage van de quick scan is bijgevoegd als 
bijlage 6.  



Plangebied 



Goudhaan 
(1999) 



Grauwe vliegenvanger 
(1999) 



Plangebied 



Wijfjesvaren 
(2007) 



15 
Toelichting  



Herziening bestemmingsplan Bakel, Milheeze en De Rips, 
Oude Rips ong. De Rips 











Conclusie 
PM 
 



4.3 Landschappelijke waarden 
 
Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom waar ter plaatse geen sprake is van specifieke 
landschappelijke kenmerken en waarden die planologisch zijn vastgelegd. De nieuwe woning wordt 
opgeleverd met een tuin; dit beeld past bij de aard en opzet van de woonbuurt waarin het plangebied is 
gelegen.   
 
Wel dient rekening te worden gehouden met de groenstrook aan de Oude Rips, waaraan het plangebied 
grenst. De groenstrook bestaat hier uit een bomenrij van hoge volwassen beuken en vormt een belangrijke 
groenstructuur. Het betreft een strook met belangrijke landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische 
waarden die in eigendom is van Stichting het Noord-Brabants Landschap.  
De strook heeft de bestemming “Groen” en is bestemd voor groenvoorzieningen, bermen, beplanting, 
bomen en parken. De nieuw aan te leggen inrit doorkruist deze groenstrook. De aanleg van de inrit is 
mogelijk, maar is ondergeschikt aan de groenbestemming. Hierbij dient kap van bomen te worden 
voorkomen en mogen bestaande bomen niet in hun voortbestaan worden bedreigd.  
 
Bij de aanleg van een nieuwe inrit wordt voldoende afstand gehouden tot de bomen van de begeleidende 
laanbeplanting van Oude Rips. Deze worden door de aanleg niet aangetast. 
 



4.4 Cultuurhistorie en archeologie 
 
4.4.1 Cultuurhistorische waarden 
 
Volgens Cultuurhistorische Waardenkaart 2010 van de provincie Noord-Brabant is het plangebied gelegen 
binnen het landschap landgoederenzone in de Peel en Peelkern (zie figuur 16). Het landschap bestaat hier 
uit een ensemble van landgoederen. Bijzonder voor dit gebied zijn de grootschalige, jonge ontginningen 
waarvan de landgoederen deel uitmaken. Langs de lange rechte ontsluitingswegen zijn de aanwezige 
laanbeplantingen vaak monumentaal.  
Het cultuurhistorisch belang betreft het behoud en beter beleefbaar maken van monumentaal 
ontginningslandschap met grote lijnen (zoals lanen), de natuurontwikkeling, waterberging en economische 
dragers afstemmen op de cultuurhistorische identiteit en het vergroten van de cultuurhistorische 
waardering door het vergroten van de beleving. 
 
Het plangebied is tevens gelegen in de cultuurhistorisch waardevolle regio Peelkern. Het betreft een 
grootschalig en primair landbouwgebied. Het landschap kenmerkt zich door uitgestrekte akkers met 
bebouwing en bebossingen die belangrijk zijn voor natuur en recreatie. Behoud door ontwikkeling of 
versterking van de samenhang van de dragende structuren van de regio en het verder ontwikkelen van de 
cultuurhistorische waarden van de Peelkern in hun samenhang staan hier voorop.  
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Figuur 16: Uitsnede Cultuurhistorische Waardenkaart 2010 provincie Noord-Brabant 
 
De Oude Rips is aangewezen als een historisch geografische lijn met een redelijk hoge waarde. Het betreft 
hier een bomenrij van hoge volwassen beuken. Deze bomenrij vormt een belangrijke groenstructuur en is 
van belangrijke landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarde. Onderstaande figuur geeft een 
impressie van de waardevolle lijn. 
 



 
Figuur 17: Foto Oude Rips 
 
Onderhavige ontwikkeling wordt op een afstand van meer dan 10 meter van de groenstrook gebouwd en 
heeft derhalve geen nadelige effecten op de cultuurhistorische waarden in het gebied en tast deze niet 
aan.   
 
4.4.2 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 lage archeologische verwachtingswaarde (zie figuur 18).  
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Figuur 18: Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Gemert-Bakel 
 
Een verkennend archeologisch onderzoek voor ontwikkelingen binnen deze zone is niet noodzakelijk.  
 
Indien tijdens de bouwwerkzaamheden toch archeologisch waardevolle vondsten worden gedaan, dient 
hiervan melding te worden gemaakt bij het bevoegd gezag.  
  



4.5 Parkeren en ontsluiting 
 
4.5.1 Parkeren 
 
Het uitgangspunt ten aanzien van parkeren is dat parkeren moet plaatsvinden op eigen terrein zoals 
vastgesteld in de Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel 2013.  
In het bestemmingsplan “Bakel, Milheeze en De Rips” is in de bouwregels aangegeven dat ter plaatse van 
de aanduiding “specifieke bouwaanduiding – vrijstaand 1” afwijkend van de parkeernorm van 1,7 
(Bouwverordening gemeente Gemert-Bakel 2010 en de Parkeernota), de geldende parkeernorm van 2,0 op 
eigen (bouw)perceel in acht dient te worden genomen. 
 
Ten behoeve van de te realiseren woning worden op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd 
waarmee wordt voldaan aan de geldende parkeernorm.  
 
4.5.2 Ontsluiting 
 
Het plangebied wordt direct ontsloten op de Oude Rips, een onverharde weg die oostelijk van het 
plangebied op de Oploseweg uitkomt. De Oploseweg vormt een belangrijke toegangsweg tot De Rips.  
 
De nieuwe inrit doorkruist de ecologisch en landschappelijk waardevolle groenstrook aan de Oude Rips. 
Deze strook is in eigendom van Stichting het Noord-Brabants Landschap. Er is toestemming gevraagd voor 
de aanleg van de nieuwe inrit op deze gronden.  
 
Een extra inrit ten behoeve van een woning is mogelijk, zodra de perceelsplitsing bestemmingsplanmatig 
geregeld is. De breedte van de nieuw aan te leggen inrit bedraagt 3,5 meter; hiermee wordt voldaan aan de 
eis van de gemeente dat de breedte van de inrit maximaal 4 meter mag bedragen. Daarbij dient het 
groenadvies in acht genomen te worden en de inrit zodanig te worden gesitueerd dat er geen kap van 
bomen nodig is en dat de bestaande bomen niet in hun voortbestaan worden bedreigd. 
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Door de aanleg van de inrit komt de verkeersveiligheid niet in het geding. De verkeersintensiteit neemt 
door de bouw van de woning niet toe.  
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5. Milieuaspecten 
 
Milieuaspecten spelen een rol in de ruimtelijke planvorming wanneer aan een gebied functies worden 
toegekend die een milieubelasting doen ontstaan of doen toenemen. Door middel van een goede 
ruimtelijke ordening kan een milieubelasting ook worden beperkt of worden voorkomen, zodat wordt 
bijgedragen aan de duurzame ontwikkeling van de gemeente. Milieuaspecten worden daartoe integraal en 
vanaf een zo vroeg mogelijk stadium in het planvormingsproces betrokken. Hierdoor wordt het milieubelang 
volwaardig afgewogen tegen andere belangen die evenzeer claims leggen op de beschikbare ruimte.  
 



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 bij een buitenplanse afwijkingsprodedure.  
 
In artikel 8 van de Woningwet is aangegeven dat een gemeente in de gemeentelijke bouwverordening 
regels moet opnemen om het bouwen op verontreinigde grond tegen te gaan. De gemeente heeft de taak 
om alleen een omgevingsvergunning (aspect bouwen) te verlenen als de kwaliteit van de bodem geschikt is 
voor het beoogde gebruik. Hiertoe toetst de gemeente de informatie omtrent de bodemkwaliteit aan de 
Circulaire bodemsanering. Als de bouwlocatie daaraan niet voldoet, dan kan de gemeente een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning weigeren, of nadere eisen in de vergunning opnemen. 
 
Bodemtoets 
Het doel van de bodemtoets bij ruimtelijke plannen is de bescherming van de bodem. Een 
bodemonderzoek moet worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de bodem geschikt is voor de 
geplande functie en of sprake is van een eventuele saneringsnoodzaak. 
 
Huidige situatie en toekomstige situatie 
In de huidige situatie bevindt zich binnen de grenzen van het plangebied een tuin. Aangezien onderhavige 
ontwikkeling de bouw van een nieuwe vrijstaande woning betreft en daarmee een woonfunctie aan het 
gebied wordt toegevoegd, dient met zekerheid te worden gesteld dat ter plaatse geen sprake is van 
bodemverontreiniging. Een verkennend bodemonderzoek is derhalve vereist. 
 
Verkennend bodemonderzoek 
Een verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen zoals beschreven in de 
Nederlandse norm NEN 5740:2009 “Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek”. 
Doel is het vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse. 
 
In het grondwater is onder andere een lichte verhoging aan barium aangetroffen. Deze parameter behoeft 
echter niet formeel te worden getoetst, omdat geen mogelijke bron voorhanden is.  
Daar cadmium en zink in het grondwater en kwik in de bovengrond de desbetreffende streefwaarden/ 
achtergrondwaarde overschrijden, dient de onderzoekshypothese “onverdacht” te worden verworpen. 
 
Formeel gezien is de bodem op de locatie niet geheel vrij van bodemverontreiniging. Gezien de aard 
en mate van de aangetroffen verontreiniging, is nader onderzoek echter niet noodzakelijk. Er bestaan uit 
bodemkwaliteitsoogpunt geen beperkingen ten aanzien van de geplande nieuwbouw.  
 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het 
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein 
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plaatsgevonden. In de vrijkomende grond en op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen2.  
 
Voor de rapportage van het bodemonderzoek wordt verwezen naar bijlage 3. 
 



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 19).  
 



 
Figuur 19: Uitsnede kaart “Water” Verordening ruimte 2014 
 
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 binnen het plangebied wordt 
opgevangen en naar een wadi afgevoerd alwaar het water kan infiltreren in de bodem.  
 
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: 



2 Rapport verkennend bodemonderzoek Oude Rips ong. te De Rips, Lankelma Ingenieursbureau, 22 mei 2014 
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• 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).  



 
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. Het nieuwe geurbeleid is 
hierop aangepast en op 6 februari 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. 
In de “Verordening geurhinder en veehouderij Gemert-Bakel 2013” zijn nieuwe geurnormen vastgesteld. 
Volgens de bijbehorende kaart “Gemeentelijke normstelling” is het plangebied gelegen binnen de zone 
“Kernen Elsendorp en De Rips”, waar een nieuwe geurnorm van 1,5 ouE/m3 gaat gelden.  
 



 
Figuur 20: Uitsnede kaart “Gemeentelijke normstelling” actualisatie geurverordening Gemert-Bakel 
 
5.3.1 Beoordeling belangen veehouderijen (voorgrondbelasting) 
 
In de directe omgeving van het plangebied zijn de volgende veehouderijbedrijven gelegen: 



• Oploseweg 2 (melkrundveehouderij): afstand circa 180 meter; 
• Oploseweg 9 (melkrundveehouderij): afstand circa 640 meter. 



 
De ligging van de veehouderijbedrijven is weergegeven in de volgende figuur. 
 



Plangebied 
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Figuur 21: Ligging veehouderijbedrijven in omgeving plangebied 
 
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 Oploseweg 2. 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 180 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 daarbij reeds belemmerd in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden door woningen die op kortere afstand van het bedrijf zijn gelegen.   
 
De bouw van de woning 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 “redelijk goed” beoordeeld. Daarmee is sprake van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat (zie figuur 22).  
 



Plangebied 
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(melkveehouderij) 
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(melkveehouderij) 
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Figuur 22: Beoordeling woon- en leefklimaat volgens “Geurgebiedsvisie Gemert-Bakel 2013” 
 
Het aspect geur vormt geen belemmering voor de bouw van de woning. 
 



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 (ook 
landbouwactiviteiten zoals het houden van dieren) 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. 
 
Onderstaande figuur laat de ligging van de bedrijfsactiviteiten zien in de directe omgeving van het 
plangebied.  
 



 



Plangebied 



Oploseweg 2 



 



Plangebied 



Burgemeester  
Wijtvlietlaan 2 



Ripsestraat 38 
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Figuur 23: 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) 
Oploseweg 2 
Landbouw en dienstverlening t.b.v. landbouw Geur Stof Geluid Gevaar 
Fokken en houden van rundvee 100 30 30 0 
 
Ripsestraat 38 
Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren     
Supermarkten, warenhuizen 0 0 10 10 
 
Burgemeester Wijtvlietlaan 2 
Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken     
Veevoerfabrieken: mengvoeder p.c. < 100 t/u 200 50 200 30 
 
De dichtstbijgelegen bedrijfsactiviteiten zijn detailhandelactiviteiten (supermarkt) op het adres Ripsestraat 
38 te De Rips. De afstand van het plangebied tot deze supermarkt bedraagt meer dan 75 meter. Voldaan 
wordt aan de richtafstanden. 
 
De melkveehouderij aan de Oploseweg 2 is gelegen op een afstand van circa 180 meter van het 
plangebied. Met betrekking tot alle aspecten voldoet deze afstand aan de gestelde richtafstanden.  
 
Grootschalige bedrijvigheid in de omgeving van het plangebied is aanwezig in de vorm van de 
veevoederfabriek op het adres Burgemeester Wijtvlietlaan 2. De afstand tot dit bedrijf bedraagt meer dan 
400 meter. Daarmee wordt voldaan aan de bijbehorende richtafstanden in bovenstaande tabel.   
 
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. 
 
5.5.1 Wegverkeerslawaai 
 
De woning is gelegen binnen de geluidszone van de wegen Oploseweg en Ripsestraat. Derhalve is een 
akoestisch onderzoek vereist.  
 
Op 16 mei 2014 is een akoestisch onderzoek uitgevoerd dat de geluidbelasting van de Oploseweg op de 
verschillende gevels van de nieuw te realiseren woning aan de Oude Rips ong. inzichtelijk maakt3.  
Het onderzoek dient derhalve te worden uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanprocedure en de 
aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor de betreffende locatie. 



3 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder) nieuwbouw woning, Oude Rips ong. te De Rips, 
Tritium Advies, 16 mei 2014 
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Het plan is tevens gelegen aan en in de nabijheid van enkele 30 km/uur wegen (Oude Rips en 
Blaarpeelweg). Formeel kan voor deze wegen geen hogere grenswaarde worden aangevraagd of verleend, 
aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet echter 
wel beoordeeld worden of de geluidbelasting op de gevels van nieuw te bouwen woningen nabij een 30 
km/uur weg voldoet aan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai van 48 dB(A). Deze wegen zijn 
in het akoestisch onderzoek alsnog getoetst aan de voorkeursgrenswaarde. 
 
Voor de gezoneerde wegen Oploseweg en Ripsestraat en de 30 km/uur wegen Oude Rips en Blaarpeelweg 
geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe woning overschrijdt. Een procedure hogere grenswaarde is 
derhalve niet aan de orde. 
 
Ter bepaling van de geluidwering van de gevel (Bouwbesluit 2012) dient de gecumuleerde geluidbelasting 
te worden berekend. Aangezien de cumulatieve geluidbelasting (van alle wegen) op de gevels van de 
nieuwe woning niet hoger is dan 53 dB(A), hoeft er geen nader onderzoek te worden uitgevoerd ter 
bepaling van de geluidwering van de gevels. Bij toepassing van standaard geluidwerende materialen en 
maatregelen is een binnenniveau van 33 dB(A) gewaarborgd.  
Er is derhalve te allen tijde sprake van een goed woon- en leefklimaat.  
Ten slotte blijkt uit het akoestisch onderzoek dat de woning behalve over geluidluwe gevels tevens beschikt 
over een geluidluwe buitenruimte. 
 
De rapportage van het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai is bijgevoegd als bijlage 4. 
 
5.5.2 Industrielawaai 
 
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen bedrijven gelegen die geluidsbelasting op onderhavige 
ontwikkeling veroorzaken. Dit aspect vormt dan ook geen belemmering voor de bouw van de nieuwe 
woning. 
 



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. 
 
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 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.  
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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 22,3 µg/m³. De oprichting van de woning zal 
geen invloed hebben op de luchtkwaliteit, het aantal verkeersbewegingen van en naar de woning is 
minimaal (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 v ervoer 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. 
 
In de directe omgeving bevinden zich verder geen routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen (zie figuur 
24). Daarnaast is het plangebied niet gelegen in de nabijheid van buisleidingen waardoor vervoer van 
gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 
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Figuur 24: Uitsnede risicokaart omgeving plangebied 
 
Ten zuiden van het plangebied is een riooltransportleiding gelegen (zie figuur 25). Aan weerszijden van de 
leiding geldt een bebouwingsvrije zone (belemmeringzone) van 6 meter, waarbinnen het verboden is te 
bouwen of verhardingen aan te leggen.  
De woning wordt op een afstand van meer dan 20 meter gebouwd vanaf de belemmingzone. Ook de 
nieuwe aan te leggen inrit wordt buiten deze zone gesitueerd.  
 



 
Figuur 25: Uitsnede bestemmingsplan “Bakel, Milheeze en De Rips” 



Plangebied 
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Riooltransportleiding 
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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). 



 
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.  
 
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. 



 



6.2 Oppervlaktewater 
 
De volgende figuur laat de watergangen in de omgeving van het plangebied zien. Op de west- en 
noordgrens van het plangebied zijn sloten c.q. greppels gelegen.  
 



 
Figuur 26: Ligging oppervlaktewateren omgeving plangebied 
 



Plangebied Sloot/greppel  



Sloot/greppel  
A-watergang Waterschap 



Aa en Maas  
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6.3 Grondwater 
 
Via de wateratlas van provincie Noord-Brabant zijn gegevens opgevraagd over de grondwaterstand bij de 
onderzoekslocatie. In de wateratlas zijn voor de bebouwde kom geen waarden aangegeven. Op basis van 
de omliggende grondwaterdiepten kan voor het plangebied echter wel een aanname worden gedaan van 
de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstanden. De gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) 
bevindt zich rond de 60-100 centimeter onder het maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand 
(GLG) 160-180 centimeter onder het maaiveld (zie figuur 27 en 28).  
 



 
Figuur 27: Uitsnede kaart GHG (bron:Wateratlas) 
 



 
Figuur 28: Uitsnede kaart GLG (bron:Wateratlas) 
 



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.  
 
 
 



Plangebied 



Plangebied 
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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). 
 
Infiltreren en afvoeren hemelwater 
Binnen het plangebied wordt hemelwater afkomstig van het erf en de daken direct op het eigen terrein 
geïnfiltreerd middels een nieuw aan te leggen wadi. Op basis van het verhard oppervlak (erfverharding: 130 
m²; bebouwing: 200 m²; totaal: 330 m2) is middels de HNO-tool van het waterschap de benodigde 
capaciteit van de wadi berekend (zie bijlage 5). In totaal dient bij een extreme neerslagsituatie (T=10+10%) 
en bij zeer extreme situaties (T=100+10%) een volume van 21 m3 te worden geborgd.  
 
Bij de dimensionering van de wadi dient rekening gehouden te worden met een maximale diepgang van 60 
cm gezien de GHG (gemiddelde hoogste grondwaterstand) ter plaatse. De wadi heeft een oppervlakte van 
20 m2 (5x4 meter) om het volume aan hemelwater in extreme neerslagsituaties te kunnen bergen.  
Het water van de gebouwen komt via het dak, dakgoten en regenpijpen uit in leidingen die het water 
transporteren naar de poel. 
In zeer extreme neerslagsituaties kan het overtollige water via de westelijk en noordelijk gelegen greppels 
en sloten afstromen.  
 
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 
materialen zoals koper, zink en lood, 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. 
 
Voldaan wordt aan de uitgangspunten van het waterschap Aa en Maas. 
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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. 



 
2) Ontwerp: het ontwerpbestemmingsplan wordt opgenomen in de halfjaarlijkse herziening van het 



bestemmingsplan “Bakel, Milheeze en De Rips”. 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. 



 



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. De regels van het vastgestelde bestemmingsplan “Bakel, Milheeze en De Rips” zijn 
hierop van toepassing; 



• 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 en 
aanduidingen onderscheiden: 
 
• Wonen (enkelbestemming);  
• Specifieke bouwaanduiding – vrijstaand 1 (bouwaanduiding): 



Ter plaatse van de bouwaanduiding “specifieke bouwaanduiding – vrijstaand 1” is één vrijstaande 
woning conform bijbehorende regels toegestaan.  



• Luchtvaartverkeerzone – ihcs (gebiedsaanduiding); 
Ten zuidoosten van het plangebied ligt op een afstand van circa 4,5 kilometer vliegbasis De Peel. IHet 
plangebied is gelegen binnen de zone van de zogenaamde “Inner Horizontal en Conical Surface” 
(IHCS). Bij de IHCS loopt de kritische hoogte op van 45 m tot 145 m. Objecten die hoger zijn dan deze 
kritische  hoogten kunnen een belemmering vormen voor de werking van de radar en/of het 
luchtverkeer. Deze hoogte wordt binnen het plangebied niet bereikt. 



• Bouwvlak. 
 



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 verschillende bestemmingen met bijbehorende 
gebruiksbepalingen en bouwvoorschriften 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.  
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Pagina 1



Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen
Compenserende berging voor nieuw verhard gebied



Algemeen



Naam project Oude Rips ong. De Rips



Contactpersoon initiatiefnemer De heer Van den Berg



Contactpersoon waterschap -



Datum 22-05-2014



Kenmerken projectgebied



Bestaand verhard oppervlak 0 m2



Toekomstig verhard oppervlak 330 m2



Afvoercoëfficiënt projectgebied 0.67 l/s/ha



Infiltratiesnelheid 1 m/dag



GHG -0.6 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%



16 m3



Extra volume hemelwater



T100+10%



5 m3



Talud 0.5 1:x



Lengte 4 m



Hoogte 0.6 m



Breedte 5 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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SAMENVATTING RESULTATEN 



Algemeen 
Opdrachtnummer : 66763 
Soort onderzoek : verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740  
Adres : Oude Rips ong. te De Rips 
Gemeente : Gemert - Bakel 
Opdrachtgever : dhr. D. van den Berg 
Projectadviseur : ing. C.N.W. van Eck 
Datum rapport : 22 mei 2014 
Opp. locatie : ca. 960 m



2
 



Coördinaten : x = 184,27 en y = 396,18 
 



Aanleiding onderzoek 



Aanleiding voor het onderzoek is de door de opdrachtgever voorgenomen nieuwbouw van een 
woonhuis. Doel van het verkennend bodemonderzoek is de in het kader van de Woningwet en de 
hieraan gerelateerde gemeentelijke bouwverordening opgelegde verplichting tot het, middels een 
steekproef, vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse. 
 
Hypothese 



Onverdacht (ONV).  
 



Laboratoriumonderzoek 



 



Verontreinigingen Medium 



 Parameter  Toetsing 



Bovengrond     



MM1  kwik  > achtergrondwaarde 



Ondergrond     



MM2  -  - 



Grondwater     



B1  barium, cadmium, zink  > streefwaarde 



-  geen overschrijding    



 
Conclusie en aanbevelingen  



In het grondwater is o.a. een lichte verhoging aan barium aangetroffen. Daar er geen mogelijke bron 
voorhanden is, behoeft deze parameter formeel niet te worden getoetst. 
 
Daar cadmium en zink in het grondwater en kwik in de bovengrond de desbetreffende 
streefwaarden/achtergrondwaarde overschrijden, dient de onderzoekshypothese “onverdacht” te 
worden verworpen. 
 
Formeel gezien is de bodem op de locatie niet geheel vrij van bodemverontreiniging. Gezien de aard 
en mate van de aangetroffen verontreiniging, is nader onderzoek niet noodzakelijk. Er bestaan uit 
bodemkwaliteitsoogpunt geen beperkingen ten aanzien van de geplande nieuwbouw. De gemeente is 
in deze echter het bevoegd gezag. 
 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het 
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein 
plaatsgevonden. In de vrijkomende grond en op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of 
afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie. 
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1 Inleiding 



 
In opdracht van dhr. D. van den Berg heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Oude Rips ong. te De Rips, gemeente Gemert - 
Bakel. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1. 
 
Aanleiding voor het onderzoek is de door de opdrachtgever voorgenomen nieuwbouw van een 
woonhuis. Doel van het verkennend bodemonderzoek is de in het kader van de Woningwet en de 
hieraan gerelateerde gemeentelijke bouwverordening opgelegde verplichting tot het, middels een 
steekproef, vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse. 
 
Lankelma Geotechniek Zuid B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie 
anders dan als onafhankelijk onderzoeksbureau. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen zoals beschreven in de 
Nederlandse norm NEN 5740: 2009 “Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek”.  
 
Opgemerkt wordt dat bij een bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering die 
er op is gericht om een indicatieve beoordeling te krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het 
historisch onderzoek, niet door het onderzoek worden aangetoond. Tevens wordt erop gewezen dat 
het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in mei 2014. 
 
Voorliggend rapport presenteert de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2), de 
onderzoekshypothese en -strategie (hoofdstuk 3) en de resultaten van het veldwerk (hoofdstuk 4) en 
analytisch onderzoek en de aan het onderzoek te verbinden interpretatie van de onderzoeksresultaten 
(hoofdstuk 5) en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 











 



 
 
verkennend bodemonderzoek, Oude Rips ong. te De Rips 



projectnummer: 66763, 22 mei 2014  
 



2 



2 Vooronderzoek 



 
Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de bepaling van de 
onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit 
vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 t/m 2.3 opgenomen 
informatie is afkomstig van/uit: 



• terreininspectie; 



• het archief van Lankelma Geotechniek Zuid B.V.; 



• archiefonderzoek door een ambtenaar van de gemeente Gemert - Bakel; 



• historische kaarten; 



• NAVOS bestand voormalige stortplaatsen; 



• website www.watwaswaar.nl; 



• website www.bodemloket.nl. 



2.1 Locatiegegevens 



De onderzochte locatie is gelegen aan de Oude Rips ong. te De Rips, gemeente Gemert - Bakel. 
Kadastraal is de locatie bekend onder kadastrale gemeente Bakel en Milheeze, sectie A, nr. 2542 ged. 
De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn x = 184,27 en y = 396,18. 
 
Het oppervlak van de onderzoekslocatie bedraagt in totaal circa 960 m². Ten tijde van de uitvoering 
van het onderzoek was onderhavig perceel in gebruik als wei, behorende bij de locatie Oploseweg 1. 
Op het perceel waren twee kleine kippenhokken gesitueerd. Onderhavige locatie is aan de noordzijde 
van het centrum van De Rips gelegen. 
 
Er zijn tijdens de terreininspectie voorafgaande aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden geen 
bijzonderheden (zoals verdachte plekken, artefacten of bodembeschermende voorzieningen, puin op 
of in de bodem, asbest op of in de bodem, verzakkingen, ophogingen, verkleuringen of brandplekken) 
geconstateerd. 



2.2 Historische informatie 



Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat er eind 19
e
 eeuw sprake was van een heidegebied. Op een 



historische kaart van het jaar 1955 is er voor de eerste keer bebouwing zichtbaar in de directe 
omgeving van onderhavig perceel. 
 
Bij de gemeente Gemert - Bakel zijn geen gegevens bekend van bodemonderzoeken welke in de 
directe nabijheid van de onderzoekslocatie zijn uitgevoerd. Tevens zijn er geen gegevens bekend over 
een eventuele (voormalige) ligging van ondergrondse opslagtanks. Op of nabij de onderzoekslocatie is 
geen voormalige stortplaats bekend.  



2.3 Achtergrondwaarden 



In de gemeente Gemert - Bakel zijn deelgebieden te onderscheiden welke uniforme kenmerken 
hebben met betrekking tot bodemopbouw en landgebruik. Onderhavig perceel is gelegen in deelgebied 
2 (Dorpen).  
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2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 



De regionale geohydrologische bodemopbouw is uit gegevens van het regionaal geohydrologische 
informatiesysteem (regis) van TNO afgeleid. Deze opbouw is weergegeven in onderstaande tabel. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het de geologische bodemopbouw betreft die door TNO is 
geïnterpoleerd op basis van onderzoek in de omgeving. De werkelijke laagopbouw en -samenstelling 
kunnen hiervan afwijken.  
 
Tabel 2.1 Geohydrologische bodemopbouw. 



Diepte[m-mv] Geohydrologische eenheid Lithologie 



0 - 20 Boxtel uiterst fijn tot grof siltig zand 



20 - 40 Beegden zeer grog grindig zand, leemlagen 



40 - 65 Sterksel grof grindig zand, grindlagen 



 
Het grondwater in het ondiepe (freatische) grondwater stroomt regionaal gezien in overwegend 
noordwestelijk richting. De locatie ligt niet in het intrekgebied van een grondwaterwinning c.q. een 
grondwaterbeschermingsgebied.  



2.5 Resumé 



Uit het vooronderzoek is geen informatie naar voren gekomen waaruit zou kunnen blijken dat op of in 
de directe nabijheid van de locatie (<25 meter) sprake is, of is geweest van activiteiten welke een 
bedreiging voor de bodemkwaliteit zouden kunnen vormen. In het algemeen kan worden gesteld dat er 
in de regio op lokaal niveau in het grondwater (sterk) verhoogde gehalten aan metalen kunnen 
voorkomen. 
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3 Onderzoeksprogramma 



3.1 Hypothesestelling en onderzoeksstrategie 



3.1.1 Hypothese 



Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie als “onverdacht” gekwalificeerd ten 
aanzien van grond- en grondwaterverontreiniging. Hiermee wordt bedoeld dat er geen stoffen in 
gehalten boven de streefwaarden of generieke achtergrondwaarden, lokale achtergrondwaarden of 
natuurlijke achtergrondwaarden worden verwacht. Tevens is gesteld dat activiteiten op en in de 
omgeving van de onderzoekslocatie geen invloed hebben gehad op de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem.  



3.1.2 Onderzoeksstrategie 



Bij het vaststellen van de onderzoeksstrategie is de boor-, bemonsterings- en analysestrategie zoals 
beschreven in de NEN 5740 “ Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)” gehanteerd.  
 
De volgende opmerkingen worden gemaakt: 



• De locaties op het terrein waar de boringen zijn geplaatst, zijn tijdens het veldonderzoek 
vastgesteld; 



• Een gedeelte van het kadastraal perceel (ca. 960 m
2
) is onderzocht. 
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4 Uitvoering 



4.1 Veldwerk 



De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder procescertificaat van de BRL SIKB 2000, conform 
protocol 2001 en 2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  



4.1.1 Grond 



De veldwerkzaamheden zijn door de KWALIBO erkende personen dhr. L. Verbeek en dhr. W. Vogels 
uitgevoerd op 12 mei 2014 (uitvoering boringen, plaatsing peilbuis en bemonstering grond). 
Samengevat zijn ten behoeve van het onderzoek de onderstaande werkzaamheden verricht: 
 
Tabel 4.1 Uitgevoerde werkzaamheden 



Boring 
 



Diepte  
[m-mv] 



Filterdiepte  
[m-mv] 



B3 t/m B6 0,5  



B2 2,0  



B1 3,1 2,1 - 3,1 



 
De bodem op de locatie bestaat tot de verkende diepte van circa 3,1 m-mv uit matig fijn siltig zand. 
Met name de bovengrond is humushoudend. Voor de complete boorbeschrijvingen wordt verwezen 
naar bijlage 3. De situering van de onderzoekslocatie en de geplaatste boringen en peilbuis is 
opgenomen in bijlage 2.  
 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen 
welke tot een aanpassing van de boorstrategie heeft geleid.  
 
In de uitkomende grond zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid 
van verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het 
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein 
plaatsgevonden. In de vrijkomende grond en op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of 
afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie. 



4.1.2 Grondwater 



De peilbuis is na voldoende doorspoelen bemonsterd. In de navolgende tabel zijn de gegevens hiervan 
weergegeven: 
 
Tabel 4.2 Peilbuisgegevens 



Peilbuisnummer B1 



Datum bemonstering 20 mei 2014 



Bemonsterd door W.J.A. Henraath 



Diepte grondwaterspiegel [m-mv] 0,90 



Filterstelling [m-mv] 2,1 - 3,1 



Toestroming goed 



Zuurgraad [pH] 5,4 



Elektrische geleidbaarheid [Ec,  µS/cm] 445 



troebelheid (NTU) 55,2 



Waargenomen afwijkingen geen 



Drijflaag geen 



 
De troebelheid van het grondwater uit de peilbuis kan relatief hoog worden genoemd. 



4.2 Afwijkingen ten opzichte van de BRL SIKB 2000 protocollen 2001 en 2002 



Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen afwijkingen opgetreden in het kader van de 
BRL SIKB 2000, protocollen 2001 en 2002. 
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4.3 Analysestrategie 



Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium mengmonsters samengesteld. In 
de onderstaande tabel is de samenstelling van de mengmonsters verwerkt en is weergegeven op 
welke parameters de grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd.  
 
Tabel 4.3 Analysestrategie 



Monster Compartiment Boring Diepte 
[m-mv] 



Analyseprogramma 
 



    Grond Grondwater 



MM1 bovengrond  B1 t/m B6 0,0 - 0,5 NEN grond
1
 lutum  



en organisch stof 
 



MM2 ondergrond  B1 
B2 



0,5 - 1,2 en 1,7 - 2,0 
0,5 - 2,0 



NEN grond
1
 lutum  



en organisch stof
 



 



B1  grondwater Peilbuis B1 filter 2,1 - 3,1  NEN grondwater
2 



 
1
 NEN grond zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn), PAK, PCB, minerale olie, droge stofgehalte 



2
 NEN grondwater zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn), minerale olie, vluchtige aromaten (BTEXN), 



vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl) 



 
De grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn in het laboratorium van Alcontrol B.V. te 
Rotterdam (door de RvA erkend) geanalyseerd. De analyses zijn uitgevoerd conform AS3000. 
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5 Resultaten laboratoriumonderzoek 



5.1 Toetsingscriteria 



Teneinde de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische 
analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn vastgesteld 
door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (de zogenaamde generieke referentiewaarden) en, 
indien vastgesteld, aan de lokale achtergrondwaarden.  



5.1.1 Generiek referentiekader Wet bodembescherming (Wbb) 



De gehalten en concentraties van de milieuschadelijke stoffen in respectievelijk de grond- dan wel 
grondwatermonsters worden gerelateerd aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering (Per 
1 juli 2013), die een onderdeel vormt van de Wbb.  
 
Bij de referentiewaarden wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde generieke ofwel landelijke 
achtergrondwaarden (in geval van grond), streefwaarden (in geval van grondwater) en de 
interventiewaarden (zowel grond als grondwater): 
 
achtergrondwaarde (grond) of S-waarde (grondwater) =  waarde voor een schone, multifunctionele bodem 
tussenwaarde of T-waarde =



 
toetsingswaarde voor (nader) onderzoek ((achtergrond- of 
streefwaarde + interventiewaarde) / 2)   



interventiewaarde of I-waarde =  interventiewaarde voor sanering(sonderzoek) 



 
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van 
aanvullend onderzoek. 
 



De referentiewaarden voor grond zijn mede afhankelijk gesteld van het gehalte lutum (fractie <2µm) en 
organische stof. Dit betekent dat bij elk (verkennend) bodemonderzoek locatiespecifieke 
referentiewaarden dienen te worden berekend.  
 
Ten aanzien van de resultaten van de toetsing wordt in voorliggend rapport de volgende terminologie 
gehanteerd: 



• licht verhoogd gehalte: gehalte tussen de achtergrondwaarde/streefwaarde en tussenwaarde  



• matig verhoogd gehalte: gehalte tussen de tussen- en interventiewaarde  



• sterk verhoogd gehalte: gehalte gelijk of hoger dan de interventiewaarde. 
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5.2 Grond 



De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 4. De resultaten zijn getoetst aan de 
achtergrondwaarden en interventiewaarden en weergegeven in bijlage 5. In de grond zijn de 
navolgende verhogingen aangetoond: 
 
Tabel 5.1 Resultaten grond 



Grond(meng)monster 
 



> generieke achtergrondwaarde > tussenwaarde > interventiewaarde 



MM1 kwik - - 



MM2 - - - 



- geen overschrijding gemeten 
 
De overige onderzochte stoffen zijn niet aangetoond in concentraties boven de betreffende (generieke) 
achtergrondwaarden. 
 
Een verhoogd gehalte aan metalen in de bovengrond kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld het 
uitstrooien van de asla van kolenkachels in de tuin, puin in de vaste bodem, uitstoot vanuit het verkeer 
e.d. Opgemerkt wordt dat het hier slechts een marginale overschrijding betreft.  
 
In de ondergrond zijn geen verhogingen aangetroffen. 



5.3 Grondwater 



De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 4. De resultaten zijn getoetst aan de streef- en 
interventiewaarden en weergegeven in bijlage 5. In het grondwater zijn de navolgende verhogingen 
aangetoond: 
 
Tabel 5.2 Resultaten grondwater 



Grondwatermonster 
 



> streefwaarde > tussenwaarde > interventiewaarde 



B1 barium, cadmium, zink - - 



 



De overige onderzochte stoffen zijn niet aangetoond in concentraties boven de betreffende 
streefwaarden/detectielimiet. 
 
De licht verhoogde concentraties aan barium, cadmium en zink in het grondwater zijn waarschijnlijk te 
relateren aan verhoogde achtergrondgehalten. Zware metalen worden veelvuldig licht verhoogd 
aangetroffen zonder direct aanwijsbare oorzaak. Omdat op de locatie geen bron voorhanden is, 
behoeft de parameter barium formeel niet getoetst te worden.  
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6 Conclusies en aanbevelingen 



 
In opdracht van dhr. D. van den Berg heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Oude Rips ong. te De Rips, gemeente Gemert - 
Bakel.  
 
Aanleiding voor het onderzoek is de door de opdrachtgever voorgenomen nieuwbouw van een 
woonhuis. Doel van het verkennend bodemonderzoek is de in het kader van de Woningwet en de 
hieraan gerelateerde gemeentelijke bouwverordening opgelegde verplichting tot het, middels een 
steekproef, vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen zoals beschreven in de 
Nederlandse norm NEN 5740:2009 “Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek”.  
 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen 
welke tot een aanpassing van de onderzoeksstrategie heeft geleid.  
 
In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat weergegeven: 
 
Tabel 6.1 Samenvatting resultaten 



Verontreinigingen Medium 



 Parameter  Toetsing 



Bovengrond     



MM1  kwik  > achtergrondwaarde 



Ondergrond     



MM2  -  - 



Grondwater     



B1  barium, cadmium, zink  > streefwaarde 



-  geen overschrijding    



 
In het grondwater is o.a. een lichte verhoging aan barium aangetroffen. Daar er geen mogelijke bron 
voorhanden is, behoeft deze parameter formeel niet te worden getoetst. 
 
Daar cadmium en zink in het grondwater en kwik in de bovengrond de desbetreffende 
streefwaarden/achtergrondwaarde overschrijden, dient de onderzoekshypothese “onverdacht” te 
worden verworpen. 
 
Formeel gezien is de bodem op de locatie niet geheel vrij van bodemverontreiniging. Gezien de aard 
en mate van de aangetroffen verontreiniging, is nader onderzoek niet noodzakelijk. Er bestaan uit 
bodemkwaliteitsoogpunt geen beperkingen ten aanzien van de geplande nieuwbouw. De gemeente is 
in deze echter het bevoegd gezag. 
 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het 
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein 
plaatsgevonden. In de vrijkomende grond en op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of 
afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie. 
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Bijlage 1 : Regionale ligging locatie 











Omgevingskaart Klantreferentie: 66763



0 m 125 m 625 m



Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500



 Hier bevindt zich Kadastraal object BAKEL EN MILHEEZE A 2542
Oploseweg 1, 5764 PJ DE RIPS
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Bijlage 2 : Situatietekening met boorlocaties 
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Bijlage 3 : Profielbeschrijvingen 
 











Projectnummer 66763



De Rips



Oude Rips



Boormeester: LVE / WVO



B1



Datum: 12-05-2014



Opmerking:



0



-50



-100



-150



-200



-250



-300



A



B



C



D



E



0



Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor



50



Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijsgeel, Edelmanboor



100



Zand, matig fijn, matig siltig, 
donkergrijs, Edelmanboor



120



Zand, matig fijn, sterk siltig, 
sterk humeus, zwartbruin, 
Edelmanboor



170



Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Zuigerboor



305



B2



Datum: 12-05-2014



Opmerking:



0



-50



-100



-150



-200



A



B



C



D



E



0



Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor



50



Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijsgeel, Edelmanboor



130



Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor



200



B3



Datum: 12-05-2014



Opmerking:



0



-50



A



0



Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig siltig, donkerbruin, 
Edelmanboor



50



B4



Datum: 12-05-2014



Opmerking:



0



-50



A



0



Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig siltig, donkerbruin, 
Edelmanboor



50



B5



Datum: 12-05-2014



Opmerking:



0



-50



A



0



Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig siltig, donkerbruin, 
Edelmanboor



50



B6



Datum: 12-05-2014



Opmerking:



0



-50



A



0



Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig siltig, donkerbruin, 
Edelmanboor



50











Legenda (conform NEN 5104)



grind



Grind, siltig



Grind, zwak zandig



Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig



Grind, uiterst zandig



zand



Zand, kleiïg



Zand, zwak siltig



Zand, matig siltig



Zand, sterk siltig



Zand, uiterst siltig



veen



Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleiïg



Veen, sterk kleiïg



Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig



klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig



Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig



Klei, zwak zandig



Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig



leem



Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig



overige toevoegingen



zwak humeus



matig humeus



sterk humeus



zwak grindig



matig grindig



sterk grindig



geur



geen geur



zwakke geur



matige geur



sterke geur



uiterste geur



olie



geen olie-water reactie



zwakke olie-water reactie



matige olie-water reactie



sterke olie-water reactie



uiterste olie-water reactie



p.i.d.-waarde



>0



>1



>10



>100



>1000



>10000



monsters



geroerd monster



ongeroerd monster



overig



bijzonder bestanddeel



Gemiddeld hoogste grondwaterstand



grondwaterstand



Gemiddeld laagste grondwaterstand



slib



water



peilbuis



filter



casing



bentoniet afdichting



blinde buis



hoogste grondwaterstand



gemiddelde grondwaterstand



laagste grondwaterstand
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl



Lankelma Geo. Zuid BV
C.N.W. van Eck
Postbus 38
5688 ZG  OIRSCHOT



Uw projectnaam : De Rips, Oude Rips
Uw projectnummer : 66763
ALcontrol rapportnummer : 12011626, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : LKZMZ86V



Rotterdam, 20-05-2014



Geachte heer/mevrouw,



Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 66763.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.



Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).



Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.



Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.



Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.



Hoogachtend,



R. van Duin
Laboratory Manager











Lankelma Geo. Zuid BV



De Rips, Oude Rips
66763
12011626



13-05-2014



C.N.W. van Eck



13-05-2014



20-05-2014



Blad 2 van 7



Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer



Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286



Analyserapport



Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie



001 Grond (AS3000) MM1 B5 (0-50) B3 (0-50) B4 (0-50) B6 (0-50) B2 (0-50) B1 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 B2 (50-100) B2 (100-130) B2 (130-180) B2 (180-200) B1 (50-100) B1 (100-120) B1 (170-200)



Analyse Eenheid Q 001 002    



droge stof gew.-% S 86.3  84.7        



gewicht artefacten g S <1  <1        



aard van de artefacten g S geen  geen        



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.7  0.7        



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.1  <1        



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



METALEN
barium mg/kgds S 23  <20        



cadmium mg/kgds S 0.35  <0.2        



kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5        



koper mg/kgds S 21  <5        



kwik mg/kgds S 0.12  <0.05        



lood mg/kgds S 23  <10        



molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        



nikkel mg/kgds S <3  <3        



zink mg/kgds S 35  <20        



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        



fenantreen mg/kgds S 0.13  <0.01        



antraceen mg/kgds S 0.03  <0.01        



fluoranteen mg/kgds S 0.28  <0.01        



benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.15  <0.01        



chryseen mg/kgds S 0.15  <0.01        



benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.11  <0.01        



benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.15  <0.01        



benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.10  <0.01        



indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.12  <0.01        



pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 BoToVa)



mg/kgds S 1.227 1) 0.07 1)       



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        



PCB 52 µg/kgds S <1  <1        



PCB 101 µg/kgds S <1  <1        



PCB 118 µg/kgds S <1  <1        



PCB 138 µg/kgds S <1  <1        



PCB 153 µg/kgds S <1  <1        



PCB 180 µg/kgds S <1  <1        



som PCB (7) (0.7 BoToVa) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



MINERALE OLIE



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie



001 Grond (AS3000) MM1 B5 (0-50) B3 (0-50) B4 (0-50) B6 (0-50) B2 (0-50) B1 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 B2 (50-100) B2 (100-130) B2 (130-180) B2 (180-200) B1 (50-100) B1 (100-120) B1 (170-200)



Analyse Eenheid Q 001 002    



fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5        



fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5        



fractie C22 - C30 mg/kgds  9  <5        



fractie C30 - C40 mg/kgds  12  <5        



totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20  <20        



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport
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1-



Monster beschrijvingen



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



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



Voetnoten



1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm



droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting



conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).



cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,



meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting



conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).



molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
BoToVa)



Grond (AS3000) Idem



PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 BoToVa) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703



Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking



001 Y4807363 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
001 Y4807362 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
001 Y4807378 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
001 Y4807369 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
001 Y4807371 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
001 Y4807333 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
002 Y4807364 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
002 Y4807352 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking



002 Y4807374 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
002 Y4807338 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
002 Y4807320 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
002 Y4807377 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
002 Y4807358 12-05-2014 12-05-2014 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen



Karakterisering naar alkaantraject



benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie



C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36



De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



MM1B5 (0-50) B3 (0-50) B4 (0-50) B6 (0-50) B2 (0-50) B1 (0-50)
001
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl



Lankelma Geo. Zuid BV
C.N.W. van Eck
Postbus 38
5688 ZG  OIRSCHOT



Uw projectnaam : De Rips, Oude Rips
Uw projectnummer : 66763
ALcontrol rapportnummer : 12014595, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 4MRM45WR



Rotterdam, 22-05-2014



Geachte heer/mevrouw,



Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 66763.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.



Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).



Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.



Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.



Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.



Hoogachtend,



R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie



001 Grondwater
(AS3000)



B1-1-1 B1 (205-305)



Analyse Eenheid Q 001     



METALEN
barium µg/l S 72          



cadmium µg/l S 0.62          



kobalt µg/l S 2.9          



koper µg/l S 4.2          



kwik µg/l S <0.05          



lood µg/l S <2.0          



molybdeen µg/l S <2          



nikkel µg/l S 3.1          



zink µg/l S 370          



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          



tolueen µg/l S <0.2          



ethylbenzeen µg/l S <0.2          



o-xyleen µg/l S <0.1          



p- en m-xyleen µg/l S <0.2          



xylenen (0.7 BoToVa) µg/l S 0.21 1)         



styreen µg/l S <0.2          



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          



1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          



1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          



cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          



trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          



som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7
BoToVa)



µg/l  0.14 1)         



dichloormethaan µg/l S <0.2          



1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          



1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          



1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          



som dichloorpropanen (0.7
BoToVa)



µg/l S 0.42 1)         



tetrachlooretheen µg/l S <0.1          



tetrachloormethaan µg/l S <0.1          



1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          



1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          



trichlooretheen µg/l S <0.2          



chloroform µg/l S <0.2          



vinylchloride µg/l S <0.2          



tribroommethaan µg/l S <0.2          



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie



001 Grondwater
(AS3000)



B1-1-1 B1 (205-305)



Analyse Eenheid Q 001     



MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25          



fractie C12 - C22 µg/l  <25          



fractie C22 - C30 µg/l  <25          



fractie C30 - C40 µg/l  <25          



totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen



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



Voetnoten



1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm



barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)



cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO



11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 BoToVa) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 BoToVa)



Grondwater (AS3000) Idem



dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7
BoToVa)



Grondwater (AS3000) Idem



tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5



Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking



001 B1271773 21-05-2014 20-05-2014 ALC204  
001 G8671161 21-05-2014 20-05-2014 ALC236  
001 G8671162 21-05-2014 20-05-2014 ALC236  
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Bijlage 5 : Toetsingstabellen grond en grondwater 
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 



           
Monstercode MM1     AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1        eis 
 
droge stof (gew.-%) 86,3 --         
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 



3,7 --         



 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 3,1 --         
 
METALEN 
barium



+
 23        270 190 



cadmium 0,35      0,38 4,3 8,3 0,60 
kobalt <1,5      4,8 33 61 15 
koper 21      21 61 101 40 
kwik 0,12 *     0,11 13 26 0,15 
lood 23      33 194 354 50 
molybdeen <0,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel <3      13 25 37 35 
zink 35      65 199 334 140 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 BoToVa) 



1,227      1,5 21 40 1,0 



 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 BoToVa) 
(µg/kgds) 



4,9      7,4 189 370 49 



 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 20      70 960 1850 190 



 
Monstercode en monstertraject 
1
  MM1 B5 (0-50) B3 (0-50) B4 (0-50) B6 (0-50) B2 (0-50) B1 (0-50) 



 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 



achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 



aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 



--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 



-  niet geanalyseerd 



#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 



versie 4,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 



opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 



b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 



groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
+
  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 



verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: lutum 3.1%; humus 3.7%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 
25% en organische stof = 10%.) 
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 



           
Monstercode MM2     AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1        eis 
 
droge stof (gew.-%) 84,7 --         
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 



0,7 --         



 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) <1 --         
 
METALEN 
barium



+
 <20        237 190 



cadmium <0,2      0,35 4,0 7,6 0,60 
kobalt <1,5      4,3 29 54 15 
koper <5      19 56 92 40 
kwik <0,05      0,10 13 25 0,15 
lood <10      32 184 337 50 
molybdeen <0,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel <3      12 23 34 35 
zink <20      59 181 303 140 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 BoToVa) 



0,07      1,5 21 40 1,0 



 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 BoToVa) 
(µg/kgds) 



4,9 
a
     4,0 102 200 49 



 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20      38 519 1000 190 



 
Monstercode en monstertraject 
1
  MM2 B2 (50-100) B2 (100-130) B2 (130-180) B2 (180-200) B1 (50-100) B1 (100-120) B1 (170-200) 



 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 



achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 



aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 



--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 



-  niet geanalyseerd 



#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 



versie 4,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 



opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 



b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 



groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
+
  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 



verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: lutum 1%; humus 0.7%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 
25% en organische stof = 10%.) 
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Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 



           
Monstercode B1     S 1/2(S+I) I AS3000 
Bodemtype 1        eis 
 
METALEN 
barium 72 *     50 338 625 50 
cadmium 0,62 *     0,40 3,2 6,0 0,80 
kobalt 2,9      20 60 100 20 
koper 4,2      15 45 75 15 
kwik <0,05      0,050 0,18 0,30 0,050 
lood <2,0      15 45 75 15 
molybdeen <2      5,0 152 300 5,0 
nikkel 3,1      15 45 75 15 
zink 370 *     65 432 800 65 
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2      0,20 15 30 0,20 
tolueen <0,2      7,0 504 1000 7,0 
ethylbenzeen <0,2      4,0 77 150 4,0 
xylenen (0.7 BoToVa) 0,21 



a
     0,20 35 70 0,21 



styreen <0,2      6,0 153 300 6,0 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,02 



a
     0,01 35 70 0,050 



 
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,2      7,0 454 900 7,0 
1,2-dichloorethaan <0,2      7,0 204 400 7,0 
1,1-dichlooretheen <0,1 



a
     0,01 5,0 10 0,10 



som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 
BoToVa) 



0,14 
a
     0,01 10 20 0,20 



dichloormethaan <0,2 
a
     0,01 500 1000 0,20 



som dichloorpropanen (0.7 
BoToVa) 



0,42      0,80 40 80 0,52 



tetrachlooretheen <0,1 
a
     0,01 20 40 0,10 



tetrachloormethaan <0,1 
a
     0,01 5,0 10 0,10 



1,1,1-trichloorethaan <0,1 
a
     0,01 150 300 0,10 



1,1,2-trichloorethaan <0,1 
a
     0,01 65 130 0,10 



trichlooretheen <0,2      24 262 500 24 
chloroform <0,2      6,0 203 400 6,0 
vinylchloride <0,2 



a
     0,01 2,5 5,0 0,20 



tribroommethaan <0,2        630 2,0 
 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <50      50 325 600 100 



 
Monstercode en monstertraject 
1
  B1 (205-305) 



 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 
2012. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 



interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 



interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 



--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 



-  niet geanalyseerd 



#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 



3190 versie 3,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), 



maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 



b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de 



AS3000 rapportagegrens-eis. 
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Bijlage 7 : Verklaring van onafhankelijkheid  
 

















Bijlage 4  Rapportage akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
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1 INLEIDING 



 



In opdracht van de heer Van den Berg, via Donkers bouwkundig tekenburo, is een akoestisch onderzoek 



wegverkeerslawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde nieuwbouw van een woning op de locatie 



Oude Rips ong. te De Rips, gemeente Gemert-Bakel. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende 



bestemmingsplan. Het onderzoek dient derhalve te worden uitgevoerd in het kader van een bestemmings-



planwijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor de betreffende 



locatie.  



 



In onderhavige rapportage is deze zogenaamde “Nieuwe situatie” getoetst aan de normstelling van de Wet 



geluidhinder (Wgh) en er is aangegeven wat de consequenties zijn. Tevens is voor deze “Nieuwe situatie” 



bepaald wat de cumulatieve geluidbelasting ter hoogte van het nieuwbouwproject is, zodat bezien kan 



worden of extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn. 



 



De aspecten railverkeerslawaai, luchtverkeerslawaai en industrielawaai zijn in het onderhavige onderzoek 



niet beschouwd. 
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2 UITGANGSPUNTEN 



 



2.1 Locatiegegevens 



Het plangebied is gelegen in het stedelijk gebied van de kern De Rips. In bijlage 1 is een situatietekening 



van het plangebied opgenomen.  



 



Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de wegen Ripsestraat en 



Oploseweg. Het plan is tevens gelegen aan en in de nabijheid van enkele 30 km/uur wegen. Dit type weg 



vormt een afwijkende categorie binnen de Wet geluidhinder. Formeel kan voor deze wegen geen hogere 



grenswaarde worden aangevraagd of verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. In het kader 



van een goede ruimtelijke ordening moet echter wel beoordeeld worden of de geluidbelasting op de gevels 



van nieuw te bouwen woningen nabij een 30 km/uur weg voldoet aan de voorkeursgrenswaarde voor 



wegverkeerslawaai van 48 dB. Derhalve zijn de wegen Oude Rips en Blaarpeelweg in het onderhavige 



akoestisch onderzoek alsnog getoetst aan de voorkeursgrenswaarde.   



 



2.2 Gegevens wegverkeer 



De verkeersgegevens van de bovengenoemde wegen zijn verstrekt door mevrouw Steijaert van de 



gemeente Gemert-Bakel. Van de Oploseweg en Ripsestraat (verlengde van elkaar) zijn etmaalintensiteiten 



(2020) uit het SRE-verkeersmodel verstrekt. De verkregen etmaalintensiteiten zijn met 2% per jaar 



opgehoogd (autonome groei) tot het maatgevende jaar 2024.  



 



Zowel een inschatting van de etmaalintensiteiten (2024) op de twee 30 km/uur wegen als de verdeling van 



lichte, middelzware en zware motorvoertuigen over dag-, avond- en nachtperiode van alle beschouwde 



wegen is in samenspraak met de gemeente vastgesteld. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van het door het 



ministerie van VROM uitgegeven rapport “bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet 



Geluidhinder”, GF-DR-35-01. De vier wegen zijn hierbij als een “stedelijke” weg met iets meer zwaar 



verkeer beschouwd.  



 



Alle verstrekte verkeersgegevens worden weergegeven in bijlage 2. De verkeersinvoergegevens inclusief 



de maximum snelheid en wegdektype worden gepresenteerd in navolgende tabellen 2.1 tot en met 2.4.  



 



Tabel 2.1: gegevens wegverkeer Oploseweg 



Oploseweg 



maximum snelheid: 50 km/uur (binnen de kom) en 80 km/uur (buiten de kom) 



wegdek: asfalt (referentiewegdek) 



jaar: 2020 etmaalintensiteit: 4450 mvt. 



jaar: 2024 etmaalintensiteit: 4817 mvt. 



 dag avond nacht 



gemiddeld per uur (%) 6,50 3,50 1,00 



lichte mvt. (%) 85,00 85,00 85,00 



middelzware mvt. (%) 10,00 10,00 10,00 



zware mvt. (%) 5,00 5,00 5,00 
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Tabel 2.2: gegevens wegverkeer Ripsestraat 



Ripsestraat 



maximum snelheid: 50 km/uur 



wegdek: asfalt (referentiewegdek) 



jaar: 2020 etmaalintensiteit: 4450 mvt. 



jaar: 2024 etmaalintensiteit: 4817 mvt. 



 dag avond nacht 



gemiddeld per uur (%) 6,50 3,50 1,00 



lichte mvt. (%) 85,00 85,00 85,00 



middelzware mvt. (%) 10,00 10,00 10,00 



zware mvt. (%) 5,00 5,00 5,00 



 



 



Tabel 2.3: gegevens wegverkeer Oude Rips 



Oude Rips 



maximum snelheid: 30 km/uur 



wegdek: asfalt (referentiewegdek) 



jaar: 2024 etmaalintensiteit: 250 mvt. 



 dag avond nacht 



gemiddeld per uur (%) 6,50 3,50 1,00 



lichte mvt. (%) 85,00 85,00 85,00 



middelzware mvt. (%) 10,00 10,00 10,00 



zware mvt. (%) 5,00 5,00 5,00 



 



 



Tabel 2.4: gegevens wegverkeer Blaarpeelweg 



Blaarpeelweg 



maximum snelheid: 30 km/uur 



wegdek: klinkers (elementenverharding in keperverband) 



jaar: 2024 etmaalintensiteit: 750 mvt. 



 dag avond nacht 



gemiddeld per uur (%) 6,50 3,50 1,00 



lichte mvt. (%) 85,00 85,00 85,00 



middelzware mvt. (%) 10,00 10,00 10,00 



zware mvt. (%) 5,00 5,00 5,00 



 



2.3 Modellering 



Als maatgevende toetshoogte voor de begane grond van de nieuwe woning is 1,5 meter boven maaiveld 



aangehouden. Voor de eerste en tweede verdieping is 4,5 en 7,5 meter gehanteerd. Voor alle punten is 



gerekend met invallend geluid.  



 



In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 1,00 (akoestisch zacht) aangehouden met 



uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden. De ingevoerde bodemgebieden zijn als akoestisch hard 



(bodemfactor 0,00) gemodelleerd.  
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Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie te worden toegepast. Er zijn tevens geen 



akoestisch relevante kruispunten of rotondes in de directe omgeving van het bouwplan aanwezig. 



 



Voor de Oploseweg geldt dat er ter plaatse van de komgrens een verkeersdrempel is gelegen. Deze 



drempel is als obstakel ingevoerd zodat er met een optrekcorrectie wordt gerekend.  
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3 WET- EN REGELGEVING 



 



3.1 Berekeningsmethode 



De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II” zoals deze is beschreven 



in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 



 



De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaai zijn weergegeven in bijlage 3. Een 



grafische weergave van deze invoergegevens is weergegeven in bijlage 4.  



 



3.2 Randvoorwaarden Wet geluidhinder 



3.2.1 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 vanwege 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 omgevingslawaai (PbEG L 189). 



3.2.2 Geluidzones 



Volgens de Wet geluidhinder hebben wegen een zone die zich aan weerszijden van de weg uitstrekt vanaf 



de as van de weg (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten 



de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van: 



• ligging binnen een woonerf; 



• een maximum snelheid van 30 km/uur. 



 



In tabel 3.1 is de breedte van de geluidzones weergegeven. 



 



Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs wegen 



soort gebied aantal rijstroken 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 



3.2.3 Artikel 110g 



Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de 



geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs 



is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting van de gevel van woningen of van 



andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige terreinen op het resultaat een door 



hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast. 
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Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek: 



• 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of 



meer bedraagt; 



• 5 dB voor de overige wegen. 



3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 



Binnen de Wet geluidhinder is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging van het 



bouwplan. 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 het 



gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs 



een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 



verkeerstekens 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 bedoeld in het 



Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 



3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012) 



Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor 



wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten 



van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende: 



• bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de 



representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in 



mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III bij deze regeling; 



• in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief 



te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit 



een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen: 



a. Zeer Open Asfalt Beton; 



b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt 



Beton fijn; 



c. uitgeborsteld beton; 



d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; 



e. oppervlakbewerking. 



3.2.6 Normen geluidbelasting 



Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting 



in zogenaamde “Nieuwe situaties” (er dient een ruimtelijke procedure 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 onderhavige 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 verlenen indien maatregelen 



gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, op 



overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 



landschappelijke of financiële aard. In navolgende tabellen 3.2 en 3.3 worden de normen uit de Wet 



geluidhinder weergegeven. 
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Tabel 3.2: normen geluidbelasting in stedelijk gebied 



normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied 



voorkeursgrenswaarde 48 dB 



maximale ontheffingswaarde 63 dB 



maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw 68 dB 



 



Tabel 3.3: normen geluidbelasting in buitenstedelijk gebied 



normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied 



voorkeursgrenswaarde 48 dB 



maximale ontheffingswaarde 53 dB 



maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning 58 dB 



maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom 58 dB 



maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom,  binnen de zone 



langs een autoweg of autosnelweg 



63 dB 
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4 BEREKENING EN TOETSING GELUIDBELASTING 



 



4.1 Rekenresultaten en toetsing geluidbelasting wegverkeerslawaai  



In bijlage 5 zijn de berekeningsresultaten van de toetspunten opgenomen. In de navolgende tabellen 4.1 tot 



en met 4.4 zijn de rekenresultaten samengevat weergegeven. 



 



Tabel 4.1: overzicht geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Oploseweg 



toetspunt toetshoogte 



(m) 



geluidbelasting 



excl. artikel 110g 



Wet geluidhinder 



(dB) 



geluidbelasting 



incl. artikel 110g Wet 



geluidhinder 



(dB) 



voorkeurs- 



grenswaarde 



(dB) 



maximale 



ontheffings-



waarde 



(dB) 



alle alle ≤53 ≤48 48 63 



 



 



Tabel 4.2: overzicht geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Ripsestraat 



toetspunt toetshoogte 



(m) 



geluidbelasting 



excl. artikel 110g 



Wet geluidhinder 



(dB) 



geluidbelasting 



incl. artikel 110g Wet 



geluidhinder 



(dB) 



voorkeurs- 



grenswaarde 



(dB) 



maximale 



ontheffings-



waarde 



(dB) 



alle alle ≤53 ≤48 48 63 



 



 



Tabel 4.3: overzicht geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Oude Rips (30 km/uur) 



toetspunt toetshoogte 



(m) 



geluidbelasting 



excl. artikel 110g 



Wet geluidhinder 



(dB) 



geluidbelasting 



incl. artikel 110g Wet 



geluidhinder 



(dB) 



voorkeurs- 



grenswaarde 



(dB) 



maximale 



ontheffings-



waarde 



(dB) 



alle alle ≤53 ≤48 48 n.v.t. 



 



 



Tabel 4.4: overzicht geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Blaarpeelweg (30 km/uur) 



toetspunt toetshoogte 



(m) 



geluidbelasting 



excl. artikel 110g 



Wet geluidhinder 



(dB) 



geluidbelasting 



incl. artikel 110g Wet 



geluidhinder 



(dB) 



voorkeurs- 



grenswaarde 



(dB) 



maximale 



ontheffings-



waarde 



(dB) 



alle alle ≤53 ≤48 48 n.v.t. 



 



Voor de gezoneerde wegen Oploseweg en Ripsestraat en de 30 km/uur wegen Oude Rips en Blaarpeelweg 



geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de voorkeursgrenswaarde van 



48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe woning overschrijdt. 
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4.2 Cumulatieve geluidbelasting  



De cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald indien er sprake is van blootstelling aan meer dan 



één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door verschillende 



geluidbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die 



onderscheiden bronnen wordt overschreden. Conform de Wet geluidhinder dienen voor de cumulatie de 



zoneplichtige wegen en spoorwegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of luchtvaart 



meegenomen te worden.  



 



In de onderhavige situatie hoeft de cumulatieve geluidbelasting derhalve formeel gezien niet te worden 



bepaald. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening en ten behoeve van de bepaling van de 



benodigde geluidwering van de gevels is de cumulatieve geluidbelasting alsnog bepaald. Hierbij zijn alle 



gemodelleerde wegen meegenomen. De correctie artikel 110g Wgh met betrekking tot wegverkeer is niet 



toegepast.  



 



In bijlage 5 zijn de berekeningsresultaten van de cumulatieve geluidbelasting op de gevels van de nieuwe 



woning opgenomen. Een samenvatting van de rekenresultaten is weergegeven in navolgende tabel 4.5. 



 



Tabel 4.5: overzicht gecumuleerde geluidbelasting  



toetspunt toetshoogte 



(m) 



gecumuleerde geluidbelasting 



(dB) 



alle alle ≤53 



 



4.3 Geluidwering gevels (GA;k) 



Volgens het Bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel GA;k voor verblijfsgebieden in 



een woning minimaal de in het vastgestelde hogere-waardenbesluit opgenomen hoogst toelaatbare 



geluidbelasting minus 33 dB te bedragen. Verder wordt ervan uitgegaan dat een gevel bij een normale 



bouwkundige opzet aan de minimaal vereiste GA;k van 20 dB voldoet, waardoor er bij een geluidbelasting 



die groter is dan 53 dB een aanvullend onderzoek nodig is ter bepaling van de geluidwering van de gevel.  



 



Bij de bepaling van de GA;k mag voor de hoogst toelaatbare geluidbelasting worden uitgegaan van de 



laagste waarde van: 



• de vastgestelde hogere waarde, of; 



• de opnieuw berekende geluidbelasting (bijvoorbeeld door rekening te houden met de daadwerkelijke 



invulling van het plangebied). Deze geluidbelasting wordt conform artikel 110d van de Wet 



geluidhinder berekend met het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 



 



Uit het voorgaande blijkt dat een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet 



aan de orde is (zowel formeel gezien als ter waarborging van een goed woon- en leefklimaat).  
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 



 



In opdracht van de heer Van den Berg, via Donkers bouwkundig tekenburo, is een akoestisch onderzoek 



wegverkeerslawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde nieuwbouw van een woning op de locatie 



Oude Rips ong. te De Rips, gemeente Gemert-Bakel. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende 



bestemmingsplan. Het onderzoek dient derhalve te worden uitgevoerd in het kader van een bestemmings-



planwijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor de betreffende 



locatie.  



 



Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de wegen Ripsestraat en 



Oploseweg. Het plan is tevens gelegen aan en in de nabijheid van enkele 30 km/uur wegen. Dit type weg 



vormt een afwijkende categorie binnen de Wet geluidhinder. Formeel kan voor deze wegen geen hogere 



grenswaarde worden aangevraagd of verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. In het kader 



van een goede ruimtelijke ordening moet echter wel beoordeeld worden of de geluidbelasting op de gevels 



van nieuw te bouwen woningen nabij een 30 km/uur weg voldoet aan de voorkeursgrenswaarde voor 



wegverkeerslawaai van 48 dB. Derhalve zijn de wegen Oude Rips en Blaarpeelweg in het onderhavige 



akoestisch onderzoek alsnog getoetst aan de voorkeursgrenswaarde.   



 



Voor de gezoneerde wegen Oploseweg en Ripsestraat en de 30 km/uur wegen Oude Rips en Blaarpeelweg 



geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de voorkeursgrenswaarde van 



48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe woning overschrijdt. Een procedure hogere grenswaarde is 



derhalve niet aan de orde.  



 



Ter bepaling van de geluidwering van de gevel (Bouwbesluit 2012) dient de gecumuleerde geluidbelasting 



te worden berekend. Hiertoe mag geen correctie artikel 110g Wgh worden toegepast. Aangezien de 



cumulatieve geluidbelasting (van alle beschouwde wegen) op de gevels van de nieuwe woning niet hoger is 



dan 53 dB hoeft er geen nader onderzoek te worden uitgevoerd ter bepaling van de geluidwering van de 



gevels. Bij toepassing van standaard geluidwerende materialen en maatregelen is een binnenniveau van 



33 dB gewaarborgd en is er dus te allen tijde sprake van een goed woon- en leefklimaat. Bovendien blijkt 



uit het akoestisch onderzoek dat de woning behalve over geluidluwe gevels tevens beschikt over een 



geluidluwe buitenruimte.  
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Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming van Donkers Bouwkundig Tekenburo niet worden gereproduceerd, noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
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1



Robert van de Voort



Van: Steijaert, Elice <elice.steijaert@gemert-bakel.nl>



Verzonden: maandag 12 mei 2014 12:04



Aan: Robert van de Voort



Onderwerp: RE: aanvraag verkeersgegevens



Bijlagen: 20130120 SRE Verkeersmodel 3.0 situatie2010_Gemert-Bakel.pdf; 20130120 SRE 



Verkeersmodel 3.0 prognose2020_Gemert-Bakel.pdf



Beste meneer van de Voort, 
 
Ik heb uw verzoek ontvangen en hieronder vindt u in rood mijn reactie. 
 
Als u nog vragen of opmerkingen heeft dan hoor ik het graag! 
 
Met vriendelijke groet,  



  



Elice Steijaert  
Beleidsmedewerker Openbaar Beheer 
0492-37 85 00 | elice.steijaert@gemert-bakel.nl  
www.gemert-bakel.nl | @gemGemertBakel  
aanwezig maandag, di-ochtend, donderdag en vrijdag 
 
 
 



Van: Robert van de Voort [mailto:robert@tritium.nl]  



Verzonden: dinsdag 6 mei 2014 9:13 
Aan: Steijaert, Elice 



Onderwerp: aanvraag verkeersgegevens 



 



Geachte mevrouw Steijaert, beste Elice, 



 



Voor het juist uitvoeren van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai voor de locatie Oude Rips ong. (hoek 
Oploseweg 1) te De Rips zijn wij op zoek naar verkeersgegevens van de volgende wegen:  
 
• Oploseweg/Ripsestraat; maximum snelheid is 50 km/u.  Wegdektype: asfalt. Verkeersgegevens zie SRE-model 



(bijgevoegd). Hieruit blijkt de intensiteit in 2010 van 2x1950mvt/etm. De intensiteit prognose: intensiteit 
2210+2240 /etmaal. Helaas heb ik geen gespecificeerde gegevens over de verdeling in type voertuig of periode.  



• Oude Rips; maximum snelheid is 30 km/u. Wegdektype: asfalt 
• Blaarpeelweg. maximum snelheid is 30 km/u. Wegdektype: klinkers 
Er zijn geen obstakels in de omgeving van de locatie aanwezig.  



 
Van deze wegen zouden we graag de volgende gegevens ontvangen: 
 
- maximum snelheid; 
- evt. obstakels (verkeerslicht, drempels, rotonde etc.); 
- verdeling lichte, middelzware en zware voertuigen over de dag-, avond- en nachtperiode; 
- etmaalintensiteiten; 
- wegdektype; 
- ophogingspercentage telgegevens naar het maatgevende jaar 2024 of prognose etmaalintensiteit in 2024. 
 
Laat me s.v.p. maar even iets weten indien er vragen en/of onduidelijkheden zijn.  
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Robert van de Voort



Van: Steijaert, Elice <elice.steijaert@gemert-bakel.nl>



Verzonden: woensdag 14 mei 2014 11:12



Aan: Robert van de Voort



Onderwerp: RE: aanvraag verkeersgegevens



Beste Robert, 
 
De aannames kan ik me voorstellen behalve de etmaalintensiteit van de Blaarpeelweg en het percentage 
zwaar verkeer op de Blaarpeelweg en de Oude Rips. De etmaalintensiteit voor de Blaarpeelweg  zou ik 
houden op 750mvt/etmaal. De percentages zwaar verkeer zou ik niet hoger maken dan 5%. Dit gebaseerd 
op het kleine aantal bedrijven dat er zit. Het zijn beiden ook geen doorgaande wegen of ontsluitingswegen 
voor andere delen van De Rips. 
 
Succes. 
 
Met vriendelijke groet,  



  



Elice Steijaert  
Beleidsmedewerker Openbaar Beheer 
0492-37 85 00 | elice.steijaert@gemert-bakel.nl  
www.gemert-bakel.nl | @gemGemertBakel  
aanwezig maandag, di-ochtend, donderdag en vrijdag 
 
 
 



Van: Robert van de Voort [mailto:robert@tritium.nl]  



Verzonden: maandag 12 mei 2014 15:01 



Aan: Steijaert, Elice 
Onderwerp: RE: aanvraag verkeersgegevens 



 



Beste Elice, 



 



Ik heb je zojuist proberen te bellen, maar ik begreep dat je de gehele middag in overleg bent. Voor de Oploseweg en 



Ripsestraat kan ik de intensiteiten uit het model (2020) halen en vervolgens nog met 2% per jaar (autonome groei) 



ophogen tot het maatgevende jaar 2024. Voor de verdeling stel ik voor om het onderstaande aan te houden. 



Uiteraard tenzij je een beter voorstel hebt. 



 



  % dag % avond % nacht 



  6,50 3,50 1,00 



licht 86,00 86,00 86,00 



middel 10,00 10,00 10,00 



zwaar 4,00 4,00 4,00 



 



Voor de wegen Oude Rips en Blaarpeelweg wil ik worst-case de volgende verdeling aanhouden:  



 



  % dag % avond % nacht 



  6,40 3,70 1,10 



licht 76,30 77,00 69,10 



middel 11,00 10,00 9,90 
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zwaar 12,70 13,00 21,00 



 



Heb ik alleen nog een inschatting van de etmaalintensiteiten op deze twee wegen nodig (staan niet in 



verkeersmodel). De Oude Rips is volgens mij doodlopend met niet al te veel woningen en/of bedrijven eraan. Ik wil 



derhalve voorstellen om hier worst-case uit te gaan van een etmaalintensiteit van 250 motorvoertuigen (2024). 



Voor de Blaarpeelweg stel ik voor om uit te gaan van 1500 motorvoertuigen (2024) per etmaal. 



 



Graag verneem ik of mijn aannamen akkoord zijn. 



 



Alvast bedankt!!!   



 



Met vriendelijke groet, 



Robert 



 



Tritium Advies BV 



ir. R.A.C. (Robert) van de Voort 



Projectleider geluid & bouwfysica en RO 
  



doorkiesnummer
  



 e-mail 
  



 profiel 
  



040.29 07 375  robert@tritium.nl  Linked 
  



   



Adviseurs in Bouwen, Milieu en Veiligheid  
  



TRITIUM NUENEN  »



  



 TRITIUM PRINSENBEEK  »



  



 TRITIUM NEER  »



  



 TRITIUM ARKEL  »



Gulberg 35  Groenstraat 27  Steeg 27  Vlietskade 1509 



5674 TE Nuenen  4841 BA Prinsenbeek  6086 EJ Neer  4241 WH Arkel 



T. 040.29 51 951  T. 076.54 29 564  T. 0475.49 81 50  T. 0183.71 20 80 
  



Op dit e-mail bericht is een disclaimer van toepassing. 



���� Denk a.u.b. aan het milieu voordat u dit bericht print. 



      



 



 



Van: Steijaert, Elice [
mailto:elice.steijaert@gemert-bakel.nl



]  



Verzonden: maandag 12 mei 2014 12:04 



Aan: Robert van de Voort 
Onderwerp: RE: aanvraag verkeersgegevens 



 



Beste meneer van de Voort, 
 
Ik heb uw verzoek ontvangen en hieronder vindt u in rood mijn reactie. 
 
Als u nog vragen of opmerkingen heeft dan hoor ik het graag! 
 
Met vriendelijke groet,  



  



Elice Steijaert  
Beleidsmedewerker Openbaar Beheer 
0492-37 85 00 | 



elice.steijaert@gemert-bakel.nl   
www.gemert-bakel.nl | @gemGemertBakel  



aanwezig maandag, di-ochtend, donderdag en vrijdag 
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model



Model eigenschap



Omschrijving eerste model



Verantwoordelijke rvdv



Rekenmethode RMW-2012



Aangemaakt door rvdv op 5-5-2014



Laatst ingezien door rvdv op 15-5-2014



Model aangemaakt met Geomilieu V2.40



Standaard maaiveldhoogte 0



Rekenhoogte contouren 4



Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten



Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten



Standaard bodemfactor 1,00



Zichthoek [grd] 2



Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse



Meteorologische correctie Conform standaard



C0 waarde 3,50



Maximum aantal reflecties 1



Reflectie in woonwijkschermen Ja



Aandachtsgebied --



Max. refl.afstand van bron --



Max. refl.afstand van rekenpunt --



Luchtdemping Conform standaard



Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai



Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. Bf



b01 hard bodemgebied 0,00



b02 hard bodemgebied 0,00



b03 hard bodemgebied 0,00



b04 hard bodemgebied 0,00



b05 hard bodemgebied 0,00



b06 hard bodemgebied 0,00



b07 hard bodemgebied 0,00



b08 hard bodemgebied 0,00



b09 hard bodemgebied 0,00
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai



Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp



geb 01 nieuwe woning     9,00      0,00 0 dB



geb 02 garage     5,00      0,00 0 dB



geb 03 gebouw     9,00      0,00 0 dB



geb 04 gebouw     5,00      0,00 0 dB



geb 05 gebouw     5,00      0,00 0 dB



geb 06 gebouw     9,00      0,00 0 dB



geb 07 gebouw     9,00      0,00 0 dB



geb 08 gebouw     9,00      0,00 0 dB



geb 09 gebouw     9,00      0,00 0 dB



geb 10 gebouw     9,00      0,00 0 dB



geb 11 gebouw     9,00      0,00 0 dB
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai



Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef.



h1 komgrens      0,00      0,00 Relatief



15-5-2014 9:44:52Geomilieu V2.40











1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai



Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. Lengte



obst1 drempel            25,96
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai



Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. Type Hbron Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)



w1 Oude Rips Verdeling   0,75  0 Referentiewegdek W0  30  30  30    250,00   6,50   3,50



w2 Blaarpeelweg Verdeling   0,75  0 Elementenverharding in keperverband W9a  30  30  30    750,00   6,50   3,50



w3 Ripsestraat Verdeling   0,75  0 Referentiewegdek W0  50  50  50   4817,00   6,50   3,50



w4a Oploseweg (binnen de kom) Verdeling   0,75  0 Referentiewegdek W0  50  50  50   4817,00   6,50   3,50



w4b Oploseweg (buiten de kom) Verdeling   0,75  0 Referentiewegdek W0  80  80  80   4817,00   6,50   3,50
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai



Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)



w1   1,00  85,00  85,00  85,00  10,00  10,00  10,00   5,00   5,00   5,00



w2   1,00  85,00  85,00  85,00  10,00  10,00  10,00   5,00   5,00   5,00



w3   1,00  85,00  85,00  85,00  10,00  10,00  10,00   5,00   5,00   5,00



w4a   1,00  85,00  85,00  85,00  10,00  10,00  10,00   5,00   5,00   5,00



w4b   1,00  85,00  85,00  85,00  10,00  10,00  10,00   5,00   5,00   5,00
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai



Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)



Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel



t01 toetspunt 1      0,00      1,50      4,50      7,50 -- Ja



t02 toetspunt 2      0,00      1,50      4,50      7,50 -- Ja



t03 toetspunt 3      0,00      1,50      4,50      7,50 -- Ja



t04 toetspunt 4      0,00      1,50      4,50      7,50 -- Ja



t05 toetspunt 5      0,00      1,50      4,50      7,50 -- Ja



t06 toetspunt 6      0,00      1,50      4,50      7,50 -- Ja
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 4Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V2.40
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V2.40
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V2.40
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model



LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Rips
Groepsreductie: Ja



Naam



Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden



t01_A toetspunt 1 1,50 36,5 33,8 28,3 37,6



t01_B toetspunt 1 4,50 37,5 34,8 29,4 38,6



t01_C toetspunt 1 7,50 37,5 34,8 29,4 38,7



t02_A toetspunt 2 1,50 36,7 34,0 28,6 37,8



t02_B toetspunt 2 4,50 37,6 34,9 29,5 38,8



t02_C toetspunt 2 7,50 37,6 34,9 29,5 38,8



t03_A toetspunt 3 1,50 31,8 29,1 23,7 33,0



t03_B toetspunt 3 4,50 33,3 30,6 25,2 34,4



t03_C toetspunt 3 7,50 33,5 30,8 25,3 34,6



t04_A toetspunt 4 1,50 32,6 29,9 24,5 33,7



t04_B toetspunt 4 4,50 34,1 31,4 26,0 35,2



t04_C toetspunt 4 7,50 33,2 30,5 25,0 34,3



t05_A toetspunt 5 1,50 -6,8 -9,5 -14,9 -5,6



t05_B toetspunt 5 4,50 -3,0 -5,7 -11,2 -1,9



t05_C toetspunt 5 7,50 -- -- -- --



t06_A toetspunt 6 1,50 18,4 15,7 10,2 19,5



t06_B toetspunt 6 4,50 20,5 17,8 12,3 21,6



t06_C toetspunt 6 7,50 -- -- -- --



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model



LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oploseweg
Groepsreductie: Ja



Naam



Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden



t01_A toetspunt 1 1,50 36,0 33,3 27,9 37,1



t01_B toetspunt 1 4,50 37,6 34,9 29,5 38,7



t01_C toetspunt 1 7,50 38,5 35,8 30,4 39,7



t02_A toetspunt 2 1,50 37,2 34,6 29,1 38,4



t02_B toetspunt 2 4,50 38,9 36,2 30,7 40,0



t02_C toetspunt 2 7,50 39,6 36,9 31,5 40,7



t03_A toetspunt 3 1,50 32,0 29,3 23,8 33,1



t03_B toetspunt 3 4,50 33,4 30,7 25,3 34,6



t03_C toetspunt 3 7,50 35,1 32,4 26,9 36,2



t04_A toetspunt 4 1,50 38,4 35,7 30,3 39,6



t04_B toetspunt 4 4,50 40,9 38,2 32,8 42,0



t04_C toetspunt 4 7,50 44,6 41,9 36,5 45,8



t05_A toetspunt 5 1,50 38,4 35,7 30,3 39,5



t05_B toetspunt 5 4,50 40,2 37,5 32,1 41,3



t05_C toetspunt 5 7,50 43,1 40,4 35,0 44,3



t06_A toetspunt 6 1,50 33,1 30,4 24,9 34,2



t06_B toetspunt 6 4,50 36,9 34,2 28,8 38,0



t06_C toetspunt 6 7,50 43,5 40,8 35,3 44,6



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model



LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ripsestraat
Groepsreductie: Ja



Naam



Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden



t01_A toetspunt 1 1,50 39,0 36,3 30,9 40,2



t01_B toetspunt 1 4,50 40,5 37,8 32,4 41,6



t01_C toetspunt 1 7,50 41,5 38,8 33,4 42,6



t02_A toetspunt 2 1,50 39,5 36,8 31,4 40,6



t02_B toetspunt 2 4,50 41,1 38,4 32,9 42,2



t02_C toetspunt 2 7,50 42,0 39,3 33,9 43,1



t03_A toetspunt 3 1,50 -- -- -- --



t03_B toetspunt 3 4,50 -- -- -- --



t03_C toetspunt 3 7,50 -- -- -- --



t04_A toetspunt 4 1,50 40,2 37,6 32,1 41,4



t04_B toetspunt 4 4,50 41,8 39,1 33,7 42,9



t04_C toetspunt 4 7,50 41,9 39,2 33,8 43,0



t05_A toetspunt 5 1,50 -- -- -- --



t05_B toetspunt 5 4,50 -- -- -- --



t05_C toetspunt 5 7,50 -- -- -- --



t06_A toetspunt 6 1,50 32,6 29,9 24,4 33,7



t06_B toetspunt 6 4,50 34,3 31,6 26,1 35,4



t06_C toetspunt 6 7,50 -- -- -- --



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1404/116/RV-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model



LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blaarpeelweg
Groepsreductie: Ja



Naam



Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden



t01_A toetspunt 1 1,50 30,9 28,2 22,8 32,0



t01_B toetspunt 1 4,50 33,0 30,3 24,8 34,1



t01_C toetspunt 1 7,50 34,0 31,3 25,9 35,1



t02_A toetspunt 2 1,50 31,5 28,8 23,4 32,6



t02_B toetspunt 2 4,50 33,5 30,8 25,4 34,6



t02_C toetspunt 2 7,50 34,6 31,9 26,4 35,7



t03_A toetspunt 3 1,50 -- -- -- --



t03_B toetspunt 3 4,50 -- -- -- --



t03_C toetspunt 3 7,50 -- -- -- --



t04_A toetspunt 4 1,50 31,1 28,4 22,9 32,2



t04_B toetspunt 4 4,50 33,0 30,3 24,9 34,2



t04_C toetspunt 4 7,50 34,2 31,5 26,1 35,4



t05_A toetspunt 5 1,50 13,8 11,2 5,7 15,0



t05_B toetspunt 5 4,50 17,3 14,6 9,2 18,5



t05_C toetspunt 5 7,50 21,1 18,4 12,9 22,2



t06_A toetspunt 6 1,50 17,8 15,1 9,7 18,9



t06_B toetspunt 6 4,50 21,8 19,2 13,7 23,0



t06_C toetspunt 6 7,50 24,3 21,7 16,2 25,5



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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bijlage 5Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model



LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee



Naam



Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden



t01_A toetspunt 1 1,50 47,5 44,8 39,3 48,6



t01_B toetspunt 1 4,50 48,9 46,2 40,8 50,0



t01_C toetspunt 1 7,50 49,7 47,0 41,6 50,8



t02_A toetspunt 2 1,50 48,1 45,4 40,0 49,2



t02_B toetspunt 2 4,50 49,6 46,9 41,4 50,7



t02_C toetspunt 2 7,50 50,3 47,6 42,1 51,4



t03_A toetspunt 3 1,50 39,9 37,2 31,8 41,0



t03_B toetspunt 3 4,50 41,4 38,7 33,3 42,5



t03_C toetspunt 3 7,50 42,3 39,7 34,2 43,5



t04_A toetspunt 4 1,50 48,1 45,5 40,0 49,3



t04_B toetspunt 4 4,50 50,1 47,4 41,9 51,2



t04_C toetspunt 4 7,50 51,9 49,2 43,8 53,1



t05_A toetspunt 5 1,50 43,4 40,7 35,3 44,6



t05_B toetspunt 5 4,50 45,2 42,5 37,1 46,4



t05_C toetspunt 5 7,50 48,2 45,5 40,0 49,3



t06_A toetspunt 6 1,50 41,0 38,3 32,8 42,1



t06_B toetspunt 6 4,50 43,9 41,2 35,8 45,1



t06_C toetspunt 6 7,50 48,5 45,8 40,4 49,7



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Pagina 1



Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen
Compenserende berging voor nieuw verhard gebied



Algemeen



Naam project Oude Rips ong. De Rips



Contactpersoon initiatiefnemer De heer Van den Berg



Contactpersoon waterschap -



Datum 22-05-2014



Kenmerken projectgebied



Bestaand verhard oppervlak 0 m2



Toekomstig verhard oppervlak 330 m2



Afvoercoëfficiënt projectgebied 0.67 l/s/ha



Infiltratiesnelheid 1 m/dag



GHG -0.6 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%



16 m3



Extra volume hemelwater



T100+10%



5 m3



Talud 0.5 1:x



Lengte 4 m



Hoogte 0.6 m



Breedte 5 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/








Bijlage 6  Rapportage quick scan flora en fauna 
 



PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  Toelichting  
Herziening bestemmingsplan Bakel, Milheeze en De Rips, 



Oude Rips ong. De Rips 








			2014-07-01 toelichting bestemmingsplan Oude Rips ong. te De Rips (3)


			Inhoud


			1. Inleiding


			1.1 Algemeen


			1.2 Ligging en begrenzing plangebied


			1.3 Opbouw bestemmingsplan





			2.  Planbeschrijving


			2.1 Bestaande situatie


			2.2 Gewenste situatie


			2.3 Ruimtelijk stedenbouwkundige uitwerking





			3.  Beleidskader


			3.1 Provinciaal beleid


			3.1.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant


			3.1.2 Verordening ruimte 2014





			3.2 Gemeentelijk beleid


			3.2.1 Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2010-2020


			3.2.2  Woonvisie 2009-2015


			3.2.3 Afwegingskader woningbouw kernranden en buitengebied gemeente Gemert-Bakel


			3.2.4 Bestemmingsplan “Bakel, Milheeze en De Rips”








			4.  Ruimtelijke aspecten


			4.1 Natuur


			4.2 Flora en Fauna


			4.3 Landschappelijke waarden


			4.4 Cultuurhistorie en archeologie


			4.4.1 Cultuurhistorische waarden


			4.4.2 Archeologische waarden





			4.5 Parkeren en ontsluiting


			4.5.1 Parkeren


			4.5.2 Ontsluiting








			5.  Milieuaspecten


			5.1 Bodem


			5.2 Water


			5.3 Geurhinder


			5.3.1 Beoordeling belangen veehouderijen (voorgrondbelasting)


			5.3.2 Beoordeling woon- en leefklimaat (achtergrondbelasting)





			5.4 Bedrijven en milieuzonering


			5.5 Geluid


			5.5.1 Wegverkeerslawaai


			5.5.2 Industrielawaai





			5.6 Luchtkwaliteit


			5.7 Externe veiligheid





			6.  Waterparagraaf


			6.1 Waterbeleid


			6.2 Oppervlaktewater


			6.3 Grondwater


			6.4 Afvoer hemelwater





			7.  Uitvoerbaarheid


			7.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid


			7.2 Economische uitvoerbaarheid


			7.3 Grondexploitatie





			8.  Juridische verantwoording


			8.1 Algemene opzet


			8.2 Toelichting op de verbeelding


			8.3 Toelichting op de regels








			2014-07-01 bijlagen bij toelichting (3)


			2014-07-01 bijlagen bij toelichting (2)


			bijlage 1 voorwaarden besluit gemeent Gemert-Bakel (tabblad)


			bijlage 1 voorwaarden principebesluit


			page1


			page2


			page3


			page4





			bijlage 2 inrichtingsschets (tabblad)


			bijlage 2 inrichtingsschets


			bijlage 3 rapportage bodemonderzoek (tabblad)


			bijlage 3 Rapportage bodemonderzoek 66763 De Rips rapportage


			bijlage 4 rapportage akoestisch onderzoek (tabblad)


			bijlage 4 Akoestisch onderzoek 1404116RV-01 Oude Rips ong  te De Rips


			bijlage 5 HNO-tool (tabblad)


			Bijlage 5 HNO-tool


			Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen


			Compenserende berging voor nieuw verhard gebied


			Kenmerken projectgebied


			Kenmerken infiltratievoorziening











			bijlage 6 Rapportage quick scan flora en fauna (tabblad)

















Ruimtelijke onderbouwing ‘Verkoop reststroken’ 
 
 
 Initiatief 
In de periode juni 2013 – juni 2014 is er door de Gemeente Gemert-Bakel een zestigtal 
reststroken verkocht aan bewoners/ondernemers. De reststroken betreffen in veel gevallen 
groenstroken die niet van structurele betekenis zijn gebleken voor de groenstructuur. Ook 
een groot aantal stroken heeft een functie voor verkeer en/of verblijf. Voor deze stroken geldt 
dat zij niet van structurele betekenis zijn voor de verkeerstructuur en verkoop niet zal leiden 
tot een verslechtering van de verkeersafwikkeling en parkeersituatie. Daarnaast is er in een 
aantal gevallen sprake van een reststrook die ingeklemd liggen tussen andere percelen.  
 
Het is niet bezwaarlijk gebleken om het zestigtal reststroken te verkopen aan eigenaren van 
aangrenzende percelen zodat de percelen, en daarmee de gebruiks- en/of 
bouwmogelijkheden worden vergroot. Het college van burgemeester en wethouders heeft 
reeds besloten over te gaan tot verkoop van de reststroken. Aangezien de stroken veelal de 
(hoofd)bestemmingen ‘Groen’ of ‘Verkeer-Verblijfsgebied’ hebben, dienen de bestemming te 
worden gewijzigd naar dezelfde hoofdbestemming als de percelen waaraan ze worden 
toegevoegd. Veelal gaat het hierbij om de bestemming ‘Wonen’. In een enkel geval (zie ook 
tabel 1) worden de reststroken toegevoegd aan percelen met de bestemming ‘Bedrijf’, 
‘Centrum-b’, ‘Dienstverlening’, ‘Detailhandel’ of ‘Wonen’. In het laatste geval is er geen 
bestemmingsplanherziening noodzakelijk indien de bouwvlakken niet worden vergroot (er is 
geen functionele en ruimtelijke strijdigheid). Vier van de in de periode juni 2013-2014 
verkochte reststroken (‘Wonen’ blijft ‘Wonen’)maken dan ook geen onderdeel uit van deze 
ruimtelijke onderbouwing; te weten de percelen Cortenbachstraat 7 te Gemert, Irenestraat 11 
te Bakel, Kerksedriessen 17 te Bakel en Kortestraat 26 te Bakel. Ook voor het perceel 
Lankveld 12 leidt de verkoop niet tot een bestemmingswijziging (‘Groen’ blijft ‘Groen’). 
 
Om de gebruiksmogelijkheden van de overige reststroken aan te passen aan het gewenste 
gebruik is een herziening van de volgende vigerende bestemmingsplannen op onderdelen 
noodzakelijk: 
 Bestemmingsplan stedelijke gebieden, april 2013 (vastgesteld op 1 juli 2013) 
 Bestemmingsplan woongebied Bakel, Milheeze en de Rips (vastgesteld op 5 juli 2012) 
 Bestemmingsplan Woongebied Gemert 2011 (vastgesteld op 29 juni 2011) 
 Bestemmingsplan woongebied Handel, De Mortel en Elsendorp (vastgesteld op 1 juli 


2013) 
 Bestemmingsplan Centrumgebied Gemert 2012 (vastgesteld op 2 april 2012) 
 
De bouwvlakken waarbinnen hoofdgebouwen zijn toegestaan worden in een aantal situaties 
vergroot. Dit wordt in het volgende onderdeel van deze ruimtelijke onderbouwing 
gemotiveerd. Om voor alle percelen waaraan de reststroken zijn toegevoegd een eenduidige 
bebouwingsregeling te treffen maken alle percelen in zijn geheel onderdeel uit van het 
plangebied. Hiermee wordt voorkomen dat bouwaanvragen getoetst moeten worden aan 
twee bestemmingsplanregimes. Omdat de gemeente Gemert-Bakel beschikt over een (op 
hoofdlijnen) uniforme bebouwingsregeling voor al haar bestemmingsplannen, heeft dit 
nagenoeg geen gevolgen voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden op het 
oorspronkelijke deel van de (samengevoegde) percelen. Indien de bouwvlakken worden 
vergroot, dan worden de bouwmogelijkheden als het ware uitgespreid over een groter 
gebied. 







 Plangebied  
Het plangebied betreft het totaal van de volgende percelen, inclusief de verkochte 
reststroken. 
 
Tabel 1: verzicht verkochte reststroken en hoofdbestemmingen 


 Adres Huidige hoofd-
bestemming 
oorspronkelijke 
deel bouwerceel 


Huidige hoofdbestemming toe te 
voegen reststrook (aan te passen naar 
hoofdbestemming van oorspronkelijke 
deel) 


.  Arthur van Schendelstraat 24, 
Gemert 


Wonen Groen 


.  Auerschootseweg 46, Bakel Wonen Groen 


.  Beatrixstraat 11, Bakel Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 


.  Berken 1b, Milheeze Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 


.  Berken 1c, Milheeze Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 


.  Berken 2, Milheeze Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 


.  Bolle Akker 6, Bakel Bedrijf Verkeer-Verblijfsgebied 


.  Bottelroosstraat 14, Bakel Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 


.  Bottelroosstraat 20, Bakel Wonen Groen 
0.  Bottelroosstraat 23, Bakel Wonen Groen 
1.  Bottelroosstraat 28, Bakel Wonen Groen 
2.  Bottelroosstraat 29, Bakel Wonen Groen 
3.  De Buytencamp 1a, Bakel Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 
4.  De Hilt 22, Bakel Wonen Groen 
5.  De Hilt 24, Bakel Wonen Groen 
6.  Deel 66, Gemert Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 
7.  Domein 61, Gemert Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 
8.  Gezellestraat 9, Gemert Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 
9.  Helmondsestraat 19, Bakel Centrum-b Verkeer 
0.  Helmondsestraat 59, Bakel Wonen Groen 
1.  Hendrikstraat 22, Bakel Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 
2.  Hezelaar 25, Gemert Wonen Groen/Verkeer-Verblijfsgebied 
3.  Johannes Keijzershof 5, Handel Wonen Verkeer-Verblijf 
4.  Kampstraat 12, Milheeze Wonen Groen 
5.  Kerkeind 29, Milheeze Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 
6.  Kerkeind 36, Milheeze Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 
7.  Kerkeind 58, Milheeze Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 
8.  Kerkeind 60, Milheeze Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 
9.  Klimroosstraat 10, Bakel Wonen Groen 
0.  Klimroosstraat 22, Bakel Wonen Groen 
1.  Koolkamp 8, Bakel Wonen Groen 
2.  Lankveld 20, Milheeze Wonen Groen 
3.  Mariahofke 17, Handel Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 
4.  Marialaan 2, Milheeze Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 
5.  Meulveldje 2, Bakel Wonen Groen 
6.  Meulveldje 4, Bakel Wonen Groen 
7.  Meulveldje 6, Bakel Wonen Groen 
8.  Meulveldje 8, Bakel Wonen Groen 
9.  Molenstraat 6 – Watermolen 7, 


Gemert 
Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 


0.  Paardenmarkt 4, Bakel Wonen Groen 
1.  Paardenmarkt 6, Bakel Wonen Groen 
2.  Paardenmarkt 8, Bakel Wonen Groen 
3.  Prins Hendriklaan 2, Gemert Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 
4.  Rector van Aldenhuysenstraat 56, 


Handel 
Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 


5.  Ruijschenberghstraat 12, Gemert Dienstverlening Verkeer-Verblijfsgebied 
6.  Schoolstraat 22, Bakel Wonen Verkeer 
7.  Schoolstraat 24, Bakel Wonen Verkeer 
8.  Schutboomsestraat 2, Milheeze Detailhandel Verkeer-Verblijfsgebied 
9.  Speelweide 11, Bakel Groen/Wonen? Verkeer-Verblijfsgebied 
0.  Speelweide 16, Bakel Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 
1.  Speelweide 24, Bakel Wonen Groen 
2.  Speelweide 46, Bakel Wonen Groen 







3.  St. Antoniusstraat 55, De Mortel Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 
4.  St. Christoffelstraat 35, Elsendorp Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 
5.  Virmundtstraat 74A, Gemert Wonen Wonen 
6.  Vondellaan 103, Gemert Wonen Verkeer-Verblijfsgebied 


 
Als bijlage ‘overzicht reststroken’ bij deze ruimtelijke onderbouwing zijn overzichtstekeningen 
opgenomen van de hoofdpercelen en de reststroken die bij de percelen zijn betrokken.  
 
 
 Ruimtelijke onderbouwing 
 
RUIMTELIJK-FUNCTIONEEL 
De reststroken waarover wordt gesproken waren voorheen veelal ingericht als groen of 
maakte onderdeel uit van de verkeerstructuur. Per reststrook is bekeken wat de vigerende 
bestemming is en of het bezwaarlijk zou zijn om de bestemming te wijzingen conform de 
hoofdbestemming van het perceel waaraan de reststroken worden toegevoegd (zie ook tabel 
1). Zo is alleen tot verkoop overgaan als er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
omgeving in ruimtelijk opzicht en de verkeerskundige situatie niet onevenredig verslechterd. 
Ruimtelijk gezien zijn er dan ook geen bezwaren. 
 
In de meeste gevallen gaat het om het toekennen van een woonbestemming aan de 
reststroken. Zoals reeds eerder is toegelicht, is er in een viertal gevallen sprake van een 
afwijkende hoofdfunctie. Omdat de reststroken functioneel gezien onderdeel gaan uitmaken 
van de percelen waaraan zij worden toegevoegd, wordt in functioneel opzicht een goede 
aansluiting met haar omgeving gevonden. 
 
In een groot aantal gevallen betekent het wijzigen van de hoofdbestemming ook een 
vergroting van de bouwmogelijkheden doordat de bouwvlakken worden opgerekt. Per 
situatie is bekeken of het vergroten van het bouwvlak ruimtelijke gezien aanvaardbaar is. 
Daarbij is een aantal criteria in acht genomen. Zo is het niet bezwaarlijk om een bouwvlak te 
vergroten indien de woonpercelen grenzen aan brede (openbare) groenvoorzieningen of een 
minder belangrijke weg. Een ander criterium is dat aangesloten dient te worden op de 
bouwmogelijkheden van direct nabij gelegen percelen (er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn 
van een onevenredige vergroting van de bouwmogelijkheden ten opzichte van de 
buurpercelen, maar ook ten opzichte van de huidige mogelijkheden) en is het van belang dat 
de bestaande rooilijnen aan de voorzijdes en aan de zijkanten niet worden verstoord. 
 
In de volgende tabel 2 is weergegeven of de bestemmingswijziging van de reststroken 
invloed heeft op de nieuwe bouwmogelijkheden doordat het bouwvlak wordt vergroot. 
 
Tabel 2: aanpassingen in bouwmogelijkheden vanwege aanpassingen aan bouwvlak 


 Adres Bouwvlak 
vergroten tot 
nieuwe 
bestemmings-
grens 


Bouwvlak deels 
vergroten  
(tot aan rooilijn 
panden de ‘hoek’ 
om) 


Bouwvlak niet 
aanpassen  


1. Arthur van Schendelstraat 24, 
Gemert 


X   


2. Auerschootseweg 46, Bakel X   
3. Beatrixstraat 11, Bakel X   
4. Berken 1b, Milheeze   X 
5. Berken 1c, Milheeze   X 
6. Berken 2, Milheeze   X 
7. Bolle Akker 6, Bakel   X 
8. Bottelroosstraat 14, Bakel X   
9. Bottelroosstraat 20, Bakel  X  
10. Bottelroosstraat 23, Bakel   X 







11. Bottelroosstraat 28, Bakel   X 
12. Bottelroosstraat 29, Bakel   X 
13. De Buytencamp 1a, Bakel   X  
14. De Hilt 22, Bakel X   
15. De Hilt 24, Bakel X   
16. Deel 66, Gemert X   
17. Domein 61, Gemert   X 
18. Gezellestraat 9, Gemert X   
19. Helmondsestraat 19, Bakel   X 
20. Helmondsestraat 59, Bakel   X 
21. Hendrikstraat 22, Bakel X   
22. Hezelaar 25, Gemert   X 
23. Johannes Keijzershof 5, Handel X   
24. Kampstraat 12, Milheeze X   
25. Kerkeind 29, Milheeze X   
26. Kerkeind 36, Milheeze   X 
27. Kerkeind 58, Milheeze   X 
28. Kerkeind 60, Milheeze   X 
29. Klimroosstraat 10, Bakel X   
30. Klimroosstraat 22, Bakel X   
31. Koolkamp 8, Bakel X   
32. Mariahofke 17, Handel   X 
33. Marialaan 2, Milheeze  X  
34. Meulveldje 2, Bakel X   
35. Meulveldje 4, Bakel X   
36. Meulveldje 6, Bakel X   
37. Meulveldje 8, Bakel X   
38. Molenstraat 6 – Watermolen 7, 


Gemert 
X   


39. Paardenmarkt 4, Bakel X   
40. Paardenmarkt 6, Bakel X   
41. Paardenmarkt 8, Bakel X   
42. Prins Hendriklaan 2, Gemert  X  
43. Rector van Aldenhuysenstraat 56, 


Handel 
  X 


44. Ruijschenberghstraat 12, Gemert X   
45. Schoolstraat 22, Bakel   X 
46. Schoolstraat 24, Bakel   X 
47. Schutboomsestraat 2, Milheeze   X 
48. Speelweide 11, Bakel  X  
49. Speelweide 16, Bakel X   
50. Speelweide 24, Bakel  X  
51. Speelweide 46, Bakel X   
52. St. Antoniusstraat 55, De Mortel X   
53. St. Christoffelstraat 35, Elsendorp  X  
54. Virmundtstraat 74A, Gemert* X   
55. Vondellaan 103, Gemert X   


 
* In deze situatie hoeft de hoofdbestemming niet te worden gewijzigd en is er alleen sprake van het 
aanpassen van het bouwvlak 
 
Naast de hoofdbestemmingen gelden conform de vigerende bestemmingsplannen ook een 
archeologische dubbelbestemming en, in een aantal gevallen, een gebieds- of 
functieaanduiding. De archeologische en cultuurhistorische dubbelbestemmingen en alle 
gebiedsaanduidingen (vanwege de ke-zoneringen en molenbiotopen) blijven onverkort van 
toepassing. Indien er sprake is van een functieaanduiding die van toepassing is op de 
huidige functie van de reststrook, dan komt deze te vervallen. Hiervan is sprake bij de 
percelen De Buytencamp 1a (Bakel) en Gezellestraat 9 (Gemert); respectievelijk komen de 







functieaanduidingen ‘specifieke vorm van verkeer – onverhard’ en ‘specifieke vorm van 
verkeer – langzaam verkeer’ te vervallen.  
 
BELEIDSKADER  
 Nationaal beleid 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte: 
Voor het plangebied van dit bestemmingsplan geldt dat er geen nationale belangen uit 
de SVIR in het geding zijn. 
 
Wet ruimtelijke ordening: 
Dit plan: voorschriften en de verbeelding in het onderliggende bestemmingsplan zijn conform 
de SVBP en Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 2012 (IMRO) opgesteld. 
 
 Provinciaal beleid 
Structuurvisie ruimtelijke ordening  (SRVO) / Verordening ruimte 2014 
De verkoop van de reststroken leidt niet tot een toename van het woningbouwaantal en er is 
geen sprake van een aanzet tot stedelijke ontwikkeling. Het gaat om zeer beperkte en 
kleinschalige aanpassingen van de vigerende bestemmingsplannen.   
Er is sprake van een dusdanige beperkte aanpassing van het bestemmingsplan en de 
bouwmogelijkheden dat er geen tegenstrijdigheden met het provinciaal beleid aan de orde 
zijn. 
 
 Gemeentelijk beleid 
Structuurvisie+  
Dit plan: in de Structuurvisie+ worden geen concrete uitspraken gedaan die voor het 
plangebied van belang zijn. 
 
Woonvisie 2009-2015  
In het onderhavig bestemmingsplan worden geen nieuwe woningen toegevoegd. Het 
verkopen van de reststroken heeft geen consequenties voor het gemeentelijke 
woningbouwprogramma of afspraken die in regionaal verband hieromtrent zijn gemaakt.  
 
UITVOERBAARHEID 
De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet ingevolge de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) aangetoond worden (artikel 3.1.6 lid 1 van het Bro). Daaronder valt zowel de 
onderzoeksverplichting naar verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, etc.) 
maar ook de economische uitvoerbaarheid van het plan. Daarvan wordt in dit onderdeel 
verslag gedaan. De toets aan het beleid is in het vorige hoofdstuk al aan de orde gekomen.  
 
 Archeologie  
De archeologische dubbelbestemmingen worden onverkort overgenomen. Hiermee is 
verzekerd dat bij eventuele bouwplannen geen archeologische resten verloren gaan. 
 
 Cultuurhistorie 
De archeologische dubbelbestemming ‘Waarde-Cultuurhistorie’ en de gebiedsaanduidingen 
met betrekking tot de diverse molenbiotopen, blijven van toepassing. Er zijn zodoende 
vanwege het aspect cultuurhistorie geen belemmeringen aan de orde.  
 
 Flora en Fauna 
Vanwege de voorgestane bestemmingswijzigingen en (in een aantal gevallen) verruiming 
van de bouwmogelijkheden wordt er niet overgegaan tot de sloop van bebouwing of het 
rooien van bomen van betekenis. Ook worden er geen sloten gedempt. Belemmeringen 
vanwege flora en fauna zijn niet aan de orde.  
 Milieuaspecten  







Geluid: met het onderhavig bestemmingsplan worden er geen nieuwe bouwtitels voor 
geluidgevoelige functies gecreëerd. Er is geen sprake van strijdigheid met de Wet 
geluidhinder.  
 
Externe veiligheid: het onderhavig bestemmingsplan maakt geen  toename van de 
personendichtheden. Het aspect externe veiligheid staat de uitvoerbaarheid van het 
onderhavig bestemmingsplan niet in de weg.  
 
Geur: er liggen geen bedrijven in de omgeving die van invloed zijn op het plangebied. Geur 
vormt geen belemmering.  
 
Luchtkwaliteit: Gezien de geringe omvang kan het project gezien worden als een NIBM-
project.  
 
Milieuzonering: Er liggen geen bedrijven in de omgeving die van invloed zijn op het 
plangebied. Daarbij maakt het bestemmingsplan zelf geen milieubelastende functies mogelijk 
waardoor de afstand tot omliggende bestaande geluidgevoelige functies wordt vergroot. Er 
zijn geen belemmeringen aan de orde.  
 
Water: het betreft reststroken die geen deel uitmaken van “vloeivelden” bij 
uitstroomvoorziening van hemelwaterstelsels of onderhoudsstroken voor watergangen. 
 
 
 Financiële- en maatschappelijke haalbaarheid 
Financiële haalbaarheid: ten behoeve van de verkoop van de reststroken zijn er koop-
/verkoopovereenkomsten gesloten met de initiatiefnemers en de gemeente. Er is geen 
sprake van een wettelijke verplichting tot het verhalen van kosten omdat conform het Bro er 
geen sprake is van ‘bouwplannen’.    
 
Maatschappelijke haalbaarheid: Het ontwerpbestemmingsplan wordt conform artikel 3.1.1 
van het 
Besluit ruimtelijke ordening in vooroverleg gezonden naar de betreffende personen en 
Instanties. daarnaast zal het ontwerpbestemmingsplan ‘de procedure van artikel 3.8 en 
verder van de Wet ruimtelijke ordening doorlopen, waarbij het ontwerpbestemmingsplan 
gedurende zes weken ter visie wordt gelegd. De resultaten van deze procedure worden te 
zijner tijd in deze ruimtelijke onderbouwing opgenomen. 
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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. 
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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



24 maart 2014, 11:22 uurGeluidwering gevels V4.31











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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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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Beplantingsplan  
 
naam: J van Houtum 
  
adres: Heuvel 62  
            
woonplaats: Gemert 
 
telefoon :  0492 468887 
            
mailadres: janvanhoutum@hetnet.nl 



 



  
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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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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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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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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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). Ook d e 
 
Het bakhuisje wordt in oude stijl herbouwd op een andere locatie binnen het plangebied, zo veel mogelijk 
gebruik makend van de oorspronkelijke materialen. Eventueel tekort komende materialen (waaronder 
bakstenen) worden aangevuld met materialen afkomstig van de reeds gesloopte wasruimte.  
 
De sterk verouderde en in slechte staat verkerende bijgebouwen (dierenverblijven) ten zuidoosten van de 
bestaande boerderij worden gesloopt.  
 
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 bouwmassa, gedeeltelijk 
gebruik makend van de originele materialen. 
 
De nieuwe locatie van het bakhuisje levert een stedenbouwkundige versterking van de boerderij op; vanaf 
de weg vormt het een zichtbaar geheel aan bij elkaar horende gebouwen. Bovendien is het bakhuisje, in 
tegenstelling tot de bestaande situatie, in de nieuwe situatie ook zichtbaar voor de burgers van de 
gemeente Gemert-Bakel.  
 
De hierboven beschrevene heeft geleid tot het inrichtingsplan dat als bijlage 2 is bijgevoegd.  
 



Te slopen bijgebouwen 



Te herbouwen 
boerderij 



Te herbouwen 
bakhuis  
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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. 



Plangebied 
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Functies die niet passen bij het gewenste ontwikkelingsperspectief worden in de bestemmingsplannen 
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 
herbouwd 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. 
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3. De in het eerste lid bedoelde verbetering kan mede betreffen: 
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 de herbouw van 
het bakhuisje. 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 het 
bijbehorende bakhuisje. 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 herbouwd op een 
andere locatie binnen het plangebied, zoveel mogelijk gebruik makend van de oorspronkelijke materialen.  
 
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 











15 
Toelichting bestemmingsplan Herziening  



Woongebied Gemert 2011, 
Heuvel 62 Gemert 



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 herbouwd 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).  



 
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 wordt elders binnen het plangebied herbouwd; 
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; 
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; 
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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 
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boerderijen in dit 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 een andere locatie binnen het plangebied herbouwd, zo veel mogelijk gebruik 



makend van de oorspronkelijke materialen; 
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; 
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 
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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 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.  
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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).  



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



Plangebied 
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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 
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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.  
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De geldende regels zijn vastgelegd in het Besluit milieukwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen (BEVI) 
en in de nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. 
 
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 een andere locatie binnen het plangebied herbouwd.  



Plangebied 



Plangebied 
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De oppervlakte van de te nieuw te bouwen garageberging wordt gecompenseerd door de sloop van de 
verouderde bijgebouwen en 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 
materialen, teerhoudende dakbedekking (PAK’s) en van met verontreinigde stoffen verduurzaamd hout. 



Bestaande zaksloot 



Te herbouwen 
boerderij 
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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 herbouwd 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. 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. 
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Ten slotte wordt in het bestemmingsplan een aanduiding “rooilijn” opgenomen waarmee wordt geborgd dat 
de boerderij op dezelfde locatie wordt herbouwd.  
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