
ACTUALISATIE ONDERZOEKEN MOEDERPLAN 

Onderzoek Ouder dan 2 
jaar? 

Wet- en regelgeving 
gewijzigd? 

Feitelijke wijzigingen? Aanpassingen rapport 

·         Bijlage 1 Bodemonderzoek ‘Vicaris 
van der Asdonckstraat, Inpijn-Blokpoel, 
rapportnr. 14P000771, d.d. 26-05-2014 

Ja het 
onderzoek is 
ouder dan 2 
jaar. 

Nee geen wijziging in 
wet- en regelgeving. 

Monitoring en 
sanering 
grondwaterverontreini
ging wordt 
uitgevoerd. 

Nee, resultaten en conclusies ongewijzigd. 

·         Bijlage 2 Akoestisch onderzoek 
bureau Peutz 'Akoestisch onderzoek naar 
de geluidbelasting vanwege 
wegverkeerslawaai in het kader van 
toetsing aan de voorkeursgrenswaarde', 
Rapportnummer Z 1166-1-RA d.d. 18 
november 2015 

Nee, 
onderzoek 
voldoet aan 
artikel 3.1.1a 
Bro 

Nee geen wijziging in 
wet- en regelgeving. 

 Nee Nee, resultaten en conclusies ongewijzigd. 

·         Bijlage 16 Archeologie: ArcheoPro 
Archeologisch rapport Nr. 15074 
Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O): 
bureauonderzoek en verkennend 
booronderzoek d.d. augustus 2015 

Nee, 
onderzoek 
voldoet aan 
artikel 3.1.1a 
Bro 

Nee geen wijziging in 
wet- en regelgeving. 

 Nee Nee, resultaten en conclusies ongewijzigd. 

·         Bijlage 7 Memo Arcadis 02-11-2015 
ten aanzien van scenario's invulling 
wateropgave 

Nee, 
onderzoek 
voldoet aan 
artikel 3.1.1a 
Bro 

Nee geen wijziging in 
wet- en regelgeving. 

 Nee Nee, resultaten en conclusies ongewijzigd. 
  
Keuze moet gemaakt worden. 

·         Bijlage 9 Rapportage 
Hemelwaterriolering Gemert noord, 
concept 29 januari 2016, Van Grunsven 
Riolering en Water 

Nee, 
onderzoek 
voldoet aan 
artikel 3.1.1a 
Bro 

Nee geen wijziging in 
wet- en regelgeving. 

Riolering in Pred. 
Swildensstraat is 
inmiddels vervangen 
(onderdeel 
totaaloplossing) 

Nee, resultaten en conclusies ongewijzigd. 
  
Keuze moet gemaakt worden. 

·         Bijlage 13 Notitie Flora- en 
faunatoets, juni 2015 Staro Natuur en 
Buitengebied 

Ja het 
onderzoek is 
ouder dan 2 
jaar. 

Ja, Wet 
natuurbescherming in 
werking per 1-1-2017 

 Nee Actualisatie uitgevoerd: resultaten en 
conclusies ongewijzigd 

·         Bijlage 3 Verkeersonderzoek 
ontwikkeling Sleutelbosch/Vicaris van der 

Ja het 
onderzoek is 

Nee geen wijziging in 
wet- en regelgeving 

 Nee Nee, resultaten en conclusies ongewijzigd. 
Tabel parkeernorm gewijzigd. 



Asdonckstraat, Goudappel Coffeng, 9 
december 2014 

ouder dan 2 
jaar. 

ten aanzien van 
verkeer. Ten aanzien 
van parkeren is een 
nieuwe beleidsnota 
vastgesteld. 

·         Bijlage 12 Inmetingen kabel, 
drainage en riool 

Nee, 
onderzoek 
voldoet aan 
artikel 3.1.1a 
Bro 

Nee geen wijziging in 
wet- en regelgeving. 

 Nee Nee, resultaten en conclusies ongewijzigd. 
  
. 

·         Bijlage 14 Inventarisatie te behouden 
bomen 

Nee, 
onderzoek 
voldoet aan 
artikel 3.1.1a 
Bro 

Nee geen wijziging in 
wet- en regelgeving. 

 Nee Nee, resultaten en conclusies ongewijzigd. 
  
  

·         Bijlage 4 aanvulling op het 
Verkeersonderzoek 

Nee, 
onderzoek 
voldoet aan 
artikel 3.1.1a 
Bro 

Nee geen wijziging in 
wet- en regelgeving. 

 Nee Nee, resultaten en conclusies ongewijzigd. 
  
. 

·         Bijlage 5 Akoestisch onderzoek 
industrielawaai 

Nee, 
onderzoek 
voldoet aan 
artikel 3.1.1a 
Bro 

Nee geen wijziging in 
wet- en regelgeving. 

 Nee Nee, resultaten en conclusies ongewijzigd. 
  
. 

·         Bijlage 17 Inventariserend 
Veldonderzoek in de vorm van 
proefsleuven 

Nee, 
onderzoek 
voldoet aan 
artikel 3.1.1a 
Bro 

Nee geen wijziging in 
wet- en regelgeving. 

 Nee Nee, resultaten en conclusies ongewijzigd. 
  
. 

·         Bijlage 18 Selectiebesluit 
archeologisch onderzoek 

Nee, 
onderzoek 
voldoet aan 
artikel 3.1.1a 
Bro 

Nee geen wijziging in 
wet- en regelgeving. 

 Nee Nee, resultaten en conclusies ongewijzigd. 
  
. 



	


