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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Gebr. Van Kessel Buren B.V. bezit aan Waaldijk 4 te Opijnen een bedrijfslocatie waar verschillende 
bedrijfsonderdelen van het 'aannemersbedrijf in de wegenbouw' zijn gevestigd c.q. gebruik van 
maken. Daarnaast is een groot deel van het bedrijfsperceel in gebruik voor (buiten)opslag. 

Het bedrijfsperceel is in het bestemmingsplan 'Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017' bestemd als 
'Bedrijf' en nader aangeduid als 'specifieke vorm van bedrijf - 35', waarbinnen een 
aannemersbedrijf, houtbewerking en (binnen)opslag is toegestaan.  

Naar aanleiding van een controlebezoek door de Omgevingsdienst Rivierenland, die op verzoek 
van een omwonende is uitgevoerd, is gebleken dat de huidige bedrijvigheden niet meer volledig 
binnen het huidige bestemmingsregiem passen. Het type bedrijf en de buitenopslag komt niet meer 
overeen met de vigerende bestemming. Het vigerende bestemmingsplan bevat een binnenplanse 
mogelijkheid om het type bedrijf onder voorwaarden te wijzigen. Het buitenopslag moet echter door 
middel van een zelfstandige juridisch-planologische procedure mogelijk worden gemaakt. 

Ten behoeve van onderhavig plan is het college gevraagd medewerking te verlenen aan het in 
overeenstemming brengen van het juridisch-planologisch regiem met de feitelijke situatie. De 
gemeente heeft per brief (van 20 augustus 2018 met kenmerk 18-23579-31857) medegedeeld in 
principe medewerking te verlenen aan het opstarten van een juridisch-planologische procedure in 
de vorm van een herziening van het bestemmingsplan. Voorliggend bestemmingsplan voorziet 
hierin. 

1.2  Plangebied 

Het plangebied is gelijk aan het bedrijfsperceel aan de Waaldijk 4 te Opijnen en staat kadastraal 
bekend als (kadastrale) gemeente Est en Opijnen, sectie C, nummers 2529 (gedeeltelijk) en 2530 
(gedeeltelijk). Het oppervlak van het bedrijfsperceel bedraagt circa 3,65 hectare. Ten oosten van 
het plangebied is de woonkern van Opijnen gelegen en ten zuiden van het plangebied loopt de 
Waal.  
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Afbeelding 1.1: ligging en globale begrenzing van het plangebied 

1.3  Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige situatie van het plangebied. 
Hoofdstuk 3 behandelt het vigerende bestemmingsplan en in hoofdstuk 4 wordt de beoogde situatie 
getoetst aan het beleid. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de relevante milieu- en 
omgevingsaspecten. Hoofdstuk 6 gaat in op bestemmingsplansystematiek en het wijze van 
bestemmen.  In hoofdstuk 7 en 8 wordt de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van 
het bestemmingsplan toegelicht. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving 

Historie 

Het bedrijventerrein is gesticht als bedrijfslocatie van de Opijnensche Steenfabriek. Doordat 
steenfabrieken afhankelijk zijn van rivierklei en vervoer van de zware bakstenen over water, 
vestigden de Nederlandse steenfabrieken zich veelal buitendijks langs de (grote) rivieren. Zo ook 
de Opijnensche Steenfabriek. Vanaf 1890 is op de historische topografische kaart waar te nemen 
dat het bedrijfsperceel in gebruik is genomen. Ook nu ligt het terrein van de oude Opijnensche 
Steenfabriek nog altijd buitendijks, aan de westzijde van de dijk. 

 

Afbeelding 2.1: historische topografische kaarten 

Vanaf 1972 is bedrijfsperceel in gebruik genomen door Bitumarin. Bitumarin was een gezamenlijke 
onderneming van twee wegenbouwmaatschappijen, namelijk Wegenbouwmaatschappij J. 
Heijmans (tegenwoordig Heijmans) en de Koninklijke Maatschappij Wegenbouw (tegenwoordig 
VolkerWessels). Het onderdeel Bitumarin was gespecialiseerd in kust- en 
oeverbeschermingsproducten waarin bitumen (teer/asfalt) een belangrijke grondstof vormde. 

Maapron (VolkerWessels) heeft het bedrijfsperceel in de loop der tijd overgenomen. Gebr. Van 
Kessel Buren B.V. heeft het perceel vanaf circa 2008 gehuurd en heeft het bedrijfsperceel in 
november 2017 overgenomen van VolkerWessels.  

Het beoogde plan 

Het doel van voorliggend bestemmingsplan betreft de juridisch-planologische verankering van het 
bestaande gebruik.  

Het fysieke bedrijfsperceel 

Het bedrijfsperceel bevindt zich in het buitendijkse deel van de Waal op een zgn. hoogwatervrije 
deel. Buitendijkse hoogwatervrije gebieden mogen in principe worden bebouwd. Het oppervlak van 
het bedrijfsperceel bedraagt circa 3,65 hectare. Het perceel is in de huidige situatie voor het 
grootste deel in gebruik als bedrijfsperceel en voor een deel uit bos c.q. begroeiingen. Van het 
bestemmingsplan-technische bedrijfsperceel is momenteel circa 2,4 hectare daadwerkelijk in 
gebruik door het bedrijf. Het overige deel bestaat uit begroeiingen.  
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Het bedrijfsperceel biedt ruimte aan vier bedrijfsgebouwen met een totaal oppervlak van 3.296 m² 
(conform de gemeentelijke BAG) en een bedrijfswoning. Het overige deel van het terrein is 
hoofdzakelijk in gebruik voor opslag, paden, manoeuvreerruimte en parkeerruimte (zie afbeelding 
2.2).  Aan het fysieke bedrijfsperceel worden geen wijzigingen aangebracht. De omvang en vorm 
blijven gelijk en er wordt ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan niet meer bebouwing 
mogelijk gemaakt.  

Afbeelding 2.2: luchtfoto van het bedrijfsperceel (bron: cyclomedia) 

Het gebruik 

Op het perceel zijn meerdere werkmaatschappijen gevestigd. Gebr. Van Kessel B.V. betreft een 
aannemersbedrijf dat over de gehele breedte van de bouwsector actief is (zowel in de 
woningbouw/utiliteitsbouw als in de wegenbouw). Het bedrijfsperceel wordt gebruik voor 
hoofdzakelijk opslag en de bedrijfsgebouwen mede als werkplaats.  

Van Straten Geleiderail B.V. is gespecialiseerd in voertuigkeringen, aanrijdbeveiliging 
(gebouwbescherming) en straatmeubilair. Herkenbare werkzaamheden betreffen het plaatsen van 
vangrails langs wegen. Het werkmateriaal bestaat bij Van Straten vooral uit forse metalen 
voorwerpen (de vangrails). Deze voorwerpen worden grotendeels buiten op- en overgeslagen. De 
assemblage werkzaamheden vinden in de bedrijfsgebouwen plaats. De geluid producerende 
werkzaamheden (het werken met een pneumatische boormachines) die in het verleden nog buiten 
werden uitgevoerd zijn reeds beëindigd. Ten behoeve van de werkmaatschappijen wordt door 
vrachtwagens de (bouw)producten met behulp van een heftruck en autolaadkraan geladen en 
gelost.  
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Het bedrijf wordt in het bestemmingsplan passend aangeduid als 'aannemersbedrijf in de bouw, 
grond, weg- en waterbouw met werkplaats en opslag'. Daarnaast wordt ten behoeve van de 
buitenopslag over het bedrijfsperceel de aanduiding 'buitenopslag' opgenomen. 

Beëindiging overlast 

Naar aanleiding van een klacht van een omwonende is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar 
de daadwerkelijke geluidsniveaus in de omgeving. Dit onderzoek is als bijlage 1 opgenomen. In dit 
onderzoek is aangetoond dat bij de werkzaamheden die in het verleden werden uitgevoerd de 
normen niet werden overschreden. In principe zijn ook die werkzaamheden dus aanvaardbaar. 
Echter, om tegemoet te komen aan de klacht zijn de werkzaamheden die de overlast veroorzaken 
per direct gestaakt.  
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Hoofdstuk 3  Vigerend bestemmingsplan 

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Buitengebied Neerijnen, veegplan 
2017' van de gemeente Neerijnen. Het plangebied heeft in dit bestemmingsplan de volgende 
bestemmingen en aanduidingen:  

 Enkelbestemming Bedrijf 

1. Bouwvlak 

2. Functieaanduiding: specifieke vorm van bedrijf - 35 

 Dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3 en 4 

 Dubbelbestemming Waterstaat - Uiterwaardengebied 

 Dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering 

 Gebiedsaanduiding vrijwaringszone - dijk-1 

 

Afbeelding 3.1: uitsnede van vigerende bestemmingsplan - enkelbestemming, bouwvlak en 
functieaanduiding 
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Afbeelding 3.2: uitsnede van vigerende bestemmingsplan - dubbelbestemming Waarde - 
Archeologie 3 en 4  

 

Afbeelding 3.3: uitsnede van vigerende bestemmingsplan - dubbelbestemming Waterstaat - 
Uitwerwaardengebied, Waterstaat - Waterkering en vrijwaringszone - dijk - 1 
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Hieronder worden de regels van de bestemmingen toegelicht welke van belang zijn voor 
onderhavig plan.  

Enkelbestemming 

Artikel 6 Bedrijf 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. bedrijven zoals opgenomen in de 'Tabel Bedrijven';  

b. bedrijfsactiviteiten in de milieucategorie 1 en 2 conform de Staat van bedrijfsactiviteiten;  

c. uitsluitend buitenopslag ter plaatse van de aanduiding 'opslag'; 

Tabel bedrijven 

Aanduiding Adres Plaats Type 
bedrijvigheid 

Aantal BW Toegestane 
opp. 
bedrijfsbebouw
ing 

Specifieke vorm 
van bedrijf - 35 

Waaldijk 4U1 /m 
4U3 

Opijnen Aannemersbedri
jf, 
houtbewerking, 
opslag 

1BW 4.000 m2 

6.2 Bouwregels 

6.2.1 Algemeen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. Indien een bouwvlak ter plaatse is opgenomen, is het bouwen van gebouwen uitsluitend 
toegestaan binnen het bouwvlak, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'opslag' 
geen bebouwing is toegestaan. Indien geen bouwvlak is aangegeven, dan wordt het 
bestemmingsvlak gezien als bouwvlak. 

b. Per bouwvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één bedrijf toegestaan. Indien 
tussen bouwvlakken de aanduiding 'relatie' is opgenomen, worden deze bouwvlakken 
aangemerkt als één bouwvlak. Indien geen bouwvlak is aangegeven, dan wordt het 
bestemmingsvlak gezien als bouwvlak. 

c. Het bouwvlak mag worden bebouwd conform het bepaalde in de 'Tabel Bedrijven', met dien 
verstande dat de afstand van gebouwen tot de perceelsgrenzen niet minder dan 5 mag 
bedragen. Indien geen bouwvlak is aangegeven, dan wordt het bestemmingsvlak gezien als 
bouwvlak. 

 
6.6.2. Wijziging type bedrijf 

Burgemeester en wethouders kunnen de gronden binnen deze bestemming wijzigen voor het 
toestaan van een ander bedrijf dan ter plaatste is toegestaan, mits:  

a. Het bedrijf voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt 
gelijk kan worden gesteld met het bestaande bedrijf, met dien verstande dat de milieucategorie 
niet meer mag bedragen dan 3.2. 

b. Geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden. 

c. Sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 
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Dubbelbestemmingen en gebiedsaanduiding 

De toegestane bedrijfsactiviteiten binnen het plangebied wordt met dit bestemmingsplan gewijzigd. 
Er zullen geen fysieke wijzigingen plaatsvinden binnen het plangebied, waarmee er anders 
eventueel belemmeringen kunnen zijn vanuit de dubbelbestemming waarde archeologie, 
waterkering of uiterwaardengebied.  

Ten tijde van het opstellen van dit bestemmingsplan heeft het ontwerp bestemmingsplan 
'Dijkversterking Tiel - Waardenburg' ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan overlapt voor een 
gedeelte het plangebied. Een gedeelte van de bedrijfsbestemming (ten oosten van het plangebied) 
komt te vervallen en krijgt in het bestemmingsplan 'Dijkversterking Tiel-Waardenburg' de 
bestemming 'Natuur', 'Verkeer' en 'Groen'. De begrenzing van dit bestemmingsplan is hierop 
aangepast. De dubbelbestemmingen blijven gehandhaafd. De gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - 
dijk - 1' komt te vervallen en de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijk 2' uit het 
bestemmingsplan 'Dijkversterking Tiel - Waardenburg' wordt toegevoegd aan het plangebied. 

Doorwerking in het plangebied 

Bestemmingsomschrijving 

In het plangebied zijn zowel de specifiek aangeduide bedrijven toegestaan als bedrijven behorend 
tot milieucategorieën 1 en 2 in het algemeen. Het bedrijf behoort niet tot categorie 1 en 2 (zie voor 
nadere toelichting paragraaf 5.4 Bedrijven en milieuzonering). Daarnaast komt de huidige 
bedrijfsvoering ook niet exact overeen met hetgeen wat is aangeduid (Specifieke vorm van bedrijf - 
35: aannemersbedrijf, houtbewerking, opslag).  

Gebr. Van Kessel B.V. betreft een aannemersbedrijf in de bouw- en infrasector. Dit bedrijf is 
derhalve reeds toegestaan op basis van de bestemming (als aannemersbedrijf). Van Straten 
Geleiderail B.V. is eveneens actief in de infrasector en is in principe reeds toegestaan, hetzij dat er 
assemblage werkzaamheden buiten werden uitgevoerd. De geluid producerende werkzaamheden 
(het werken met een pneumatische boormachines) die in het verleden nog buiten werden 
uitgevoerd zijn reeds beëindigd.  

De huidige en beoogde bedrijfsactiviteiten kunnen beter als volgt worden omschreven; 
'aannemersbedrijf in de bouw, grond, weg- en wegenbouw met werkplaats en opslag'.  

Er is uitsluitend buitenopslag toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'opslag'. Binnen het 
vigerende bestemmingsplan is het plangebied niet voorzien van de aanduiding 'opslag'. De huidige 
opslag op het buitenterrein (circa 1,2 hectare) is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. 
Echter is de buitenopslag reeds aanwezig vanaf de oprichting (1972) van het voormalige bedrijf 
Bitumarin dat zich vestigde op het oude steenfabriek terrein. In de beoogde situatie wordt de 
aanduiding 'opslag' opgenomen in het bestemmingsplan, om zo de opslag op het buitenterrein te 
legaliseren.  

Bouwregels 

Per bouwvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één bedrijf toegestaan. Op het perceel 
zijn echter meerdere werkmaatschappijen gevestigd. Naast Gebr. Van Kessel Buren B.V. is Van 
Straten Geleiderail B.V. op het perceel gevestigd. Bovendien maakt het bedrijf Interpomp (formeel 
gevestigd aan A.H. de Kockstraat 2 te Waardenburg) gebruik van het terrein om een enkele 
container op te slaan vanwege gebrek aan ruimte op het eigen bedrijfsperceel. 

Zoals gebruikelijk bij (grotere) bedrijven bestaat ook de bedrijvenconstructie rondom Gebr. Van 
Kessel Buren B.V. uit meerdere bv's die geheel in eigendom zijn van het moederbedrijf. 
VolkerWessels is in deze het moederbedrijf. Alle (oorspronkelijk zelfstandige) werkmaatschappijen 
behouden na overname door VolkerWessels de eigen sterke regionale naam. Gebr. Van Kessel 
Buren B.V. is een zgn. werkmaatschappij van VolkerWessels. Van Kessel Wegenbouw B.V. is op 
zijn beurt weer een werkmaatschappij van Gebr. Van Kessel, Van Straten Geleiderail is een 
werkmaatschappij IJzerman B.V. en tot slot is IJzerman B.V. weer een werkmaatschappij van Gebr. 
Van Kessel Buren B.V. Kortom: Van Straten en Van Kessel zijn één aannemersbedrijf. Er is geen 
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sprake van meerdere bedrijven op het perceel waardoor wordt voldaan aan de voorwaarde in het 
bestemmingsplan.  

Wijziging type bedrijf  

Het vigerende bestemmingsplan bevat in artikel 6.6.2. een wijzigingsbevoegdheid om het type 
bedrijf onder voorwaarden te wijzigen. Onderstaand wordt de huidige bedrijfsactiviteiten aan deze 
voorwaarden getoetst. 

a. Het bedrijf voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk 
kan worden gesteld met het bestaande bedrijf, met dien verstande dat de milieucategorie niet meer 
mag bedragen dan 3.2. 

In de huidige situatie is in het plangebied een bedrijf gevestigd met de kenmerken 
'aannemersbedrijf', 'houtbewerking' en 'opslag'. In de beoogde situatie wordt dit 'aannemersbedrijf 
in de bouw, grond, weg- en waterbouw met werkplaats en opslag'. Conform de toets aan de 
VNG-publicatie 'bedrijven en milieuzonering' behoort het beoogde bedrijf tot een lagere categorie 
(3.1 in plaats van 3.2). Zie voor nadere toelichting paragraaf 5.4. De bedrijfscategorie 3.2 wordt niet 
overschreden. 

b. Geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden. 

Het plangebied ligt in de uiterwaarden (zgn. buitendijks gebied) op een bestaand bedrijfsperceel 
(voormalige steenfabriek locatie) en op een zgn. hoogwatervrij gebied. Aan deze kenmerken 
worden geen wijzigingen aangebracht. Het onderhavige plan betreft een wijziging van het type 
bedrijf op een bestaand bedrijfsperceel, er vinden geen fysieke wijzigingen plaats. Deze wijziging is 
puur bestemmingsplan technisch. Er gaan geen andere of meer bedrijvigheden plaatsvinden die 
negatieve invloed op de bouw- en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. Aantasting 
van aangrenzende woonpercelen als gevolg van eventuele milieuhinder is onder c gemotiveerd. 

c. Sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 

Naast de motivering door middel van de VNG-publicatie 'bedrijven en milieuzonering' is het 
noodzakelijk aan te tonen dat ter plaatse van de westelijk gelegen woningen daadwerkelijk sprake 
is van een goed woon en leefklimaat. Geluid speelt hierbij, conform de VNG-publicatie, de hoofdrol. 
Dit wordt gestaafd door het handhavingsverzoek waarin met name last wordt ondervonden als 
gevolg van geluidhinder. Om de daadwerkelijke geluidsbelastingen te beoordelen is een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd waarin de feitelijke geluidbelastingen worden gemeten tijdens de 
werkzaamheden (met metaal). Uit dit onderzoek blijkt dat de representatieve bedrijfssituatie voor 
het terrein Waaldijk 4, bestaande uit de bedrijfsactiviteiten van het gehele terrein (dat wil zeggen, 
van alle bedrijven die gebruik maken van het terrein) voldoet aan de geluidgrenswaarden uit het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Hiermee is aangetoond dat het beoogde gebruik, dat overeenkomt 
met de huidige bedrijfsvoering, uit akoestisch oogpunt inpasbaar is in de omgeving en dat het 
woon- en leefklimaat bij de nabijgelegen woningen geborgd is. 
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Hoofdstuk 4  Beleidskader 

4.1  Rijksbeleid 

4.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. Nederland 
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. De SVIR schetst het nieuwe ruimtelijke en 
mobiliteitsbeleid van het rijk met ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028. 

Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Buiten 
deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte richt zich op de volgende 13 nationale belangen behoren 
onder de voorname drie streefdoelen: 

Vergroten van de concurrentiekracht van Nederland 

1. Een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio's met een 
concentratie van topsectoren (nationaal belang 1); 

2. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de energietransitie 
(nationaal belang 2); 

3. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen 
(nationaal belang 3); 

4. Efficiënt gebruik van de ondergrond (nationaal belang 4). 

Verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid 

5. Een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen de 
belangrijkste stedelijke regio's inclusief de achterlandverbindingen (nationaal belang 5); 

6. Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem (nationaal belang 6); 

7. Het in stand houden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het 
functioneren van het mobiliteitssysteem te waarborgen (nationaal belang 7). 

Waarborgen kwaliteit leefomgeving 

8. Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast 
en externe veiligheidsrisico's (nationaal belang 8); 

9. Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor 
klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling (nationaal belang 9); 

10. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke 
kwaliteiten (nationaal belang 10); 

11. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en 
faunasoorten (nationaal belang 11); 

12. Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten (nationaal belang 12); 

13. Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele 
besluiten (nationaal belang 13). 

De (boven)lokale afstemming en uitvoering van verstedelijking wordt overgelaten aan 
(samenwerkende) gemeenten binnen provinciale kaders. Vraaggericht programmeren en realiseren 
van verstedelijking door provincies, gemeenten en marktpartijen is nodig om groei te faciliteren, te 
anticiperen op stagnatie en krimpregio's leefbaar te houden. Ook dient de ruimte zorgvuldig te 
worden benut en overprogrammering te worden voorkomen. Om zorgvuldig ruimtegebruik te 
bevorderen is een ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen in het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro). 
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4.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Het Rijk legt met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de nationale ruimtelijke 
belangen juridisch vast. Enerzijds betreft het de belangen die reeds in de (ontwerp-) Algemene 
Maatregels van Bestuur (AMvB) Ruimte uit 2009 waren opgenomen en anderzijds is het Barro 
aangevuld met onderwerpen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het besluit is op 
30 december 2011 in werking getreden.  

Het Barro is gericht op doorwerking van de nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. De onderwerpen in het Barro betreffen: Rijksvaarwegen, Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote Rivieren, Waddenzee en waddengebied, 
Defensie, Ecologische Hoofdstructuur (EHS), erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, 
hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening, buisleidingen van nationaal belang voor 
vervoer van gevaarlijke stoffen, primaire waterkeringen buiten het kustfundament en het 
IJsselmeergebied. 

4.1.3  Toetsing van beoogde situatie aan Rijksbeleid 

Nationaal belang 

Het plangebied grenst aan de Waal en ligt in het buitendijkse gedeelte. Opgaven van nationaal 
belang in het gebied Oost-Nederland, en welke van belang is voor het plangebied is: Versterking 
van de primaire waterkeringen (hoogwaterbeschermingsprogramma) en het samen met decentrale 
overheden uitvoeren van het gebiedsgerichte deelprogramma Rivieren van het Deltaprogramma 
ten behoeve van het formuleren van een integrale strategie voor het rivierengebied. De grote 
rivieren Waal, Rijn en IJssel spelen een belangrijke rol in de ruimtelijke inrichting en de ruimtelijke 
kwaliteit, maar kennen ook een belangrijke opgave voor de waterveiligheid en 
klimaatbestendigheid.  Uit het Deltaprogramma blijkt dat de waterveiligheidsopgave langs de Waal 
groot is. De dijken tussen Tiel en Waardenburg (hiertussen bevindt zich de plaats Opijnen) zijn 
afgekeurd. Op basis hiervan is het project dijkversterking Tiel-Waardenburg opgenomen in het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het doel van dijkversterkingsproject Tiel – 
Waardenburg is dat de dijk tussen Tiel en Waardenburg gaat voldoen aan de nieuwe 
veiligheidsnormen uit de Waterwet (2017). Voor dit dijktraject is aangetoond dat de afstand tot deze 
normen groot is en dat er dus een grote versterkingsopgave ligt. Daarom heeft de dijkversterking 
binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) een hoge prioriteit. Naast het realiseren 
van een veilige dijk, heeft het project als doel om de dijk goed in te passen en waar mogelijk 
meerwaarde te creëren voor de functies op en om de dijk. 

Voordat de dijkversterking gerealiseerd kan worden, stelt het waterschap een projectplan op in het 
kader van de Waterwet. De uitvoeringsmaatregelen die beschreven staan in het projectplan 
Waterwet passen niet allemaal in de vigerende bestemmingsplannen. In afstemming met de de 
gemeente West Betuwe is een nieuw bestemmingsplan 'Dijkversterking Tiel - Waardenburg' 
opgesteld.  

Dit bestemmingsplan overlapt voor een gedeelte het plangebied. Een gedeelte van de 
bedrijfsbestemming (ten oosten van het plangebied) komt te vervallen en krijgt in het 
bestemmingsplan 'Dijkversterking Tiel-Waardenburg' de bestemming 'Natuur', 'Verkeer' en 'Groen'. 
De begrenzing van dit bestemmingsplan is hierop aangepast. De dubbelbestemmingen blijven 
gehandhaafd. De gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijk - 1' komt te vervallen en de 
gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijk 2' uit het bestemmingsplan 'Dijkversterking Tiel - 
Waardenburg' wordt toegevoegd aan het plangebied. 

Ladder duurzame verstedelijking 

De ladder voor duurzame verstedelijking is niet van toepassing. De ladder is uitsluitend van 
toepassing op nieuwe stedelijke ontwikkelingen. In het onderhavige plan is geen sprake van een 
nieuwe stedelijke functie. Het betreft de voortzetting van een bestaande stedelijke functie in de 
vorm van een bestaand bedrijfsperceel zonder nieuwe bouwmogelijkheden. 
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Buitendijks gebied 

Door de situering van het plangebied aan de Waal is het Barro relevant. Rivier de Waal valt in de 
Barro onder Grote Rivieren (Titel 2.4). De artikelen binnen deze Barro hebben uitsluitend betrekking 
op activiteiten in het rivierbed. De Waal is een stroomvoerend deel van het rivierbed. De activiteiten 
in een rivierbed mogen geen nadelige effecten hebben voor de waterstand, afvoercapaciteit of 
zorgen voor een afname van het bergend vermogen. Een functieverandering binnen de bestaande 
bebouwing kan onverminderd mogelijk worden gemaakt.  

Het plangebied is gelegen op een bestaand hoogwatervrij terrein binnen het buitendijkse gebied. 
Deze terreinen dragen niet bij aan de waterafvoerende functie en capaciteit van de rivier. 
Bovendien vindt er een functieverandering binnen de bestaande bebouwing plaats. Er vinden geen 
activiteiten en fysieke wijzigingen plaats die nadelige effecten kunnen hebben op de waterstand, 
afvoercapaciteit of het bergend vermogen van de Waal.   

4.2  Provinciaal beleid 

4.2.1  Omgevingsvisie Gaaf Gelderland 

Op 19 december 2018 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie 'Gaaf Gelderland' 
vastgesteld. Sinds 1 maart 2019 is deze Omgevingsvisie van kracht. In de Omgevingsvisie staat 
een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland centraal. Met deze kernbegrippen wordt het 
volgende beoogd: 

 Gezond en veilig: dit betekent een gezonde leefomgeving, schone en frisse lucht, een schoon 
milieu, een niet vervuilde bodem, voldoende schoon en veilig (drink)water, bescherming van 
onze flora en fauna. Daarnaast wordt hiermee ook bedoeld het voorbereid zijn op 
klimaatverandering, zoals hitte, droogte, bosbranden en overstromingen. Verder dient 
aandacht besteed te worden aan de verkeersveiligheid en veilige bedrijvigheid. 

 Schoon en welvarend: dat betekent een dynamisch, duurzaam en aantrekkelijk woon-, werk- 
en ondernemersklimaat, goed bereikbaar en met een goed functionerende arbeidsmarkt en 
dito kennis- en onderwijsinstellingen. Tegelijkertijd wordt ook gestreefd naar het tegengaan van 
schadelijke uitstoot, afval en uitputting van grondstoffen en het investeren in nieuwe, 
alternatieve vormen van energie. 

 
Om deze doelstellingen vorm te geven, zijn er diverse thematische visieschetsen in de 
Omgevingsvisie opgesteld. Dit betreffen de volgende thema's: 

 Energietransitie: van fossiel naar duurzaam. 

 Klimaatadaptatie: omgaan met veranderend weer. 

 Circulaire economie: het sluiten van kringlopen. 

 Biodiversiteit: werken met de natuur. 

 Bereikbaarheid: duurzaam verbonden zijn. 

 Vestigingsklimaat: een krachtige, duurzame topregio. 

 Woon- en leefomgeving: dynamisch, divers en duurzaam.  

In navolging van de Omgevingsvisie is in 2018 ook de eerste definitieve versie van de 
Omgevingsverordening vastgesteld. In de volgende paragraaf 4.2.2 Omgevingsverordening 
Gelderland wordt de beoogde situatie nader getoetst aan het provinciale ruimtelijke beleid.  
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4.2.2  Omgevingsverordening Gelderland 

De provinciale Omgevingsverordening is een van de wettelijke instrumenten van de provincie en 
richt zich net zo breed op de fysieke leefomgeving in de Provincie Gelderland als de 
Omgevingsvisie, die daarin is verankerd. Het gaat hierbij om regels op het gebied van ruimtelijke 
ordening, milieu, water, verkeer en bodem. De verordening voorziet ten opzichte van de 
Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus beleidsneutraal. De inzet van de 
verordening als juridisch instrument om de doorwerking van het provinciaal beleid af te dwingen is 
beperkt tot die onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van algemene regels noodzakelijk is 
om provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen.  

Op 22 september 2020 stelden Gedeputeerde Staten (GS) het ontwerp voor de 
Omgevingsverordening vast. Dit ontwerp heet ook wel actualisatieplan 7. Naar aanleiding van de 
ter inzage legging is het actualisatieplan aangepast en is deze door GS op 12 januari 2021 
vastgesteld. Op 31 maart 2021 nemen Provinciale Staten een besluit over de aangepaste 
Omgevingsverordening. Voor de toetsing van de boogde situatie aan de verordening zijn de 
volgende onderwerp relevant:  

Intrekgebied waterwinning 

Rond de plaats(en) waar grondwater wordt gewonnen voor de openbare drinkwater voorziening zijn 
beschermingsgebieden gecreëerd. Binnen die gebieden gelden regels om de kwaliteit van het 
grondwater te beschermen. Die bescherming wordt geringer naarmate de afstand tot de 
winningslocaties toeneemt of in de locatie geïsoleerd ligt. Dit heeft geleid tot een onderverdeling 
van de beschermingsgebieden in de zones waterwingebied, grondwaterbeschermings gebied, 
boringsvrije zone en intrekgebied. 

Het plangebied ligt in een zogenaamd intrekgebied voor de winning van drinkwater in de nabije 
omgeving. Binnen dit gebied zijn bestemmingen voor de winning van fossiele energie (aardgas, 
aardolie, schaliegas en steenkoolgas) niet toegestaan. Dit is bij onderhavig plan niet aan de orde. 
Er vinden geen fysieke wijzigingen plaats, alleen het type bedrijf dat binnen het plangebied 
gevestigd mag worden wordt gewijzigd.  
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Natuur 

 

Afbeelding 4.1: Natuur in omgevingsverordening actualisatieplan 7 

Het plangebied overlapt voor een deel met het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene 
ontwikkelingszone (GO). Voor het GNN gaat het om een oppervlak van circa 4.000 m2 
zachthoutooibos met een voedselrijke ondergroei. Voor de GO geldt een overlap van circa 280 m2 
met het plangebied. Het betreft een strook bos van circa 3 m breed, die grenst aan de Waal.  

In de huidige situatie is het gebied dat is aangewezen als GNN en GO in het bestemmingsplan 
bestemd als bedrijf. In de omgevingsverordening zijn regels opgenomen omtrent de GNN en GO. 

GNN 

Voor zover een bestemmingplan betrekking heeft op het Gelders natuurnetwerk wordt een nieuwe 
activiteit of ontwikkeling alleen toegelaten als die geen nadelige gevolgen kan hebben voor de 
kernkwaliteiten, oppervlakte of samenhang als bedoeld in bijlage Kernkwaliteiten Gelders 
natuurnetwerk en Groene ontwikkelingszone. 

GO 

Een bestemmingsplan voor gronden gelegen binnen de Groene ontwikkelingszone maakt geen 
nieuwe grootschalige ontwikkeling mogelijk die leidt tot een significante aantasting van de 
kernkwaliteiten Groene ontwikkelingszone van het betreffende gebied, tenzij: 

a. er geen reële alternatieven zijn; 

b. sprake is van redenen van groot openbaar belang; 

c. de negatieve effecten op de kernkwaliteiten, de oppervlakte en de samenhang zoveel mogelijk 
worden beperkt; 

d. de overblijvende negatieve effecten op de kernkwaliteiten, de oppervlakte en de samenhang 
gelijkwaardig worden gecompenseerd 

Een bestemmingsplan voor gronden gelegen binnen de Groene ontwikkelingszone kan een nieuwe 
kleinschalige ontwikkeling mogelijk maken, als: 
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a. in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat de kernkwaliteiten van het 
betreffende gebied, in hun onderlinge samenhang bezien, per saldo substantieel worden 
versterkt; 

b. deze versterking planologisch is verankerd in hetzelfde of een gelijktijdig vast te stellen 
bestemmingsplan. 

Wijzigingsbevoegdheid begrenzing (Artikel 2.54a) 

Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van het Gelders natuurnetwerk en de Groene 
ontwikkelingszone wijzigen: 

a. voor een verbetering van de samenhang of een betere planologische inpassing van het 
Gelders natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone, voor zover: 

1. de kernkwaliteiten van het Gelders natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone 
behouden blijven; en 

2. de oppervlakte van het Gelders natuurnetwerk ten minste gelijk blijft; 

b. voor de toepassing van paragraaf 2.6.1; of 

c. voor zover er op 17 oktober 2014 sprake was van een onherroepelijk bestemmingsplan met 
daarin bestemmingen die strijdig zijn met de begrenzing van het Gelders natuurnetwerk en 
Groene ontwikkelingszone. 

Gezien de bedrijfsbestemming voor een deel met het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene 
ontwikkelingszone (GO) overlapt en er op 17 oktober 2014 geen sprake was van een onherroepelijk 
bestemmingsplan met daarin bestemmingen die strijdig zijn met de begrenzing van het GNN en GO 
krijgt dit deel de bestemming natuur. In dat geval blijft het oppervlak GNN en GO behouden en zijn 
(potentiële) negatieve effecten op de kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen van de deelgebieden 
niet aan de orde.  

4.2.3  Structuurvisie Waalweelde-West 

De  Structuurvisie Waalweelde-West is op 8 juli 2015 door Provinciale Staten van Gelderland 
vastgesteld. De structuurvisie omvat de provinciale ruimtelijke visie op enerzijds riviermaatregelen 
en anderzijds gewenste, niet-riviergebonden ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed. De visie 
heeft geen direct rechts gevolg: de ontwikkelingen en riviermaatregelen moeten in 
bestemmingsplannen worden uitgewerkt.  

Binnen de structuurvisie aangewezen als potentiële woningbouwlocatie 'Bitumarin-terrein in 
Opijnen'. De locatie is opgenomen als zogenaamde functieveranderingslocatie.  

Gezien het feit dat de functieveranderingslocatie gelegen is in het buitendijks gebied dient er een 
vergunning te worden aangevraagd in het kader van de Waterwet. Hierbij geldt dat er dient te 
worden voldaan aan de kaders die worden gesteld in het Barro, dat onder meer samenhangt met 
de Beleidslijn grote rivieren. Naast de algemene voorwaarden waaraan de activiteiten dienen te 
voldoen geldt dat deze niet-riviergebonden activiteiten (de ontwikkeling van woningbouw) alleen 
kan worden gerealiseerd indien er per saldo meer ruimte voor de rivier wordt gecreëerd. Hierbij 
moeten de initiatiefnemers de financiering en tijdige realisering van de gevraagde rivierverruimende 
maatregelen verzekeren. 

De grondeigenaar heeft onderzoek gedaan naar het realiseren van woningen ter plaatse van het 
plangebied. Uit enkele verkenningen is gebleken dat vanwege de buitendijkse ligging de 
investeringen die noodzakelijk zijn om het gebied woonrijp te maken dusdanig hoog zijn waardoor 
woningbouw op deze locatie niet meer haalbaar is. De plannen zijn ingetrokken en geschrapt van 
de woningbouwplanning.  

4.2.4  Toetsing van beoogde situatie aan Provinciaal beleid 

De beoogde situatie is niet in strijd met de omgevingsvisie en omgevingsverordening van de 
provincie Gelderland. In de structuurvisie Waalweelde-West is het plangebied aangewezen als 
potentiële woningbouwlocatie. Uit onderzoek is gebleken dat woningbouw binnen het plangebied 
niet haalbaar is, de plannen zijn ingetrokken en geschrapt van de woningbouwplanning.  
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4.3  Regionaal beleid 

4.3.1  Regionaal Programma Werklocaties 2019-2024 

De gemeenten van Regio Rivierenland hebben in juni 2016 het Regionaal Programma 
Bedrijventerreinen (RPB) Regio  Rivierenland 2016-2020 vastgesteld. De huidige gemeenten 
binnen de regio - de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe, 
West Maas en Waal en Zaltbommel – hebben behoefte aan een evaluatie van het  programma en 
de afspraken uit het RPB. De regio heeft met het RPB 2016 een gezonde vraag-aanbodbalans 
kunnen bewaken en heeft het RPB als leidraad gehanteerd voor nieuwe ontwikkelingen. 

De regio gaat nu aan de slag met een nieuw RPB, het Regionaal Programma Werklocaties 
Rivierenland 2019-2024 (vanaf hier: RPW 2019). De regio maakt daarnaast een aantal nieuwe 
afspraken die aansluiten bij de huidige economische  ontwikkelingen die houdbaar zijn voor de 
toekomst. De regiogemeenten willen aansluiten bij de economische dynamiek en specifieke context 
van Regio Rivierenland. De huidige en gewenste economische positie, maar ook de Ruimtelijk 
Strategische Visie (RSV), beleidsambities op gebied van energietransitie en duurzaamheid, de 
(regionale) arbeidsmarkt en ‘daily urban systems’ zijn belangrijke aandachtspunten voor het nieuwe 
RPW. Met de nieuwe afspraken stelt de regio zich nadrukkelijk als doel om de bestaande 
bedrijventerreinen toekomstbestendiger te maken en de lokale, bestaande bedrijvigheid voor  
(gemeenten in) de regio te behouden. Bovendien zet de regio in op het behouden van 
werkgelegenheid met een grote lokale en regionale toegevoegde waarde. 

Het nieuwe programma heeft een bijgesteld doel in vergelijking tot het RPB 2016: voldoende 
aanbod van bedrijventerreinen  van de juiste kwaliteit hebben, waarbij de toekomstige 
marktbehoefte (volgens model WLO II) het uitgangspunt is. Provincie  Gelderland heeft verder 
verzocht om de naam van het programma te wijzigen van Regionaal Programma Bedrijventerreinen 
(RPB) in Regionaal Programma Werklocaties (RPW), in lijn met de aangepaste provinciale 
omgevingsverordening.  

Regio Rivierenland wil met het RPW 2019 nu en in de komende jaren kunnen voldoen aan de te 
verwachten (kwantitatieve en kwalitatieve) marktvraag, overaanbod voorkomen maar ook flexibiliteit 
hebben om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in een dynamische markt. Het RPW 
2019 biedt het kader voor concrete werk- en projectafspraken tussen de regiogemeenten en 
provincie Gelderland. Het RPW is: 

 Het regionale afsprakenkader voor planning en programmering van bedrijventerreinen tussen 
Regio Rivierenland en provincie Gelderland. 

 De vertaling en uitwerking van de gemeentelijke, regionale en provinciale doelstellingen op het 
gebied van toekomstbestendige bedrijventerreinen, economische ontwikkeling en ruimtelijk 
beleid. 

 Het toetsingskader voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio. Dit is in lijn met de 
provinciale verordening: nieuwe planontwikkeling wordt slechts toegestaan wanneer regionale 
afspraken zijn vastgesteld in de regionale programmering. 

Het plangebied is niet opgenomen in het RGB als uitgeefbare locatie. Er ligt geen 
herstructureringsopgave voor het plangebied.  

4.3.2  Toetsing van beoogde situatie aan Regionaal beleid 

De beoogde situatie is niet in strijd met het Regionaal Programma Werklocaties 2019-2024, het 
plangebied niet opgenomen in het RGB als uitgeefbare locatie voor een herstructureringsopgave.   
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4.4  Gemeentelijk beleid 

De gemeente West  Betuwe is ontstaan per 1 januari 2019 na de fusie van de gemeenten 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Hierna wordt ingegaan op het beleid van de gemeente 
Neerijnen welke is opgesteld voor de fusie.  

4.4.1  Structuurvisie Neerijnen 2020 

Zowel vanwege de wettelijke verplichting om over een structuurvisie te beschikken, als vanwege 
beleidsinhoudelijke motieven, is de ‘Structuurvisie Neerijnen 2020’ opgesteld. Een belangrijke 
opgave voor de structuurvisie is om een goede afstemming te verkrijgen tussen de documenten 
over verschillende beleidsvelden en ruimtelijke vraagstukken en vervolgens een doorvertaling te 
maken naar het gemeentelijke schaalniveau. Een tweede opgave is het nader concretiseren van de 
zoekzones voor landschapsversterking uit het Streekplan Gelderland 2005. 

In de structuurvisie wordt het volgende gezegd over het plangebied: 

De ontwikkeling van het Bitamurin terrein is onderdreel van het Waalweede project. Deze 
ontwikkeling is in de Ontwerp - Ruimtelijke Verordening Gelderland opgenomen als bestaand 
stedelijk gebied. Bij Bitamarin zijn plannen voor luxe woningen. Het aantal woningen is nog 
onduidelijk.  

4.4.2  Toetsing van beoogde situatie aan Gemeentelijk beleid 

In de structuurvisie Neerijnen 2020 is het plangebied aangewezen als potentiële 
woningbouwlocatie. Uit onderzoek is gebleken dat woningbouw binnen het plangebied niet 
haalbaar is, de plannen zijn ingetrokken en geschrapt van de woningbouwplanning.  
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Hoofdstuk 5  Milieu- en omgevingsaspecten 

5.1  Geluid 

In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) moet voor het oprichten van geluidsgevoelige 
bestemmingen (woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verzoringstehuizen etc.), die binnen 
de onderzoekszone van (spoor)wegen en gezoneerde industrieterreinen liggen, een toets aan de 
geluidsnormen plaatsvinden.  

De beoogde situatie voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen van geluidsgevoelige functie, er hoeft 
geen akoestisch onderzoek naar (spoor)wegen en gezoneerde industrieterreinen plaats te vinden. 

De bedrijfsactiviteiten die binnen het plangebied mogen plaatsvinden kunnen wel voor overlast 
zorgen bij geluidsgevoelige bestemmingen in de omgeving. De meest nabijgelegen geluidgevoelige 
bestemmingen betreft woningen, ten oosten van de Waaldijk. De dichtstbijzijnde woning aan de 
Brucestraat bevinden zich op een afstand van circa 60 meter van de grens van het perceel.  

In paragraaf 5.4 Bedrijven en milieuzonering is ingegaan op het aspect geluidhinder voor in de 
omgeving liggende gevoelige objecten in combinatie met de toegestane bedrijfsactiviteiten binnen 
het plangebied. Middels een akoestisch onderzoek is de geluidsbelasting in beeld gebracht. Uit dit 
onderzoek blijkt dat de representatieve bedrijfssituatie van het gehele plangebied voldoet aan de 
geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hiermee is aangetoond dat de beoogde 
situatie, dat overeenkomt met de huidige bedrijfsvoering, uit akoestisch oogpunt inpasbaar is in de 
omgeving en dat het woon- en leefklimaat bij de nabijgelegen woningen geborgd is. Echter zijn in 
het kader van onderhavig bestemmingsplan de activiteiten die voor geluidsoverlast zorgen (het 
pneumatisch aandraaien van bouten in de buitenlucht) beëindigd.  

Conclusie 

In de voormalige situatie voldeed het bedrijf reeds aan geluidsnormen. Door de meest van belang 
zijnde geluidproducerende activiteiten te beëindigen treedt er toch een verbetering op. Het aspect 
geluid vormt geen belemmering voor de beoogde situatie.  

5.2  Bodem 

De toelichting van een bestemmingsplan dient een motivering te bevatten over de bodemkwaliteit in 
relatie tot de boogde bestemming. Indien de bodemkwaliteit in het plangebied voldoet aan de 
beoogde functie die in het bestemmingsplan wordt opgenomen dan is er in principe geen 
belemmering om het bestemmingsplan vast te stellen ten aanzien van het aspect bodem. 

Voorliggende herziening van bestemmingsplan heeft als doel om het juridisch planologisch regime 
in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. Het plangebied kent reeds de 
enkelbestemming 'bedrijf'. De wijziging van het bestemmingsplan voorziet uitsluitend in de wijziging 
van de bedrijfscategorie die toegestaan is op het perceel, zodat dit aansluit op hoe het terrein 
daadwerkelijk gebruik wordt. 

De functie en het gebruik van de gronden binnen het plangebied blijven echter ongewijzigd, 
waardoor geen aanleiding is voor het uitvoeren van bodemonderzoek in het kader van dit 
bestemmingsplan. De uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan staat als gevolg van het aspect 
bodem tevens niet ter discussie. 
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Conclusie 

Zoals reeds geconcludeerd geeft de bestemmingsplanwijziging geen aanleiding voor het uitvoeren 
van bodemonderzoek. De bodemkwaliteit is reeds in overeenstemming met het gebruik en de 
functie van de locatie.  

5.3  Luchtkwaliteit 

Nederland heeft de regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. 
De wijziging van het type bedrijf leidt niet tot een substantiële verkeersaantrekkende werking en is 
daarmee niet van invloed op de luchtkwaliteit. Op grond van de Wet milieubeheer is hier sprake van 
een project dat 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdraagt aan de verslechtering van de 
luchtkwaliteit. Onderzoek naar de luchtkwaliteit is niet noodzakelijk.  

Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde situatie.  

5.4  Bedrijven en milieuzonering 

Milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) in de directe omgeving van zogenoemde milieuhinder 
gevoelige bestemmingen (zoals wonen) kunnen hinder vanwege geur, stof, geluid, gevaar en 
dergelijke veroorzaken. Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, zoals dat uitgangspunt is 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), dient te worden aangetoond dat ter plaatse van milieuhinder 
gevoelige bestemmingen sprake is van een 'goed woon- en leefklimaat'. 

VNG-publicatie 

Om niet alle ontwikkelingen bij voorbaat te onderwerpen aan een onnodig langdurig en kostbaar 
onderzoek is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de publicatie 'Bedrijven en 
milieuzonering' uitgebracht. Deze uitgave maakt gebruik van het principe 'functiescheiding'. Door 
voldoende afstand aan te houden tussen nader bepaalde milieubelastende activiteiten en 
milieugevoelige bestemmingen kan eenvoudigweg in veel gevallen worden aangetoond dat sprake 
is een 'goed woon- en leefklimaat'. De VNG-publicatie betreft zgn. pseudowetgeving (geen 
wetgeving maar een algemeen door de rechter aanvaarde methode). 

De VNG-publicatie maakt gebruik van een basiszoneringslijst waarin voor nader gedefinieerde 
bedrijfscategorieën richtafstanden zijn bepaald. Een richtafstand wordt beschouwd als de minimaal 
aan te houden afstand tussen een milieubelastende activiteit en de milieuhinder gevoelige 
bestemming waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van milieubelastende 
(bedrijfs)activiteiten betreffende geluid, geur, stof en gevaar redelijkerwijs kan worden uitgesloten. 
De genoemde maten zijn indicatief; met een goede motivering (waaronder een onderzoek naar de 
feitelijke milieubelastende activiteiten) kan hiervan worden afgeweken. 

Naast de gegeven richtafstanden hanteert de VNG-publicatie twee omgevingstypen, namelijk: een 
rustige woonwijk/buitengebied en een gemengd gebied. In een rustige woonwijk of buitengebied 
(omgevingstype 1) wordt functiescheiding nagestreefd. Tussen milieuhinder gevoelige functies en 
bedrijven dient de minimaal aan te houden 'richtafstand' in acht te worden genomen. In geval van 
een gemengd gebied (omgevingstype 2), waar sprake is van functiemenging, kan een verkleinde 
richtafstand worden gehanteerd. In tegenstelling tot rustige woongebieden worden in dergelijke 
levendige gebieden milieubelastende activiteiten op kortere afstand van milieuhinder gevoelige 
functies acceptabel geacht. De richtafstand mag in deze gebieden met één afstandsstap worden 
verkleind (10 meter behorende bij milieucategorie 1 wordt 0 meter, 30 meter van milieucategorie 2 
wordt 10 meter van milieucategorie 1, etc.). 
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Toetsing van het onderhavige plan 
De omgeving aan de westzijde van de dijk kenmerkt zich als uiterwaardengebied en de rivier de 
Waal. Aan de oostelijke zijde van de dijk ligt het woongebied van de kern Opijnen. Dergelijke 
gebieden worden gekenmerkt als 'rustig buitengebied' en 'rustig woonwijk'. De richtafstanden 
kunnen derhalve niet met één stap worden verkleind. 

Het bedrijfsperceel kenmerkt zich als een milieubelastende activiteit.  

In de omgeving liggende gevoelige objecten 

Aan de overzijde van de dijk ligt de woonkern van Opijnen. De afstand vanaf deze woningen tot aan 
het bedrijfsperceel bedraagt circa 60 meter. De afstand tot de bedrijfshal waar werkzaamheden 
plaatsvinden bedraagt circa 120 meter en tot aan het terrein waar opslag plaatsvindt bedraagt 
tussen de 100 en 250 meter. Op het voorterrein vinden geen werkzaamheden plaats.  

Onderhavig plan als milieubelastende activiteit 

Huidige situatie  

In de huidige bestemde situatie is er een 'aannemersbedrijf', 'houtbewerking' en 'opslag' binnen het 
plangebied toegestaan.  

In tabel 1 zijn deze kenmerken conform de systematiek van de VNG-publicatie opgesomd.  

SBI-2008  Omschrijving Afstanden 

- Nummer  Geur Stof Geluid Categorie 

41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.  
> 1000 m2 

10 30 50 3.1 

162 0 Timmerwerkplaatsen, vervaardiging overige 
artikelen van hout > 200 m2 

0 30 100 3.2 

Tabel 1. Richtafstandentabel 

In de huidige situatie is er een een aannemersbedrijf gevestigd die tot categorie 3.1 behoort (zie 
tabel 1, Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m2). Daarnaast is er middels de huidige 
bestemde situatie houtbewerking toegestaan op het gehele perceel. De bijbehorende vergelijkbare 
categorie betreft een timmerwerkfabriek c.q. timmerwerkplaats met een oppervlak groter dan 200 
m². Dit bedrijf behoort tot categorie 3.2. De grootste afstand betreft geluid.  

Beoogde functies 

De beoogde functie 'aannemersbedrijf in de bouw, grond, weg- en waterbouw met werkplaats en 
opslag' kan worden vergeleken met 'Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m2 '. Dit 
bedrijf behoort tot categorie 3.1. De grootste richtafstand betreft geluid.  

Doorwerking voor het onderhavige plan 

Middels de huidige bestemde situatie is houtbewerking toegestaan op het gehele perceel, welke 
behoort tot categorie 3.2. In de huidige en beoogde situatie is er sprake van een 3.1 bedrijf. In het 
plangebied wordt derhalve een gelijkwaardige functie voortgezet.  

De richtafstanden voor geluid, stof en geur worden niet overschreden. De grootste afstand betreft 
geluid, de richtafstand voor geluid bij 'Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m2' 
bedraagt 50 meter. De afstand vanaf deze woningen tot aan het bedrijfsperceel bedraagt circa 60 
meter. Wat betreft deze aspecten kan op basis van de VNG-publicatie worden geconcludeerd dat 
sprake is van een goed woon- en leefklimaat.  

Tot voor kort werden er nog geluid producerende werkzaamheden (het werken met een 
pneumatische boormachines) buiten uitgevoerd, deze werkzaamheden vielen onder categorie 3.2. 
Daarbij werd de richtafstand voor geluid vanaf de woningen tot aan de grens van het bedrijfsperceel 
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overschreden. De richtafstand tot de locaties waar de werkzaamheden (hoofdzakelijk) 
plaatsvonden werd niet overschreden. Omdat deze werkzaamheden formeel overal op het perceel 
mochten plaatsvinden en er overlast werd ervaren is middels een akoestisch onderzoek de 
daadwerkelijke geluidsbelasting in beeld gebracht. Uitsluitend de conclusie is onderstaand 
weergegeven. De gehele rapportage is als bijlage 1 opgenomen.  

Het doel van het onderzoek is om de akoestische effecten van de bedrijfsactiviteiten voor het woon- 
en leefklimaat ter plaatse van nabijgelegen woningen te bepalen. Hierbij wordt de VNG handreiking 
'Bedrijven en milieuzonering' gehanteerd. De bedrijfsactiviteiten moeten voldoen aan de 
geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.  

In het akoestisch onderzoek is de representatieve bedrijfssituatie opgesteld, die bestaat uit de 
bedrijfsactiviteiten van het gehele terrein. Geconstateerd is dat het beoogde toekomstige gebruik 
van het terrein, overeenkomt met de huidige bedrijfsvoering. Uit de resultaten, samengevat in 
voorgaande paragrafen, volgt dat:  

 De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten hoogste 38 dB(A) in de dagperiode, 
33 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode bedragen;  

 De berekende maximale geluidniveaus, inclusief piekgeluiden voor laad- en losactiviteiten in de 
dagperiode, bedragen ten hoogste 60 dB(A) in de dagperiode en 59 dB(A) in de avond- en 
nachtperiode;  

 Equivalente geluidniveaus als gevolg van indirecte hinder bedragen ten hoogste 43 dB(A) 
etmaalwaarde.  

Er is ter plaatse van bestaande woningen voldaan aan de richtwaarden voor het gebiedstype 
rustige woonwijk uit de VNG handreiking 'Bedrijven en milieuzonering', met uitzondering van een 
drietal woningen waar LAmax berekend is van ten hoogste 59 dB(A) in de nachtperiode. Deze 
geluidbelasting is als aanvaardbaar beoordeeld omdat deze waarde voldoet aan de grenswaarden 
voor geluidpieken uit 'Bedrijven en milieuzonering' en het Activiteitenbesluit van 60 dB(A) en omdat 
van cumulatieve effecten geen sprake is.  

Hiermee is aangetoond dat hhet beoogde gebruik, dat overeenkomt met de huidige bedrijfsvoering,  
uit akoestisch oogpunt inpasbaar is in de omgeving en dat het woon- en leefklimaat bij de 
nabijgelegen woningen geborgd is.  

Conclusie 

De huidige en daarmee de beoogde bedrijfsactiviteiten binnen het plangebied vormen geen 
belemmering op basis van geluid, stof en geur voor de omgeving. Er is sprake van een 'goed woon- 
en leefklimaat'.  

5.5  Externe veiligheid 

De externe veiligheid gaat over het beheersen van risico's. Daarbij gaat het om risico's die worden 
veroorzaakt door risicovolle inrichting, het transport van gevaarlijke stoffen over de weg en door 
buisleidingen.  

Er vinden geen fysieke wijzigingen plaats binnen het plangebied. Daarnaast wordt met het beoogde 
gebruik geen gevoeligere functie mogelijk gemaakt ten opzichte wat nu met het vigerende 
bestemmingsplan is toegestaan. In het huidige gebruik is het plangebied bestemd als bedrijf en in 
de beoogde situatie blijft het bestemd als bedrijf. Er is geen sprake van een risicobedrijf en van 
verslechtering van de veiligheidssituatie.  

Het plangebied is wel gelegen binnen de 200 meter zone van de Waal, waar gevaarlijke stoffen 
over vervoerd worden. Het groepsrisico zal niet toenemen, waardoor kan worden volstaan met een 
beperkte verantwoording van het groepsrisico. Op grond van artikel 7 van het Besluit externe 
veiligheid transportroutes (Bevt) moet in dergelijke gevallen worden ingegaan op de mogelijkheden 
voor: 
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 de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval op deze transportroute 

 de zelfredzaamheid met betrekking tot nog niet aanwezige (beperkt) kwetsbare objecten 
binnen het plangebied. 

Bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval 

Bij een calamiteit ten gevolge van het vrijkomen van toxische en/of brandbare stoffen zal de 
brandweer inzetten op het beperken of voorkomen van effecten. Deze inzet zal voornamelijk 
plaatsvinden bij de bron. De brandweer richt zich dan niet direct op het bestrijden van effecten in of 
nabij het plangebied. De mogelijkheden voor bestrijdbaarheid worden daarom niet verder in 
beschouwing genomen. 

Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 

Bij een calamiteit, waarbij toxische en/of brandbare stoffen (kunnen) vrijkomen, is het belangrijk dat 
de aanwezigen in het plangebied worden geïnformeerd hoe te handelen bij dat incident. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde waarschuwings- en alarmeringspalen (WAS-palen) of 
NL-alert.  

Bij een toxisch scenario is het advies om te schuilen in een gebouw en de ramen, deuren en 
ventilatieopeningen te sluiten. Bij een scenario, waarbij brandbare stoffen (kunnen) vrijkomen, is het 
advies om te vluchten van de risicobron af, maar ook schuilen in een gebouw biedt in eerste 
instantie voldoende bescherming voor personen in het plangebied. In het plangebied zijn voldoende 
mogelijkheden aanwezig om relevante adviezen tijdig op te volgen. 

Conclusie 

Het aspect externe veiligheid is alleen relevant vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
Waal. Gelet op de hiervoor genoemde overwegingen zijn er gezien vanuit het plangebied 
voldoende mogelijkheden voor de zelfredzaamheid bij een zwaar ongeval op deze transportroutes. 
Dit betekent dat geen nadere eisen aan het plan gesteld hoeven te worden in het kader van het 
aspect externe veiligheid. 

5.6  Ecologie 

De Wet natuurbescherming vormt het voornaamste beleidsmatige toetsingskader op het gebied van 
de ecologische soortenbescherming en ecologische gebiedsbescherming. Deze wet is op 1 januari 
2017 in werking getreden en vervangt de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en 
de Boswet. In de toelichting van een bestemmingsplan moeten de gevolgen van de voorgenomen 
ontwikkeling voor ecologische waarden in beeld worden gebracht, zodat aannemelijk kan worden 
gemaakt of de ontwikkeling voldoet aan de op grond van de Wet natuurbescherming gestelde 
regels. 

Soortenbescherming 

Soortenbescherming is onder de Wet natuurbescherming geregeld op basis van een drietal 
verschillende beschermingsregimes, namelijk voor vogelrichtlijnsoorten, habitatrichtlijnsoorten en 
overige soorten. Voor al deze soorten geldt dat het verboden is ze opzettelijk te doden, te vangen 
of te verstoren, om eventuele eieren opzettelijk te vernielen, om de vaste voortplantings- of 
rustplaatsen te beschadigen en om beschermde plantensoorten opzettelijk te ontwortelen of te 
vernielen. Hiervan kan onder andere sprake zijn bij het kappen van bomen, het slopen van 
gebouwen of het storten en afgraven van gronden. 
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Gebiedsbescherming 

Ter invulling van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan de Minister van Economische 
Zaken gebieden als Natura 2000-gebied of als bijzonder nationaal natuurgebied aanwijzen. Voor 
deze gebieden geldt op basis van de Wet natuurbescherming een zorgplicht, en voor Natura 
2000-gebieden geldt bovendien een vergunningsplicht voor het uitvoeren van projecten en andere 
handelingen die de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kunnen 
verslechteren, of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen. Dit wil zeggen dat ook handelingen buiten het beschermde gebied niet 
mogen leiden tot verlies aan kwaliteit in het beschermd gebied.  

De Wet Natuurbescherming draagt Gedeputeerde Staten op om te zorgen voor de instandhouding 
van het binnen de eigen provincie gelegen deel van een landelijk ecologisch netwerk; het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN).  

Toetsing van het onderhavige plan  
Door Ecogroen is er een Quickscan natuurtoets uitgevoerd. In deze natuurtoets zijn de effecten van 
het legaliseren van de bestaande situatie getoetst aan de beschermingskaders van de Wet 
natuurbescherming en het Natuurnetwerk Nederland. De natuurtoets is als bijlage 2 bijgevoegd. 
Hierna wordt op de soortenbescherming en gebiedsbescherming binnen het plangebied ingegaan.  

Soortenbescherming 

 In het plangebied zijn geen beschermde planten aangetroffen en te verwachten. Wel zijn 
exoten als Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien en bamboe sp. aangetroffen.  

 De bedrijfswoning en een van de bedrijfsgebouwen zijn geschikt als verblijfplaats voor 
vleermuizen door gaten en kieren in onder andere het metselwerk en kapotte dakdelen, die 
toegang tot verblijfplaatsen kunnen bieden. In twee bomen nabij de bedrijfswoning zijn voor 
vleermuizen geschikte spleten en gaten gevonden die kunnen dienen als (toegang tot) een 
verblijfplaats. Als gevolg van de bestemmingsplanwijziging worden activiteiten mogelijk 
gemaakt die kunnen leiden tot het kappen van de twee bomen.  

 In het plangebied zijn verspreid ruigte, bosjes en ruimten onder bouwmaterialen aangetroffen 
die geschikt zijn als verblijfplaats van kleine marterachtigen.  

 In en rondom het plangebied zijn geen nesten van vogels met jaarrond beschermde 
nestplaatsen bekend en aangetroffen. Tijdens het veldonderzoek zijn wel braakballen en 
uitwerpselen op de zolder van de bedrijfswoning aangetroffen, van vermoedelijk een kerkuil. 
Werkzaamheden aan bebouwing worden door het plan niet mogelijk gemaakt. Door de 
bestemmingswijziging worden geen activiteiten mogelijk gemaakt die leiden tot verlies of 
verstoring van nestlocaties van vogels met jaarrond beschermde nesten.  

 Gedurende de broedperiode zijn diverse algemene vogels broedend te verwachten in en in de 
directe omgeving van het plangebied. Voor alle inheemse vogelsoorten geldt een verbod op 
handelingen die soorten, nesten, eieren of vaste rust- of verblijfplaatsen beschadigen of 
verstoren.  

 Teunisbloempijlstaart is bekend in de omgeving van het plangebied. Door de 
bestemmingswijziging worden activiteiten mogelijk gemaakt die mogelijk leiden tot het verlies 
van voortplantingslocaties van teunisbloempijlstaart.  

 Overige beschermde soorten worden niet verwacht in het plangebied.  

 In het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen en overwinteringsplaatsen van een aantal 
algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten en amfibieën te verwachten. Bij de 
projecten die volgen uit het nieuwe bestemmingsplan kunnen enkele verblijfplaatsen en/of 
exemplaren van deze soorten geschaad worden. In voorliggende situatie geldt voor deze 
soorten een vrijstelling van de verbodsartikelen uit de Wnb, waardoor de Wnb geen 
belemmering voor wijziging van het bestemmingsplan vormt.  

In de natuurtoets is aangegeven dat nader onderzoek gewenst is naar vleermuizen, kleine 
marterachtigen en teunisbloempijlstraat. Kleine marterachtigen en de teunisbloempijlstaart zijn niet 
aangetroffen, maar wel geschikt habitat en eventuele geschikte ruimte voor verblijf door deze 
soorten (in de rommelhoekjes en langs de bosrand).  

Nader onderzoek is nodig om met zekerheid vast te stellen of voor bepaalde activiteiten een 
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ontheffing op grond van de Wnb nodig zou zijn. Hoewel die activiteiten op grond van het 
bestemmingsplan mogelijk zijn, is het uitvoeren van dit onderzoek in het kader van de 
bestemmingsplanprocedure niet nodig en ook niet efficiënt. Daarbij is in de eerste van belang dat 
het gaat om een locatie die al geruime tijd een bedrijfsbestemming heeft, en ook als zodanig in 
gebruik is. Bovendien, als uit nader onderzoek voor bepaalde activiteiten een ontheffingsplicht zou 
volgen, dan geldt dat er geen reden is om aan te nemen dat die ontheffing (al dan niet door het 
treffen van maatregelen) niet zal kunnen worden verleend. Als initiatiefnemer in de toekomst 
bijvoorbeeld de betreffende locaties op het terrein wenst te verharden, te bebouwen c.q. bestaande 
bebouwing wil aanpassen of de twee bomen welke geschikt zijn voor vleermuizen wil kappen, dan 
zal op dat moment (opnieuw) actueel onderzoek moeten worden gedaan naar beschermde soorten 
en zal op dat moment, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, ontheffing moeten worden 
aangevraagd.  

Onder al deze omstandigheden kan op basis van het natuuronderzoek worden geconcludeerd dat 
voldoende vaststaat dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is. Nader onderzoek in deze fase is niet 
nodig.  

Gebiedsbescherming 

Groene ontwikkelingszone en Gelders Natuurnetwerk 

Het plangebied overlapt voor een deel met het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene 
ontwikkelingszone (GO). Voor het GNN gaat het om een oppervlak van circa 4.000 m2 
zachthoutooibos met een voedselrijke ondergroei. Voor de GO geldt een overlap van circa 280 m2 
met het plangebied. Het betreft een strook bos van circa 3 m breed, die grenst aan de Waal. Zie 
paragraaf 4.2.2 (Omgevingsverordening Gelderland) voor de begrenzing en de overlap van het 
GNN en GO.  

De begrenzing kan mogelijk door de provincie worden aangepast als er op 17 oktober 2014 sprake 
was van een onherroepelijk bestemmingsplan met daarin bestemmingen die strijdig zijn met de 
begrenzing van het GNN en GO. 

Op 17 oktober 2014 was er geen sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan met daarin 
bestemmingen die strijdig zijn met de begrenzing van het GNN en GO. In dit bestemmingsplan 
krijgt  het oppervlak GNN en GO de bestemming 'Natuur'. In dat geval blijft het oppervlak GNN en 
GO behouden en zijn (potentiële) negatieve effecten op de kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen 
van de deelgebieden niet aan de orde.  

Natura 2000-gebieden 
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Afbeelding 5.1: Natura 2000-gebied 

Het plangebied overlapt aan de noordwestzijde voor een klein deel met Natura 2000-gebied 
Rijntakken (zie afbeelding 5.1). Het gaat om een strook van circa 2 bij 75 meter. Met dit 
bestemmingsplan wordt dit gedeelte wat nu de bestemming 'Bedrijf' heeft bestemd als 'Natuur'. 
Hierdoor valt het plangebied buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden en zijn directe 
negatieve effecten, als gevolg van bijvoorbeeld oppervlakteverlies en betreding, op voorhand 
uitgesloten. Indirecte (uitstralende) effecten door verstoring door geluid, licht en visuele verstoring 
kunnen gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied niet op voorhand worden uitgesloten. Door de 
inzet van mobiele werktuigen en aanwezigheid van mensen kunnen effecten optreden als gevolg 
van verstoring door geluid en licht, visuele verstoring en verzuring en vermesting (stikstofdepositie).  

Uit de effectbeoordeling blijkt dat negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura 
2000-gebied Rijntakken door verstoring door licht, geluid en optische verstoring zijn uitgesloten. Uit 
de stikstofberekening blijkt dat sprake is van een toename in stikstofdepositie op stikstofgevoelige 
habitattypen van Natura 2000-gebied Rijntakken. Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen 
als gevolg van verzuring en vermesting zijn op voorhand niet uit te sluiten. Er is sprake van 
stikstofdepositie van maximaal 8,44 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige habitattypen en 
leefgebieden van soorten binnen Natura 2000-gebied Rijntakken. Zie de AERIUS-berekening in 
bijlage  

Er is een ecologische voortoets uitgevoerd, teneinde te onderzoeken of de toename van 
stikstofdepositie kan leiden tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van 
Natura 2000-gebied Rijntakken. De ecologische voortoets is bijgevoegd als bijlage 3. Uit de 
ecologische voortoets is het volgende gebleken: 

 Een extra depositie van maximaal 0,9 mol/ha/jr op overbelaste Natura 2000-locaties is 
verwaarloosbaar t.o.v. de jaarlijkse aanvoer van stikstof door de rivier en de afvoer van stikstof 
bij regulier graslandbeheer. Dergelijke extreem kleine depositietoenames kunnen de kwaliteit 
van habitattypen en leefgebieden niet meetbaar aantasten. De zeer beperkte depositie van de 
wijziging van het bestemmingsplan zal dan ook geen significant effect hebben op de 
haalbaarheid van de Natura 2000 doelen binnen het effect-gebied.  

 Doordat het plan met zekerheid niet zal leiden tot effecten op Natura 2000 is een 
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cumulatietoets niet aan de orde.  

 Er is al met al geen reden om aan te nemen dat de extra depositie kan leiden tot significant 
negatieve effecten. Een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming is dan ook niet 
vereist.   

In het stikstofonderzoek en de uitgevoerde berekeningen is uitgegaan van de mogelijkheden die het 
bestemmingsplan biedt. Daarbij is - hoewel dat op grond van de wet en rechtspraak wel is 
toegestaan - geen rekening gehouden met de bestaande activiteiten die op basis van het huidige 
bestemmingsplan al zijn toegestaan. Volstaan had kunnen worden met het onderzoeken van de 
gevolgen van hetgeen in dit bestemmingsplan extra mogelijk gemaakt wordt ten opzichte van de 
feitelijke planologische legale situatie. Duidelijk mag zijn dat de depositie op basis van die 
uitgangspunten lager zou zijn geweest. Als er met de in het verrichte onderzoek gekozen 
uitgangspunten al geen sprake is van significant negatieve effecten, dan is dat zeker ook het geval 
wanneer was uitgegaan van de uitgangspunten die de wet en de rechtspraak voorschrijven.  

Conclusie 

Gezien het feit dat dit bestemmingsplan niet meer mogelijk maakt dan de huidige situatie en er 
geen fysieke wijzigingen gaan plaatsvinden vormt het aspect ecologie geen belemmering voor de 
beoogde situatie.  

5.7  Water 

In het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) wordt gestreefd naar duurzame, 
veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of watertekorten. Op grond 
van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in de toelichting van ruimtelijke plannen een 
waterparagraaf worden opgenomen. Hierin wordt beschreven hoe rekening is gehouden met de 
gevolgen van het plan voor de taken en belangen van het waterschap. De watertoets voor dit plan 
heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets van waterschap Rivierenland. 

Buitendijks gebied  

Het plangebied is gelegen binnen het buitendijkse gebied van de Waal. Voor buitendijkse functies 
gelden geen wettelijke normen voor de bescherming tegen wateroverlast of erger. De kans op 
slachtoffers is echter minimaal en meestal is er sprake van wateroverlast in plaats van een 
overstroming. Doordat het plangebied is gelegen op een bestaand hoogwatervrij terrein is de kans 
op overstroming of wateroverlast zeer minimaal.  

De Waal is een stroomvoerend deel van het rivierbed. De activiteiten in een rivierbed mogen geen 
nadelige effecten hebben voor de waterstand, afvoercapaciteit of zorgen voor een afname van het 
bergend vermogen. Een functieverandering binnen de bestaande bebouwing kan onverminderd 
mogelijk worden gemaakt. Met onderhavig plan vindt er een functieverandering binnen de 
bestaande bebouwing plaats. Er zijn daardoor geen nadelige gevolgen voor de waterstand, 
afvoercapaciteit of bergend vermogen van de Waal.  

Watertoets 

Het plan betreft uitsluitend een functieverandering van bestaande bebouwing. Er vindt geen 
aanpassing van bebouwing of ruimte plaats. Waterschap Rivierenland heeft geen bezwaar tegen dit 
plan. Het plan hoeft in het kader van de watertoets niet meer voorgelegd te worden aan 
Waterschap Rivierenland. In Bijlage 4 is het toetsresultaat van de watertoets toegevoegd.  

Conclusie  

Het aspect water vormt geen belemmering voor de beoogde situatie.  

 



   

  

planstatus ontwerp referentie BPopyWaaldijk4 pagina 32 van 74 

  

5.8  Archeologie en cultuurhistorie 

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum 
overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke 
leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze naar verwachting in 2019 in werking 
treedt. Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in 
het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de 
Omgevingswet nog niet van kracht is.  

De Erfgoedwet bundelt en wijzigt een aantal wetten op het terrein van cultureel erfgoed. De kern 
van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten 
blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders 
bewaard (ex situ). Daarnaast dient ieder ruimtelijk plan een analyse van de overige 
cultuurhistorische waarden van het plangebied te bevatten. Voor zover in een plangebied sprake is 
van erfgoed, dient op grond van voorgaande dan ook aangegeven te worden op welke wijze met 
deze cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten archeologie rekening 
wordt gehouden.  

Toetsing van het onderhavige plan 

De gemeente heeft een eigen archeologische waarden- en verwachtingskaart opgesteld, die in het 
vigerende bestemmingsplan is verwerkt. Het plangebied is bestemd als 'Waarde-Archeologie 3' en 
'Waarde-Archeologie 4'.  

Binnen deze dubbelbestemmingen is een archeologische onderzoek noodzakelijk indien: 

 bij 'Waarde-Archeologie 3' de totale bodemingreep groter is dan 5.000 m2 en de verstoring 
dieper dan 50 cm is;  

 bij 'Waarde-Archeologie 4' de totale bodemingreep groter is dan 10.000 m2. 

Deze dubbelbestemmingen vormen geen belemmering voor de onderhavige plan. Het onderhavige 
plan betreft een functiewijziging, binnen de bestaande bebouwing. De bebouwing wordt niet 
uitgebreid en er vinden geen grondwerkzaamheden plaats. Het plangebied an sich heeft geen 
cultuurhistorische waarden en omdat er geen fysieke wijzigingen plaats vinden kunnen er 
überhaupt geen aantastingen plaats vinden.  

Conclusie  

Het aspect archeologie en cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de beoogde situatie. 
Omdat er geen archeologisch onderzoek is uitgevoerd is het plangebied niet vrij gegeven. De 
dubbelbestemming ten behoeve van archeologische verwachtingswaarde blijft derhalve behouden. 

5.9  Vormvrije M.E.R.  

In de bestemde huidige situatie is het mogelijk om in het plangebied een bedrijf te vestigen met de 
kenmerken 'aannemersbedrijf', 'houtbewerking' en 'opslag'. Dit komt niet meer overeen met het 
huidige gebruik. In de beoogde situatie wordt dit 'aannemersbedrijf in de bouw, grond, weg- en 
waterbouw met werkplaats en opslag'.  

Dat betekent, dat het bestemmingsplan een activiteit mogelijk maakt, zoals dat is bedoeld in 
categorie D.11.2 van onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Deze 
activiteit betreft de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen.  

Een stedelijk project valt onder een m.e.r.-beoordelingsplicht in gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op: 

 een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
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 een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of 

 een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 

Aangezien deze drempelwaarden niet worden overschreden geeft het Besluit 
milieueffectrapportage aanleiding om een vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren. Bij de 
vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt nagegaan of er sprake kan zijn van belangrijke nadelige 
milieueffecten. Op grond van artikel 2 lid 5 van het Besluit milieueffectrapportage moet het 
voornemen worden getoetst aan de criteria van Bijlage III van de Europese m.e.r. richtlijn. 

De beoordeling of het noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen is geheel afhankelijk van 
het feit of de specifieke omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen kunnen leiden 
tot belangrijke nadelige milieugevolgen. Dit worden de 'bijzondere omstandigheden' genoemd. Om 
te beoordelen of een MER moet worden opgesteld, bekijkt het bevoegd gezag of er sprake is van 
bijzondere omstandigheden. De bijzondere omstandigheden kunnen betrekking hebben op: 

 de kenmerken van de activiteit; 

 de plaats waar de activiteit plaatsvindt; 

 de samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie); 

 de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan 
hebben. 

Toetsing van het onderhavige plan 

Het onderhavige plan betreft een wijziging van het type bedrijf op een bestaand bedrijfsperceel, er 
vinden geen fysieke wijzigingen plaats.  Deze wijziging is puur bestemmingsplan technisch. Er 
gaan geen andere of meer bedrijvigheden plaatsvinden die nadelige gevolgen voor het milieu 
kunnen hebben. Ter onderbouwing van de milieukundige haalbaarheid van het bestemmingsplan is 
naar al deze aspecten onderzoek verricht.  
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Hoofdstuk 6  Juridische aspecten 

6.1  Juridisch systeem 

Het bestemmingsplan is vervat in planregels, een verbeelding en een toelichting. 

De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, 
bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van aanwezige 
en\of op te richten bouwwerken. De regels zijn conform de RO-standaarden 2012 onderverdeeld in 
vier hoofdstukken. Per hoofdstuk zullen de diverse bepalingen artikelsgewijs worden besproken. 

De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor toepassing van de regels alsmede de functie 
van visualisering van de bestemmingen. Op de verbeelding worden de bestemmingen 
weergegeven, met daarbij de harde randvoorwaarden. De verbeelding vormt samen met de regels 
het voor de burgers bindende deel van het bestemmingsplan. 

De toelichting heeft géén bindende werking. De toelichting maakt juridisch ook geen onderdeel uit 
van het bestemmingsplan, maar heeft wel een belangrijke functie bij de weergave en onderbouwing 
van het plan en ook bij de uitleg van bepaalde bestemmingen en regels. 

Het bestemmingsplan is opgesteld conform de landelijke richtlijn 'Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012). 

6.2  Regels 

De regels zijn vervat in artikelen die onderverdeeld zijn in vier delen.  

In de "Inleidende regels" zijn algemene artikelen opgenomen die voor het gehele plan van belang 
zijn. In artikel 1 zijn omschrijvingen opgenomen van de in het plan voorkomende relevante 
begrippen. In artikel 2 is vastgelegd op welke wijze dient te worden gemeten. Door deze vaste 
omschrijving van de begrippen en van de wijze van meten wordt eenduidigheid in de bedoelingen 
van het plan gegeven en wordt de rechtszekerheid vergroot.  

In de "Bestemmingsregels" zijn de bestemmingen en de gebruiks- en/of bebouwingsmogelijkheden 
van de betreffende gronden aangegeven. De bestemmingen zijn op alfabetische volgorde 
benoemd. Deze bestemmingsregels worden in paragraaf 6.3 nader uitgewerkt.  

In de "Algemene regels" staan artikelen benoemd die voor alle of meerdere bestemmingen gelden. 
Het betreft onder andere de voor alle bestemmingen geldende afwijkingsregels. De algemene 
afwijkingsregels zorgen voor enige verruiming ten behoeve van de flexibiliteit van het plan. Deze 
afwijkingen zijn niet specifiek op één bestemming gericht. Zij kunnen gebruikt worden ten aanzien 
van alle bestemmingen.  

In de "Overgangs- en slotregels" staan artikelen benoemd die voor alle voorgaande regels gelden. 
Het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik is hierin geregeld alsmede de slotregel.  

6.3  Verklaring van bestemmingen 

Bedrijf  

Deze bestemming is toegekend vanwege de bestaande bedrijvigheid op deze gronden. Het betreft 
hier bedrijvigheid, anders dan agrarische bedrijvigheid ofwel niet-agrarische bedrijvigheid 
waaronder semi-agrarische bedrijvigheid.  
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Waarde – Archeologie 3 en 4 (verwachtingswaarden) 

De voor Waarde – Archeologie 3 en 4 aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de 
bescherming van middelhoge /gematigde (3) en lage (4) archeologische waarden ofwel middelhoge 
(3) en lage (4) archeologische verwachtingswaarden. De archeologische verwachtingswaarden zijn 
beschermd door middel van een omgevingsvergunningenstelsel. Hierin zijn regels opgenomen voor 
wat betreft het uitbreiden van  bebouwingsmogelijkheden en ingrepen in de bodem qua diepte. 

Waterstaat - Waterkering 

Deze dubbelbestemming is afkomstig van de keur van het waterschap en is gericht op de 
bescherming van de waterveiligheidsbelangen van de beschermingszone van bestaande 
primaire/regionale waterkeringen, zoals voorkomend op de legger en in de keur van het 
waterschap.  

Waterstaat - Uiterwaardgebied 

Deze dubbelbestemming is afkomstig uit de te realiseren wateropgave en is gericht op 
hydrologische belangen van het uiterwaardgebied. De voor 'Waterstaat - Uiterwaardgebied' 
aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor 
de afvoer en doorstroming van rivierwater. Ze hebben dus een belangrijke functie voor het 
doorvoeren en bergen van rivierwater.  
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Hoofdstuk 7  Economische uitvoerbaarheid 

De uitvoering van het onderhavige plan is in handen van een particuliere partij. Er zijn voor de 
particuliere partij en gemeente geen uitvoeringskosten waarvoor een specifiek onderzoek naar 
economische aspecten moet worden uitgevoerd. Overige kosten worden op grond van de 
legesverordening op de particuliere partij verhaald. 
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Hoofdstuk 8  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De procedures voor de vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. 
Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties waar nodig overleg over het plan 
moet worden gevoerd alvorens een ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd kan worden. 
Bovendien is het noodzakelijk dat belanghebbenden de gelegenheid hebben om hun visie omtrent 
het plan te kunnen geven. Pas daarna kan de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling 
van het bestemmingsplan van start gaan. 
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1 INLEIDING 
 

In opdracht van Gebr. Van Kessel Buren B.V. heeft Aveco de Bondt een akoestisch 

onderzoek verricht naar de bedrijfsactiviteiten op het terrein aan de Waaldijk 4 in 

Opijnen. 

 

Op het terrein worden bedrijfsactiviteiten uitgevoerd door (onder andere) Van Straten 

Geleiderail B.V.. Deze bedrijfsactiviteiten passen niet in de bestemming ’bedrijf’ conform 

het vigerende bestemmingsplan. De gemeente is bereid nader onderzoek te doen naar 

de mogelijkheden voor legalisatie van de bedrijfsactiviteiten op de locatie door gebruik 

te maken van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan. Daarnaast is de 

huidige buitenopslag in strijd met het vigerende bestemmingsplan en dient dit 

gelegaliseerd te worden door het opstellen van een partiële herziening van het 

bestemmingsplan. In deze partiële herziening worden de huidige bedrijfsactiviteiten ook 

gelegaliseerd. 

 

Ter onderbouwing is een akoestisch onderzoek benodigd. Het doel van het onderzoek is 

om de akoestische effecten van de bedrijfsactiviteiten voor het woon- en leefklimaat ter 

plaatse van nabijgelegen woningen te bepalen. Hierbij wordt de VNG handreiking 

‘Bedrijven en milieuzonering’ gehanteerd. De bedrijfsactiviteiten moeten voldoen aan 

de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.  

 

In dit rapport is in hoofdstuk 2 de situatie en het beoordelingskader toegelicht. De 

bedrijfsvoering op het terrein en de representatieve bedrijfssituatie is beschreven in 

hoofdstuk 3. De geluidmetingen die ter plaatse zijn uitgevoerd zijn beschreven in 

hoofdstuk 4, alsmede de modellering. In hoofdstuk 5 zijn de rekenresultaten 

gepresenteerd en zijn de resultaten besproken. In hoofdstuk 6 is afgesloten met een 

samenvatting. 

 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de ‘Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai 1999’.  
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2 SITUATIE 

2.1 LIGGING EN INDELING TERREIN 

Op het perceel aan de Waaldijk 4, kadastraal bekend gemeente Est en Opijnen, sectie C, 

nummer 2530, zijn meerdere bedrijven gevestigd. De situering van het terrein, op het 

betreffende perceel, is weergegeven in figuur 2.1.  

 

 
Figuur 2.1: Situering terrein Waaldijk 4, Opijnen 

 

De volgende bedrijven zijn uit akoestisch oogpunt van belang: 

▪ Van Straten Geleiderail B.V. heeft het grootste deel van het (buiten)terrein in 

gebruik voor opslag en bewerking van geleiderails overige bermbeveiligings-

voorzieningen. Zoals weergegeven in figuur 2.1, maakt het bedrijf ook gebruik van 
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een deel van de bedrijfshallen op het terrein. Op het opslagterrein vinden ook 

bedrijfsactiviteiten (voornamelijk laad- of losactiviteiten) plaats van het bedrijf 

Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V.. Deze bedrijven maken gebruik van de 

noordelijke oprit van het terrein. De meest oostelijk gesitueerde bedrijfshal is 

bedoeld voor statische opslag. Dit deel van het terrein is bereikbaar via de zuidelijke 

oprit. De woning aan de Waaldijk 5 is een bedrijfswoning op het terrein1.       

▪ Het bedrijf Interpomp B.V. heeft op het noordelijk deel van het terrein meerdere 

zeecontainers in gebruik, voor de (statische) opslag van o.a. waterpompen en 

slangen. Dit bedrijf maakt gebruik van de noordelijke oprit van het terrein; 

 

Op het terrein bevinden zich kantoorunits, deze zijn als niet-maatgevend voor de 

akoestische situatie aangemerkt en zijn daarom in het akoestisch onderzoek niet verder 

beschouwd. De verkeersbewegingen van en naar de parkeerplaats op het terrein, via de 

noordelijke oprit, zijn wel meegenomen.  

 

Geluidgevoelige bestemmingen 

De meest nabijgelegen geluidgevoelige bestemmingen betreft woningen, ten oosten van 

de Waaldijk (zie figuur 2.1). De dichtstbijzijnde woning aan de Brucestraat bevinden zich 

op een afstand van circa 60 meter van de grens van het perceel. 

2.2 WIJZIGINGSBEVOEGDHEID IN HET BESTEMMINGSPLAN 

Naar aanleiding van een klacht van geluidhinder heeft op 19 juli 2017 handhaving door 

de Omgevingsdienst Rivierenland plaatsgevonden op terrein aan de Waaldijk 4 te 

Opijnen, waar onder andere Van Straten Geleiderail B.V. gevestigd is. Geconstateerd is 

dat geen melding Activiteitenbesluit milieubeheer is gedaan van de bedrijfsactiviteiten 

bij het bevoegd gezag.  

 

Daarbij zijn de bedrijfsactiviteiten in strijd met de huidige bestemming van het perceel.  

Het betreffende deel van het perceel Waaldijk 4 maakt deel uit van het 

bestemmingsplan ‘buitengebied’ en heeft de bestemming ‘bedrijf’. De voor ‘bedrijf’ 

aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijfsactiviteiten in de milieucategorie 1 en 2 

en voor het type bedrijvigheid 'aannemersbedrijf, houtbewerking, opslag' (onder te 

verdelen in milieucategorie 3.2). De huidige activiteiten bevatten metaalbewerking in de 

bedrijfshal en op het buitenterrein en vallen onder milieucategorie 3.2. 

 

Om de strijdigheid met het bestemmingsplan op te heffen, biedt het bestemmingsplan 

een wijzigingsbevoegdheid (artikel 6.6.2 van de regels). Door het bevoegd gezag is 

aangegeven dat deze wijziging van de bestemming van gronden, onder voorwaarden 

mogelijk is 2. Ter onderbouwing is een akoestisch onderzoek benodigd, om aan te tonen 

dat het woon- en leefklimaat ter plaatse van nabijgelegen woningen geborgd is. Hierbij 

 
1 De bedrijfswoning blijft buiten beschouwing bij het beoordelen van de geluidbelasting.  
2 Brief Omgevingsdienst Rivierenland ‘Voornemen last onder dwangsom’, 8 december 2017, kenmerk 021489252 
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geldt dat het beoogde toekomstige gebruik van het terrein, overeenkomt met het 

huidige gebruik. 

2.3 BEOORDELINGSKADER 

Het akoestisch onderzoek dient aan te tonen dat sprake is van een goed woon- en 

leefklimaat ter plaatse van nabijgelegen woningen. In het schrijven van de gemeente is 

aangegeven dat de beoordeling moet worden uitgevoerd aan de hand van de 

richtwaarden uit de VNG handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ en dat duidelijk moet 

zijn dat de bedrijfsactiviteiten voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer.  

 

Dit komt overeen met de beoordelingsmethode voor ‘vestiging of wijziging van een 

bedrijf nabij een geluidgevoelige bestemming’3. Omdat uitgegaan moet worden van alle 

akoestische mogelijkheden die het plan biedt, worden hierbij ook de geluidbronnen 

getoetst die in het ‘milieuspoor’ (beoordeling van een melding Activiteitenbesluit 

milieubeheer) buiten de beoordeling blijven, zoals geluidpieken als gevolg van laad- en 

losactiviteiten in de dagperiode. 

 

VNG handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ 

In de VNG handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ zijn richtwaarden opgenomen voor 

de geluidbelasting op (bestaande) woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. 

In onderhavige situatie is het uitgangspunt het gebiedstype rustige woonwijk4. Indien 

voldaan wordt aan de volgende richtwaarden is inpassing van de bedrijfsactiviteiten 

mogelijk: 

▪ 45 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT); 

▪ 65 dB(A) maximaal (piekgeluiden, LAmax); 

▪ 50 dB(A) ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking.   

 

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het equivalent geluidniveau 

vanwege de verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) geldt dat dit de 

etmaalwaarde5 betreft. Voor de maximale geluidniveaus (LAmax) is 65 dB(A) de 

richtwaarde voor de dagperiode (van 07.00 tot 19.00 uur), 60 dB(A) de richtwaarde voor 

de avondperiode (van 19.00 tot 23.00 uur) en 55 dB(A) de richtwaarde voor de 

nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur). 

 
  

 
3 Infomil: https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/omgevingsthema/geluid-0/bestemmingsplan/geluid-bestem-bron/ 
4 Er is geen sprake van functiemenging, lintbebouwing in het buitengebied of ligging direct naast de hoofdinfrastructuur. 
5 De etmaalwaarde is gelijk aan de maximale waarde van het geluidniveau in de dagperiode, het geluidniveau in de avondperiode +5 dB en 

het geluidniveau in de nachtperiode +10 dB.  
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Indien deze richtwaarden niet toereikend zijn, kan inpassing van bedrijfsactiviteiten 

mogelijk zijn als wel voldaan wordt aan 5 dB hogere waarden: 

▪ 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT); 

▪ 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden, LAmax); 

▪ 50 dB(A) ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking.   

 

Het hanteren van de 5 dB hogere waarden dient gemotiveerd te worden, waarbij 

cumulatie met reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.     

 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

Hierna zijn de relevante bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer 

overgenomen. 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indirecte hinder 

Bij de beoordeling van indirecte hinder wordt mede aangesloten bij de ‘Circulaire inzake 

geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting - Beoordeling in 

het kader van de Wet milieubeheer’ van 29 februari 1996. Op basis van deze circulaire 

indirecte hinder geldt een voorkeursgrenswaarde ter plaatse van de gevels van 

woningen van (Letmaal) 50 dB(A). Onder voorwaarden kunnen geluidniveaus worden 

toegestaan tot 65 dB(A).  

 

Gehanteerde richt- en grenswaarden 

In eerste instantie zijn de berekende geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de 

richtwaarden, opgenomen in tabel 2.1.  

 

 

 

Artikel 2.17a  

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax, 

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de 

inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de 

onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 

 

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan 

de in die tabel aangegeven waarden: 
  

Tabel 2.17a 

 
dagperiode 

(07:00–19:00u) 

avondperiode 

(19:00–23:00u) 

nachtperiode 

(23:00–07:00u) 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 
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Tabel 2.1: Richtwaarden op basis van VNG handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ 

 Richtwaarden op basis van VNG handreiking  

‘Bedrijven en milieuzonering’ (rustige woonwijk) in dB(A) 

 Dagperiode  

(07-19 uur) 

Avondperiode 

(19-23 uur) 

Nachtperiode 

(23-07 uur) 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) 45 40 35 

Maximale geluidniveaus (LAmax) 65 60 55 

Indirecte hinder 50 45 40 

  

Indien niet aan de richtwaarden uit tabel 2.1 wordt voldaan, volgt beoordeling aan de 

hand van de 5 dB hogere waarden uit de ‘Bedrijven en milieuzonering’ en de 

grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze grenswaarden zijn 

opgenomen in tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2: Vervolg beoordelingskader, grenswaarden op basis van VNG handreiking ‘Bedrijven en 

milieuzonering’ en Activiteitenbesluit milieubeheer 

 Grenswaarden op basis van VNG handreiking  

‘Bedrijven en milieuzonering’ (rustige woonwijk) en 

Activiteitenbesluit milieubeheer in dB(A) 

 Dagperiode  

(07-19 uur) 

Avondperiode 

(19-23 uur) 

Nachtperiode 

(23-07 uur) 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) 50 / 50 45 / 45 40 / 40 

Maximale geluidniveaus (LAmax) 70 / 70 65 / 65 65 / 65 

Indirecte hinder 50 / 65 1) 45 / 60 1) 40 / 55 1) 

1) Grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde voor indirecte hinder is opgenomen in de circulaire indirecte hinder  

.. / .. Grenswaarde ‘Bedrijven en milieuzonering’ / grenswaarde Activiteitenbesluit milieubeheer 
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3 BESCHRIJVING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN 

3.1 BEDRIJFSVOERING 

Bedrijfsactiviteiten op het terrein betreft de opslag en kleinschalige metaalbewerking 

van geleiderails en overige bermbeveiligingsvoorziening. Op 11 januari 2018 heeft een 

locatiebezoek plaatsgevonden. Hierbij is de bedrijfsvoering en de representatieve 

bedrijfssituatie (zie paragraaf 3.2) besproken en zijn geluidmetingen verricht aan de 

voorkomende geluidbronnen (zie paragraaf 4.1). 

 

De bedrijfsactiviteiten vinden regulier plaats van maandag tot en met vrijdag, gedurende 

de dagperiode. Er is sprake van een 8-urige werkdag, met een pauze van een uur. 

Tijdens de dagperiode is er overwegend één medewerker actief op het bedrijf. 

 

Met enige regelmaat komt het voor dat er in de avond en/of nachtperiode laad- en 

losactiviteiten plaatsvinden, ten behoeve van of als gevolg van spoedeisende 

werkzaamheden bij rijkswegen. De eigen chauffeurs van de vrachtwagens van Van 

Straten hebben toegang tot het terrein buiten de reguliere openingstijden en verzorgen 

zelf de laad- en losactiviteiten. Deze werkzaamheden in de avond- en nachtperiode 

behoren tot de representatieve bedrijfssituatie. 

 

Op het terrein is geen sprake van een incidentele bedrijfssituatie. De representatieve 

bedrijfssituatie, die de basis voor het akoestisch onderzoek vormt, is beschreven in 

paragraaf 3.2.  

3.2 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

De representatieve bedrijfssituatie dient volgens de ‘Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening’ van 1998 betrekking te hebben op een voor de geluiduitstraling 

kenmerkende bedrijfsvoering bij volledige capaciteit van het bedrijf. In de regel wordt 

dit voor het akoestisch onderzoek vertaald als de meest geluid belastende 

bedrijfssituatie, die zich meer dan 12 dagen per jaar kan voordoen.  

 

Het etmaal wordt in drie beoordelingsperioden verdeeld, namelijk de dagperiode (07.00 

– 19.00 uur), de avondperiode (19.00 – 23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 –  

07.00 uur). De dag-, avond- en nachtperiode worden akoestisch afzonderlijk beoordeeld. 

De perioden hoeven dus niet tot één aansluitend etmaal te behoren. 

 

In onderhavige situatie gaat de representatieve bedrijfssituatie uit van de gezamenlijke 

bedrijfsactiviteiten van de inrichtingen (bedrijven) op het terrein Waaldijk 4. 

 

In de representatieve bedrijfssituatie is onderscheid gemaakt in ‘inpandige’ 

werkzaamheden’, ‘activiteiten op het buitenterrein’ en ‘vervoersbewegingen’. 
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Inpandige werkzaamheden 

Binnen de bedrijfshal worden dagelijks metaalbewerkingen (koppelen van klauwen) 

uitgevoerd met behulp van elektrische handgereedschap: 

▪ Boormachines; 

▪ Schroefboormachines (accu); 

▪ Schuurmachines. 

 

De dieselheftruck wordt inpandig ingezet om materiaal op pallet via de, regulier 

geopende,  overheaddeur in de noordelijke kopgevel in en uit de bedrijfshal te 

transporteren naar de buitenopslag. 

 

Als gevolg van deze werkzaamheden tijdens de representatieve werkdag ontstaat een 

equivalente geluidniveau in de bedrijfshal van ten hoogste LAeq = 90 dB(A). De effectieve 

duur van de werkzaamheden bedraagt 2 uren in de dagperiode. Ten gevolge van 

hameren en overig metaalcontact treden piekgeluiden op die ter plaatse van de 

uitwendige scheidingsconstructie (gevels) maximaal 13 dB hoger zijn dan het 

equivalente geluidniveau. 

 

Het bedrijfshal heeft een oppervlakte van 900 m2 (70 x 13 meter) en een hoogte van 

respectievelijk 6 en 8,2 meter voor de dakgoot- en nokhoogte. Tijdens het locatiebezoek 

is geconstateerd dat relevante geluiduitstraling plaatsvindt via de volgende geveldelen: 

▪ Gevels:    Ongeïsoleerde gevelplaten (1 mm); 

▪ Dakconstructie:   Metalen gewelfde dakplaten 1 mm; 

▪ Overheaddeur (noordgevel): Ropa Roldeur ST9V/AR9, geïsoleerd. 

 

In tabel 3.1 zijn de gehanteerde isolatiewaarden voor de gevel- en dakplaten 

opgenomen.   

 

Tabel 3.1: Gehanteerde isolatiewaarden gevel- en dakplaten bedrijfshal 

Frequentieband [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Ra 

dB(A) 

Gevelplaten 8 kg/m2 1 6 11 17 22 27 23 23 23 -- 

 

De overheaddeur in de noordelijke kopgevel vormt tevens de entree van de bedrijfshal. 

De overheaddeur is, vanwege het frequent doorlaten van personen en goederen, 

geopend tijdens de dagperiode. 

 
Tijdens het locatiebezoek zijn geluidmetingen uitgevoerd aan het heersende 
binnenniveau tijdens representatieve activiteiten in de bedrijfshal. Bij de bepaling van 
de geluiduitstraling van de geveldelen van de bedrijfshal is het in tabel 3.2 opgenomen 
op geluidmetingen gebaseerde spectrum van de metaalbewerkingsactiviteiten 
gehanteerd.  
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Tabel 3.2: Heersend binnenniveau bedrijfshal (spectraal) 

Frequentieband [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Totaal 

Binnenniveau LAeq 15,2 34,2 45,1 60,7 73,7 80,9 85,3 85,6 79,5 90 

Spectrum -75 -56 -45 -29 -16 -9 -5 -4 -10  

Binnenniveau LAmax 30,2 47,6 58,5 76,7 89,6 95,6 97,1 97,9 92,7 102 

 

Activiteiten op het buitenterrein 

De opslag en kleinschalige metaalbewerking van geleiderails en overige 

bermbeveiligingsvoorziening vindt plaats op het buitenterrein. Daarnaast is er sprake 

van (statische) opslag in de zeecontainers van Interpomp en de bedrijfshal die 

bereikbaar is via de zuidelijke oprit.  

 

De volgende activiteiten zijn op een maatgevende dag te onderscheiden: 

▪ Dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het structureren van het materiaal binnen 

de opslagvakken op het buitenterrein, met behulp van een diesel-aangedreven 

heftruck (3,5 ton), gedurende 4,5 uur gelijkmatig verspreid over het buitenterrein;  

▪ De verschillende geleiderailonderdelen worden aan- en afgevoerd met 

vrachtwagens, voorzien van hydraulische kraaninstallaties. Het laden en lossen 

gebeurt op vaste locaties op het buitenterrein en vindt plaats met de eigen 

hydraulische kraaninstallatie van de vrachtwagen. De vrachtwagenmotor draait met 

verhoogd toerental voor de hydrauliek. Voor het laden en lossen van de 

vrachtwagens is een bedrijfsduur van 2 uren in de dagperiode en 30 minuten in de 

avond- en nachtperiode gehanteerd (30 minuten per vrachtwagen); 

▪ De bewerkingen op het buitenterrein bestaan uit de demontage van 12 

meterstukken (vangrail) met behulp van pneumatische handapparatuur 

(luchtsleutel) gedurende 1,5 uur in dagperiode. De luchtsleutel wordt op druk 

gebracht met een mobiele dieselgenerator in de direct omgeving van de 

demontagelocatie, de bedrijfsduur van de dieselgenerator is 1,5 uur tijdens de 

demontage, voor de opbouw van pneumatiek van de luchtsleutel, nabij de 

demontagelocatie; 

▪ In de zeecontainers van Interpomp zijn installaties en onderdelen opgeslagen. Het 

representatieve etmaal houdt rekening met laden en/of lossen hiervan, gedurende 

10 minuten met behulp van de kraaninstallatie van een vrachtwagen; 

▪ Uitgangspunt voor laad- en losactiviteiten bij bedrijfshal voor statische opslag bij de 

zuidelijke oprit is de inzet van een (diesel)heftruck, gedurende 15 minuten in de 

dagperiode.   

 

De vaste locaties op het terrein waar laden en lossen plaatsvindt, zijn: 

▪ In de dag- en avondperiode voornamelijk het noordelijk deel van het terrein van 

Van Straten; 

▪ In de nachtperiode geheel westelijk op het terrein van Van Straten of naast de 

bedrijfshal van Van Straten. 
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Het laden en lossen van klein materiaal vindt handmatig plaats nabij de overheaddeur 

en is uit akoestisch oogpunt niet relevant. 

 

Ten gevolge van het stapelen van vangrailplaten en overig metaalcontact kunnen 

piekgeluiden optreden van 116 dB(A), hier is in het onderzoek rekening mee gehouden. 

Ook voor optredende geluidpieken tijdens laad- en losactiviteiten bij de zeecontainers is 

uitgegaan van maximale geluidniveaus tot 116 dB(A), bijvoorbeeld als gevolg van 

metaalcontact en het dichtslaan van de deuren van de zeecontainers. 

 

Vervoersbewegingen 

De vervoersbewegingen (mobiele bronnen) bestaan uit (eigen) vrachtwagens en de 

personen- en bestelwagens van personeel en bezoekers: 

▪ Voor de aan- en afvoer van materiaal rijden vrachtwagens in de dagperiode 4 keer 

het westelijke terrein op en af (rondrijdbeweging) via de noordelijke oprit. In de 

avond- en nachtperiode rijdt met enige regelmaat één vrachtwagen in de avond- 

en/of nachtperiode het terrein op en af via de noordelijke oprit;  

▪ Voor de aan- en afvoer van materiaal bij de oostelijke opslagloods (statische opslag) 

rijdt in de dagperiode gemiddeld 1 keer een vrachtwagen het terrein op en af via de 

zuidelijke oprit; 

▪ In de dagperiode rijden 2 bestelwagens het terrein op en af via de noordelijke oprit; 

▪ Personenwagens van personeel en bezoekers worden geparkeerd op het noordelijke 

parkeerterrein tegenover de kantoren. Voor de dagperiode is rekening gehouden 

met het komen en gaan van 8 personenwagens. 

3.3 GELUIDBRONNEN 

In tabel 3.3 is een overzicht gegeven van de stationaire geluidbronnen van de 

representatieve bedrijfssituatie. De bronnummers corresponderen met de nummering 

in het akoestisch rekenmodel. 

 

In tabel 3.4 is een overzicht gegeven van het aantal vervoersbewegingen (mobiele 

geluidbronnen) op het terrein in de representatieve bedrijfssituatie. 
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Tabel 3.3: Uitgangspunten representatieve bedrijfssituatie, stationaire geluidbronnen 

Bronnr. Omschrijving Lwr [dB(A)] Bedrijfsduur per etmaalperiode 

[uren tenzij anders vermeld] 

  Gem. Max. Dag Avond Nacht 

UG-OD-01 Uitstraling overheaddeur, open 85 1) 100 2 uur -- -- 

UG-GL-2/13 Uitstraling geveldelen, overig 61 2) 72 2 uur -- -- 

PB-DE-01/03 Demontage 12 m vangrails 111 1) 126 1,5 uu -- -- 

PB-AG-04 Dieselaggregaat pneumatiek 102 1) 104 1,5 uur -- -- 

PB-HT-05/14 Heftruck structureren materiaal 90 1) 107 4,5 uur -- -- 

PB-VW-15/17 Vrachtwagen tijdens laden/lossen 100 1) 113 2 uur 0,5 uur 0,5 uur 

PB-VW-18 Heftruck laden lossen, oost 90 1) 107 15 min. -- -- 

PB-ZC-19 La/lo bij zeecontainer Interpomp 100 1) 116 1) 10 min. -- -- 

1) Het vermelde geluidvermogenniveau zoals door geluidmetingen vastgesteld tijdens bedrijfsbezoek 

van 11 januari 2018. 

2) Betreft het equivalente geluidniveau in de ruimte (Lp = 90 dB(A)). In de bedrijfshal kunnen 

piekgeluiden LAmax optreden die bij de uitwendige scheidingsconstructies 13 dB(A) hoger zijn dan het 

equivalente geluidniveau. 
 

De in rekening gebrachte toeslagen (verhoging ten opzichte van het gemiddelde 
geluidvermogenniveau) zijn bepaald uit de resultaten van ter plaatse uitgevoerde 
geluidmetingen. Voor de activiteit van de dieselheftruck op het buitenterrein is een 
toeslag van 17 dB in rekening gebracht. Het lossen van de vrachtwagens met eigen kraan 
heeft een toeslag van 14 dB. Bij het laden en lossen nabij de zeecontainer van 
Interpomp B.V. is rekening gehouden met een toeslag van 16 dB(A) ten gevolge van, 
bijvoorbeeld, het sluiten van de containerdeuren. Voor de demontage van de 12 meter 
stukken vangrail is een toeslag van 15 dB(A) in rekening gebracht. 
 

Tabel 3.4: Uitgangspunten representatieve bedrijfssituatie, mobiele geluidbronnen 

Bronnr. Omschrijving Lwr [dB(A)] Aantal  

motorvoertuigen 

snelheid 

[km/u] 

  Gem. Max. Dag Avond Nacht 

MB-VW-01 Vrachtwagen la/lo, west 102 3) 108 4 1 1 5 

MB-VW-02 Vrachtwagen la/lo, oost 102 3) 108 1 -- -- 5 

MB-BB-01 Bestelwagens, west 93 3) 97 4) 2 -- -- 10 

MB-PW-01 Personenwagens, west 89 3) 97 4) 8 -- -- 10 

3) Bureau-ervaringscijfer op basis van metingen bij vergelijkbare bedrijven. 

4) Piekbronnen t.g.v. dichtslaan van portieren van bestel- en personenwagens. 

  

Het manoeuvreren van voertuigen is verdisconteerd in de gehanteerde rijsnelheid. Voor 

de berekening van het maximale geluidniveau door wisselende rijstijlen en het 

optrekken van vrachtwagens wordt een toeslag van 6 dB(A) in rekening gebracht. 
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Indirecte hinder 

In tabel 3.5 is het wegverkeer van en naar het bedrijf samengevat. Ook de verdeling van 

de voertuigen per richting is weergegeven. In de berekeningen is uitgegaan van een 

worst-case scenario waarbij alle verkeersbewegingen vanaf de noord- en zuidzijde van 

de Waaldijk kunnen verlopen.  

 

Tabel 3.5: Verkeersbewegingen indirecte hinder  

Bronnr. Omschrijving Lwr Aantal motorvoertuigen snelheid 

  dB(A) Dag Avond Nacht [km/u] 

MB-VW-01 Vrachtwagen  104 3) 5x 1x 1x 35 

MB-BB-01 Bestelwagens 93 3) 2x -- -- 50 

MB-PW-01 Personenwagens 93 3) 8x -- -- 50 

3) Bureau-ervaringscijfer op basis van metingen bij vergelijkbare bedrijven. 

3.4 BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT) 

Algemeen geldt dat dient te worden gestreefd naar het toepassen van de zogenoemde 

Beste beschikbare technieken (BBT), gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Onder beste beschikbare technieken kan 

onder andere worden verstaan een optimalisatie van de lay-out van het bedrijf, de 

bedrijfsvoering en toe te passen installaties. Bij het bedrijf zijn de volgende aspecten 

getoetst aan de ’beste beschikbare technieken‘, te noemen: 

 

Heftruck intern transport 

De heftruck is diesel aangedreven en wordt goed onderhouden. Het materieel voldoet 

aan de van kracht zijnde eisen ten aanzien van geluid. Bij vervanging van materieel 

wordt gekozen voor modern materieel welke voldoet aan de huidige stand der techniek. 

 

Transport, intern transport 

Het bedrijf heeft beperkte invloed op de geluidemissie van de voertuigen van derden. 

Het merendeel van de voertuigbewegingen wordt door de eigen vrachtwagens 

uitgevoerd. Het gehanteerde, en middels metingen vastgestelde, bronsterkte van  

102 dB(A) is conform de huidige stand der techniek.  

 

Locaties laden en lossen 

De activiteiten en rijroutes liggen in de afscherming van bedrijfsbebouwing, waardoor 

de geluidoverdracht in de richting van de woningen aan de andere zijde van de Waaldijk 

zo veel mogelijk beperkt is. 
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4 GELUIDMETINGEN EN BEREKENINGEN 

4.1 GELUIDMETINGEN 

Op 11 januari 2018 heeft een locatiebezoek plaatsgevonden, waarbij geluidmetingen 

zijn verricht aan de relevante geluidbronnen. Hierbij is gebruik gemaakt van een Rion 

NA-28 klasse 1 geluidmeter. De metingen zijn uitgevoerd in octaafbanden. Voor en na 

de metingen is de geluidmeter gekalibreerd waarbij geen afwijkingen van betekenis zijn 

geconstateerd. 

 

Uitwerking van de meetresultaten en bepaling van de geluidvermogenniveaus heeft 

plaatsgevonden conform de Handleiding meten rekenen industrielawaai 1999. De 

uitwerkingen van de meetresultaten zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

Onderstaande figuren 4.1 tot en met 4.4 geven de situering van het terrein weer. 

 

 
Figuur 4.1: Situering terrein en woonfuncties 

 
Figuur 4.2: Terrein Waaldijk 4 (gezien vanaf Waaldijk) 

 

Figuur 4.3 geeft het terreindeel dat in gebruik is door Van Straten weer, figuur 4.4 het 

deel van het terrein waar de zeecontainers gepositioneerd zijn.  

Aanblik Waaldijk in noordelijke richting 

Woonfuncties 
Bedrijfshal Van Straten 

Statische opslag 

Kantoorfunctie Key-Factor Statische opslag 
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Figuur 4.3: Terrein in gebruik door Van Straten 

 
Figuur 4.4: Terrein in gebruik door Interpomp, zeecontainers  

4.2 MODELLERING 

Ten behoeve van de bepaling van de geluidniveaus in de representatieve bedrijfssituatie 

op de gevels van woningen, is een akoestisch rekenmodel opgesteld van het terrein en 

de omgeving, met behulp van software Geomilieu versie 4.30. De berekeningen zijn 

uitgevoerd conform de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai  1999’. De 

geluidbronnen zijn geschematiseerd met behulp van punt- en mobiele bronnen en 

uitstralende geveldelen. 

 

Met overdrachtsberekeningen (methode II.8) is de geluidbijdrage van de individuele 

bronnen op de immissiepunten bepaald. Door alle geluidbronnen op deze wijze te 

modelleren, is het totale te beoordelen geluidniveau op de immissiepunten bepaald. De 

gehanteerde bronvermogens zijn gebaseerd op uitgevoerde geluidmetingen tijdens het 

bedrijfsbezoek op 11 januari 2018, op fabrikantgegevens en algemeen geaccepteerde 

kentallen uit het meetbestand van Aveco de Bondt.  

 

In het rekenmodel is, in overeenstemming met het groene karakter van de omgeving, 

uitgegaan van een standaard bodemfactor (Bf) van 1,0 (absorberend) en zijn de 

relevante terreinverhardingen, wegen en waterwegen ingevoerd. Verder zijn de lokale 

Van Straten Geleiderail B.V. buitenterrein en bedrijfsgebouw 

Aanblik buitenterrein en zeecontainers Interpomp B.V. Aanblik kantoorfunctie Key-factor B.V. 
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maaiveldhoogtes uit het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) verwerkt tot 

hoogtelijnen.  Navolgende figuren 3.1 en 3.2 tonen een bovenaanzicht en 3D weergave.  

 

 
Figuur 3.1: Rekenmodel bovenaanzicht 

 

 
Figuur 3.2: Rekenmodel in 3D (noordelijk georiënteerd) 

 

Voor de woningen is in de dagperiode een beoordelingshoogte van  

1,5 meter en in de avond- en nachtperiode een hoogte van 5 meter gehanteerd.  

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2. 
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5 REKENRESULTATEN EN BESPREKING 

5.1 LANGTIJDGEMIDDELDE BEOORDELINGSNIVEAU (LAR,LT) 

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bedragen ten hoogste 38 dB(A) 

in de dagperiode, ter plaatse van de woning Waaldijk 3. Maatgevende geluidbronnen 

voor dit geluidniveau zijn de demontagewerkzaamheden op het buitenterrein. 

 

Voor de avond- en nachtperiode is het berekende LAr,LT ten hoogste respectievelijk 33 en 

30 dB(A), ter plaatse van de Blackwoodstraat 37. Hierbij zijn de maatgevende 

geluidbronnen het rijden van een vrachtwagen op het terrein en laad- en losactiviteiten.  

 

In tabel 5.1 zijn de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus op de gevels van 

de maatgevende woningen, als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie, 

samenvat. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

Tabel 5.1: Maatgevende rekenresultaten LAr,LT als gevolg van representatieve bedrijfssituatie 

Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) in dB(A) 

Dag 

07-19 uur 

Avond 

19-23 uur 

Nacht 

23-07 uur 

02 Waaldijk 3 38 32 29 

04 Blackwoodstraat 37 37 33 30 

09 Blackwoodstraat 7 28 23 22 

14 Pollingstraat 34 34 28 23 

15 Brucestraat 1 37 32 29 

20 Brucestraat 15 30 24 24 

33 Zandpad 29 32 24 22 

5.2 MAXIMALE GELUIDNIVEAUS (LAMAX) 

Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten in de representatieve bedrijfssituatie treden 

maximale geluidniveaus van ten hoogste 60 dB(A) in de dagperiode. Deze geluidniveaus 

treden op bij de woning Waaldijk 3, waarbij de demontagewerkzaamheden maatgevend 

zijn, en bij de woning Pollingstraat 14, met laad- en losactiviteiten als maatgevende 

geluidbron. 

 

In de avond- en nachtperiode zijn de berekende maximale geluidniveaus ten hoogste  

59 dB(A), de maatgevende geluidbron is het rijden van een vrachtwagen op het terrein.  

 

In tabel 5.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus op de gevels van maatgevende 

woningen, als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie, samengevat. De volledige 

rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. 

 



 

 

 

datum  02 april 2021 referentie  PvdH/099/17.2754 pagina  19 van 26 

         

Tabel 5.2: Maatgevende rekenresultaten LAmax als gevolg van representatieve bedrijfssituatie 

Beoordelingspunt Maximale geluidniveaus (LAmax) in dB(A) 

Dag 

07-19 uur 

Avond 

19-23 uur 

Nacht 

23-07 uur 

02 Waaldijk 3 60 57 57 

04 Blackwoodstraat 37 56 59 59 

09 Blackwoodstraat 7 50 45 46 

14 Pollingstraat 34 60 52 52 

15 Brucestraat 1 56 56 56 

20 Brucestraat 15 49 47 48 

33 Zandpad 29 55 50 50 

5.3 INDIRECTE HINDER 

De berekende equivalente geluidniveaus als gevolg van indirecte hinder, verkeer van en 

naar het terrein, bedragen ten hoogste 41 dB(A) in de dagperiode, 38 dB(A) in de 

avondperiode en 35 dB(A) in de nachtperiode. Dit is ten hoogste 43 dB(A) 

etmaalwaarde. 

 

De maatgevende rekenresultaten zijn weergegeven in tabel 5.3. De volledige 

rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 5. 

 

Tabel 5.3: Maatgevende rekenresultaten LAeq indirecte hinder van representatieve bedrijfssituatie 

Beoordelingspunt Equivalent geluidniveau (LAeq) indirecte hinder in dB(A) 

Dag 

07-19 uur 

Avond 

19-23 uur 

Nacht 

23-07 uur 

01 Waaldijk 3 38 36 33 

33 Zandpad 29 41 38 35 

5.4 BESPREKING 

Uit de resultaten, samengevat in voorgaande paragrafen, volgt dat: 

▪ De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten hoogste 38 dB(A) in de 

dagperiode, 33 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode bedragen 

en voldoen aan de richtwaarden uit de VNG handreiking ‘Bedrijven en 

milieuzonering’; 

▪ De berekende maximale geluidniveaus, inclusief piekgeluiden voor laad- en 

losactiviteiten in de dagperiode, bedragen ten hoogste 60 dB(A) in de dagperiode 

en 59 dB(A) in de avond- en nachtperiode. In de dag- en avondperiode is voldaan de 

richtwaarden uit de VNG handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’, in de 

nachtperiode zijn 4 dB hogere maximale geluidniveaus berekend; 

▪ Equivalente geluidniveaus als gevolg van indirecte hinder bedragen ten hoogste  
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43 dB(A) etmaalwaarde en voldoen aan de richtwaarden uit de VNG handreiking 

‘Bedrijven en milieuzonering’. 

 

In de nachtperiode voldoen de berekende maximale geluidniveaus niet aan de 

richtwaarden, dit is het geval bij de woningen Blackwoodstraat 37, Brucestraat 1 en 

Waaldwijk 3. De overschrijding bedraagt ten hoogste 4 dB, als gevolg van het rijden van 

een vrachtwagen. Uit de beoordeling volgt dat de berekende waarden voor het LAmax 

aanvaardbaar zijn. Hiervoor gelden de volgende argumenten: 

▪ De berekende waarde voor het LAmax van 59 dB(A) in de nachtperiode voldoet aan 

de grenswaarde van 60 dB(A) uit de VNG handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ 

en het Activiteitenbesluit milieubeheer; 

▪ De overschrijding is het gevolg van één geluidbron, namelijk het rijden van een 

vrachtwagen over het terrein; 

▪ Er is geen sprake van cumulatieve effecten met andere, bestaande geluidbronnen 

in de omgeving van de locatie Waaldijk 4.     

 

Hiermee is aangetoond dat het beoogde toekomstige gebruik, dat overeenkomt met de 

huidige bedrijfsvoering, uit akoestisch oogpunt inpasbaar is in de omgeving en dat het 

woon- en leefklimaat bij de nabijgelegen woningen geborgd is. 
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6 SAMENVATTING 
 

In opdracht van Gebr. Van Kessel Buren B.V. heeft Aveco de Bondt een akoestisch 

onderzoek verricht naar de bedrijfsactiviteiten op het terrein aan de Waaldijk 4 in 

Opijnen.  

 

Op het terrein worden bedrijfsactiviteiten uitgevoerd door (onder andere) Van Straten 

Geleiderail B.V.. Deze bedrijfsactiviteiten passen niet in de bestemming ’bedrijf’ conform 

het vigerende bestemmingsplan. Middels een partiële herziening van het 

bestemmingsplan worden de huidige bedrijfsactiviteiten en de buitenopslag 

gelegaliseerd.  

 

Ter onderbouwing is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek 

is om de akoestische effecten van de bedrijfsactiviteiten voor het woon- en leefklimaat 

ter plaatse van nabijgelegen woningen te bepalen. Hierbij wordt de VNG handreiking 

‘Bedrijven en milieuzonering’ gehanteerd. De bedrijfsactiviteiten moeten voldoen aan 

de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

 

In het akoestisch onderzoek is de representatieve bedrijfssituatie opgesteld, die bestaat 

uit de bedrijfsactiviteiten van het gehele terrein. Geconstateerd is dat het beoogde 

toekomstige gebruik van het terrein, overeenkomt met de huidige bedrijfsvoering.  

 

Uit de resultaten, samengevat in voorgaande paragrafen, volgt dat: 

▪ De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten hoogste 38 dB(A) in de 

dagperiode, 33 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode bedragen;  

▪ De berekende maximale geluidniveaus, inclusief piekgeluiden voor laad- en 

losactiviteiten in de dagperiode, bedragen ten hoogste 60 dB(A) in de dagperiode 

en 59 dB(A) in de avond- en nachtperiode; 

▪ Equivalente geluidniveaus als gevolg van indirecte hinder bedragen ten hoogste  

43 dB(A) etmaalwaarde. 

 

Er is ter plaatse van bestaande woningen voldaan aan de richtwaarden voor het 

gebiedstype rustige woonwijk uit de VNG handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’, met 

uitzondering van een drietal woningen waar LAmax berekend is van ten hoogste 59 dB(A) 

in de nachtperiode. Deze geluidbelasting is als aanvaardbaar beoordeeld omdat deze 

waarde voldoet aan de grenswaarden voor geluidpieken uit ‘Bedrijven en 

milieuzonering’ en het Activiteitenbesluit van 60 dB(A) en omdat van cumulatieve 

effecten geen sprake is.   

 

Hiermee is aangetoond dat het beoogde toekomstige gebruik uit akoestisch oogpunt 

inpasbaar is in de omgeving en dat het woon- en leefklimaat bij de nabijgelegen 

woningen geborgd is. 
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Bijlage 1:  Meetresultaten 



17.2754 Waaldijk 4 in Opijnen                                                        Aveco de Bondt
Meetresultaten                                                                            Bijlage 1

HANDMATIGE INVOER                                                                                  
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Vrachtwagen beheerst rijden (102 dB)                                                                      

MeetDatum          :  7-8-2006                                                                                                  

Meetduur           :    :  :                                                                                                    

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     67,0    80,0    86,0    90,0    94,0    98,0    96,0    89,0    85,0   101,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     67,0    80,0    86,0    90,0    94,0    98,0    96,0    89,0    85,0   101,9 

HANDMATIGE INVOER                                                                                  
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Vrachtwagen (openbare weg)                                                                                

MeetDatum          :  15-8-2006                                                                                                 

Meetduur           :    :  :                                                                                                    

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     46,0    76,3    86,6    94,0    96,5   100,6   100,2    97,1    90,7   105,5 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     46,0    76,3    86,6    94,0    96,5   100,6   100,2    97,1    90,7   105,5 

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Bronhoogte 1 meter

HANDMATIGE INVOER                                                                                  
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Personenwagen                                                                                             

MeetDatum          :  23-7-2010                                                                                                 

Meetduur           :    :  :                                                                                                    

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     59,8    71,6    79,5    78,6    82,8    83,5    82,6    78,0    70,0    89,3 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     59,8    71,6    79,5    78,6    82,8    83,5    82,6    78,0    70,0    89,3 

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Piekgeluiden + 8 dB

Source Explorer V2.20                                                            30-1-2018 15:43:37



17.2754 Waaldijk 4 in Opijnen                                                        Aveco de Bondt
Meetresultaten                                                                            Bijlage 1

HANDMATIGE INVOER                                                                                  
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Personenwagen (openbare weg)                                                                              

MeetDatum          :  23-7-2010                                                                                                 

Meetduur           :    :  :                                                                                                    

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     52,4    76,2    80,3    82,7    85,5    86,5    88,5    84,1    56,4    93,2 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     52,4    76,2    80,3    82,7    85,5    86,5    88,5    84,1    56,4    93,2 

HANDMATIGE INVOER                                                                                  
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Bestelbus (Eigen terrein 93 dB)                                                                           

MeetDatum          :  23-7-2010                                                                                                 

Meetduur           :    :  :                                                                                                    

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     47,5    70,7    80,1    79,7    86,8    88,1    87,0    84,3    75,9    93,3 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     47,5    70,7    80,1    79,7    86,8    88,1    87,0    84,3    75,9    93,3 

HANDMATIGE INVOER                                                                                  
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  VW vrachtwagen bij snelheid 10 km/uur (Peutz 1999, 102,2 dB(A))                                           

MeetDatum          :  11-11-2015                                                                                                

Meetduur           :    :  :                                                                                                    

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     60,1    76,1    84,1    89,3    94,5    98,3    96,9    89,9    77,2   102,2 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     60,1    76,1    84,1    89,3    94,5    98,3    96,9    89,9    77,2   102,2 

Source Explorer V2.20                                                            30-1-2018 15:43:37



17.2754 Waaldijk 4 in Opijnen                                                        Aveco de Bondt
Meetresultaten                                                                            Bijlage 1

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

De geluidemissie van vrachtwagens die rijden binnen de grenzen van een bedrijfsterrein worden meegerekend bij de totale geluidem

issie van die inrichting. 

Volgens; Geluidvermogens van vrachtwagens bij lage snelheden uit het blad Geluid nummer 1 maart 2013 door Peutz

Geluidmetingen zijn uitgevoerd aan circa 1000 vrachtwagens met rijsnelheden variërend van 10 tot 35 km/h, in klassen van 5 km/h 

op diverse bedrijfsterreinen, onder representatieve om-standigheden. Daarnaast wordt manoeuvreren nabij loaddocks respectieveli

motoren (snelheid 0) ge-presenteerd. De tabellen geven een samenvatting van de resultaten van de metingen en berekeningen, inclu

sief standaardafwijking (s) en het 95% betrouwbaarheidsinterval.
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5.  Handleiding meten en rekenen industrielawaai’, voormalig Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubehe

er, 1999, Berghauser Pont.

HANDMATIGE INVOER                                                                                  
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Bestel- en personenwagens (dichtslaan portier LAmax)                                                      

MeetDatum          :  23-7-2010                                                                                                 

Meetduur           :    :  :                                                                                                    

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     67,4    77,7    83,6    87,6    91,1    91,7    90,3    83,2    73,8    96,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     67,4    77,7    83,6    87,6    91,1    91,7    90,3    83,2    73,8    96,9 

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Meting uitgevoerd 23 juli 2013 op parkeerplaats DGMR Arnhem.

Meting aan 1 personenwagen (voor bestelwagen vergelijkbaar)

Renault Megane

Continu dichtslaan van voor en achterportier.

Gemeten op 4 meter van de portieren.

LAeq 63.8 dB(A)

LAmax 76 dB(A) + (20LOG4+9=21) resulteert in 97 dB(A) als piekgeluid

HANDMATIGE INVOER                                                                                  
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Binnenniveau bedrijfshal bij klauwen koppelen (accumachine)                                               

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :01:40                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     14,2    28,6    41,0    60,9    74,1    81,0    84,7    84,5    78,8    89,1 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     14,2    28,6    41,0    60,9    74,1    81,0    84,7    84,5    78,8    89,1 
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17.2754 Waaldijk 4 in Opijnen                                                        Aveco de Bondt
Meetresultaten                                                                            Bijlage 1

HANDMATIGE INVOER                                                                                  
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Binnenniveau bedrijfshal bij klauwen koppelen (accumachine) (LAeq)                                        

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :01:40                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     14,2    28,6    41,0    60,9    74,1    81,0    84,7    84,5    78,8    89,1 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     14,2    28,6    41,0    60,9    74,1    81,0    84,7    84,5    78,8    89,1 

M:\Milieu\2017\172754.pht_Waaldijk 4 Opijnen\07 beeldmateriaal\Fotos bedrijfsbezoek (11-01-2018))\Martin\IMG_8906.jpeg
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17.2754 Waaldijk 4 in Opijnen                                                        Aveco de Bondt
Meetresultaten                                                                            Bijlage 1

HANDMATIGE INVOER                                                                                  
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Binnenniveau bedrijfshal bij klauwen koppelen (accumachine) (LAmax)                                       

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :01:40                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     30,2    47,6    58,5    76,7    89,6    95,6    97,1    97,9    92,7   102,5 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     30,2    47,6    58,5    76,7    89,6    95,6    97,1    97,9    92,7   102,5 

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Langdurige meting aan klauwen koppelenproces in de bedrijfshal

Metaal op metaal LAmax=14 dB(A)

HANDMATIGE INVOER                                                                                  
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Binnenniveau bedrijfshal bij klauwen koppelen (accumachine) (LAeq)                                        

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :01:40                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     15,2    34,2    45,1    60,7    73,7    80,9    85,3    85,6    79,5    89,7 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     15,2    34,2    45,1    60,7    73,7    80,9    85,3    85,6    79,5    89,7 

HANDMATIGE INVOER                                                                                  
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Binnenniveau bedrijfshal bij klauwen koppelen (accumachine) (LAmax)                                       

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :01:40                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     29,8    58,9    67,7    75,0    87,3    92,5    97,6    98,2    93,5   102,3 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     29,8    58,9    67,7    75,0    87,3    92,5    97,6    98,2    93,5   102,3 

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Langdurige meting aan klauwen koppelenproces in de bedrijfshal

Metaal op metaal LAmax=12 dB(A)
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17.2754 Waaldijk 4 in Opijnen                                                        Aveco de Bondt
Meetresultaten                                                                            Bijlage 1

HANDMATIGE INVOER                                                                                  
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  VW vrachtwagen bij snelheid 35 km/uur (Peutz 1999, 103,9 dB(A))                                           

MeetDatum          :  11-11-2015                                                                                                

Meetduur           :    :  :                                                                                                    

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     56,0    74,0    84,8    92,4    97,3    99,5    97,7    93,5    82,8   103,9 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     56,0    74,0    84,8    92,4    97,3    99,5    97,7    93,5    82,8   103,9 

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

De geluidemissie van vrachtwagens die rijden binnen de grenzen van een bedrijfsterrein worden meegerekend bij de totale geluidem

issie van die inrichting. 

Volgens; Geluidvermogens van vrachtwagens bij lage snelheden uit het blad Geluid nummer 1 maart 2013 door Peutz

Geluidmetingen zijn uitgevoerd aan circa 1000 vrachtwagens met rijsnelheden variërend van 10 tot 35 km/h, in klassen van 5 km/h 

op diverse bedrijfsterreinen, onder representatieve om-standigheden. Daarnaast wordt manoeuvreren nabij loaddocks respectieveli

motoren (snelheid 0) ge-presenteerd. De tabellen geven een samenvatting van de resultaten van de metingen en berekeningen, inclu

sief standaardafwijking (s) en het 95% betrouwbaarheidsinterval.

REFERENTIES

1.  Sound power levels of trucks at low speeds’, Internoise augustus 2009, J.H. Granneman, E.H.A. de Beer, G.C. Guzman, W. van d

er Maarl, Internoise augustus 2009.

2.  Onderzoek naar geluidvermogenniveaus van vrachtwagens bij lage snelheden’, Peutz-rapport RA 730-1, 14 juni 1999 i.o.v. TLN, 

EVO en KNV (verkrijgbaar bij Peutz).

3.  Noise emission from 4000 vehicle pass-bys’, Report 134, Danish Road Institute, 2004.

4.  Acoustics – Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles – Engineering method, ISO 362:1998.

5.  Handleiding meten en rekenen industrielawaai’, voormalig Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubehe

er, 1999, Berghauser Pont.

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                           
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Vrachtwagen Scania G490, hoogtoerig tijdens laden TEU met Hiabkraan (LAeq)                                

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :  :38                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                                 

Bronhoogte     [m] :  3,00                                                                                                      

Meetafstand    [m] :  9,00                                                                                                      

Meethoogte     [m] :  4,00                                                                                                      

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     41,1    44,1    47,6    53,0    65,4    68,2    64,2    59,0    46,3    71,4 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     30,1    30,1    30,1    30,1    30,1    30,1    30,1    30,1    30,1         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     65,2    68,2    75,7    81,1    93,5    96,3    92,3    87,1    74,4    99,5 
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17.2754 Waaldijk 4 in Opijnen                                                        Aveco de Bondt
Meetresultaten                                                                            Bijlage 1

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Langdurige meting aan laadproces zeecontainer

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                           
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Vrachtwagen Scania G490, hoogtoerig tijdens laden TEU met Hiabkraan (LAmax)                               

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :  :38                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                                 

Bronhoogte     [m] :  3,00                                                                                                      

Meetafstand    [m] :  9,00                                                                                                      

Meethoogte     [m] :  4,00                                                                                                      

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     45,9    48,0    55,7    61,9    70,8    71,3    67,3    63,2    49,3    75,5 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     30,1    30,1    30,1    30,1    30,1    30,1    30,1    30,1    30,1         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     70,0    72,1    83,8    90,0    98,9    99,4    95,4    91,3    77,4   103,5 

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Langdurige meting aan laadproces zeecontainer

Metaal op metaal LAmax=5 dB(A)

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                           
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Vrachtwagen Scania G490, hoogtoerig tijdens laden TEU met Hiabkraan (LAeq)                                

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :  :38                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                                 

Bronhoogte     [m] :  3,00                                                                                                      

Meetafstand    [m] :  10,00                                                                                                     

Meethoogte     [m] :  4,00                                                                                                      

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     41,8    43,8    47,6    50,9    60,8    64,1    62,6    56,7    44,1    68,0 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     66,8    68,8    76,6    79,9    89,8    93,1    91,6    85,7    73,1    97,0 
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17.2754 Waaldijk 4 in Opijnen                                                        Aveco de Bondt
Meetresultaten                                                                            Bijlage 1

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Langdurige meting aan laadproces zeecontainer

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                           
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Vrachtwagen Scania G490, hoogtoerig tijdens laden TEU met Hiabkraan (LAmax)                               

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :  :38                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                                 

Bronhoogte     [m] :  3,00                                                                                                      

Meetafstand    [m] :  10,00                                                                                                     

Meethoogte     [m] :  4,00                                                                                                      

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     44,9    49,3    52,6    55,9    65,6    66,9    64,4    58,9    46,8    71,1 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     69,9    74,3    81,6    84,9    94,6    95,9    93,4    87,9    75,8   100,0 

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Langdurige meting aan laadproces zeecontainer

Metaal op metaal LAmax=3 dB(A)

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                           
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Vrachtwagen Scania G490, hoogtoerig tijdens laden TEU met Hiabkraan (LAeq)                                

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :01:00                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                                 

Bronhoogte     [m] :  3,00                                                                                                      

Meetafstand    [m] :  10,00                                                                                                     

Meethoogte     [m] :  4,00                                                                                                      

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     27,9    41,1    44,9    56,6    64,8    63,9    61,5    58,3    48,5    69,1 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     52,9    66,1    73,9    85,6    93,8    92,9    90,5    87,3    77,5    98,1 
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17.2754 Waaldijk 4 in Opijnen                                                        Aveco de Bondt
Meetresultaten                                                                            Bijlage 1

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Langdurige meting aan laadproces zeecontainer

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                           
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Vrachtwagen Scania G490, hoogtoerig tijdens laden TEU met Hiabkraan (LAmax)                               

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :  :38                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                                 

Bronhoogte     [m] :  3,00                                                                                                      

Meetafstand    [m] :  10,00                                                                                                     

Meethoogte     [m] :  4,00                                                                                                      

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     32,0    46,6    56,6    71,6    79,2    78,4    76,0    74,2    65,4    83,7 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     57,0    71,6    85,6   100,6   108,2   107,4   105,0   103,2    94,4   112,7 

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Langdurige meting aan laadproces zeecontainer

LAmax door vallende ketting op  dak container

Metaal op metaal LAmax=15 dB(A)

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                           
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Stapelen vangrailplaten handmatig (LAeq)                                                                  

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :  :30                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                                 

Bronhoogte     [m] :  1,20                                                                                                      

Meetafstand    [m] :  7,00                                                                                                      

Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                                      

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     24,2    42,3    52,7    56,8    69,9    70,2    70,8    69,7    63,5    76,5 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     46,1    64,2    78,6    82,7    95,8    96,1    96,7    95,6    89,4   102,4 

Source Explorer V2.20                                                            30-1-2018 15:43:37



17.2754 Waaldijk 4 in Opijnen                                                        Aveco de Bondt
Meetresultaten                                                                            Bijlage 1
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17.2754 Waaldijk 4 in Opijnen                                                        Aveco de Bondt
Meetresultaten                                                                            Bijlage 1

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Gedurende 30 seconden veelvulidig vangrailplaten op elkaar laten vallen

Metaal op metaal

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                           
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Stapelen vangrailplaten handmatig (LAmax)                                                                 

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :  :                                                                                                    

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                                 

Bronhoogte     [m] :  1,20                                                                                                      

Meetafstand    [m] :  7,00                                                                                                      

Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                                      

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     36,6    55,3    67,3    70,4    81,9    83,8    83,8    83,8    78,3    89,8 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9    27,9         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     58,5    77,2    93,2    96,3   107,8   109,7   109,7   109,7   104,2   115,7 

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Gedurende 30 seconden veelvulidig vangrailplaten op elkaar laten vallen

Metaal op metaal LAmax=14 dB(A)

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                           
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Diesel generator t.b.v. luchtdruk, Gencom (LAeq)                                                          

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :  :29                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                                 

Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                                      

Meetafstand    [m] :  6,00                                                                                                      

Meethoogte     [m] :  2,50                                                                                                      

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     30,5    55,4    61,3    59,1    63,1    65,9    70,9    74,7    67,0    77,4 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     51,1    76,0    85,9    83,7    87,7    90,5    95,5    99,3    91,6   102,0 
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17.2754 Waaldijk 4 in Opijnen                                                        Aveco de Bondt
Meetresultaten                                                                            Bijlage 1
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17.2754 Waaldijk 4 in Opijnen                                                        Aveco de Bondt
Meetresultaten                                                                            Bijlage 1

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                           
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Diesel generator t.b.v. luchtdruk, Gencom (LAmax)                                                         

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :  :29                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                                 

Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                                      

Meetafstand    [m] :  6,00                                                                                                      

Meethoogte     [m] :  2,50                                                                                                      

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     40,9    57,8    64,9    62,6    65,6    67,7    72,5    76,6    70,0    79,5 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     61,5    78,4    89,5    87,2    90,2    92,3    97,1   101,2    94,6   104,0 

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

LAmax=2 dB(A)

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                           
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  12 meter stukken demonteren met luchtsleutel (LAeq)                                                       

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :  :49                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                                 

Bronhoogte     [m] :  0,50                                                                                                      

Meetafstand    [m] :  10,00                                                                                                     

Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                                      

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     32,0    54,9    58,7    64,4    73,1    74,9    75,9    76,5    69,6    81,7 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     57,0    79,9    87,7    93,4   102,1   103,9   104,9   105,5    98,6   110,7 
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17.2754 Waaldijk 4 in Opijnen                                                        Aveco de Bondt
Meetresultaten                                                                            Bijlage 1
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17.2754 Waaldijk 4 in Opijnen                                                        Aveco de Bondt
Meetresultaten                                                                            Bijlage 1

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                           
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  12 meter stukken demonteren met luchtsleutel (LAmax)                                                      

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :  :49                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                                 

Bronhoogte     [m] :  0,50                                                                                                      

Meetafstand    [m] :  10,00                                                                                                     

Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                                      

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     33,6    55,6    70,3    79,7    89,2    88,3    91,9    91,2    83,6    96,7 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     58,6    80,6    99,3   108,7   118,2   117,3   120,9   120,2   112,6   125,7 

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

LAmax=15 dB(A)

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                           
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  12 meter stukken demonteren met luchtsleutel (LAeq)                                                       

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :01:06                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                                 

Bronhoogte     [m] :  0,50                                                                                                      

Meetafstand    [m] :  10,00                                                                                                     

Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                                      

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     30,9    54,0    58,1    63,2    69,2    73,0    76,1    78,0    71,8    81,8 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0    31,0         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     55,9    79,0    87,1    92,2    98,2   102,0   105,1   107,0   100,8   110,8 
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17.2754 Waaldijk 4 in Opijnen                                                        Aveco de Bondt
Meetresultaten                                                                            Bijlage 1

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                           
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Rijden heftruck op buitenterrein (met laad- en losactiviteiten) (LAeq)                                    

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :01:37                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                                 

Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                                      

Meetafstand    [m] :  6,00                                                                                                      

Meethoogte     [m] :  2,50                                                                                                      

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     28,3    43,2    45,5    50,9    59,8    60,8    60,6    54,3    45,8    65,8 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     48,9    63,8    70,1    75,5    84,4    85,4    85,2    78,9    70,4    90,3 

M:\Milieu\2017\172754.pht_Waaldijk 4 Opijnen\07 beeldmateriaal\Fotos bedrijfsbezoek (11-01-2018))\Janneke\20180111_133808.jpg

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Rijden en manouvreren inclusief achteruitrijdsignalering en hefactiviteiten
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17.2754 Waaldijk 4 in Opijnen                                                        Aveco de Bondt
Meetresultaten                                                                            Bijlage 1

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                           
___________________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Bijlage 1, Meetresultaten                                                    

Bronnaam           :  Rijden heftruck op buitenterrein (met laad- en losactiviteiten) (LAmax)                                   

MeetDatum          :  11-1-2018                                                                                                 

Meetduur           :    :01:40                                                                                                  

Type geluid        :  Continu                                                                                                   

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                        

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                        

Hoek windricht [°] :  --                                                                                                        

RV             [%] :  --                                                                                                        

Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                                 

Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                                      

Meetafstand    [m] :  6,00                                                                                                      

Meethoogte     [m] :  2,50                                                                                                      

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :     41,4    52,5    56,1    64,7    72,3    79,3    78,2    71,4    63,7    82,7 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

DGeo          [dB] :     26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6    26,6         

DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     62,0    73,1    80,7    89,3    96,9   103,9   102,8    96,0    88,3   107,3 

Notities                                                                                                                        

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Rijden en manouvreren inclusief achteruitrijdsignalering en hefactiviteiten

Metaal op metaal LAmax=17 dB(A)

Source Explorer V2.20                                                            30-1-2018 15:43:37
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Bijlage 2:  Invoergegevens rekenmodel 







Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Model: 210402 RBS LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

01 Waaldijk 4 U3, erfverharding (zand+stelcon) 0,40

02 Wegen bij woonwijk 0,00

03 Waaldijk 0,00

2-4-2021 12:03:57Geomilieu V4.50



Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Model: 210402 RBS LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

01 Waaldijk 4 U1, kantoor     3,50      8,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

02 Waaldijk 4 U1 - U2, connectie     3,50      8,71 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

03 Waaldijk 4 U2, kantoor     4,00      8,94 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

04 Waaldijk 4 U2, loods     4,00      8,87 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

05 Waaldijk 4 U3, bedrijfshal, trap1     6,00      8,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 Waaldijk 4 U3, bedrijfshal, trap1     6,00      8,50 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

07 Waaldijk 4 U3, bedrijfshal, trap2     7,50      8,50 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

08 Waaldijk 4 U3, bedrijfshal, trap2     7,50      8,50 Relatief 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

09 Waaldijk 4 U3, bedrijfshal, trap3     8,50      8,66 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

10 Waaldijk 4 U3, bedrijfshal, trap3     8,50      8,50 Eigen waarde 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

11 Waaldijk 5, bedrijfswoning     5,00      7,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 Waaldijk 5, bedrijfswoning     3,00      8,14 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 Waaldijk 3, woning     5,00      7,20 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 Blackwoodstraat 1-7, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 Blackwoodstraat 9-13, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 Blackwoodstraat 15-25, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 Blackwoodstraat 27-37, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 Brucestraat 1, woning     8,00      4,31 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 Brucestraat 3, woning     8,00      4,19 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 Brucestraat 5, woning     8,00      4,02 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 Brucestraat 7, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 Brucestraat 9, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 Brucestraat 11, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 Brucestraat 13, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 Brucestraat 15, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 Brucestraat 17, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 Brucestraat 19, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28 Brucestraat 21, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

29 Brucestraat 23, woning     8,00      4,03 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

30 Brucestraat 25, woning     8,00      4,13 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 Brucestraat 27, woning     8,00      4,24 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 Polingstraat 2-8, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

33 Polingstraat 10-18, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

34 Polingstraat 20-26, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

35 Polingstraat 28, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

36 Polingstraat 30, woning     8,00      4,03 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

37 Polingstraat 32, woning     8,00      4,17 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

38 Polingstraat 34, woning     8,00      4,27 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

39 Polingstraat 5, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Model: 210402 RBS LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

40 Polingstraat 7, woning     8,00      4,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

41 Polingstraat 9-23, woning     8,00      4,15 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

42 Zandpad 40, woning     8,00      3,91 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

43 Zandpad 42, woning     8,00      3,58 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

44 Zandpad 44, woning     8,00      4,14 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

45 Zandpad 46, woning     8,00      4,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

46 Zandpad 48, woning     8,00      4,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

47 Zandpad 50, woning     8,00      4,92 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

48 Zandpad 21, woning     8,00      4,05 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

49 Zandpad 23, woning     8,00      3,71 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

50 Zandpad 25, woning     8,00      4,30 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

51 Zandpad 27, woning     8,00      5,17 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

52 Zandpad 29, woning     8,00      5,78 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

53 Waalstraat 7, woning     8,00      4,05 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

54 Waalstraat 8-11, woning     8,00      3,53 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

55 Waalstraat 12-15, woning     8,00      3,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

56 Waaldijk 15, woning     8,00      8,95 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

57 Waaldijk 16, woning     8,00      8,79 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

58 Waaldijk 17, woning     8,00      7,71 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

59 Stoepstraat 27, woning     8,00      5,40 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

60 Waaldijk 4, bedrijfshal, trap1     5,00      7,46 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

61 Waaldijk 4, bedrijfshal, trap2     6,50      7,61 Relatief 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

62 Waaldijk 4, bedrijfshal, trap3     7,50      7,76 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

63 Waaldijk 4, bedrijfshal, open gevel     5,00      8,00 Relatief 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Model: 210402 RBS LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel X Y

01 Waaldijk 3, woning (IH)      9,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148473,72     426787,74

02 Waaldijk 3, woning (IH)      7,01 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148481,67     426781,65

03 Blackwoodstraat 37, woning      4,28 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148557,17     426690,54

04 Blackwoodstraat 37, woning      4,36 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148555,71     426683,42

05 Blackwoodstraat 27, woning      4,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148593,67     426713,82

06 Blackwoodstraat 27, woning      4,01 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148598,51     426704,09

07 Blackwoodstraat 21, woning      4,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148621,83     426731,77

08 Blackwoodstraat 21, woning      4,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148627,06     426722,31

09 Blackwoodstraat 7, woning      4,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148669,45     426725,11

10 Polingstraat 2, woning      4,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148686,20     426699,14

11 Polingstraat 10, woning      4,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148701,58     426675,88

12 Polingstraat 26, woning      4,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148669,40     426635,76

13 Polingstraat 30, woning      4,16 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148638,38     426615,49

14 Polingstraat 34, woning      4,36 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148600,22     426599,55

15 Brucestraat 1, woning      4,33 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148566,41     426652,13

16 Brucestraat 1, woning      4,28 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148573,20     426645,75

17 Brucestraat 5, woning      4,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148603,40     426670,83

18 Brucestraat 9, woning      4,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148629,34     426690,55

19 Brucestraat 13, woning      4,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148652,49     426694,27

20 Brucestraat 15, woning      4,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148662,52     426680,21

21 Brucestraat 19, woning      4,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148650,56     426657,69

22 Brucestraat 23, woning      4,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148625,12     426641,26

23 Brucestraat 27, woning      4,32 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148590,48     426612,98

24 Brucestraat 27, woning      4,24 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148590,84     426619,85

25 Polingstraat 9, woning      4,36 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148674,24     426597,47

26 Polingstraat 17, woning      4,33 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148636,67     426593,27

27 Polingstraat 23, woning      4,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148617,64     426573,24

28 Zandpad 42, woning      3,83 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148708,87     426597,45

29 Zandpad 46, woning      4,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148679,10     426568,91

30 Zandpad 48, woning      4,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148661,86     426566,16

31 Zandpad 50, woning      5,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148635,93     426546,65

32 Zandpad 50, woning      5,15 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148636,48     426539,48

33 Zandpad 29, woning      7,70 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148631,47     426514,62

34 Waalstraat 10, woning      3,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148708,81     426523,31

35 Waalstraat 14, woning      3,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148719,41     426493,37

36 Waaldijk 15, woning      6,07 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148668,47     426451,96

37 Waaldijk 15, woning      9,29 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148666,41     426441,77

38 Waaldijk 16, woning      8,71 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148672,81     426419,81

39 Waaldijk 17, woning      8,51 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     148677,53     426407,55
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Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Model: 210402 RBS LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr Totaal Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k

PB-DE-01 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel     0,50      8,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- --  110,76   55,90   79,00   87,10   92,20   98,20  102,00  105,10  107,00

PB-DE-02 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel     0,50      8,51 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- --  110,76   55,90   79,00   87,10   92,20   98,20  102,00  105,10  107,00

PB-DE-03 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel     0,50      8,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- --  110,76   55,90   79,00   87,10   92,20   98,20  102,00  105,10  107,00

PB-AG-04 Diesel aggregaat t.b.v. pneumatiek     1,50      8,70 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   9,03 -- --  102,01   51,10   76,00   85,90   83,70   87,70   90,50   95,50   99,30

PB-HT-05 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,71 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --   89,92   48,00   64,40   70,80   75,80   84,70   84,50   84,30   78,70

PB-HT-06 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,66 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --   89,92   48,00   64,40   70,80   75,80   84,70   84,50   84,30   78,70

PB-HT-07 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,92 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --   89,92   48,00   64,40   70,80   75,80   84,70   84,50   84,30   78,70

PB-HT-08 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,54 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --   89,92   48,00   64,40   70,80   75,80   84,70   84,50   84,30   78,70

PB-HT-09 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --   89,92   48,00   64,40   70,80   75,80   84,70   84,50   84,30   78,70

PB-HT-10 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --   89,92   48,00   64,40   70,80   75,80   84,70   84,50   84,30   78,70

PB-HT-11 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,93 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --   89,92   48,00   64,40   70,80   75,80   84,70   84,50   84,30   78,70

PB-HT-12 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,62 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --   89,92   48,00   64,40   70,80   75,80   84,70   84,50   84,30   78,70

PB-HT-13 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,70 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --   89,92   48,00   64,40   70,80   75,80   84,70   84,50   84,30   78,70

PB-HT-14 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,30 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --   89,92   48,00   64,40   70,80   75,80   84,70   84,50   84,30   78,70

PB-VW-15 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen noord     1,50      8,71 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78   9,03 --   99,50   65,20   68,20   75,70   81,10   93,50   96,30   92,30   87,10

PB-VW-16 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen loods     1,50      8,92 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- --  12,04   99,50   65,20   68,20   75,70   81,10   93,50   96,30   92,30   87,10

PB-VW-17 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen west     1,50      8,13 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- --  12,04   99,50   65,20   68,20   75,70   81,10   93,50   96,30   92,30   87,10

PB-VW-18 Heftruck laden/lossen loods oost     1,50      8,68 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  16,81 -- --   99,50   65,20   68,20   75,70   81,10   93,50   96,30   92,30   87,10

PB-ZC-19 Heftruck laden/lossen Interpomp B.V     1,50      8,45 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  18,56 -- --   99,50   65,20   68,20   75,70   81,10   93,50   96,30   92,30   87,10
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Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Model: 210402 RBS LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 8k Groep

PB-DE-01  100,80 Bronnen bedrijf

PB-DE-02  100,80 Bronnen bedrijf

PB-DE-03  100,80 Bronnen bedrijf

PB-AG-04   91,60 Bronnen bedrijf

PB-HT-05   69,40 Bronnen bedrijf

PB-HT-06   69,40 Bronnen bedrijf

PB-HT-07   69,40 Bronnen bedrijf

PB-HT-08   69,40 Bronnen bedrijf

PB-HT-09   69,40 Bronnen bedrijf

PB-HT-10   69,40 Bronnen bedrijf

PB-HT-11   69,40 Bronnen bedrijf

PB-HT-12   69,40 Bronnen bedrijf

PB-HT-13   69,40 Bronnen bedrijf

PB-HT-14   69,40 Bronnen bedrijf

PB-VW-15   74,40 Bronnen bedrijf

PB-VW-16   74,40 Bronnen bedrijf

PB-VW-17   74,40 Bronnen bedrijf

PB-VW-18   74,40 Bronnen bedrijf

PB-ZC-19   74,40 Bronnen bedrijf
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Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Model: 210402 RBS LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lwr Totaal Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Gem.snelheid Lengte

MB-VW-01 Rijroute Vrachtwagen laden/lossen      1,00 -- Relatief     4     1     1  102,22   60,10   76,10   84,10   89,30   94,50   98,30   96,90   89,90   77,20   5           682,01

MB-BB-01 Rijroute bestelwagens handmatig laden/lossen      1,00 -- Relatief     2 -- --   93,31   47,50   70,70   80,10   79,70   86,80   88,10   87,00   84,30   75,90  10           274,56

MB-PW-01 Rijroute personenwagens personeel Key-Factor      0,70 -- Relatief     8 -- --   89,28   59,80   71,60   79,50   78,60   82,80   83,50   82,60   78,00   70,00  10           277,23

MB-VW-02 Rijroute Vrachtwagen laden/lossen, oost      1,00 -- Relatief     1 -- --  102,22   60,10   76,10   84,10   89,30   94,50   98,30   96,90   89,90   77,20   5            79,99

MB-PW-IH Rijroute personenwagens (IH)      0,70 -- Relatief    16 -- --   93,23   52,40   76,20   80,30   82,70   85,50   86,50   88,50   84,10   56,40  50           548,24

MB-BB-IH Rijroute bestelwagens (IH)      1,00 -- Relatief     4 -- --   93,23   52,40   76,20   80,30   82,70   85,50   86,50   88,50   84,10   56,40  50           548,62

MB-VW-IH Rijroute vrachtwagens (IH)      1,00 -- Relatief    10     2     2  103,92   56,00   74,00   84,80   92,40   97,30   99,50   97,70   93,50   82,80  35           548,72
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Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Model: 210402 RBS LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Groep

MB-VW-01 Bronnen bedrijf

MB-BB-01 Bronnen bedrijf

MB-PW-01 Bronnen bedrijf

MB-VW-02 Bronnen bedrijf

MB-PW-IH Indirecte hinder

MB-BB-IH Indirecte hinder

MB-VW-IH Indirecte hinder
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Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Model: 210402 RBS LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Lengte BinBui Cdifuus TypeLw Hoogte DeltaL DeltaH Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Lp Totaal

UG-OD-01 Uitstraling overheaddeur, open      0,00      8,50 Eigen waarde             6,99 Ja 5 False   4,0   2,0   2,0   15,20   34,20   45,10   60,70   73,70   80,90   85,30   85,60   79,50   89,73

UG-GL-02 Uitstraling geveldelen, noord      0,00      8,50 Eigen waarde            12,36 Ja 5 False   3,0   3,0   3,0   15,20   34,20   45,10   60,70   73,70   80,90   85,30   85,60   79,50   89,73

UG-GL-03 Uitstraling geveldelen, noord      6,00      8,50 Eigen waarde             6,54 Ja 5 False   1,5   1,5   1,5   15,20   34,20   45,10   60,70   73,70   80,90   85,30   85,60   79,50   89,73

UG-GL-04 Uitstraling geveldelen, noord, nok      7,50      0,00 Eigen waarde             1,47 Ja 5 False   1,4   2,0   2,0   15,20   34,20   45,10   60,70   73,70   80,90   85,30   85,60   79,50   89,73

UG-GL-05 Uitstraling geveldelen, oost      3,00      8,50 Eigen waarde            72,30 Ja 5 False   3,0   3,0   3,0   15,20   34,20   45,10   60,70   73,70   80,90   85,30   85,60   79,50   89,73

UG-GL-06 Uitstraling geveldelen, zuid      3,00      8,50 Eigen waarde            12,38 Ja 5 False   3,0   3,0   3,0   15,20   34,20   45,10   60,70   73,70   80,90   85,30   85,60   79,50   89,73

UG-GL-07 Uitstraling geveldelen, zuid      6,00      8,50 Eigen waarde             6,55 Ja 5 False   1,5   1,5   1,5   15,20   34,20   45,10   60,70   73,70   80,90   85,30   85,60   79,50   89,73

UG-GL-08 Uitstraling geveldelen, zuid, nok      7,50      8,50 Eigen waarde             1,48 Ja 5 False   1,0   1,0   1,0   15,20   34,20   45,10   60,70   73,70   80,90   85,30   85,60   79,50   89,73

UG-GL-09 Uitstraling geveldelen, west      3,00      8,50 Eigen waarde            72,31 Ja 5 False   3,0   3,0   3,0   15,20   34,20   45,10   60,70   73,70   80,90   85,30   85,60   79,50   89,73

UG-GL-10 Uitstraling geveldelen, west, trap 2      6,00      8,50 Eigen waarde            72,27 Ja 5 False   1,5   2,0   2,0   15,20   34,20   45,10   60,70   73,70   80,90   85,30   85,60   79,50   89,73

UG-GL-11 Uitstraling geveldelen, oost, trap 2      6,00      8,50 Eigen waarde            72,20 Ja 5 False   1,5   2,0   2,0   15,20   34,20   45,10   60,70   73,70   80,90   85,30   85,60   79,50   89,73

UG-GL-12 Uitstraling geveldelen, oost, nok      7,50      8,50 Eigen waarde            72,27 Ja 5 False   1,0   3,0   3,0   15,20   34,20   45,10   60,70   73,70   80,90   85,30   85,60   79,50   89,73

UG-GL-13 Uitstraling geveldelen, west, nok      7,50      8,50 Eigen waarde            72,20 Ja 5 False   1,0   2,0   2,0   15,20   34,20   45,10   60,70   73,70   80,90   85,30   85,60   79,50   89,73
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Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Model: 210402 RBS LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

UG-OD-01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   24,67   43,67   54,57   70,17   83,17   90,37   94,77   95,07   88,97   99,20 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-02    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   24,89   38,89   44,79   54,39   62,39   64,59   72,99   73,29   67,19   77,11 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-03    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   19,12   33,12   39,02   48,62   56,62   58,82   67,22   67,52   61,42   71,34 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-04    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   12,34   26,34   32,24   41,84   49,84   52,04   60,44   60,74   54,64   64,56 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-05    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   32,56   46,56   52,46   62,06   70,06   72,26   80,66   80,96   74,86   84,78 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-06    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   24,90   38,90   44,80   54,40   62,40   64,60   73,00   73,30   67,20   77,12 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-07    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   19,12   33,12   39,02   48,62   56,62   58,82   67,22   67,52   61,42   71,34 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-08    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   10,90   24,90   30,80   40,40   48,40   50,60   59,00   59,30   53,20   63,12 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-09    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   32,56   46,56   52,46   62,06   70,06   72,26   80,66   80,96   74,86   84,78 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-10    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   29,55   43,55   49,45   59,05   67,05   69,25   77,65   77,95   71,85   81,77 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-11    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   29,55   43,55   49,45   59,05   67,05   69,25   77,65   77,95   71,85   81,77 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-12    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   27,79   41,79   47,69   57,29   65,29   67,49   75,89   76,19   70,09   80,01 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-13    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   27,79   41,79   47,69   57,29   65,29   67,49   75,89   76,19   70,09   80,01 Uitstraling bedrijfshal
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Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Model: 210402 RBS LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr Totaal Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k

PB-DE-01 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel     0,50      8,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- --  125,73   58,60   80,60   99,30  108,70  118,20  117,30  120,90  120,20

PB-DE-02 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel     0,50      8,51 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- --  125,73   58,60   80,60   99,30  108,70  118,20  117,30  120,90  120,20

PB-DE-03 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel     0,50      8,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- --  125,73   58,60   80,60   99,30  108,70  118,20  117,30  120,90  120,20

PB-AG-04 Diesel aggregaat t.b.v. pneumatiek     1,50      8,70 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   9,03 -- --  104,05   61,50   78,40   89,50   87,20   90,20   92,30   97,10  101,20

PB-HT-05 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,71 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --  107,34   62,00   73,10   80,70   89,30   96,90  103,90  102,80   96,00

PB-HT-06 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,66 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --  107,34   62,00   73,10   80,70   89,30   96,90  103,90  102,80   96,00

PB-HT-07 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,92 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --  107,34   62,00   73,10   80,70   89,30   96,90  103,90  102,80   96,00

PB-HT-08 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,54 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --  107,34   62,00   73,10   80,70   89,30   96,90  103,90  102,80   96,00

PB-HT-09 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --  107,34   62,00   73,10   80,70   89,30   96,90  103,90  102,80   96,00

PB-HT-10 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --  107,34   62,00   73,10   80,70   89,30   96,90  103,90  102,80   96,00

PB-HT-11 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,93 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --  107,34   62,00   73,10   80,70   89,30   96,90  103,90  102,80   96,00

PB-HT-12 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,62 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --  107,34   62,00   73,10   80,70   89,30   96,90  103,90  102,80   96,00

PB-HT-13 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,70 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --  107,34   62,00   73,10   80,70   89,30   96,90  103,90  102,80   96,00

PB-HT-14 Diesel heftruck (Manitoe MI35D)     1,50      8,30 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,26 -- --  107,34   62,00   73,10   80,70   89,30   96,90  103,90  102,80   96,00

PB-VW-15 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen noord     1,50      8,71 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78   9,03 --  112,75   57,00   71,60   85,60  100,60  108,20  107,40  105,00  103,20

PB-VW-16 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen loods     1,50      8,92 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- --  12,04  112,75   57,00   71,60   85,60  100,60  108,20  107,40  105,00  103,20

PB-VW-17 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen west     1,50      8,13 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- --  12,04  112,75   57,00   71,60   85,60  100,60  108,20  107,40  105,00  103,20

PB-VW-18 Heftruck laden/lossen loods oost     1,50      8,68 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  16,81 -- --  107,34   62,00   73,10   80,70   89,30   96,90  103,90  102,80   96,00

PB-ZC-19 Heftruck laden/lossen Interpomp B.V     1,50      8,45 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  18,56 -- --  115,72   58,50   77,20   93,20   96,30  107,80  109,70  109,70  109,70
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Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Model: 210402 RBS LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 8k Groep

PB-DE-01  112,60 Bronnen bedrijf

PB-DE-02  112,60 Bronnen bedrijf

PB-DE-03  112,60 Bronnen bedrijf

PB-AG-04   94,60 Bronnen bedrijf

PB-HT-05   88,30 Bronnen bedrijf

PB-HT-06   88,30 Bronnen bedrijf

PB-HT-07   88,30 Bronnen bedrijf

PB-HT-08   88,30 Bronnen bedrijf

PB-HT-09   88,30 Bronnen bedrijf

PB-HT-10   88,30 Bronnen bedrijf

PB-HT-11   88,30 Bronnen bedrijf

PB-HT-12   88,30 Bronnen bedrijf

PB-HT-13   88,30 Bronnen bedrijf

PB-HT-14   88,30 Bronnen bedrijf

PB-VW-15   94,40 Bronnen bedrijf

PB-VW-16   94,40 Bronnen bedrijf

PB-VW-17   94,40 Bronnen bedrijf

PB-VW-18   88,30 Bronnen bedrijf

PB-ZC-19  104,20 Bronnen bedrijf
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Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Model: 210402 RBS LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lwr Totaal Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Gem.snelheid

MB-VW-01 Rijroute Vrachtwagen laden/lossen      1,00 -- Relatief     4     1     1  108,20   60,10   76,10   90,10   95,30  100,50  104,30  102,90   95,90   77,20   5

MB-BB-01 Rijroute bestelwagens handmatig laden/lossen      1,00 -- Relatief     2 -- --   96,94   67,40   77,70   83,60   87,60   91,10   91,70   90,30   83,20   73,80  10

MB-PW-01 Rijroute personenwagens personeel Key-Factor      0,70 -- Relatief     8 -- --   96,94   67,40   77,70   83,60   87,60   91,10   91,70   90,30   83,20   73,80  10

MB-VW-02 Rijroute Vrachtwagen laden/lossen, oost      1,00 -- Relatief     1 -- --  108,20   60,10   76,10   90,10   95,30  100,50  104,30  102,90   95,90   77,20   5
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Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Model: 210402 RBS LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lengte Groep

MB-VW-01           682,01 Bronnen bedrijf

MB-BB-01           274,56 Bronnen bedrijf

MB-PW-01           277,23 Bronnen bedrijf

MB-VW-02            79,99 Bronnen bedrijf
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Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Model: 210402 RBS LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Lengte BinBui Cdifuus TypeLw Hoogte DeltaL DeltaH Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Lp Totaal

UG-OD-01 Uitstraling overheaddeur, open      0,00      8,50 Eigen waarde             6,99 Ja 5 False   4,0   2,0   2,0   30,20   47,60   58,50   76,70   89,60   95,60   97,10   97,90   92,70  102,49

UG-GL-02 Uitstraling geveldelen, noord      0,00      8,50 Eigen waarde            12,36 Ja 5 False   3,0   3,0   3,0   30,20   47,60   58,50   76,70   89,60   95,60   97,10   97,90   92,70  102,49

UG-GL-03 Uitstraling geveldelen, noord      6,00      8,50 Eigen waarde             6,54 Ja 5 False   1,5   1,5   1,5   30,20   47,60   58,50   76,70   89,60   95,60   97,10   97,90   92,70  102,49

UG-GL-04 Uitstraling geveldelen, noord, nok      7,50      0,00 Eigen waarde             1,47 Ja 5 False   1,4   2,0   2,0   30,20   47,60   58,50   76,70   89,60   95,60   97,10   97,90   92,70  102,49

UG-GL-05 Uitstraling geveldelen, oost      3,00      8,50 Eigen waarde            72,30 Ja 5 False   3,0   3,0   3,0   30,20   47,60   58,50   76,70   89,60   95,60   97,10   97,90   92,70  102,49

UG-GL-06 Uitstraling geveldelen, zuid      3,00      8,50 Eigen waarde            12,38 Ja 5 False   3,0   3,0   3,0   30,20   47,60   58,50   76,70   89,60   95,60   97,10   97,90   92,70  102,49

UG-GL-07 Uitstraling geveldelen, zuid      6,00      8,50 Eigen waarde             6,55 Ja 5 False   1,5   1,5   1,5   30,20   47,60   58,50   76,70   89,60   95,60   97,10   97,90   92,70  102,49

UG-GL-08 Uitstraling geveldelen, zuid, nok      7,50      8,50 Eigen waarde             1,48 Ja 5 False   1,0   1,0   1,0   30,20   47,60   58,50   76,70   89,60   95,60   97,10   97,90   92,70  102,49

UG-GL-09 Uitstraling geveldelen, west      3,00      8,50 Eigen waarde            72,31 Ja 5 False   3,0   3,0   3,0   30,20   47,60   58,50   76,70   89,60   95,60   97,10   97,90   92,70  102,49

UG-GL-10 Uitstraling geveldelen, west, trap 2      6,00      8,50 Eigen waarde            72,27 Ja 5 False   1,5   2,0   2,0   30,20   47,60   58,50   76,70   89,60   95,60   97,10   97,90   92,70  102,49

UG-GL-11 Uitstraling geveldelen, oost, trap 2      6,00      8,50 Eigen waarde            72,20 Ja 5 False   1,5   2,0   2,0   30,20   47,60   58,50   76,70   89,60   95,60   97,10   97,90   92,70  102,49

UG-GL-12 Uitstraling geveldelen, oost, nok      7,50      8,50 Eigen waarde            72,27 Ja 5 False   1,0   3,0   3,0   30,20   47,60   58,50   76,70   89,60   95,60   97,10   97,90   92,70  102,49

UG-GL-13 Uitstraling geveldelen, west, nok      7,50      8,50 Eigen waarde            72,20 Ja 5 False   1,0   2,0   2,0   30,20   47,60   58,50   76,70   89,60   95,60   97,10   97,90   92,70  102,49
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Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Model: 210402 RBS LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

UG-OD-01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   39,67   57,07   67,97   86,17   99,07  105,07  106,57  107,37  102,17  111,96 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-02    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   39,89   52,29   58,19   70,39   78,29   79,29   84,79   85,59   80,39   89,72 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-03    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   34,12   46,52   52,42   64,62   72,52   73,52   79,02   79,82   74,62   83,95 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-04    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   27,34   39,74   45,64   57,84   65,74   66,74   72,24   73,04   67,84   77,17 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-05    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   47,56   59,96   65,86   78,06   85,96   86,96   92,46   93,26   88,06   97,39 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-06    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   39,90   52,30   58,20   70,40   78,30   79,30   84,80   85,60   80,40   89,73 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-07    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   34,12   46,52   52,42   64,62   72,52   73,52   79,02   79,82   74,62   83,95 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-08    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   25,90   38,30   44,20   56,40   64,30   65,30   70,80   71,60   66,40   75,73 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-09    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   47,56   59,96   65,86   78,06   85,96   86,96   92,46   93,26   88,06   97,39 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-10    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   44,55   56,95   62,85   75,05   82,95   83,95   89,45   90,25   85,05   94,38 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-11    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   44,55   56,95   62,85   75,05   82,95   83,95   89,45   90,25   85,05   94,38 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-12    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   42,79   55,19   61,09   73,29   81,19   82,19   87,69   88,49   83,29   92,62 Uitstraling bedrijfshal

UG-GL-13    1,00    6,00   11,00   17,00   22,00   27,00   23,00   23,00   23,00   42,79   55,19   61,09   73,29   81,19   82,19   87,69   88,49   83,29   92,62 Uitstraling bedrijfshal
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Bijlage 3:  Rekenresultaten LAr,LT 



Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Rapport: Resultatentabel
Model: 210402 RBS LAr,LT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bronnen bedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Waaldijk 3, woning (IH) 1,50 38,2 29,6 27,4 38,2 63,0

01_B Waaldijk 3, woning (IH) 5,00 39,2 31,2 29,1 39,2 63,4

02_A Waaldijk 3, woning (IH) 1,50 38,3 29,9 27,7 38,3 63,3

02_B Waaldijk 3, woning (IH) 5,00 39,3 31,7 29,4 39,4 63,8

03_A Blackwoodstraat 37, woning 1,50 27,8 23,9 20,9 30,9 59,1

03_B Blackwoodstraat 37, woning 5,00 33,0 29,4 26,8 36,8 62,5

04_A Blackwoodstraat 37, woning 1,50 37,0 27,5 24,0 37,0 62,0

04_B Blackwoodstraat 37, woning 5,00 40,9 32,6 30,4 40,9 65,4

05_A Blackwoodstraat 27, woning 1,50 24,6 20,8 18,8 28,8 56,8

05_B Blackwoodstraat 27, woning 5,00 27,4 24,1 21,1 31,1 58,5

06_A Blackwoodstraat 27, woning 1,50 24,6 14,7 14,2 24,6 52,3

06_B Blackwoodstraat 27, woning 5,00 29,4 18,2 17,1 29,4 53,7

07_A Blackwoodstraat 21, woning 1,50 24,2 19,7 17,4 27,4 55,7

07_B Blackwoodstraat 21, woning 5,00 25,2 21,5 18,9 28,9 56,3

08_A Blackwoodstraat 21, woning 1,50 28,1 20,1 20,8 30,8 53,7

08_B Blackwoodstraat 21, woning 5,00 35,0 24,6 24,0 35,0 56,0

09_A Blackwoodstraat 7, woning 1,50 28,0 19,3 18,6 28,6 54,6

09_B Blackwoodstraat 7, woning 5,00 33,7 23,2 22,5 33,7 57,2

10_A Polingstraat 2, woning 1,50 27,6 19,8 18,4 28,4 52,1

10_B Polingstraat 2, woning 5,00 32,8 22,5 19,6 32,8 56,0

11_A Polingstraat 10, woning 1,50 25,8 18,6 12,3 25,8 52,5

11_B Polingstraat 10, woning 5,00 31,0 23,5 16,2 31,0 55,9

12_A Polingstraat 26, woning 1,50 27,7 20,7 10,6 27,7 52,0

12_B Polingstraat 26, woning 5,00 22,7 15,8 12,7 22,7 51,0

13_A Polingstraat 30, woning 1,50 24,6 17,3 14,1 24,6 53,8

13_B Polingstraat 30, woning 5,00 25,6 18,5 15,2 25,6 54,0

14_A Polingstraat 34, woning 1,50 33,7 24,4 20,4 33,7 62,1

14_B Polingstraat 34, woning 5,00 39,4 28,4 23,0 39,4 65,5

15_A Brucestraat 1, woning 1,50 37,3 25,2 21,8 37,3 61,1

15_B Brucestraat 1, woning 5,00 41,1 31,9 29,3 41,1 65,6

16_A Brucestraat 1, woning 1,50 36,4 23,0 18,9 36,4 59,1

16_B Brucestraat 1, woning 5,00 40,1 28,4 26,5 40,1 62,8

17_A Brucestraat 5, woning 1,50 34,0 20,1 17,7 34,0 59,3

17_B Brucestraat 5, woning 5,00 35,4 21,5 20,7 35,4 59,5

18_A Brucestraat 9, woning 1,50 33,6 22,5 22,4 33,6 58,3

18_B Brucestraat 9, woning 5,00 36,3 25,1 25,0 36,3 59,1

19_A Brucestraat 13, woning 1,50 30,6 20,4 21,1 31,1 56,8

19_B Brucestraat 13, woning 5,00 34,6 23,7 23,8 34,6 58,2

20_A Brucestraat 15, woning 1,50 30,0 20,3 19,6 30,0 57,2

20_B Brucestraat 15, woning 5,00 34,3 24,0 23,9 34,3 58,6

21_A Brucestraat 19, woning 1,50 30,4 24,6 20,3 30,4 54,9

21_B Brucestraat 19, woning 5,00 34,0 27,2 25,0 35,0 56,1

22_A Brucestraat 23, woning 1,50 32,0 25,5 20,7 32,0 56,4

22_B Brucestraat 23, woning 5,00 34,9 28,5 23,8 34,9 57,8

23_A Brucestraat 27, woning 1,50 34,0 24,4 20,3 34,0 61,9

23_B Brucestraat 27, woning 5,00 39,8 29,6 25,0 39,8 65,8

24_A Brucestraat 27, woning 1,50 33,3 26,5 21,5 33,3 58,9

24_B Brucestraat 27, woning 5,00 37,7 31,4 26,4 37,7 62,3

25_A Polingstraat 9, woning 1,50 23,1 13,3 11,4 23,1 49,5

25_B Polingstraat 9, woning 5,00 26,7 20,1 12,2 26,7 51,4

26_A Polingstraat 17, woning 1,50 35,3 25,0 19,3 35,3 61,8

26_B Polingstraat 17, woning 5,00 37,5 28,1 20,9 37,5 63,4

27_A Polingstraat 23, woning 1,50 31,9 23,9 19,4 31,9 61,1

27_B Polingstraat 23, woning 5,00 37,0 26,3 21,2 37,0 64,2

28_A Zandpad 42, woning 1,50 18,8 11,8 6,7 18,8 47,8

28_B Zandpad 42, woning 5,00 21,0 14,5 9,8 21,0 49,9

29_A Zandpad 46, woning 1,50 20,0 10,5 6,7 20,0 45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-4-2021 12:44:36Geomilieu V4.50



Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Rapport: Resultatentabel
Model: 210402 RBS LAr,LT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bronnen bedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

29_B Zandpad 46, woning 5,00 21,7 13,8 7,9 21,7 47,3

30_A Zandpad 48, woning 1,50 30,0 19,9 14,4 30,0 58,0

30_B Zandpad 48, woning 5,00 32,1 22,0 16,5 32,1 59,0

31_A Zandpad 50, woning 1,50 31,1 21,2 18,3 31,1 59,7

31_B Zandpad 50, woning 5,00 34,2 22,6 20,1 34,2 62,0

32_A Zandpad 50, woning 1,50 30,5 21,4 19,4 30,5 60,4

32_B Zandpad 50, woning 5,00 33,3 23,9 22,0 33,3 62,6

33_A Zandpad 29, woning 1,50 31,8 20,6 18,5 31,8 61,3

33_B Zandpad 29, woning 5,00 34,0 23,7 21,6 34,0 62,2

34_A Waalstraat 10, woning 1,50 19,1 9,5 9,4 19,4 47,4

34_B Waalstraat 10, woning 5,00 21,9 13,4 13,4 23,4 50,0

35_A Waalstraat 14, woning 1,50 22,4 14,6 13,8 23,8 52,7

35_B Waalstraat 14, woning 5,00 24,9 17,4 16,1 26,1 54,2

36_A Waaldijk 15, woning 1,50 25,1 15,7 16,9 26,9 54,8

36_B Waaldijk 15, woning 5,00 29,8 21,8 25,1 35,1 58,9

37_A Waaldijk 15, woning 1,50 28,5 20,8 23,7 33,7 58,6

37_B Waaldijk 15, woning 5,00 30,1 22,1 25,1 35,1 59,0

38_A Waaldijk 16, woning 1,50 28,1 20,6 23,2 33,2 58,1

38_B Waaldijk 16, woning 5,00 29,5 21,8 24,6 34,6 58,4

39_A Waaldijk 17, woning 1,50 27,6 20,2 22,8 32,8 57,6

39_B Waaldijk 17, woning 5,00 29,2 21,4 24,2 34,2 58,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-4-2021 12:44:36Geomilieu V4.50



Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Rapport: Resultatentabel
Model: 210402 RBS LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - Brucestraat 1, woning
Groep: Bronnen bedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

15_B Brucestraat 1, woning 5,00 41,1 31,9 29,3 41,1 65,6

UG-OD-01 Uitstraling overheaddeur, open 0,00 38,3 -- -- 38,3 46,5

MB-VW-01 Rijroute Vrachtwagen laden/lossen 1,00 31,1 29,9 26,9 36,9 62,8

PB-VW-17 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen west 1,50 -- -- 25,1 35,1 40,4

PB-VW-15 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen noord 1,50 28,8 27,6 -- 32,6 38,8

PB-VW-18 Heftruck laden/lossen loods oost 1,50 30,0 -- -- 30,0 48,4

PB-AG-04 Diesel aggregaat t.b.v. pneumatiek 1,50 28,5 -- -- 28,5 40,1

PB-DE-02 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel 0,50 27,4 -- -- 27,4 44,3

PB-DE-03 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel 0,50 26,9 -- -- 26,9 43,9

PB-VW-16 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen loods 1,50 -- -- 16,9 26,9 31,2

PB-DE-01 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel 0,50 26,4 -- -- 26,4 43,2

UG-GL-05 Uitstraling geveldelen, oost 3,00 22,6 -- -- 22,6 30,8

MB-VW-02 Rijroute Vrachtwagen laden/lossen, oost 1,00 22,5 -- -- 22,5 60,7

UG-GL-11 Uitstraling geveldelen, oost, trap 2 6,00 21,6 -- -- 21,6 29,5

UG-GL-12 Uitstraling geveldelen, oost, nok 7,50 20,3 -- -- 20,3 28,1

PB-ZC-19 Heftruck laden/lossen Interpomp B.V 1,50 19,7 -- -- 19,7 39,9

MB-PW-01 Rijroute personenwagens personeel Key-Factor 0,70 18,0 -- -- 18,0 50,0

MB-BB-01 Rijroute bestelwagens handmatig laden/lossen 1,00 15,4 -- -- 15,4 53,0

UG-GL-03 Uitstraling geveldelen, noord 6,00 14,9 -- -- 14,9 22,6

PB-HT-06 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 14,6 -- -- 14,6 30,9

PB-HT-14 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 14,0 -- -- 14,0 31,5

PB-HT-12 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 13,3 -- -- 13,3 30,3

PB-HT-13 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 13,2 -- -- 13,2 30,0

PB-HT-05 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 12,4 -- -- 12,4 28,2

PB-HT-10 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 10,0 -- -- 10,0 27,3

UG-GL-09 Uitstraling geveldelen, west 3,00 6,7 -- -- 6,7 15,4

UG-GL-13 Uitstraling geveldelen, west, nok 7,50 5,3 -- -- 5,3 13,2

PB-HT-11 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 5,1 -- -- 5,1 22,1

UG-GL-10 Uitstraling geveldelen, west, trap 2 6,00 4,4 -- -- 4,4 12,4

PB-HT-09 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 3,9 -- -- 3,9 21,2

PB-HT-07 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 3,7 -- -- 3,7 20,4

UG-GL-02 Uitstraling geveldelen, noord 0,00 2,8 -- -- 2,8 12,3

PB-HT-08 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 2,6 -- -- 2,6 19,7

UG-GL-06 Uitstraling geveldelen, zuid 3,00 -5,3 -- -- -5,3 4,4

UG-GL-07 Uitstraling geveldelen, zuid 6,00 -7,6 -- -- -7,6 1,4

UG-GL-04 Uitstraling geveldelen, noord, nok 7,50 -11,6 -- -- -11,6 -3,8

UG-GL-08 Uitstraling geveldelen, zuid, nok 7,50 -12,3 -- -- -12,3 -3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-4-2021 12:45:21Geomilieu V4.50



Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Rapport: Resultatentabel
Model: 210402 RBS LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Blackwoodstraat 37, woning
Groep: Bronnen bedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

04_B Blackwoodstraat 37, woning 5,00 40,9 32,6 30,4 40,9 65,4

MB-VW-01 Rijroute Vrachtwagen laden/lossen 1,00 32,4 31,2 28,1 38,1 63,8

PB-VW-17 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen west 1,50 -- -- 25,8 35,8 41,2

UG-OD-01 Uitstraling overheaddeur, open 0,00 35,7 -- -- 35,7 44,8

PB-AG-04 Diesel aggregaat t.b.v. pneumatiek 1,50 32,7 -- -- 32,7 44,6

PB-VW-15 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen noord 1,50 28,5 27,3 -- 32,3 38,9

PB-DE-01 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel 0,50 31,6 -- -- 31,6 48,6

PB-VW-18 Heftruck laden/lossen loods oost 1,50 29,0 -- -- 29,0 48,2

PB-VW-16 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen loods 1,50 -- -- 18,3 28,3 33,1

PB-DE-02 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel 0,50 28,0 -- -- 28,0 45,0

PB-DE-03 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel 0,50 27,5 -- -- 27,5 44,7

PB-ZC-19 Heftruck laden/lossen Interpomp B.V 1,50 20,6 -- -- 20,6 41,2

UG-GL-05 Uitstraling geveldelen, oost 3,00 19,8 -- -- 19,8 29,0

UG-GL-11 Uitstraling geveldelen, oost, trap 2 6,00 19,3 -- -- 19,3 27,7

MB-PW-01 Rijroute personenwagens personeel Key-Factor 0,70 18,9 -- -- 18,9 50,6

UG-GL-12 Uitstraling geveldelen, oost, nok 7,50 18,3 -- -- 18,3 26,5

MB-VW-02 Rijroute Vrachtwagen laden/lossen, oost 1,00 17,4 -- -- 17,4 56,4

MB-BB-01 Rijroute bestelwagens handmatig laden/lossen 1,00 16,7 -- -- 16,7 53,9

PB-HT-12 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 15,5 -- -- 15,5 32,8

PB-HT-10 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 15,2 -- -- 15,2 32,7

PB-HT-14 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 14,1 -- -- 14,1 31,7

PB-HT-13 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 13,8 -- -- 13,8 30,9

UG-GL-03 Uitstraling geveldelen, noord 6,00 12,9 -- -- 12,9 20,7

PB-HT-05 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 11,6 -- -- 11,6 28,0

PB-HT-06 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 11,0 -- -- 11,0 27,7

PB-HT-11 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 8,2 -- -- 8,2 25,5

UG-GL-09 Uitstraling geveldelen, west 3,00 5,0 -- -- 5,0 14,3

PB-HT-07 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 3,8 -- -- 3,8 20,9

UG-GL-13 Uitstraling geveldelen, west, nok 7,50 3,7 -- -- 3,7 11,8

PB-HT-09 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 3,6 -- -- 3,6 21,2

UG-GL-10 Uitstraling geveldelen, west, trap 2 6,00 2,8 -- -- 2,8 11,3

PB-HT-08 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 2,0 -- -- 2,0 19,5

UG-GL-02 Uitstraling geveldelen, noord 0,00 1,1 -- -- 1,1 11,2

UG-GL-06 Uitstraling geveldelen, zuid 3,00 -7,5 -- -- -7,5 2,7

UG-GL-07 Uitstraling geveldelen, zuid 6,00 -10,5 -- -- -10,5 -1,0

UG-GL-04 Uitstraling geveldelen, noord, nok 7,50 -13,2 -- -- -13,2 -5,5

UG-GL-08 Uitstraling geveldelen, zuid, nok 7,50 -15,0 -- -- -15,0 -5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-4-2021 12:45:21Geomilieu V4.50
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Bijlage 4:  Rekenresultaten LAmax 



Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Rapport: Resultatentabel
Model: 210402 RBS LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Waaldijk 3, woning (IH) 1,50 59,7 52,9 52,9

01_B Waaldijk 3, woning (IH) 5,00 60,4 55,6 55,6

02_A Waaldijk 3, woning (IH) 1,50 60,0 53,7 53,7

02_B Waaldijk 3, woning (IH) 5,00 60,7 56,6 56,6

03_A Blackwoodstraat 37, woning 1,50 56,4 56,4 56,4

03_B Blackwoodstraat 37, woning 5,00 59,4 59,4 59,4

04_A Blackwoodstraat 37, woning 1,50 56,4 56,4 56,4

04_B Blackwoodstraat 37, woning 5,00 60,4 59,4 59,4

05_A Blackwoodstraat 27, woning 1,50 52,0 52,0 52,0

05_B Blackwoodstraat 27, woning 5,00 53,4 53,4 53,4

06_A Blackwoodstraat 27, woning 1,50 43,6 42,0 42,0

06_B Blackwoodstraat 27, woning 5,00 47,9 47,1 47,1

07_A Blackwoodstraat 21, woning 1,50 49,5 49,5 49,5

07_B Blackwoodstraat 21, woning 5,00 50,1 50,1 50,1

08_A Blackwoodstraat 21, woning 1,50 50,4 48,4 48,4

08_B Blackwoodstraat 21, woning 5,00 55,9 48,1 48,1

09_A Blackwoodstraat 7, woning 1,50 49,7 45,2 45,2

09_B Blackwoodstraat 7, woning 5,00 57,2 45,0 46,3

10_A Polingstraat 2, woning 1,50 49,3 41,2 42,4

10_B Polingstraat 2, woning 5,00 56,1 44,3 44,3

11_A Polingstraat 10, woning 1,50 47,8 39,7 38,4

11_B Polingstraat 10, woning 5,00 52,9 44,7 44,3

12_A Polingstraat 26, woning 1,50 51,5 42,7 38,1

12_B Polingstraat 26, woning 5,00 43,5 42,2 42,2

13_A Polingstraat 30, woning 1,50 46,0 46,0 46,0

13_B Polingstraat 30, woning 5,00 46,3 46,3 46,3

14_A Polingstraat 34, woning 1,50 59,8 48,9 48,9

14_B Polingstraat 34, woning 5,00 63,2 51,5 51,5

15_A Brucestraat 1, woning 1,50 56,0 53,5 53,5

15_B Brucestraat 1, woning 5,00 58,6 56,2 56,2

16_A Brucestraat 1, woning 1,50 55,2 43,7 41,3

16_B Brucestraat 1, woning 5,00 58,5 49,3 49,9

17_A Brucestraat 5, woning 1,50 52,5 47,8 47,8

17_B Brucestraat 5, woning 5,00 54,3 45,2 45,2

18_A Brucestraat 9, woning 1,50 50,9 43,5 45,8

18_B Brucestraat 9, woning 5,00 56,3 46,4 48,8

19_A Brucestraat 13, woning 1,50 50,8 43,5 44,6

19_B Brucestraat 13, woning 5,00 55,0 45,3 47,6

20_A Brucestraat 15, woning 1,50 49,3 45,8 45,8

20_B Brucestraat 15, woning 5,00 55,2 46,7 47,6

21_A Brucestraat 19, woning 1,50 51,8 47,0 47,0

21_B Brucestraat 19, woning 5,00 55,4 48,5 49,1

22_A Brucestraat 23, woning 1,50 52,4 47,0 47,0

22_B Brucestraat 23, woning 5,00 55,6 49,8 49,8

23_A Brucestraat 27, woning 1,50 59,5 49,7 49,7

23_B Brucestraat 27, woning 5,00 63,1 53,4 53,4

24_A Brucestraat 27, woning 1,50 52,8 52,8 52,8

24_B Brucestraat 27, woning 5,00 56,7 53,6 53,6

25_A Polingstraat 9, woning 1,50 46,1 33,2 33,0

25_B Polingstraat 9, woning 5,00 49,0 42,1 36,3

26_A Polingstraat 17, woning 1,50 57,3 48,9 48,9

26_B Polingstraat 17, woning 5,00 59,6 49,8 49,3

27_A Polingstraat 23, woning 1,50 57,2 47,1 47,1

27_B Polingstraat 23, woning 5,00 61,5 49,1 49,1

28_A Zandpad 42, woning 1,50 44,6 35,7 35,7

28_B Zandpad 42, woning 5,00 46,7 40,8 40,8

29_A Zandpad 46, woning 1,50 42,4 32,1 32,1

29_B Zandpad 46, woning 5,00 42,1 35,3 33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-4-2021 12:47:58Geomilieu V4.50



Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Rapport: Resultatentabel
Model: 210402 RBS LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

30_A Zandpad 48, woning 1,50 52,2 41,4 37,7

30_B Zandpad 48, woning 5,00 54,6 43,9 39,0

31_A Zandpad 50, woning 1,50 54,8 45,6 45,6

31_B Zandpad 50, woning 5,00 57,7 47,0 47,0

32_A Zandpad 50, woning 1,50 56,0 47,5 47,5

32_B Zandpad 50, woning 5,00 59,1 50,4 50,4

33_A Zandpad 29, woning 1,50 55,1 45,5 45,5

33_B Zandpad 29, woning 5,00 57,2 50,2 50,2

34_A Waalstraat 10, woning 1,50 41,1 35,5 35,5

34_B Waalstraat 10, woning 5,00 44,4 43,2 43,2

35_A Waalstraat 14, woning 1,50 46,2 42,4 42,4

35_B Waalstraat 14, woning 5,00 48,0 45,0 45,0

36_A Waaldijk 15, woning 1,50 47,0 40,8 40,8

36_B Waaldijk 15, woning 5,00 50,2 48,1 48,7

37_A Waaldijk 15, woning 1,50 48,7 46,6 46,8

37_B Waaldijk 15, woning 5,00 49,9 48,1 48,7

38_A Waaldijk 16, woning 1,50 48,6 45,9 46,3

38_B Waaldijk 16, woning 5,00 50,1 47,3 48,1

39_A Waaldijk 17, woning 1,50 47,4 45,4 45,8

39_B Waaldijk 17, woning 5,00 50,9 46,8 47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-4-2021 12:47:58Geomilieu V4.50



Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Rapport: Resultatentabel
Model: 210402 RBS LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Blackwoodstraat 37, woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

04_B Blackwoodstraat 37, woning 5,00 60,4 59,4 59,4

PB-DE-01 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel 0,50 60,4 -- --

MB-VW-01 Rijroute Vrachtwagen laden/lossen 1,00 59,4 59,4 59,4

PB-DE-02 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel 0,50 57,3 -- --

PB-DE-03 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel 0,50 56,6 -- --

UG-OD-01 Uitstraling overheaddeur, open 0,00 56,2 -- --

PB-VW-18 Heftruck laden/lossen loods oost 1,50 53,9 -- --

PB-ZC-19 Heftruck laden/lossen Interpomp B.V 1,50 53,8 -- --

MB-VW-02 Rijroute Vrachtwagen laden/lossen, oost 1,00 53,4 -- --

PB-VW-15 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen noord 1,50 49,2 49,2 --

PB-HT-12 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 47,8 -- --

MB-BB-01 Rijroute bestelwagens handmatig laden/lossen 1,00 47,8 -- --

PB-HT-10 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 47,6 -- --

MB-PW-01 Rijroute personenwagens personeel Key-Factor 0,70 47,5 -- --

PB-HT-14 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 46,3 -- --

PB-HT-13 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 45,8 -- --

PB-AG-04 Diesel aggregaat t.b.v. pneumatiek 1,50 43,6 -- --

PB-HT-06 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 42,1 -- --

PB-HT-05 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 42,0 -- --

UG-GL-05 Uitstraling geveldelen, oost 3,00 40,1 -- --

UG-GL-11 Uitstraling geveldelen, oost, trap 2 6,00 39,7 -- --

UG-GL-12 Uitstraling geveldelen, oost, nok 7,50 38,6 -- --

PB-HT-11 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 38,6 -- --

PB-HT-07 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 33,8 -- --

PB-HT-09 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 33,7 -- --

UG-GL-03 Uitstraling geveldelen, noord 6,00 33,3 -- --

PB-HT-08 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 31,9 -- --

UG-GL-09 Uitstraling geveldelen, west 3,00 25,8 -- --

UG-GL-13 Uitstraling geveldelen, west, nok 7,50 24,9 -- --

UG-GL-10 Uitstraling geveldelen, west, trap 2 6,00 23,8 -- --

UG-GL-02 Uitstraling geveldelen, noord 0,00 22,1 -- --

UG-GL-06 Uitstraling geveldelen, zuid 3,00 13,2 -- --

UG-GL-07 Uitstraling geveldelen, zuid 6,00 10,6 -- --

UG-GL-04 Uitstraling geveldelen, noord, nok 7,50 7,8 -- --

UG-GL-08 Uitstraling geveldelen, zuid, nok 7,50 6,4 -- --

PB-VW-16 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen loods 1,50 -- -- 43,9

PB-VW-17 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen west 1,50 -- -- 50,4

LAmax (hoofdgroep) 60,4 59,4 59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-4-2021 12:48:26Geomilieu V4.50



Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Rapport: Resultatentabel
Model: 210402 RBS LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Waaldijk 3, woning (IH)
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02_B Waaldijk 3, woning (IH) 5,00 60,7 56,6 56,6

PB-DE-01 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel 0,50 60,7 -- --

PB-DE-02 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel 0,50 60,6 -- --

PB-DE-03 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel 0,50 60,1 -- --

MB-VW-01 Rijroute Vrachtwagen laden/lossen 1,00 56,6 56,6 56,6

PB-ZC-19 Heftruck laden/lossen Interpomp B.V 1,50 55,2 -- --

PB-VW-15 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen noord 1,50 50,7 50,7 --

UG-OD-01 Uitstraling overheaddeur, open 0,00 50,0 -- --

PB-HT-06 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 46,3 -- --

MB-VW-02 Rijroute Vrachtwagen laden/lossen, oost 1,00 45,8 -- --

MB-BB-01 Rijroute bestelwagens handmatig laden/lossen 1,00 45,2 -- --

MB-PW-01 Rijroute personenwagens personeel Key-Factor 0,70 44,9 -- --

PB-HT-07 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 44,8 -- --

PB-HT-13 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 44,8 -- --

PB-HT-11 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 44,5 -- --

PB-HT-12 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 44,3 -- --

PB-VW-18 Heftruck laden/lossen loods oost 1,50 44,1 -- --

PB-HT-10 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 43,8 -- --

PB-HT-08 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 43,5 -- --

PB-HT-14 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 43,4 -- --

PB-HT-09 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 43,3 -- --

PB-HT-05 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 42,7 -- --

PB-AG-04 Diesel aggregaat t.b.v. pneumatiek 1,50 39,6 -- --

UG-GL-05 Uitstraling geveldelen, oost 3,00 34,8 -- --

UG-GL-11 Uitstraling geveldelen, oost, trap 2 6,00 33,6 -- --

UG-GL-12 Uitstraling geveldelen, oost, nok 7,50 32,1 -- --

UG-GL-02 Uitstraling geveldelen, noord 0,00 25,9 -- --

UG-GL-03 Uitstraling geveldelen, noord 6,00 25,3 -- --

UG-GL-09 Uitstraling geveldelen, west 3,00 24,1 -- --

UG-GL-10 Uitstraling geveldelen, west, trap 2 6,00 23,7 -- --

UG-GL-13 Uitstraling geveldelen, west, nok 7,50 23,4 -- --

UG-GL-06 Uitstraling geveldelen, zuid 3,00 9,9 -- --

UG-GL-07 Uitstraling geveldelen, zuid 6,00 5,6 -- --

UG-GL-04 Uitstraling geveldelen, noord, nok 7,50 5,4 -- --

UG-GL-08 Uitstraling geveldelen, zuid, nok 7,50 1,0 -- --

PB-VW-16 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen loods 1,50 -- -- 50,0

PB-VW-17 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen west 1,50 -- -- 47,5

LAmax (hoofdgroep) 60,7 56,6 56,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-4-2021 12:48:26Geomilieu V4.50



Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Rapport: Resultatentabel
Model: 210402 RBS LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_B - Brucestraat 1, woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

15_B Brucestraat 1, woning 5,00 58,6 56,2 56,2

UG-OD-01 Uitstraling overheaddeur, open 0,00 58,6 -- --

MB-VW-02 Rijroute Vrachtwagen laden/lossen, oost 1,00 58,1 -- --

PB-DE-02 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel 0,50 56,9 -- --

MB-VW-01 Rijroute Vrachtwagen laden/lossen 1,00 56,2 56,2 56,2

PB-DE-03 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel 0,50 56,1 -- --

PB-DE-01 Demontage 12 m vangrails met luchtsleutel 0,50 55,4 -- --

PB-VW-18 Heftruck laden/lossen loods oost 1,50 54,9 -- --

PB-ZC-19 Heftruck laden/lossen Interpomp B.V 1,50 52,8 -- --

PB-VW-15 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen noord 1,50 49,6 49,6 --

PB-HT-14 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 46,2 -- --

PB-HT-06 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 45,5 -- --

PB-HT-13 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 44,8 -- --

PB-HT-12 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 44,8 -- --

MB-PW-01 Rijroute personenwagens personeel Key-Factor 0,70 44,3 -- --

MB-BB-01 Rijroute bestelwagens handmatig laden/lossen 1,00 44,3 -- --

UG-GL-05 Uitstraling geveldelen, oost 3,00 42,8 -- --

PB-HT-05 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 42,7 -- --

UG-GL-11 Uitstraling geveldelen, oost, trap 2 6,00 42,1 -- --

PB-HT-10 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 40,6 -- --

UG-GL-12 Uitstraling geveldelen, oost, nok 7,50 40,5 -- --

PB-AG-04 Diesel aggregaat t.b.v. pneumatiek 1,50 39,5 -- --

UG-GL-03 Uitstraling geveldelen, noord 6,00 35,3 -- --

PB-HT-11 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 35,2 -- --

PB-HT-09 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 33,8 -- --

PB-HT-07 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 33,8 -- --

PB-HT-08 Diesel heftruck (Manitoe MI35D) 1,50 32,5 -- --

UG-GL-09 Uitstraling geveldelen, west 3,00 27,5 -- --

UG-GL-13 Uitstraling geveldelen, west, nok 7,50 26,5 -- --

UG-GL-10 Uitstraling geveldelen, west, trap 2 6,00 25,4 -- --

UG-GL-02 Uitstraling geveldelen, noord 0,00 23,8 -- --

UG-GL-06 Uitstraling geveldelen, zuid 3,00 15,4 -- --

UG-GL-07 Uitstraling geveldelen, zuid 6,00 13,5 -- --

UG-GL-04 Uitstraling geveldelen, noord, nok 7,50 9,3 -- --

UG-GL-08 Uitstraling geveldelen, zuid, nok 7,50 9,0 -- --

PB-VW-16 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen loods 1,50 -- -- 42,5

PB-VW-17 Vrachtwagenmotor tijdens laden/lossen west 1,50 -- -- 49,8

LAmax (hoofdgroep) 58,6 56,2 56,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-4-2021 12:48:26Geomilieu V4.50
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Bijlage 5:  Rekenresultaten indirecte hinder 



Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Rapport: Resultatentabel
Model: 210402 RBS LAr,LT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Waaldijk 3, woning (IH) 1,50 41,0 36,0 33,2 43,2 75,0

01_B Waaldijk 3, woning (IH) 5,00 41,8 37,0 34,3 44,3 75,3

02_A Waaldijk 3, woning (IH) 1,50 39,6 33,4 30,8 40,8 71,7

02_B Waaldijk 3, woning (IH) 5,00 40,7 35,0 32,3 42,3 72,4

03_A Blackwoodstraat 37, woning 1,50 30,5 27,2 24,2 34,2 67,5

03_B Blackwoodstraat 37, woning 5,00 34,8 31,4 28,7 38,7 68,4

04_A Blackwoodstraat 37, woning 1,50 37,8 30,4 27,2 37,8 70,3

04_B Blackwoodstraat 37, woning 5,00 41,5 34,5 32,0 42,0 71,2

05_A Blackwoodstraat 27, woning 1,50 26,7 23,4 20,9 30,9 63,9

05_B Blackwoodstraat 27, woning 5,00 29,1 25,9 23,0 33,0 64,2

06_A Blackwoodstraat 27, woning 1,50 25,5 18,1 16,4 26,4 59,5

06_B Blackwoodstraat 27, woning 5,00 29,9 20,6 18,8 29,9 60,0

07_A Blackwoodstraat 21, woning 1,50 25,7 21,9 19,3 29,3 62,2

07_B Blackwoodstraat 21, woning 5,00 26,7 23,3 20,6 30,6 62,1

08_A Blackwoodstraat 21, woning 1,50 28,4 21,1 21,2 31,2 59,1

08_B Blackwoodstraat 21, woning 5,00 35,1 25,2 24,4 35,1 60,6

09_A Blackwoodstraat 7, woning 1,50 28,2 20,2 19,1 29,1 58,7

09_B Blackwoodstraat 7, woning 5,00 33,9 24,2 23,1 33,9 61,7

10_A Polingstraat 2, woning 1,50 27,9 20,7 19,0 29,0 58,2

10_B Polingstraat 2, woning 5,00 33,0 23,5 20,5 33,0 61,0

11_A Polingstraat 10, woning 1,50 26,0 19,3 13,7 26,0 56,8

11_B Polingstraat 10, woning 5,00 31,3 24,3 18,0 31,3 60,8

12_A Polingstraat 26, woning 1,50 28,1 21,6 14,0 28,1 58,8

12_B Polingstraat 26, woning 5,00 24,4 19,3 16,3 26,3 59,8

13_A Polingstraat 30, woning 1,50 26,7 21,7 18,7 28,7 63,2

13_B Polingstraat 30, woning 5,00 28,0 23,2 20,0 30,0 63,0

14_A Polingstraat 34, woning 1,50 35,7 29,9 26,6 36,6 71,2

14_B Polingstraat 34, woning 5,00 40,5 32,8 29,1 40,5 71,9

15_A Brucestraat 1, woning 1,50 38,3 30,1 27,0 38,3 71,0

15_B Brucestraat 1, woning 5,00 41,8 34,4 31,6 41,8 71,9

16_A Brucestraat 1, woning 1,50 37,1 27,6 24,2 37,1 68,6

16_B Brucestraat 1, woning 5,00 40,6 31,2 28,8 40,6 69,2

17_A Brucestraat 5, woning 1,50 34,3 22,9 20,2 34,3 64,3

17_B Brucestraat 5, woning 5,00 35,6 24,1 22,4 35,6 64,0

18_A Brucestraat 9, woning 1,50 33,8 23,5 23,0 33,8 62,3

18_B Brucestraat 9, woning 5,00 36,4 26,1 25,5 36,4 63,3

19_A Brucestraat 13, woning 1,50 30,9 21,6 21,7 31,7 61,0

19_B Brucestraat 13, woning 5,00 34,8 24,8 24,4 34,8 62,6

20_A Brucestraat 15, woning 1,50 30,2 21,5 20,3 30,3 61,1

20_B Brucestraat 15, woning 5,00 34,6 25,1 24,5 34,6 62,8

21_A Brucestraat 19, woning 1,50 30,8 25,2 21,1 31,1 61,0

21_B Brucestraat 19, woning 5,00 34,2 27,7 25,5 35,5 61,7

22_A Brucestraat 23, woning 1,50 32,4 26,4 22,0 32,4 63,4

22_B Brucestraat 23, woning 5,00 35,2 29,2 24,7 35,2 63,5

23_A Brucestraat 27, woning 1,50 35,8 29,9 26,6 36,6 71,2

23_B Brucestraat 27, woning 5,00 40,7 33,3 29,6 40,7 72,0

24_A Brucestraat 27, woning 1,50 34,5 29,2 25,2 35,2 68,6

24_B Brucestraat 27, woning 5,00 38,5 33,0 28,8 38,8 69,1

25_A Polingstraat 9, woning 1,50 24,8 18,6 15,9 25,9 60,5

25_B Polingstraat 9, woning 5,00 28,0 22,8 17,8 28,0 61,3

26_A Polingstraat 17, woning 1,50 35,7 27,1 22,7 35,7 67,3

26_B Polingstraat 17, woning 5,00 38,0 29,9 24,6 38,0 67,9

27_A Polingstraat 23, woning 1,50 34,7 29,8 26,5 36,5 70,9

27_B Polingstraat 23, woning 5,00 38,7 32,5 29,0 39,0 71,8

28_A Zandpad 42, woning 1,50 19,7 13,8 9,6 19,7 54,4

28_B Zandpad 42, woning 5,00 22,5 17,3 13,5 23,5 57,6

29_A Zandpad 46, woning 1,50 22,9 17,9 14,8 24,8 60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-4-2021 12:46:22Geomilieu V4.50



Aveco de BondtWaaldijk 4 te Opijnen
17.2754

Rapport: Resultatentabel
Model: 210402 RBS LAr,LT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

29_B Zandpad 46, woning 5,00 25,1 20,7 17,2 27,2 61,0

30_A Zandpad 48, woning 1,50 31,1 24,1 20,2 31,1 65,6

30_B Zandpad 48, woning 5,00 33,4 26,6 22,9 33,4 66,4

31_A Zandpad 50, woning 1,50 33,2 27,5 24,5 34,5 68,7

31_B Zandpad 50, woning 5,00 36,1 29,7 26,8 36,8 69,4

32_A Zandpad 50, woning 1,50 34,7 30,3 27,5 37,5 71,3

32_B Zandpad 50, woning 5,00 37,0 32,4 29,5 39,5 72,0

33_A Zandpad 29, woning 1,50 41,1 37,9 34,9 44,9 77,6

33_B Zandpad 29, woning 5,00 42,0 38,6 35,6 45,6 77,9

34_A Waalstraat 10, woning 1,50 24,3 20,2 17,5 27,5 62,9

34_B Waalstraat 10, woning 5,00 26,9 22,9 20,4 30,4 63,6

35_A Waalstraat 14, woning 1,50 25,9 21,4 19,0 29,0 63,7

35_B Waalstraat 14, woning 5,00 28,3 24,0 21,4 31,4 64,4

36_A Waaldijk 15, woning 1,50 35,0 31,9 29,0 39,0 71,9

36_B Waaldijk 15, woning 5,00 37,1 33,8 31,6 41,6 73,2

37_A Waaldijk 15, woning 1,50 40,3 37,3 34,6 44,6 76,9

37_B Waaldijk 15, woning 5,00 40,8 37,7 35,1 45,1 77,0

38_A Waaldijk 16, woning 1,50 40,6 37,7 34,9 44,9 77,2

38_B Waaldijk 16, woning 5,00 41,0 38,1 35,4 45,4 77,3

39_A Waaldijk 17, woning 1,50 39,8 36,9 34,1 44,1 76,4

39_B Waaldijk 17, woning 5,00 40,3 37,4 34,6 44,6 76,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-4-2021 12:46:22Geomilieu V4.50
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Bijlage 2  Quickscan natuurtoets 
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Aanleiding en doelstelling  

Op het terrein van de oude steenfabriek aan de Waaldijk 4 en 5 in Opijnen is het bedrijf van de 

Gebr. Van Kessel gevestigd. In de huidige situatie past niet alle bedrijvigheid op het perceel binnen 

het vigerende bestemmingsplan. Aveco de Bondt begeleidt de ruimtelijke procedure rondom het 

legaliseren van de bedrijvigheid op dit perceel.  

 

Het natuurbeschermingsrecht verplicht vooraf te toetsen of activiteiten (kunnen) conflicteren met 

beschermde natuurwaarden. In deze natuurtoets zijn de effecten van het voornemen getoetst aan 

de beschermingskaders van de Wet natuurbescherming en het Natuurnetwerk Nederland.  

Soortbescherming 

• In het plangebied zijn geen beschermde planten aangetroffen en te verwachten. Wel zijn exoten 

als Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien en bamboe sp. aangetroffen. 

• In de woning zijn twee dode vleermuizen aangetroffen. De woning en een van de bedrijfsgebou-

wen zijn geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen door gaten en kieren in onder andere het 

metselwerk en kapotte dakdelen, die toegang tot verblijfplaatsen kunnen bieden. In twee bomen 

nabij de bedrijfswoning zijn voor vleermuizen geschikte spleten en gaten gevonden die kunnen 

dienen als (toegang tot) een verblijfplaats. Als gevolg van de bestemmingsplanwijziging worden 

activiteiten mogelijk gemaakt die kunnen leiden tot het kappen van de twee bomen.  

• In het plangebied zijn verspreid ruigte, bosjes en ruimten onder bouwmaterialen aangetroffen die 

geschikt zijn als verblijfplaats van kleine marterachtigen.  

• In en rondom het plangebied zijn geen nesten van vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen 

bekend en aangetroffen. Tijdens het veldonderzoek zijn wel braakballen en uitwerpselen op de 

zolder van de bedrijfswoning aangetroffen, van vermoedelijk een kerkuil. Werkzaamheden aan 

bebouwing worden door het plan niet mogelijk gemaakt. Door de bestemmingswijziging worden 

geen activiteiten mogelijk gemaakt die leiden tot verlies of verstoring van nestlocaties van vogels 

met jaarrond beschermde nesten.  

• Gedurende de broedperiode zijn diverse algemene vogels broedend te verwachten in en in de di-

recte omgeving van het plangebied. Voor alle inheemse vogelsoorten geldt een verbod op hande-

lingen die soorten, nesten, eieren of vaste rust- of verblijfplaatsen beschadigen of verstoren.  

• Teunisbloempijlstaart is bekend in de omgeving van het plangebied. In het Door de bestemmings-

wijziging worden activiteiten mogelijk gemaakt die mogelijk leiden tot het verlies van voortplan-

tingslocaties van teunisbloempijlstaart.  

• Overige beschermde soorten worden niet verwacht in het plangebied. De Wnb vormt - ten aan-

zien van deze soorten - geen belemmering voor wijziging van het bestemmingsplan. 
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• In het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen en overwinteringsplaatsen van een aantal algemeen 

voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten en amfibieën te verwachten. Bij de projecten die 

volgen uit het nieuwe bestemmingsplan kunnen enkele verblijfplaatsen en/of exemplaren van 

deze soorten geschaad worden. In voorliggende situatie geldt voor deze soorten een vrijstelling 

van de verbodsartikelen uit de Wnb, waardoor de Wnb geen belemmering voor wijziging van het 

bestemmingsplan vormt.  

Gebiedsbescherming 

Een klein deel van het plangebied ligt binnen de begrenzing van Natura 2000-gebied Rijntakken. Dit 

gedeelte is echter tekstueel geëxclaveerd in het aanwijzingsbesluit. Directe negatieve effecten, als 

gevolg van bijvoorbeeld oppervlakteverlies en betreding, zijn dan ook op voorhand uitgesloten. Indi-

recte (uitstralende) effecten door verstoring door geluid, licht en visuele verstoring kunnen gezien 

de afstand tot het Natura 2000-gebied niet op voorhand worden uitgesloten. Door de inzet van mo-

biele werktuigen en aanwezigheid van mensen kunnen effecten optreden als gevolg van verstoring 

door geluid en licht, visuele verstoring en verzuring en vermesting (stikstofdepositie).  

 

Uit de effectbeoordeling in hoofdstuk 4 blijkt dat negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen 

van het Natura 2000-gebied Rijntakken door verstoring door licht, geluid en optische verstoring zijn 

uitgesloten. Uit de stikstofberekening blijkt dat sprake is van een toename in stikstofdepositie op 

stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebied Rijntakken. Negatieve effecten op de in-

standhoudingsdoelen als gevolg van verzuring en vermesting zijn op voorhand niet uit te sluiten. Er 

is sprake van stikstofdepositie van maximaal 8,44 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige habitattypen 

en leefgebieden van soorten binnen Natura 2000-gebied Rijntakken (zie AERIUS-berekening met 

kenmerk RVjLvQ8sNq8E, 3 december 2020).  

Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied overlapt voor een deel met het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene ontwik-

kelingszone (GO) en valt binnen deelgebied 179 Waaluiterwaarden Tiel – Waardenburg. Het plange-

bied overlapt voor circa 4.000 m2 met het GNN en 280 m2 met de GO. Voor het Gelders Natuurnet-

werk zijn diverse kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen opgesteld. Enkele van deze kernkwalitei-

ten en ontwikkelingsdoelen kunnen van toepassing zijn op het plangebied. Voor de GO in Waaluiter-

waarden Tiel- Waardenburg zijn geen ontwikkelingsdoelen opgesteld. Hiervoor geldt dat er ruimte 

is voor economische ontwikkeling in combinatie met versterking van de ecologische samenhang.  

Houtopstanden 

Het plangebied ligt buiten de begrenzing bebouwde kom houtopstanden, zodat bescherming in het 

kader van de Wet natuurbescherming geldt. De bomen in het plangebied maken onderdeel uit van 

een bos dat voldoet aan de criteria voor een ‘houtopstand’. Voor het vellen van bomen geldt 

daarom een meldings- en herplantplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Provincie Gel-

derland is hiervoor bevoegd gezag.  

 

Let op, naast bescherming van houtopstanden onder de Wnb hanteren gemeenten ook eigen be-

schermingsregels.  
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Conclusie 

Momenteel vormt de kennislacune ten aanzien van vleermuizen, kleine marterachtigen en teunis-

bloempijlstaart een belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Nader onderzoek 

naar het voorkomen en de functie van het plangebied voor vleermuizen, wezel, hermelijn, bunzing 

en teunisbloempijlstaart is noodzakelijk om te bepalen of verbodsbepalingen uit de Wet natuurbe-

scherming overtreden kunnen worden door de plannen. Daarnaast zijn een ecologische beoordeling 

en vervolgstappen ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland en het onderdeel houtopstanden 

nodig om te bepalen op welke wijze het plan uitvoerbaar is in het kader van de Wet natuurbescher-

ming. 

Advies en vervolgstappen 

Soortbescherming 

• Nader onderzoek naar vleermuizen is noodzakelijk om het gebruik van het plangebied door 

vleermuizen te kunnen vaststellen of uitsluiten. Nader onderzoek naar vleermuizen wordt in de 

regel uitgevoerd conform het landelijk vleermuisprotocol. In deze situatie betekent dit globaal 

dat er vier nachtelijke bezoekronden in de periode 1 juni – 15 sept moeten worden uitgevoerd.  

• Nader onderzoek naar kleine marterachtigen is noodzakelijk om gebruik van het plangebied 

door kleine marterachtigen te kunnen vaststellen of uitsluiten. Nader onderzoek kan worden uit-

gevoerd middels het plaatsen van cameravallen en/of sporenbuizen. De optimale periode voor 

het uitvoeren van dit aanvullend onderzoek is maart t/m augustus, waarbinnen de inventarisa-

tiemiddelen gedurende zes weken in het plangebied geplaatst worden. 

• Nader onderzoek naar teunisbloempijlstaart is noodzakelijk om gebruik van het plangebied door 

de soort te kunnen vaststellen of uitsluiten. Nader onderzoek kan worden uitgevoerd middels 

het controleren van waardplanten op aanwezigheid van rupsen van de teunisbloempijlstaart in 

de periode juni/augustus. In de regel zijn 2 tot 4 inventarisatieronden nodig.  

• In het kader van de Wnb wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd, om-

dat deze per soort en vaak per jaar kan verschillen. Van belang is of een broedgeval wordt ver-

stoord, ongeacht de datum. Voor meeste vogelsoorten kan de periode tussen begin maart en 

juli worden aangehouden als broedseizoen. Indien werkzaamheden (zoals verwijderen van 

groen) in de periode half februari tot half december worden opgestart wordt geadviseerd om 

voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelcontrole door een ter zake deskundige uit 

te voeren. Mochten broedende vogels aanwezig zijn dan dienen de werkzaamheden ter plekke 

te worden uitgesteld tot de jongen zijn uitgevlogen. Vervolgstappen voor vogels zijn niet aan de 

orde, mits rekening gehouden wordt met het broedseizoen.  

• Indien werkzaamheden op groeiplaatsen van exoten (Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien 

en bamboe sp.) worden uitgevoerd, wordt geadviseerd om deze zorgvuldig te verwijderen door 

of met behulp van een deskundige op gebied van exoten, om verspreiding en schade (aan bij-

voorbeeld funderingen, metselwerk en bestratingen) te voorkomen.  

 

Gebiedsbescherming 

• Een ecologische beoordeling zal moeten uitwijzen of de toename van stikstofdepositie leidt tot 

significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Rijntakken.  

 

Natuurnetwerk Nederland 

• Omdat het plan voorziet in activiteiten binnen gronden van het GNN, is een nadere toetsing aan 

het provinciale beleid ten aanzien van het beschermingsregime van het GNN nodig. Geadviseerd 
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wordt om middels een overleg met het bevoegd gezag (provincie Gelderland) te bepalen welke 

vervolgstappen genomen dienen te worden. Een andere optie is om het oppervlak GNN binnen 

het plangebied de bestemming natuur te geven. In dat geval blijft het oppervlak GNN behouden 

en (potentiële) negatieve effecten op de kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen van het deel-

gebied zijn niet aan de orde. Wel is een toetsing ‘in het kader van goede ruimtelijke ordening’ 

aan de orde. 

 

Houtopstanden 

• Wij adviseren contact op te nemen met provincie Gelderland om eisen aan een eventuele mel-

dings- en herplantplicht in de toekomst te bespreken. 

• Daarnaast adviseren wij om bij de gemeente na te gaan of een omgevingsvergunning noodzake-

lijk is voor de kap van de bomen (mocht dit in de toekomst aan de orde zijn).  
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1.1 Aanleiding en doelstelling 

Op het terrein van de oude steenfabriek aan de Waaldijk 4 en 5 in Opijnen is het bedrijf van de 

Gebr. Van Kessel gevestigd. Het betreft een aannemersbedrijf met verschillende gebouwen, waar-

onder een bedrijfswoning, en een buitenopslag. In de huidige situatie past niet alle bedrijvigheid op 

het perceel binnen het vigerende bestemmingsplan. Aveco de Bondt begeleidt de ruimtelijke proce-

dure rondom het legaliseren van de bedrijvigheid op dit perceel.  

 

Het natuurbeschermingsrecht verplicht vooraf te toetsen of activiteiten (kunnen) conflicteren met 

beschermde natuurwaarden. Op verzoek van de Aveco de Bondt zijn in deze natuurtoets de effec-

ten van het voornemen getoetst aan de beschermingskaders van de Wet natuurbescherming en het 

Natuurnetwerk Nederland. In voorliggend rapport worden de methodiek en de uitkomst van deze 

toetsing beschreven. 

1.2 Huidige situatie en wijziging bestemmingsplan 

1.2.1 Huidige situatie 

Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Opijnen, buitendijks in de Rijswaard (zie 

figuur 1.1). Op het terrein worden prefab werkzaamheden voor geleiderails uitgevoerd. Daarnaast 

wordt het terrein gebruikt voor telefonische diensten en ontwerpen van badkamers en kantoor-

ruimtes.  

 

In het plangebied zijn een bedrijfswoning, diverse bedrijfsgebouwen (loodsen, kantoorpanden en 

een overkapping), een parkeerplaats en een grotendeels verhard buitenopslagterrein (van ca. 1,2 

ha) aanwezig. De buitenopslag is sinds medio 1960 op het terrein aanwezig. Op een tussenpoos van 

vier jaar na (2004-2008), is het plangebied in gebruik geweest als buitenopslag van bouwmaterialen. 

Aan de rand van het perceel staat een half open overkapping voor opslag van materiaal en materi-

aal is aanwezig op het opslagterrein. De randen van het plangebied zijn omringd door bomen, bos-

jes en ruigte met hier en daar rommelhoekjes met (oude) bouwmaterialen. Het plangebied is, op de 

bosjes na, verhard met asfalt. Oppervlaktewater ontbreekt in het plangebied. Zie figuur 1.2 voor 

een impressie van het plangebied. 

 

Vrachtwagens en een heftruck zorgen voor de verplaatsing van materialen op het terrein. De activi-

teiten vinden vooral overdag plaats. Enkel in het geval voor spoedeisende werkzaamheden bij rijks-

wegen zijn er laad- en losactiviteiten in de avond- en nachtperiode. 
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Figuur 1.1 Ligging van het plangebied (rood omlijnd).  

1.2.2 Wijziging bestemmingsplan 

De bestemmingswijziging is bedoeld om de huidige activiteiten planologisch vast te leggen en daar-

mee te legaliseren. Er zijn geen plannen om de huidige activiteiten en inrichting te veranderen. Het 

vigerende bestemmingsplan wordt op twee punten gewijzigd: 

1. Buitenopslag  

In het bestemmingsplan wordt de aanduiding 'opslag' opgenomen om het gebruik van de buitenop-

slag te legaliseren. Het bestemmingsplan geeft geen specifieke locatie voor de buitenopslag aan.  

2. Bestemming bedrijf 

Het plangebied is aangeduid met bestemming ‘bedrijf’. Het plan voorziet in een wijziging van het 

type bedrijvigheid 'aannemersbedrijf, houtbewerking en opslag' naar 'aannemersbedrijf in de bouw, 

grond, weg- en waterbouw met werkplaats en opslag'. Door deze wijziging worden geen verande-

ringen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan mogelijk gemaakt.  

Bebouwing 

Naast de voorgenomen wijzigingen is voor de toetsing het oppervlak bebouwing van belang. In het 

vigerende bestemmingsplan is een oppervlak van 4000 m2 toegestaan binnen het bouwvlak. De hui-

dige bebouwing bedraagt circa 3600 m2. Het bouwvlak is gelijk aan de grens van het plangebied. 

Door de wijziging van het bestemmingsplan wordt het bouwvlak niet aangepast. Dit betekent dat er 

ergens in het plangebied 400 m2 aan bebouwing kan worden bijgebouwd. De eventuele bouwactivi-

teiten worden van dezelfde aard en omvang als de huidige bedrijfsactiviteiten verondersteld.  

 

Op verzoek van de opdrachtgever zijn de eventuele beschermde waarden van de bedrijfswoning in 

voorliggende rapportage beschreven.  
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Figuur 1.2 Impressie van het plangebied.    

1.3 Leeswijzer  

Het toetsingskader waarbinnen de natuurtoets is uitgevoerd en de gebruikte methodiek zijn be-

schreven in hoofdstuk 2. Op basis van de verzamelde informatie volgt een korte beschrijving van te 

verwachten effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 3), Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 4), 

op het Natuurnetwerk Nederland (hoofdstuk 5) en op houtopstanden (hoofdstuk 6). Daarnaast is 

beschreven of en zo ja, welke vervolgstappen nodig zijn om het bestemmingsplan te kunnen wijzi-

gen.  
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2.1 Wettelijk kader 

2.1.1 Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming (Wnb; Overheid, 2020) regelt de bescherming van Natura 2000-gebie-

den, soorten en houtopstanden. In kader 2.1 wordt een samenvatting van de relevante wetteksten 

gegeven. 

 

Kader 1.1 Wet natuurbescherming 

Zorgplicht (artikel 1.11) 

De Wet natuurbescherming (Wnb) kent een zorgplicht voor natuurwaarden. De zorgplicht is altijd van kracht, ook voor niet 

beschermde natuur. Artikel 1.11 schrijft voor dat niemand moedwillig natuurgebieden of in het wild levende dieren of planten 

of hun directe leefomgeving mag verstoren, schaden of doden. Dit kan door het achterwege laten van een handeling of door 

het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade of -als zelfs dat niet kan- de ontstane schade zoveel mogelijk te beper-

ken of ongedaan te maken. Een voorbeeld van voorzorg is het werken in de minst kwetsbare periode van soorten. 

 

Natura 2000 (hoofdstuk 2) 

Hoofdstuk 2 regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, bestaande uit Habitatrichtlijngebieden (HR) en Vogelrichtlijnge-

bieden (VR). Per Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelen geformuleerd voor de bescherming van natuurlijke habitats, 

habitats van soorten en leefgebieden van vogels. Artikelen 2.1 tot en met 2.11 van de Wet regelen de bescherming van (de 

doelen voor) Natura 2000-gebieden. Artikel 2.7 verplicht om vooraf te beoordelen of plannen in of in de nabijheid van Natura 

2000-gebieden significant negatieve effecten kunnen hebben op de voor deze gebieden geformuleerde doelen. Als uit de be-

oordeling blijkt dat geen significant negatieve effecten optreden dan kan een plan worden vastgesteld of is een vergunning (of 

verklaring van geen bedenkingen in het geval van een aangehaakte natuurtoestemming bij een omgevingsvergunning) voor een 

project niet nodig. Zijn significant negatieve effecten niet uit te sluiten dan is een nadere beoordeling nodig. Artikel 2.8 bevat de 

voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voor het vaststellen van een plan of het verlenen van een vergunning of natuurtoe-

stemming. Het bevoegd gezag is meestal de provincie waar (het grootste deel van) de ingreep of handeling plaatsvindt, soms is 

dat het Rijk. 

 

Soorten (hoofdstuk 3) 

Hoofdstuk 3 (artikelen 3.1, 3.5 en 3.10) regelt de bescherming van soorten. Het betreft de bescherming van: 

• Vogels zoals genoemd in de Vogelrichtlijn (artikel 3.1), in de praktijk vaak onderverdeeld in:  

– Vogels met jaarrond beschermde nesten, zoals huismus, gierzwaluw en buizerd. 

– Overige vogels, waarvan nesten alleen tijdens het broedseizoen zijn beschermd (periode van nestbouw, ei-leg, broeden en 

voeren van de jongen op het nest). 

• Soorten (exclusief vogels) van de Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de Verdragen van Bern (bijlage II) en Bonn (bijlage I), zoals 

bedoeld in artikel 3.5. 

• Andere soorten (artikel 3.10), onderverdeeld in: 

– Soorten waarvoor op grond van artikel 3.10 een ontheffing vereist kan zijn. 

– Soorten waarvoor -op basis van de betreffende provinciale verordening- vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt. 
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Indien overtreding van de verbodsbepaling(en) niet zijn uit te sluiten moet -voorafgaand aan het vaststellen van een plan- zijn 

beoordeeld of er uitzicht is op het verkrijgen van een ontheffing. Als er aantoonbaar uitzicht is op het verkrijgen van een ont-

heffing dan kan het plan worden vastgesteld. Als er bij ruimtelijke ingrepen verbodsbepalingen worden overtreden dan is het 

noodzakelijk om een ontheffing aan te vragen bij het bevoegd gezag of dient de natuurtoestemming aan te haken bij de omge-

vingsvergunning, tenzij gewerkt kan worden volgens een goedgekeurde gedragscode. Het bevoegd gezag is meestal de provin-

cie waar (het grootste deel van) de ingreep of activiteit plaatsvindt, soms is dat het Rijk. Voor het verkrijgen van een ontheffing 

moet zijn beschreven hoe de initiatiefnemer er voor zorgt dat schade aan beschermde soorten tot een minimum beperkt blijft, 

welke mitigerende en compenserende maatregelen nodig zijn, dat alternatieven ontbreken en aan welk wettelijk belang wordt 

voldaan. 

 

Houtopstanden (hoofdstuk 4) 

Hoofdstuk 4 regelt de bescherming van houtopstanden. Een bij Wet beschermde houtopstand betreft een zelfstandige eenheid 

van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend buiten de bebouwde kom, die een oppervlakte grond beslaat van tien 

are of meer, of bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen. Voor het 

kappen (van een deel) van een beschermde houtopstand geldt meld- (artikel 4.2) en herplantplicht (artikel 4.3). Er geldt een 

verbod op de kap als het voornemen daartoe niet (maximaal een jaar en minimaal een maand) vooraf is gemeld bij bevoegd 

gezag. Binnen drie jaar moet dezelfde grond op bosbouwkundig verantwoorde wijze zijn herbeplant. De gemeenteraad stelt de 

grens bebouwde kom Wnb vast. Het bevoegd gezag is meestal de provincie waar (het grootste deel van) de ingreep plaatsvindt, 

soms is dat het rijk. Provinciale staten kunnen in de provinciale verordening regels opnemen over de melding en de herplant, 

zoals herplant op andere gronden dan waar de (deels) gevelde opstand stond. 

2.1.2 Toetsingskader bestemmingsplannen 

De volgens de Wnb beschermde waarden dienen op twee manieren betrokken te worden bij vast-

stelling en wijziging van een bestemmingsplan (Kaajan 2018):  

1. De uitvoerbaarheidstoets die volgt uit de Wet ruimtelijke ordening. 

Met deze toets wordt de vraag of de beschermingsregimes uit de Wnb de uitvoerbaarheid van 

het plan in de weg staat beantwoord. Vrij vertaald wordt bepaald of er uitzicht is op het ver-

krijgen van een Wnb-vergunning of -ontheffing voor het project dat voortvloeit uit het bestem-

mingsplan.  

2. Wnb-toets, zoals vastgelegd in artikel 2.7 lid 1 Wnb & artikel 2.8 lid Wnb e.v.  

Kortweg: Voorafgaand aan vaststelling van het bestemmingsplan moet worden nagegaan of 

(uitvoering van) het plan kan leiden tot mogelijk significant negatieve effecten op een Natura 

2000-gebied. Volgens vaste jurisprudentie bestaat deze toets uit een vergelijking tussen de fei-

telijke, planologisch legale situatie en de maximale plansituatie.  

2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is vastgelegd in het Besluit algemene re-

gels ruimtelijke ordening (Barro: Stb 2016 nr. 351) en uitgewerkt in provinciale verordeningen. In 

het Barro staat dat bij provinciale verordening gebieden moeten worden aangewezen die het Na-

tuurnetwerk Nederland vormen. De ligging van die gebieden wordt geometrisch vastgelegd. Bij een 

provinciale verordening worden in het belang van de bescherming, instandhouding en ontwikkeling 

van de wezenlijke kenmerken en waarden, regels gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplan-

nen en omgevingsvergunningen.  

 

Provincie Gelderland 

In Gelderland wordt het NNN het Gelders Natuurnetwerk (GNN) genoemd. Het Gelders natuurbe-

leid is uitgewerkt in de Omgevingsvisie en de regels zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening 

Gelderland (provincie Gelderland, 2018). Het GNN bestaat uit alle terreinen met een natuurbestem-
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ming of zoekgebieden voor nieuwe natuur. Naast het GNN wordt tevens de Groene Ontwikkelings-

zone (GO) onderscheiden met een dubbeldoelstelling: hier is ruimte voor economische ontwikkeling 

in combinatie met versterking van de ecologische samenhang.  

 

Een bestemmingsplan maakt voor gronden binnen het GNN een andere bestemming dan natuur al-

leen mogelijk als er sprake is van een groot openbaar belang en ‘er voor de realisering daarvan geen 

reële alternatieven zijn’ en ‘de negatieve effecten op de kernkwaliteiten en oppervlakte van het ge-

bied en de ecologische samenhang binnen het gebied zoveel mogelijk worden beperkt en de overblij-

vende effecten gelijkwaardig worden gecompenseerd’ (provincie Gelderland, 2018). De GO is een 

gebied met een andere bestemming dan natuur dat ruimtelijk is vervlochten met het Gelders na-

tuurnetwerk, waaronder weidevogelgebieden en rustgebieden voor winterganzen (provincie Gel-

derland, 2018). 

2.3 Onderzoeksmethode 

2.3.1 Literatuuronderzoek 

Een literatuuronderzoek is uitgevoerd om uit te zoeken of er beschermde soorten en gebieden (ha-

bitattypen en leefgebied van soorten met een instandhoudingsdoel) bekend zijn in de omgeving van 

het plangebied. Er is gebruik gemaakt van beschikbare bronnen zoals actuele verspreidingsgege-

vens, waaronder de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Bij het raadplegen van de NDFF is 

een zoekgebied aangehouden van ruim vijf kilometer rondom het plangebied en is gezocht naar 

waarnemingen van beschermde (Natura 2000) soorten in de periode van de afgelopen 10 jaar. 

2.3.2 Veldbezoek 

De verzamelde informatie uit het literatuuronderzoek vormt de basis voor het veldbezoek dat op 20 

juli 2020 (half bewolkt, droog, 20 °C, weinig wind) is uitgevoerd. Tijdens het veldbezoek is het plan-

gebied (zie figuur 1.1) en directe omgeving (zone van circa 50 meter) onderzocht, waarbij aandacht 

is besteed aan beschermde soorten en leefgebieden van soorten en habitats. Hierbij is onderzocht 

of geschikt biotoop van beschermde soorten onder de Wnb aanwezig is. Naast een beoordeling van 

de aanwezige biotopen is onder andere gelet op aanwijzingen voor vaste verblijfplaatsen van vleer-

muizen en jaarrond beschermde nesten van vogels.  

2.3.3 Toets soortbescherming 

Aan de hand van het uitgevoerde literatuuronderzoek en het veldbezoek is beoordeeld of er be-

schermde soorten voorkomen of te verwachten zijn binnen de invloedssfeer van het plan. Vervol-

gens is beoordeeld of met het legaliseren van de werkzaamheden in het plangebied verbodsbepa-

lingen worden overtreden. Ook wordt aangegeven welke mitigerende maatregelen mogelijk zijn om 

ontheffing te voorkomen, of een ontheffingsplicht van toepassing is en of vervolgonderzoek nodig is 

om kennisleemten op te vullen. 

2.3.4 Toets gebiedsbescherming 

Voortoets Natura 2000 

In een voortoets is beoordeeld of het plan leidt tot (significant) negatieve effecten op de instand-

houdingsdoelen van Natura 2000-gebieden. Gestart is met het bepalen of het plangebied binnen of 

buiten de begrenzing van Natura 2000-gebied Rijntakken valt, door te onderzoeken of de exclave-

ringsformule uit het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebieden van toepassing is. Vervolgens 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc07/pt_NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc07.xml#NL.IMRO.PT.s8c1b16f0-08b6-4c5b-af59-6543ab075886
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worden de (mogelijke) negatieve effecten die kunnen optreden door de wijziging van het bestem-

mingsplan in beeld gebracht. Daarbij is op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek en het 

veldbezoek beoordeeld welke beschermde natuurwaarden met instandhoudingsdoelen rondom het 

plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Vervolgens is beoordeeld of negatieve effecten te verwachten 

zijn op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Rijntakken, en zo ja, of deze significant (kun-

nen) zijn. Indien (mogelijk) sprake is van significant negatieve effecten is advies gegeven over te ne-

men vervolgstappen, zoals nader onderzoek (ecologische beoordeling).  

 

Toename stikstofdepositie 

Effecten als gevolg van vermesting en verzuring door stikstof worden berekend met het rekenmodel 

AERIUS Calculator. Voor de berekening zijn uitgangspunten verzameld en aangeleverd door de op-

drachtgever die verband houden met de activiteiten in het plangebied (o.a. informatie over het aan-

tal voertuigbewegingen en het aantal draaiuren van machines). Op basis van de uitgangspunten is 

een berekening uitgevoerd in AERIUS (versie 2020) om te bepalen of er al dan niet sprake is van een 

toename in stikstofdepositie (>0,00 mol N/ha/jaar). 

 

Conform de AERIUS-instructie (BIJ12, 2020) is voor mobiele werktuigen (aanlegfase) de draaiuren-

methode gehanteerd (zie kader 2.1). Dit betekent dat op basis van het aantal draaiuren in combina-

tie met het vermogen, de belasting en de emissiefactor de emissie wordt berekend. Hierbij is onder-

scheid gemaakt tussen emissies van de mobiele machine tijdens:  

• Normaal draaien, met een (gemiddelde) motorbelasting; 

• Stationair draaien, met een lage motorbelasting, onder 10% van het maximale vermogen.  
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 Kader 2.1 Formules emissieberekening met de draaiurenmethode.  

 Draaiurenmethode 

Emissies tijdens volle belasting 

 

EMW=V*Be*G*EFW/1000 

 

Met: 

EMW   De emissie  van het ingevoerde mobiele werktuig [kg/jaar] 

V   Het volle vermogen van dit mobiele werktuig [kW] 

Be   De fractie van het volle vermogen van dit mobiele werktuig dat daadwerkelijk wordt gebruikt tijdens belasting [-] 

G   Het aantal uren dat dit mobiele werktuig gemiddeld wordt gebruikt [uren/jaar] 

EFW   Emissiefactor tijdens belast draaien [gram/kWh] 

 

Emissies tijdens stationair draaien 

 

ES = TS * EFS_CI * CI / 1.000  

 

CI = V / 20 

 

Met: 

ES   Emissie als gevolg van stationair draaien [kg/jaar]  

TS   Aantal draaiuren per jaar stationair [uur/jaar]  

EFS_CI   Emissiefactor tijdens stationair draaien per liter cilinderinhoud [gram/liter/uur]  

CI   Cilinderinhoud [liter]  

V   Het volle vermogen van dit mobiele werktuig [kW] 

 

Referentiesituatie  

Voor de uitvoerbaarheidstoets (zie ook 2.1.2) worden effecten van het plan ten opzichte van refe-

rentiesituatie in beeld gebracht. De referentiesituatie is de laagste (vergunde) situatie vanaf de da-

tum waarop artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn van toepassing werd op een Natura 2000-

gebied (de referentiedatum). Voor de Natura 2000-gebied Rijntakken (deelgebied Kil van Hurwenen 

en omstreken) geldt 11 oktober 1996 als referentiedatum (BIJ12, 2020a). Omdat het plangebied 

sinds de referentiedatum enige jaren braak heeft gelegen, en er op dat moment geen stikstofuit-

stoot was, is een nul-situatie als uitgangspunt genomen voor de uitvoerbaarheidstoets. 

 

Vanwege de nul-situatie als uitgangspunt is in voorliggend plan de uitvoerbaarheidstoets leidend 

boven de Wnb-toets (zie ook 2.1.2). Bij de voortoets wordt dan ook alleen de maximale plansituatie 

getoetst en gemodelleerd. 

2.3.5 Toets Gelders Natuurnetwerk  

Er is gestart met het in beeld brengen van de ligging van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de 

Groene ontwikkelingszone (GO) in relatie tot het plangebied. Vervolgens worden de kernkwaliteiten 

en ontwikkelingsdoelen van het GNN beschreven van het deelgebied in en nabij het plangebied. 

Daarnaast wordt de betekenis van het plangebied voor het GNN in beeld gebracht, door de actuele 

natuurwaarden in het plangebied te beschrijven. Vervolgens is aangegeven of vervolgstappen aan 

de orde zijn en wat er nodig is om de plannen tot uitvoering te kunnen brengen. 
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2.3.6 Toets houtopstanden 

Voor bescherming van houtopstanden wordt nagegaan of de bomen die mogelijk gekapt worden 

binnen de grens bebouwde kom Wet natuurbescherming staan, welk toetsingskader aan de orde is 

en welke vervolgstappen daaruit volgen.  
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3.1 Flora 

De bosschages op en grenzend aan het terrein bestaan uit zachthoutooibos met een voedselrijke 

ondergroei in de vorm van brandnetels, witte dovennetel, akkerdistel en akkermelkdistel. Daarnaast 

zijn exoten als Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien en bamboe sp. waargenomen. Tijdens het 

veldbezoek zijn geen in de Wnb beschermde plantensoorten aangetroffen.  

 

Op basis van de aangetroffen soortensamenstelling, de terreingesteldheid en bekende versprei-

dingsgegevens (NDFF, 2020) zijn geen beschermde plantensoorten te verwachten. De Wnb vormt - 

ten aanzien van flora - geen belemmering voor wijziging van het bestemmingsplan. 

 

Exoten 

Indien werkzaamheden op groeiplaatsen van exoten (Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien en 

bamboe sp.) worden uitgevoerd, wordt geadviseerd om deze zorgvuldig te verwijderen door of met 

behulp van een deskundige op gebied van exoten, om verspreiding en schade (aan bijvoorbeeld fun-

deringen, metselwerk en bestratingen) te voorkomen.  

3.2 Zoogdieren 

3.2.1 Vleermuizen 

Het leefgebied van vleermuizen bestaat uit verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden (zie 

ook kader 3.1). Hieronder worden deze onderdelen nader beschreven.  

 

 Kader 3.1 Vleermuizen 

 Verblijfplaatsen 

Verblijfplaatsen kunnen zich bevinden in donkere en voor vleermuizen bereikbare ruimten in bomen, huizen, kelders et cetera 

en kunnen aanwezig zijn in de vorm van kraamverblijven / zomerverblijven, baltslocaties / paarverblijven en winterverblijven. 

Verstoring, beschadiging, vernietiging of het verwijderen van deze verblijfplaatsen is verboden. 

 

Vliegroutes 

Voor oriëntatie tijdens de trek van en naar hun verblijfplaatsen en foerageergebieden gebruiken vleermuizen veelal jarenlang 

dezelfde structuren. Vanwege dit traditiegetrouwe gedrag van vleermuizen vormen bepaalde lijnvormige structuren (bijvoor-

beeld rijen woningen, watergangen en bomenrijen) een belangrijk onderdeel van een vliegroute. Wanneer alternatieve struc-

turen ontbreken zijn dergelijke structuren ‘onmisbaar’ en zodoende beschermd. 
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Foerageergebieden 

Locaties waar insecten aanwezig zijn, bijvoorbeeld langs randen van bossen, bomenrijen of boven water zijn van belang als foe-

rageergebied voor vleermuizen. Foerageergebied van vleermuizen geniet binnen de Wet natuurbescherming echter geen juridi-

sche bescherming, tenzij het onmisbaar is voor het voortbestaan van een populatie. 

Verblijfplaatsen 

In de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van gewone en ruige dwergvleer-

muis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, watervleermuis en rosse vleermuis 

(NDFF, 2020). Tijdens het veldbezoek zijn in de oude bedrijfswoning twee dode vleermuizen aange-

troffen; een gewone grootoorvleermuis en een gewone dwergvleermuis. Daarnaast zijn er prooires-

ten van gewone grootoorvleermuis in de woning aangetroffen. De woning en een van de bedrijfsge-

bouwen zijn geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen door gaten en kieren in onder andere het 

metselwerk en kapotte dakdelen, die toegang tot verblijfplaatsen kunnen bieden. In twee bomen 

nabij de bedrijfswoning zijn voor vleermuizen geschikte spleten en gaten gevonden die kunnen die-

nen als (toegang tot) een verblijfplaats. Als gevolg van de bestemmingsplanwijziging kunnen de 

twee bomen verloren gaan. Werkzaamheden aan bebouwing worden door het plan niet mogelijk 

gemaakt.   

 

Bij uitvoering van het bestemmingsplan worden mogelijk vleermuizen verstoord en/of verblijfplaat-

sen beschadigd of ongeschikt gemaakt. Momenteel is onduidelijk in welke mate vleermuizen de bo-

men in het plangebied gebruiken en welk functie het voor vleermuizen vervult (voortplanting, rust-

plaats of overwintering) en of verbodsbepalingen worden overtreden.  

 

Nader onderzoek naar vleermuizen is noodzakelijk om het gebruik van het plangebied door vleer-

muizen te kunnen vaststellen of uitsluiten. Nader onderzoek naar vleermuizen wordt in de regel uit-

gevoerd conform het landelijk vleermuisprotocol. In deze situatie betekent dit globaal dat er vier 

nachtelijke bezoekronden in de periode 1 juni – 15 sept moeten worden uitgevoerd.  

 

Indien verblijfplaatsen van vleermuizen worden aangetroffen kan bij uitvoering van het plan sprake 

zijn van een van de verbodsbepalingen uit de Wnb. Hierdoor is het aanvragen van een ontheffing bij 

de provincie Gelderland noodzakelijk om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen.  

 

Vliegroutes en foerageergebieden 

De bosranden in het plangebied worden mogelijk gebruikt als vliegroute door vleermuizen als ge-

wone en ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger (NDFF, 2020). Daarnaast 

is door aanwezigheid van groen geschikt foerageergebied aanwezig. Door de plannen worden geen 

(potentiële) onmisbare vliegroutes of foerageergebied aangetast. Vliegroutes blijven aanwezig in 

vorm van opgaand groen rondom het plangebied, langs de Waaldijk en rond de vijverpartij ten 

noorden van het plangebied. In de omgeving van het plangebied blijft voldoende alternatief foera-

geergebied aanwezig in vorm van water (Waal en vijverpartij), bosschages en bomenrijen, waardoor 

essentieel foerageergebied niet verloren gaat. De Wnb vormt - ten aanzien van vliegroutes en foe-

rageergebieden van vleermuizen - geen belemmering voor wijziging van het bestemmingsplan. 

3.2.2 Grondgebonden zoogdieren 

Hermelijn, wezel en bunzing 

In de ruime omgeving van het plangebied is het voorkomen van bunzing en wezel bekend (NDFF, 

2020). Er zijn geen waarnemingen van hermelijn bekend. Tijdens het veldbezoek zijn ook geen 

exemplaren of sporen gevonden. Wel is tijdens het veldonderzoek geschikt habitat voor de kleine 
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marterachtigen aangetroffen. In het plangebied zijn verspreid ruigte, bosjes en ruimten onder 

bouwmaterialen aangetroffen die geschikt zijn als verblijfplaats van deze soorten.  

Bij uitvoering van de voorgenomen plannen worden mogelijk kleine marterachtigen verstoord en/ 

of wordt biotoop beschadigd of ongeschikt gemaakt. Momenteel is onduidelijk in hoeverre kleine 

marterachtigen het plangebied gebruiken en welke functie het plangebied voor de soorten vervuld 

(voortplanting, foerageergebied, verblijf) en of verbodsbepalingen worden overtreden. 

 

Nader onderzoek naar kleine marterachtigen is noodzakelijk om gebruik van het plangebied door 

kleine marterachtigen te kunnen vaststellen of uitsluiten. Nader onderzoek kan worden uitgevoerd 

middels het plaatsen van cameravallen en/of sporenbuizen. De optimale periode voor het uitvoeren 

van dit aanvullend onderzoek is maart t/m augustus, waarbinnen de inventarisatiemiddelen gedu-

rende zes weken in het plangebied geplaatst worden. 

 

Indien verblijfplaatsen van kleine marterachtigen worden aangetroffen kan bij de uitvoering van het 

plan sprake zijn van een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wnb. Hierdoor is het aanvra-

gen van een ontheffing bij de provincie Gelderland noodzakelijk om het bestemmingsplan te kun-

nen wijzigen.  

 

Bever 

In de omgeving van het plangebied zijn (vraat)sporen van bever bekend (NDFF, 2020). In het plange-

bied zijn geen burchten of andere sporen van bever aangetroffen of bekend. Als gevolg van de plan-

nen gaan geen verblijfplaatsen of onmisbaar foerageergebied verloren. In de directe omgeving blijft 

voldoende ongestoord foerageergebied voor bever over in vorm van oeverranden met bosschages 

en bomen. De Wnb vormt - ten aanzien van bever - geen belemmering voor wijziging van het be-

stemmingsplan. 

 

Overige grondgebonden zoogdieren  

Verblijfplaatsen en leefgebied van overige beschermde zoogdieren zonder provinciale vrijstelling 

zoals boom- en steenmarter, worden op basis van terreinkenmerken, het terreingebruik, het onder-

zoek en bekende verspreidingsgegevens niet verwacht. Vervolgstappen voor deze soorten zijn niet 

aan de orde. 

 

Wel zijn in het plangebied vaste verblijfplaatsen van een aantal algemeen voorkomende grondge-

bonden zoogdiersoorten te verwachten. Dit zijn onder andere huisspitsmuis, bosmuis en rosse 

woelmuis. Bij de projecten die volgen uit het nieuwe bestemmingsplan kunnen enkele verblijfplaat-

sen en/of exemplaren van deze soorten geschaad worden. In voorliggende situatie geldt voor deze 

grondgebonden zoogdieren een vrijstelling van de verbodsartikelen uit de Wnb, waardoor de Wnb 

geen belemmering voor wijziging van het bestemmingsplan vormt.  

3.3 Vogels 

Bij vogels wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën met een verschillend beschermingsre-

gime (zie kader 3.2). Van veel vogels zijn de nesten alleen gedurende het broedseizoen beschermd. 

Voor een aantal vogelsoorten geldt dat de nestlocaties inclusief de functionele omgeving jaarrond 

beschermd zijn (kader 3.2).  
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3.3.1 Vogels met jaarrond beschermde nesten 

In en rondom het plangebied zijn geen nesten van vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen 

bekend (NDFF, 2020). Tijdens het veldonderzoek zijn wel braakballen en uitwerpselen op de zolder 

van de bedrijfswoning aangetroffen, van vermoedelijk een kerkuil. Verder zijn in en rondom het 

plangebied geen nesten gevonden. Werkzaamheden aan bebouwing worden door het plan niet mo-

gelijk gemaakt. Als gevolg van de bestemmingswijziging gaan geen nestlocaties van vogels met jaar-

rond beschermde nesten verloren of worden deze verstoord. Door de beperkte omvang van het 

plangebied en huidige activiteit is het plangebied marginaal geschikt als foerageergebied voor vo-

gels met jaarrond beschermde nesten. Daarbij is in de omgeving voldoende alternatief en optimaal 

geschikt foerageer- en jachtgebied aanwezig in vorm van uiterwaarden en bos. De Wnb vormt - ten 

aanzien van vogels met jaarrond beschermde nesten - geen belemmering voor wijziging van het be-

stemmingsplan. 

3.3.2 Overige vogels 

Op het terrein zijn algemeen voorkomende vogelsoorten als merel, roodborst, zanglijster en zwart-

kop broedend te verwachten. Voor alle inheemse vogelsoorten geldt een verbod op handelingen 

die soorten, nesten, eieren of vaste rust- of verblijfplaatsen beschadigen of verstoren. In het kader 

van de Wnb wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd, omdat deze per 

soort en vaak per jaar kan verschillen. Van belang is of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht 

de datum. Voor meeste soorten kan de periode tussen begin maart en juli worden aangehouden als 

broedseizoen. Indien werkzaamheden (zoals verwijderen van groen) in de periode half februari tot 

half december worden opgestart wordt geadviseerd om voorafgaand aan de werkzaamheden een 

broedvogelcontrole door een ter zake deskundige uit te voeren. Mochten broedende vogels aanwe-

zig zijn dan dienen de werkzaamheden ter plekke te worden uitgesteld tot de jongen zijn uitgevlo-

gen.  

 

Vervolgstappen voor algemeen voorkomende vogelsoorten zijn niet aan de orde, mits rekening ge-

houden wordt met het broedseizoen. Het onderdeel vogels vormt daarmee geen belemmering voor 

het vaststellen van het bestemmingsplan. 

3.4 Amfibieën 

3.4.1 Kamsalamander 

In de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen van kamsalamander bekend (NDFF, 2020). 

De voortplantingswateren van kamsalamander zijn visarm, relatief diep en stilstaand. Het land- en 

overwinteringshabitat zijn vochtige en beschutte plekken, zoals tussen stapels stenen, in hout(wal-

len) of struweel. Ook bestaande muizenholen in extensief beweide of op andere wijze extensief be-

heerd grasland worden gebruikt. Zowel ’s zomers als ’s winters gebruikt de kamsalamander dit soort 

Kader 3.2 Vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen 

Onder jaarrond beschermde nesten van vogels wordt in Gelderland verstaan: in functie zijnde nesten van de ooievaar, 

boomvalk, buizerd, havik, ransuil, roek, wespendief, zwarte wouw, slechtvalk, sperwer, steenuil, kerkuil, oehoe,  

gierzwaluw, grote gele kwikstaart en huismus. Voor sommige andere soorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd 

zijn als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
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plekken (BIJ12, 2017b). Adulte kamsalamanders blijven vaak minder dan 100 meter van het voort-

plantingswater, mits dit geschikt leefgebied betreft. Als het leefgebied rondom het voortplantings-

water niet of minder geschikt is, komt migratie over enkele honderden meters voor, bijvoorbeeld 

van de voortplantingswateren in de uiterwaarden naar de winterdijken of de binnendijks gelegen 

gebieden (BIJ12, 2017b). Er zijn geen kamsalamanders in het plangebied bekend of aangetroffen. 

Door de afwezigheid van permanent oppervlaktewater in het plangebied, wordt voortplanting van 

kamsalamander uitgesloten. Wel is in de bosjes aan de randen binnen de plangrenzen geschikt land- 

en overwinteringshabitat aanwezig.  

 

Bekende en geschikte voortplantingswateren (poelen en sloten) bevinden zich binnendijks, op een 

afstand van ruim 1 km van het plangebied. Op korte afstand van deze voortplantingswateren is ge-

schikt overwinteringsgebied aanwezig in vorm van bos en houtwallen/singels. Vanwege de grote af-

stand tot geschikt voortplantingswateren, tussenliggend geschikt land- en overwinteringshabitat en 

bekende verspreidingsgegevens wordt geen overwintering van kamsalamander in het plangebied 

verwacht. De Wnb vormt - ten aanzien van kamsalamander - geen belemmering voor wijziging van 

het bestemmingsplan. 

3.4.2 Heikikker  

In de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen van heikikker bekend (NDFF, 2020). De waar-

nemingen zijn bekend langs de Waalbanddijk op circa 3 km afstand van het plangebied. Het voort-

plantingshabitat van heikikker is ondiep, zonbeschenen, voedselarm en vaak relatief zuur. De ac-

tieve periode wordt doorgebracht op vochtige plekken in schraal, ietwat ruig gebied als heide, 

hoogveen, laagveen en halfnatuurlijk grasland. De heikikker overwintert van oktober tot eind febru-

ari op vorstvrije plekken op het land buiten bereik van het grondwater. De heikikker overwintert 

(nagenoeg) niet in het water. In laag Nederland overwintert de heikikker vooral langs sloten met af-

getrapte slootkanten (niet ín het weiland) en in bosjes. Het voortplantingswater en de landhabitat, 

inclusief overwinterlocaties, bevinden zich vaak dicht bij elkaar, veelal op minder dan 300 meter af-

stand. Langere afstanden tot 1200 meter kunnen echter overbrugd worden als dit nodig is vanwege 

het type landschap (BIJ12, 2017c). Er zijn geen heikikkers in het plangebied bekend of aangetroffen. 

Door de afwezigheid van permanent oppervlaktewater in het plangebied, wordt voortplanting van 

heikikker uitgesloten. Ook is in het plangebied geen landhabitat voor heikikker aanwezig. Wel is in 

de bosjes aan de randen binnen de plangrenzen geschikt overwinteringshabitat aanwezig.  

 

Het plangebied ligt op een ruime afstand (> 1 kilometer) van geschikt voortplantingswateren zoals 

binnendijks gelegen poelen en sloten. Tussen het plangebied en deze voortplantingswateren is ge-

schikt land- en overwinteringshabitat aanwezig in vorm van slootranden, bos en houtwallen/singels.  

 

Vanwege de grote afstand tot geschikt voortplantingswateren, tussenliggend geschikt land- en over-

winteringshabitat en bekende verspreidingsgegevens wordt geen overwintering van heikikker in het 

plangebied verwacht. De Wnb vormt - ten aanzien van heikikker - geen belemmering voor wijziging 

van het bestemmingsplan. 

3.4.3 Poelkikker 

In de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen van poelkikker bekend (NDFF, 2020). De 

waarnemingen zijn bekend langs (en op) de Waaldijk op ruim 1 km afstand van het plangebied. Het 

voortplantingswater van poelkikker bestaat uit stilstaande wateren met goede waterkwaliteit met 

aanwezigheid van waterplanten en snel opwarmende plekken en geen of weinig vissen. In de winter 

bevinden de meeste poelkikkers zich individueel op het land: in de grond ingegraven, in muizenhol-

letjes, onder stronken, in dammetjes waar puin aanwezig is, en dergelijke. Het landhabitat waar 
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overwinterd wordt, bevindt zich veelal op minder dan 100 à 200 meter van de oever van het voort-

plantingswater (BIJ12, 2017d). Er zijn geen poelkikkers in het plangebied bekend of aangetroffen. 

Door de afwezigheid van permanent oppervlaktewater in het plangebied wordt voortplanting van 

poelkikker uitgesloten. Wel is in de bosjes aan de randen binnen de plangrenzen geschikt overwin-

teringshabitat aanwezig.  

 

Het plangebied ligt op ruime afstand (> 1 kilometer) van geschikt voortplantingswateren zoals bin-

nendijks gelegen poelen en sloten. Tussen het plangebied en deze voortplantingswateren is geschikt 

land- en overwinteringshabitat aanwezig in vorm van slootranden, bos en houtwallen/singels.  

 

Vanwege de grote afstand tot geschikt voortplantingswateren, tussenliggend geschikt land- en over-

winteringshabitat en bekende verspreidingsgegevens wordt geen overwintering van poelkikker in 

het plangebied verwacht. De Wnb vormt - ten aanzien van poelkikker - geen belemmering voor wij-

ziging van het bestemmingsplan. 

3.4.4 Rugstreeppad  

Op ruime afstand van het plangebied (>4,5 km) zijn waarnemingen van rugstreeppad bekend (NDFF, 

2020). Voortplantingswater van rugstreeppad bestaat uit ondiepe, meestal geheel vegetatieloze, 

meestal tijdelijke watertjes, zoals greppels, regenplassen en karrensporen. Ook bijvoorbeeld vennen 

en ondergelopen graslanden kunnen worden gebruikt als voortplantingslocatie. Zomer- en winter-

verblijven bevinden zich op hoogwatervrije terreinen. Vaak graven rugstreeppadden zichzelf in ver-

graafbare bodem in of schuilen onder elementen zoals tegels, pellets en tractorbanden. In de win-

ter dienen de verblijfplaatsen vorstvrij te zijn (BIJ12, 2017e). Voor de migratie tussen voortplan-

tingslocaties en overwinteringslocaties zijn geen afstanden bekend. Wel is bekend dat rugstreep-

padden op zoek naar nieuw geschikt leefgebied - en dan vooral de juveniele dieren - afstanden kun-

nen afleggen tot wel circa 5 kilometer. Er zijn geen rugstreeppadden in het plangebied bekend of 

aangetroffen. Door de afwezigheid van oppervlaktewater en aanwezigheid van verharding1 in het 

plangebied, wordt voortplanting van rugstreeppad uitgesloten. Wel is binnen het plangebied ge-

schikt overwinteringshabitat aanwezig in vorm van ruigte, bosjes en ruimten onder bouwmateria-

len. 

 

Op basis van bekende verspreidingsgegevens, de grote afstand tot bekende voortplantingswateren 

en tussenliggend geschikt land- en overwinteringshabitat wordt overwintering van rugstreeppad in 

het plangebied niet verwacht. Zodoende vormt de Wnb - ten aanzien van rugstreeppad - geen be-

lemmering voor wijziging van het bestemmingsplan. 

3.4.5 Overige amfibieën  

Wegens het ontbreken van permanent oppervlaktewater in het plangebied wordt voortplanting van 

amfibieën uitgesloten. Ook wordt op basis van het veldbezoek, terreinkenmerken en verspreidings-

gegevens (NDFF, 2020) overwintering van overige in de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern 

en Bonn en nationaal beschermde amfibieën zonder vrijstelling uitgesloten.  

 

Wel kunnen algemeen voorkomende amfibieën, zoals gewone pad en bruine kikker, overwinterend 

voorkomen in het plangebied. Hetzij beperkt, omdat geschikt voortplantingswater nabij het plange-

bied ontbreekt. Als gevolg van de plannen kunnen verblijfplaatsen en overwinterende exemplaren 

________________________________________________________________________________ 

 
1 Op aanwezige verharding ontstaan geen plassen die lang genoeg water bevatten om geschikt te zijn als voortplantingswater 

voor rugstreeppad. 
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van deze algemeen voorkomende amfibieën worden geschaad. In voorliggende situatie geldt voor 

deze amfibieën een vrijstelling van de verbodsartikelen uit de Wnb, waardoor de Wnb geen belem-

mering vormt voor wijziging van het bestemmingsplan.  

3.5 Reptielen 

3.5.1 Ringslang 

In de omgeving van het plangebied is een waarnemingen van ringslang bekend (NDFF, 2020). Het 

betreft een waarneming in het noorden van Haaften op ruim 5,5 km van het plangebied. De ring-

slang is gebonden aan waterrijke habitats. Voor de voortplanting is ringslang afhankelijk van broei-

hopen. Overwinteren doet ringslang in zon beschenen, droge en vorstvrije plekken. Dagelijks afge-

legde afstanden zijn in de regel minder dan 120 meter, maar grotere afstanden lopen op tot ruim 

500 meter. Bij migratie van winterverblijven naar geschikte eiafzetplekken zijn afstanden tot enkele 

kilometers vastgesteld (Creemers & van Delfst, 2009). Er zijn geen ringslangen in het plangebied 

aangetroffen of bekend. Door de afwezigheid van geschikte broeihopen wordt voortplanting van 

ringslang uitgesloten. Ook is er geen geschikt foerageergebied, wegens de afwezigheid van natte 

habitats en oppervlaktewater. Wel is in de bosjes en rommelhoekjes aan de randen binnen de plan-

grenzen geschikt overwinteringshabitat aanwezig.  

 

Wegens het ontbreken van broeihopen en foerageergebied in het plangebied, de afstand tot be-

kend foerageergebied en de aanwezigheid van tussenliggend geschikt land- en overwinteringshabi-

tat, wordt niet verwacht dat ringslang het plangebied voor overwintering gebruikt. De Wnb vormt - 

ten aanzien van ringslang - geen belemmering voor wijziging van het bestemmingsplan. 

3.5.2 Overige reptielen 

Op basis van terreinkenmerken, biotoopeisen en bekende verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) wor-

den geen andere beschermde reptielen verwacht. De Wnb vormt - ten aanzien van overige reptie-

len - geen belemmering voor wijziging van het bestemmingsplan. 

3.6 Ongewervelden  

3.6.1 Teunisbloempijlstaart 

In de omgeving van het plangebied is teunisbloempijlstaart bekend (NDFF, 2020). In het plangebied 

is één van de waardplanten van de soort (teunisbloem) aangetroffen. De waardplant is aangetroffen 

in de rommelhoekjes en ruigte langs de bosranden in het plangebied. Door de bestemmingswijzi-

ging kunnen voortplantingslocaties van teunisbloempijlstaart verloren gaan. Mogelijk wordt op deze 

locatie bebouwing of verharding voor de buitenopslag gerealiseerd.  

 

Nader onderzoek naar teunisbloempijlstaart is noodzakelijk om gebruik van het plangebied door de 

soort te kunnen vaststellen of uitsluiten. Nader onderzoek kan worden uitgevoerd middels het con-

troleren van waardplanten op aanwezigheid van rupsen van de teunisbloempijlstaart in de periode 

juni/augustus. In de regel zijn 2 tot 4 inventarisatieronden nodig.  

 

Indien teunisbloempijlstaart wordt aangetroffen kan bij de uitvoering van het plan sprake zijn van 

een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wnb. Hierdoor is het aanvragen van een onthef-

fing bij de provincie Gelderland noodzakelijk om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen.  
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Rivierrombout 

Rivierrombout is in de directe omgeving van het plangebied bekend (NDFF, 2020). De rivierrombout 

zet de eitjes af op het wateroppervlak van grote beken en rivieren, zoals de Waal. Het larvenhabitat 

bestaat uit zandige substraten in ondiepe, onbegroeide, stromingsluwe riviertrajecten. Larven-

huidjes worden in de regel gevonden op zandstrandjes of tegen stenen of plantenmateriaal. Vol-

wassen exemplaren (imago’s) vliegen weg van het water. Sommige dieren zijn daarna jagend in de 

uiterwaarden te vinden, maar de meeste exemplaren verdwijnen spoorloos (Vlinderstichting, 2020).  

 

Het plan maakt geen werkzaamheden in het oppervlaktewater van de Waal mogelijk. Zodoende 

worden geen voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van rivierrombout beschadigd. De Wnb vormt - 

ten aanzien van rivierrombout - geen belemmering voor wijziging van het bestemmingsplan. 

3.6.2 Overige ongewervelden 

Overige beschermde ongewervelden worden op basis van terreinkenmerken, biotoopeisen en be-

kende verspreidingsgegevens (NDFF, 2020) niet verwacht in of nabij het plangebied. De Wnb vormt 

- ten aanzien overige ongewervelden - geen belemmering voor wijziging van het bestemmingsplan. 

3.7 Vissen 

Wegens het ontbreken van oppervlaktewater in het plangebied is er geen geschikt habitat voor vis-

sen aanwezig. De Wnb vormt - ten aanzien van vissen - geen belemmering voor wijziging van het 

bestemmingsplan. 

3.8 Conclusie 

Als gevolg van de plannen kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen, kleine marterachtigen en teu-

nisbloempijlstaart worden aangetast. Nader onderzoek naar deze soorten is nodig om het gebruik 

van het plangebied door deze soorten vast te stellen of uit te sluiten. Momenteel vormt de Wnb ten 

aanzien van vleermuizen, kleine marterachtigen en teunisbloempijlstaart een belemmering voor 

wijziging van het bestemmingsplan. 
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4.1 Relevante Natura 2000-gebieden 

4.1.1 Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebieden 

Het plangebied overlapt aan de noordwestzijde voor een klein deel met Natura 2000-gebied Rijn-

takken (zie figuur 4.1). Het gaat om een strook van circa 2 bij 75 meter. Andere Natura 2000-gebei-

den liggen op meer dan 12 km afstand, zoals Lingegebied & Diefdijk en Loevestein, Pompveld & 

kornsche Boezem. Negatieve effecten op instandhoudingsdoelen van deze verder gelegen Natura 

2000-gebieden zijn, vanwege de aard van het plan en de afstand, op voorhand uitgesloten. Voorlig-

gende toetsing gaat daarom alleen in op Natura 2000-gebied Rijntakken.  

 

 

Figuur 4.1 Ligging planplangebied (rood omlijnd) ten opzichte van Natura 2000-gebied Rijntakken (groen). In de uitsnede is te 

zien dat een deel van het plangebied overlapt met Rijntakken. Bron ondergrond: PDOK.  

 

Het aanwijsbesluit van Natura 2000-gebied Rijntakken (Min. EZ, 2014) noemt het volgende over de 

begrenzing: ‘Voor de begrenzing van Natura 2000-gebied Rijntakken geldt de volgende algemene 

exclaveringsformule: Bestaande bebouwing, erven, tuinen, verhardingen, waterkerende dijken en 
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hoofdspoorwegen maken geen deel uit van het aangewezen gebied, tenzij daarvan in paragraaf 3.3 

wordt afgeweken’.  

 

Voor het gebruikte begrip ‘erven’ geeft het aanwijsbesluit de volgende definitie: ‘Erven zijn de on-

middellijk aan een woning of ander gebouw gelegen, daarbij behorende en daarmede in gebruik 

zijnde terreinen.’ (zie pagina 18 van het aanwijsbesluit; Min. EZ, 2014).  

 

Het deel van het plangebied wat op kaart binnen de begrenzing van Natura 2000-valt, betreft een 

deel van het erf dat onlosmakelijk met de bebouwing en gebruik van het terrein verbonden is. Dit 

betekent dat voor het plangebied de exclaveringsformule van toepassing is en daardoor buiten de 

begrenzing van het Natura 2000-gebied Rijntakken valt. 

4.1.2 Beschermde waarden Natura 2000-gebied Rijntakken 

Natura 2000-gebied Rijntakken is aangewezen onder de Habitat- en Vogelrichtlijn en geldt als be-

schermingszone voor elf habitattypen, elf habitatrichtlijnsoorten, twaalf broedvogelsoorten en 25 

niet-broedvogelsoorten (zie tabel 4.1). Voor deze habitattypen en soorten zijn instandhoudingsdoe-

len opgesteld (zie bijlage 1). 

 

Tabel 4.1 Beschermde natuurwaarden met een instandhoudingsdoel in Natura 2000-gebied Rijntakken. 

Habitattypen Habitatrichtlijnsoorten 
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden H1095 Zeeprik 
H3270 Slikkige rivieroevers H1099 Rivierprik 

H6120 Stroomdalgraslanden H1106 Zalm 
H91F0 Droge hardhoutooibossen H1134 Bittervoorn 
H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) H1145 Grote modderkruiper 

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) H1149 Kleine modderkruiper 
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) H1163 Rivierdonderpad 
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) H1166 Kamsalamander 

H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) H1318 Meervleermuis 
H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) H1337 Bever 
H3260B Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) H1102 Elft 

  
Broedvogels Niet-broedvogels 
A004 Dodaars A005 Fuut 

A017 Aalscholver A017 Aalscholver 
A021 Roerdomp A037 Kleine zwaan 
A022 Woudaap A038 Wilde zwaan 

A119 Porseleinhoen A702 Toendrarietgans 
A122 Kwartelkoning A041 Kolgans 
A153 Watersnip A043 Grauwe gans 

A197 Zwarte Stern A045 Brandgans 
A229 IJsvogel A048 Bergeend 
A249 Oeverzwaluw A050 Smient 

A272 Blauwborst A051 Krakeend 
A298 Grote karekiet A052 Wintertaling 
 A053 Wilde eend 

 A054 Pijlstaart 
 A056 Slobeend 
 A059 Tafeleend 

 A061 Kuifeend 
 A068 Nonnetje 
 A130 Scholekster 

 A140 Goudplevier 
 A142 Kievit 
 A151 Kemphaan 

 A156 Grutto 
 A160 Wulp 
 A162 Tureluur 
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4.2 Mogelijke effecten 

Op basis van de effectenindicator (Broekmeyer, 2005, 2010; Min. EZ 2015), bekende dosis-effectre-

laties (zie geraadpleegde bronnen), de aard van het plan (zie paragraaf 1.2) en expert judgement 

zijn de te verwachten effecten in beeld gebracht.  

 

Doordat het plangebied buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden valt zijn directe negatieve 

effecten, als gevolg van bijvoorbeeld oppervlakteverlies en betreding, op voorhand uitgesloten. In-

directe (uitstralende) effecten door verstoring door geluid, licht en visuele verstoring kunnen gezien 

de afstand tot het Natura 2000-gebied niet op voorhand worden uitgesloten. Door inzet van mo-

biele werktuigen en aanwezigheid van mensen kunnen effecten optreden als gevolg van verstoring 

door geluid en licht, visuele verstoring en verzuring en vermesting (stikstofdepositie).  

4.2.1 Geluid, Licht en visuele verstoring 

Geluiden afkomstig van materieel kunnen negatieve effecten veroorzaken op leefgebieden van vo-

gels, habitatsoorten en typische soorten. Voor de activiteiten in het plangebied is een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd (Horst-Entius, 2018). De aanwezige verlichting op het terrein, verlichting van 

voertuigen en beweging van mensen en voertuigen in het plangebied kunnen een negatief effect 

hebben op vogels en typische soorten in nabijgelegen habitattypen.  

4.2.2 Verzuring en vermesting 

De activiteiten in het plangebied kunnen leiden tot een toename van stikstofdepositie ten opzichte 

van de referentiesituatie (zie 2.3.4). Emissie van stikstofoxiden ontstaat onder andere door verbran-

ding van fossiele brandstoffen bij het gebruik van materieel voor de verplaatsing van materialen op 

het terrein. Daarnaast zorgt ook het vervoer van en naar het plangebied voor stikstofemissie. Stik-

stof kan leiden tot verzuring en vermesting van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden in 

Natura 2000-gebied(en).  

4.3 Effectbeoordeling 

In deze paragraaf wordt beoordeeld of de te verwachten effecten (paragraaf 4.2) leiden tot nega-

tieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Rijntakken. Hierbij worden 

eerst de habitattypen en bijbehorende typische soorten behandeld, vervolgens de habitatrichtlijn-

soorten, de broedvogels en de niet-broedvogels. Tot slot worden de effecten van verzuring en ver-

mesting uitgewerkt. 

4.3.1 Habitattypen  

Grenzend aan het plangebied liggen de habitattypen H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthout-

ooibossen) en H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen; figuur 4.2). Verder van het 

plangebied liggen de habitattypen H6120 Stroomdalgraslanden en H6510A Glanshaver- en vossen-

staarthooilanden (glanshaver). Habitattypen zijn niet gevoelig voor verstoring door geluid, licht of 

visuele verstoring. De typische soorten2 van habitattypen kunnen hier wel gevoelig voor zijn. 

 

________________________________________________________________________________ 

 
2 Typische soorten zijn soorten die gebonden zijn aan een habitattype en mede bepalend zijn voor de mate van kwaliteit van 

een habitattype. 
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Figuur 4.4.2 Ligging habitattypen in relatie tot het plangebied (rood omlijnd). (Bron habitattypenkaart: provincie Gelderland, 
2020).  

 

Verstoring typische soorten habitattypen 

Het toetsingscriterium ten aanzien van typisch soorten is dat de soortenrijkdom in het gebied be-

houden moet blijven en (bij grootschalige gebieden) de gemiddelde verspreiding niet afneemt (Min. 

EZ, 2014b). Het gaat alleen om effecten op typische soorten die aanwezig zijn in het habitattype. 

Aan elk habitattype zijn typische soorten uit verschillende soortgroepen zoals insecten, planten, 

paddenstoelen, mossen, reptielen, zoogdieren en vogels gebonden (min. EZ, 2014a). Van de ver-

schillende soortgroepen zijn vogelsoorten en zoogdieren de meest gevoelige soorten voor derge-

lijke verstoring. Soortgroepen als vaatplanten, insecten en reptielen zijn weinig gevoelig voor ver-

storing. Daarom is het effect beoordeeld aan de hand van de verstoringsgevoeligheid van de typi-

sche vogelsoorten en zoogdieren.  

 

Typische vogelsoorten behorende bij de habitattypen die nabij het plangebied liggen zijn broedvo-

gels als grote bonte specht, kwak, matkop, nachtegaal (H91E0 vochtige alluviale bossen), graspieper 

(H6120 stroomdalgraslanden) en kwartel (H6510A glanshaver- en vossenstaarthooilanden). Daar-

naast is bever een typische soort van H91E0 vochtige alluviale bossen. Aan de andere nabij gelegen 

habitattypen zijn geen typische zoogdiersoorten gebonden.  

 

Verstoringen bij vogels door geluid zijn bekend vanaf een volume van 40-90 dB(A) (Krijgsveld et 

al.,2008; Reijnen & Foppen, 1991; R. Reijnen et al., 1995, 1996; Smit et al., 2003; Waterman et al., 

2002). Voor (geluidsgevoelige) broedvogels in bebost gebied ligt de grenswaarde bij 42 dB(A), voor 
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(geluidsgevoelige) broedvogels in open gebied ligt de grenswaarde op 45 dB(A) en voor niet broed-

vogels op 51 dB(A). 

 

Het dichtstbijzijnde habitattype (H91E0 vochtige alluviale bossen) grenst aan het plangebied. Uit het 

akoestische onderzoek komt naar voren dat het geluid (langtijdgemiddelde) rondom het plangebied 

tussen de 22-38 dB is (Horst-Entius, 2018). De gemeten waarden liggen onder de grenswaarde van 

40 dB(A), waardoor er geen verstoring door geluid optreed op de typische soorten van habitattypen 

rondom het plangebied. Het aanwezige bosgebied rondom het plangebied heeft een dempende 

werking voor verlichting en visuele verstoring. Daarbij is verlichting enkel aanwezig in geval van 

noodsituaties bij rijkswegen. Eventuele verstoring door verlichting en visuele verstoring beperkt zich 

tot de rand van het habitattype H91E0 vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) ter hoogte 

van het plangebied (zone van ca. 150m lang). Gezien het beperkte oppervlak wat verstoord wordt, 

is er geen sprake van aantasting van de soortenrijkdom en verspreiding van typische vogelsoorten. 

Van bever zijn geen waarnemingen, sporen of verblijfplaatsen bekend of aangetroffen (zie ook 

H3.2.2). Daarbij benutten bevers de eerste 10 à 20 meter van het land vanaf de oeverzone (BIJ12, 

2017a). Het plangebied ligt op ruim 60 meter vanaf de oeverzone, waardoor geen verstoring op-

treedt. Verstorende effecten op typische soorten zijn daarmee uitgesloten. 

4.3.2 Habitatrichtlijnsoorten 

Natura 2000-gebied Rijntakken is aangewezen voor elf habitatrichtlijnsoorten (zie tabel 4.1). De 

aangewezen vissen en amfibieën (zeeprik, rivierprik, zalm, bittervoorn, grote modderkruiper, kleine 

modderkruiper, rivierdonderpad, elft en kamsalamander) zijn ongevoelig voor verstoring van geluid 

(boven water), licht en visuele verstoring (Broekmeyer, 2005, 2010; Min. EZ 2015). Hierdoor is geen 

sprake van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van deze habitatrichtlijnsoorten. Meer-

vleermuis en bever kunnen wel gevoelig zijn voor verstoring.  

Meervleermuis  

De meervleermuis gebruikt de Rijntakken in de zomerperiode als foerageergebied en als trekroute 

tussen zomer- en winterverblijven. Meervleermuizen foerageren veelal boven open water (rivierlo-

pen en grotere plassen; provincie Gelderland, 2019). Verblijfplaatsen bevinden zich in gebouwen op 

zolders, in spouwmuren en onder dakpannen. Vleermuizen zijn niet gevoelig voor geluid en visuele 

verstoring. Omdat meervleermuizen nachtactief zijn, kan wel verstoring optreden door het gebruik 

van kunstlicht. Voor meervleermuis geldt een behoudsdoel. 

 

De visvijver ten noordwesten van het plangebied en de Waal bieden geschikt leefgebied als jachtge-

bied en als vliegroute. Ook het opgaand groen langs de visvijver en de Waal kan gebruikt worden als 

vliegroute, hoewel meervleermuizen brede waterlopen boven bosranden verkiezen als vliegroute.  

 

Als gevolg van het plan gaan geen potentiële verblijfplaatsen van meervleermuis verloren. Het bos 

grenzend aan het plangebied blijft behouden, waardoor ook geen potentiële vliegroutes worden 

aangetast. Daarbij heeft het bos een afschermende werking voor verlichting. In geval van de noodsi-

tuaties waarbij ’s nachts kunstlicht wordt gebruikt, reikt dit niet tot (potentiële) leefgebieden van 

meervleermuis in het Natura 2000-gebied. Negatief effect op het instandhoudingsdoel van meer-

vleermuis is uitgesloten. 

Bever  

Bevers zijn oeverbewonende zoogdieren die zowel in het water als op het land leven. Ze zijn vooral 

in de schemering en ’s nachts actief. Het leefgebied van de bever bestaat uit rustige met wilgen be-

groeide oevers van permanent watervoerende ondiepe wateren. Voor bever geldt een behoudsdoel 

voor omvang van het leefgebied en een toename van de populatie en kwaliteit van het leefgebied. 
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De oeverzone van de visvijver biedt potentieel geschikt leefgebied voor bever. Langs de Waal blijft 

het aantal beverwaarnemingen vooralsnog gering. De oorzaak hiervan is niet bekend (provincie Gel-

derland, 2019). Dit blijkt ook uit bekende verspreidingsgegevens en het veldbezoek; er zijn geen 

waarnemingen, sporen of verblijfplaatsen van bever bekend of aangetroffen (zie ook H3.2.2). Be-

vers benutten de eerste 10 à 20 meter van het land vanaf de oeverzone (BIJ12, 2017a). Bij werk-

zaamheden worden in de regel verstoringsafstanden onderscheiden van 20 tot 50 meter vanaf de 

burcht (BIJ12, 2017a). Het plangebied ligt op ruim 60 meter vanaf de oeverzone. Door de dem-

pende en afschermde werking van de bosrand in en rond het plangebied reikt eventuele verstoring 

door geluid, licht en visuele verstoring niet tot potentieel leefgebied van de bever. Negatief effect 

op het instandhoudingsdoel van de bever is uitgesloten. 

4.3.3 Broedvogels 

Natura 2000-gebied Rijntakken is aangewezen voor twaalf broedvogelsoorten (zie tabel 4.1). Ter 

hoogte van het plangebied is geschikt leefgebied aanwezig voor watersnip, porseleinhoen en kwar-

telkoning in vorm van natte graslanden en hooilanden (uiterwaarden). Ook voor dodaars is geschikt 

broedbiotoop aanwezig in vorm van plassen met oeverbegroeiing. Geschikt broedbiotoop voor 

roerdomp, blauwborst, woudaap en grote karekiet ontbreekt, door afwezigheid van (oud water-)riet 

en struweel. Zwarte stern komt vrijwel uitsluitend tot broeden op drijvende krabbenscheerplanten 

of op zogenaamde nestvlotjes. Beide ontbreken nabij het plangebied. Voor oeverzwaluw en ijsvogel 

is geen nestgelegenheid zoals een steile oever, omgevallen boom of nestwand aanwezig in of nabij 

het plangebied. Aalscholvers broeden in kolonies in bomen en zijn hierbij honkvast. Er is geen kolo-

nie aanwezig in of nabij het werkgebied.  

 

Effecten door verstoring op instandhoudingsdoelen van aalscholver, roerdomp, zwarte stern, ijsvo-

gel, oeverzwaluw, blauwborst en grote karekiet worden door het ontbreken van geschikt broedbio-

toop op voorhand uitgesloten. Effecten op instandhoudingsdoelen van porseleinhoen, kwartelko-

ning en watersnip kunnen niet op voorhand worden uitgesloten.  

 

Verstoringen bij vogels door geluid zijn bekend vanaf een volume van 40-90 dB(A) (Krijgsveld et 

al.,2008; Reijnen & Foppen, 1991; R. Reijnen et al., 1995, 1996; Smit et al., 2003; Waterman et al., 

2002). Voor (geluidsgevoelige) broedvogels in bebost gebied ligt de grenswaarde bij 42 dB(A). Uit 

het akoestische onderzoek komt naar voren dat het geluid (langtijdgemiddelde) rondom het plange-

bied tussen de 22-38 dB is (Horst-Entius, 2018). De gemeten waarden liggen onder de grenswaarde 

van 40 dB(A), waardoor er geen verstoring door geluid optreed op de aangewezen broedvogels. 

Verstoring door licht en visuele verstoring reiken, door de afschermende werking van het bos in en 

rond plangebied, niet tot (potentieel) geschikt broedbiotoop van porseleinhoen, kwartelkoning en 

watersnip. Negatieve effecten op instandhoudingsdoelen van broedvogels zijn dan ook uitgesloten.  

4.3.4 Niet-broedvogels 

Natura 2000-gebied Rijntakken is aangewezen voor 25 niet-broedvogelsoorten (zie tabel 4.1). Ter 

hoogte van het plangebied is geschikt leefgebied aanwezig voor vrijwel alle aangewezen niet-broed-

vogelsoorten. De visvijver ten noordwesten van het plangebied is geschikt als foerageergebied, rust- 

en slaapplaats voor eenden, ganzen, fuut, aalscholver en meerkoet. De uiterwaarden zijn geschikt 

als foerageergebied voor eenden, ganzen en steltlopers. Slaapplaatsen van steltlopers zijn niet be-

kend. Deze bevindingen worden gestaafd met bekende verspreidingsgegevens (NDFF, 2020; Klaas-

sen et al., 2013; Sovon, 2020). 
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Verstoringen bij vogels door geluid zijn bekend vanaf een volume van 40-90 dB(A) (Krijgsveld et 

al.,2008; Reijnen & Foppen, 1991; R. Reijnen et al., 1995, 1996; Smit et al., 2003; Waterman et al., 

2002). Voor (geluidsgevoelige) niet-broedvogels ligt de grenswaarde bij 51 dB(A). Uit het akoesti-

sche onderzoek komt naar voren dat het geluid (langtijdgemiddelde) rondom het plangebied tussen 

de 22-38 dB is (Horst-Entius, 2018). De gemeten waarden liggen onder de grenswaarde van 40 

dB(A), waardoor er geen verstoring door geluid optreed op de aangewezen niet-broedvogels. Daar-

bij is door de afschermende werking van het bos tussen en in het plangebied en de geschikte leefge-

bieden ook geen sprake van verstoring door licht en visuele verstoring. Negatieve effecten op in-

standhoudingsdoelen van niet-broedvogels zijn dan ook uitgesloten.   

4.3.5 Verzuring en vermesting door stikstofdepositie 

Een toename in stikstofdepositie kan optreden in de gebruiksfase (zie 4.2.2). Voor deze situatie is 

een stikstofberekening uitgevoerd in AERIUS calculator (zie ook paragraaf 2.3.4). Hieronder worden 

eerst de uitgangspunten beschreven. Vervolgens worden de resultaten weergeven. Op basis van de 

resultaten volgt een conclusie en advies voor eventuele vervolgstappen.  

 

Uitgangspunten 

Verkeer van en naar het plangebied zorgt voor de emissie van stikstof. Daarnaast worden vrachtwa-

gens en een heftruck op het terrein gebruikt, wat een bijdrage levert aan de stikstofuitstoot. De ge-

bouwen in het plangebied zijn (en worden) niet aangesloten op het gasnetwerk en leveren hierdoor 

geen bijdrage aan de stikstofemissie. De bestaande bedrijvigheid wordt voortgezet. Er is geen 

sprake van aanlegwerkzaamheden.  

  

De berekening voor de gebruiksfase is gemaakt voor het rekenjaar 2021.  

 

Mobiele werktuigen 

• Gegevens over het type machine (heftruck en vrachtwagens), het vermogen van de machine en 

het aantal draaiuren zijn aangeleverd door de opdrachtgever. Het bouwjaar van de heftruck is 

2013 of nieuwer en voor de vrachtwagens geldt een bouwjaar van 2014 of nieuwer.   

• De AERIUS-Calculator kent standaardwaarden voor belasting en emissiefactor gebaseerd op het 

type machine, vermogen en bouwjaar. Deze zijn gehanteerd voor de berekening.  

• De tabel in bijlage 2 geeft inzicht in de gebruikte gegevens voor de heftruck en vrachtwagens. De 

totale stikstofemissie bedraagt 189 kg NOx/jaar en 2,3 kg NH3/jaar.  

 

Verkeersbewegingen 

• De volgende aantallen voor verkeersbewegingen zijn gehanteerd (aangeleverd door de opdracht-

gever): 20 licht verkeer en 10 zwaar verkeer per werkdag. Dit komt neer op 5200 verkeersbewe-

gingen licht verkeer en 2600 verkeersbewegingen zwaar verkeer per jaar. 

• Het aantal verkeersbewegingen is gemodelleerd als een lijnbron in de categorie ‘wegverkeer bui-

tenwegen. Voor de verkeerscategorieën zijn de standaardwaarden die AERIUS hanteert voor 

emissiefactoren en -hoogte aangehouden. 

• De lijnbron is ingetekend vanaf het plangebied tot aan de kruising Waaldijk-Repensestraat, waar 

het verkeer wordt opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Volgens de ‘Checklist aanvraag-

vereisten vergunningaanvragen stikstof’ van de provincie Gelderland mag gewerkt worden met 

kortere afstanden. De verwachting is echter dat er op de Waaldijk relatief weinig zwaar verkeer 

rijdt waardoor het (zwaar) verkeer pas op de genoemde kruising wordt opgenomen in het heer-

sende verkeersbeeld. 

• Er is geen filepercentage opgenomen.  
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Rekenresultaat en conclusie 

Er is sprake van stikstofdepositie van maximaal 8,44 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige habitattypen 

en leefgebieden van soorten binnen Natura 2000-gebied Rijntakken (zie AERIUS-berekening met 

kenmerk RVjLvQ8sNq8E, 3 december 2020). Deze depositie geldt voor één habitattype (H91E0B 

Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)), voor ZGLg02 geldt 1,86 mol N/ha/jaar en voor de 

andere habitattypen en leefgebieden geldt een depositie van maximaal 0,9 mol N/ha/jaar of min-

der.  

 

De berekening is als een losse bijlage bij deze rapportage meegestuurd.  

 

Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebie-

den van Natura 2000-gebied Rijntakken als gevolg van stikstofdepositie zijn niet uit te sluiten. Een 

ecologische beoordeling zal moeten uitwijzen of de toename van stikstofdepositie leidt tot signifi-

cant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Rijntakken. Enkele 

onderdelen van een ecologische beoordeling zijn: vergelijking van de achtergrond depositiewaarde 

ten opzichte van de kritische depositiewaarde van betreffende habitattypen en leefgebieden; in het 

geval van een (naderende) overschrijding wordt het gebied bezocht om vegetatietypen en andere 

relevante informatie te verzamelen; literatuur wordt geraadpleegd en de effecten worden bepaald. 
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5.1 Ligging plangebied ten opzichte van het Natuurnetwerk Ne-

derland en de Groene ontwikkelingszone 

Het plangebied overlapt voor een deel met het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene ontwik-

kelingszone (GO) en valt binnen deelgebied 179 Waaluiterwaarden Tiel – Waardenburg (figuur 4.3). 

Voor het GNN gaat het om een oppervlak van circa 4.000 m2 zachthoutooibos met een voedselrijke 

ondergroei. Voor de GO geldt een overlap van circa 280 m2 met het plangebied. Het betreft een 

strook bos van ca 3 m breed, die grenst aan de Waal. De overlap tussen het GNN en het plangebied 

bij de nummers 1 en 2 in figuur 5.1 (zie ook figuur 5.2 voor exacte begrenzing) zijn komen te verval-

len (provincie Gelderland, 2018).  

 

 

Figuur 5.1 Ligging Gelders Natuurnetwerk en Groene ontwikkelingszone in relatie tot het plangebied. Het overlap tussen het 

GNN en het plangebied bij de nummers 1 en 2 zijn komen te vervallen. (Bron: provincie Gelderland, 2018).  
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Figuur 5.2 Begrenzing Gelders Natuurnetwerk dat is komen te vervallen (gearceerde delen). (Bron: provincie Gelderland, 

2018).  

5.2 Kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen 

In kader 5.1 zijn de kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen van het deelgebied 179 Waaluiterwaar-

den Tiel – Waardenburg weergeven (provincie Gelderland, 2020a). Voor de GO in Waaluiterwaar-

den Tiel- Waardenburg zijn geen ontwikkelingsdoelen opgesteld. Hiervoor geldt dat er ruimte is 

voor economische ontwikkeling in combinatie met versterking van de ecologische samenhang. De in 

kader 5.1 dikgedrukte kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen kunnen van toepassing zijn op het 

plangebied.  

 

Kader 5.1 Kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen GNN 

Kernkwaliteiten 

• Dynamische rivier met actieve geologische en geomorfologische processen, water-, sediment- en diasporentransport; 

ecologisch kerngebied (Natura 2000-gebied) én verbinding tussen Midden-Europa en de Noordzeekust. 

• Noordoever Waal met variabel, grotendeels halfnatuurlijk cultuurlandschap met natuurcomplexen in de Passewaaij, 

Stiftsche Uiterwaarden, Heesseltsche Uiterwaarden en de Rijswaard; in Rijswaard en Stiftse Waard grote oppervlakten 

glanshaverhooiland; nevengeulen in Passewaaij, Stiftse Waard en Heesseltse Waard. 

• A-locatie bos: Rijswaard Neerijnen: een aantal geïsoleerd liggende grienden en doorgeschoten schietwilgenbos in de 

uiterwaard; van belang vanwege potenties voor zachthout- en hardhoutooibos en epifyten op oude stoven, waarvan 

Rodelijstsoorten. 

• Waarden voor weidevogels, water- en moerasvogels, vleermuizen, amfibieën, vissen en bever. 

• Leefgebied steenuil. 

• Plaatselijk kleinschalige landschappen met strangen, hagen en singels, knotwilgen en ooibos. 

• Cultuurhistorische waarden van de uiterwaarden, oude kavelpatronen, doorbraakkolken, waterstaatswerken (kades en 

sluisjes), kleiwinningen; in Rijswaard samenhangend met landgoederen binnendijks. 

• Onbebouwdheid van de uiterwaarden (enkele boerderijen en (steen)fabrieken)  

• Rust, ruimte en donkerte m.u.v. de omgeving van stedelijke gebieden. 

• Abiotiek: aardkundige waarden (o.m. reliëf van oeverwallen, strangen en andere stromingspatronen), kwel, bodem. 

• ecosysteemdiensten: recreatie, wateropvang en -afvoer. 

• alle door de Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet beschermde soorten en hun leefgebieden in dit deelge-

bied. 
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Ontwikkelingsdoelen 

• Ontwikkeling stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden. 

• Ontwikkeling water- en oeverhabitats, o.a. nevengeulen. 

• Ontwikkeling hard- en zachthoutooibossen. 

• Ontwikkeling moerassen, ruigteranden en laag gelegen bloemrijke graslanden. 

• Ontwikkelen weidevogelpopulaties. 

• Ontwikkeling populaties van water-, oever- en moerasvogels. 

• Ontwikkelen biotopen voor vlinders, reptielen, amfibieën, w.o. kamsalamander en vissen. 

• Ontwikkeling populatie bevers (en otters). 

• vermindering barrièrewerking Tiel en Opijnen. 

• Ontwikkeling ruig uiterwaardenlandschap in relatie tot de stad Tiel (struinnatuur). 

• Ontwikkeling coulissenlandschap met strangen, knotwilgenrijen en meidoornhagen (evenwijdig aan de stroom) met 

lokaal doorzichten op de rivier, dorpen en steden. 

• Behoud reliëf oeverwallen, strangen en andere stromingspatronen. 

 

5.2.1 Actuele waarden GNN binnen het plangebied 

Het gedeelte dat is aangewezen als GNN maakt onderdeel uit van het zachthoutooibos tussen het 

plangebied en de visvijver. Het bosje heeft een voedselrijke ondergroei. In hoofdstuk 3 is ten aan-

zien van beschermde soorten besproken wat de waarden binnen het plangebied zijn. Binnen het 

GNN zijn geen bomen met holten of spleten aangetroffen die toegang bieden tot vleermuisverblijf-

plaatsen. Wel vormt het zachthoutooibos geschikt leefgebied voor kleine marterachtigen als wezel 

en bunzing. Ook biedt het bosje geschikt broedbiotoop voor algemeen voorkomende soorten, zoals 

merel, winterkoning en roodborst.  

5.2.2 Actuele waarden GO binnen het plangebied 

Het gedeelte dat is aangewezen als GO bestaat uit een smalle strook bos. Jaarrond beschermde nes-

ten en mogelijkheden voor vleermuisverblijfplaatsen zijn niet aangetroffen. Wel zijn net ten noor-

den van de strook twee bomen met holten en spleten (mogelijke vleermuisverblijfplaatsen) waarge-

nomen. In de buurt van de strook GO zijn meerdere exemplaren van exoten als Japanse duizend-

knoop, reuzenbalsemien en bamboe aangetroffen. 

5.3 Wijziging bestemmingsplan 

In de huidige situatie is het gebied dat is aangewezen als GNN en GO in het bestemmingsplan be-

stemd als bedrijf. De provinciale verordening van Gelderland (2018) noemt dat gronden binnen het 

GNN bij een herziening van een bestemmingsplan bestemd moeten worden als natuur. Voor de GO 

is een andere bestemming wel toegestaan. 

 

Omdat het plan voorziet in activiteiten binnen gronden van het GNN, is een nadere toetsing aan het 

provinciale beleid ten aanzien van het beschermingsregime van het GNN nodig.  

5.4 Vervolgstappen en advies 

Omdat de begrenzing van het GNN niet samengaat met de gewenste bestemming, zijn vervolgstap-

pen aan de orde. Geadviseerd wordt om middels een overleg met het bevoegd gezag (provincie 

Gelderland) te bepalen welke vervolgstappen genomen dienen te worden. Gedacht kan worden aan 
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het aanpassen van de begrenzing van het GNN/GO. Hiervoor is wel een nadere toetsing (de zoge-

noemde Nee, tenzij-toets) nodig om effecten op de kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen van het 

GNN te beoordelen. Ook is bij verlies van oppervlak GNN en GO en bij aantasting van de kernkwali-

teiten en ontwikkelingsdoelen nodig om dit te compenseren. Daarnaast moet voor het initiatief een 

groot openbaar belang gediend zijn en geen reële alternatieven voorhanden zijn. Bij een eventuele 

nadere toetsing kunnen de in deze rapportage beschreven natuurwaarden als basis worden ge-

bruikt.  

 

Een andere optie is om het oppervlak GNN binnen het plangebied de bestemming natuur te geven. 

In dat geval blijft het oppervlak GNN behouden en (potentiële) negatieve effecten op de kernkwali-

teiten en ontwikkelingsdoelen van het deelgebied zijn niet aan de orde. Wel is een toetsing ‘in het 

kader van goede ruimtelijke ordening’ aan de orde. 
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6.1 Situatie planlocatie 

Met de wijziging van het bestemmingsplan worden binnen het plangebied mogelijk bomen gekapt. 

Het gaat om alle bomen in het plangebied. Het plangebied ligt buiten de begrenzing bebouwde kom 

Wet natuurbescherming (zie figuur 6.1).  

 

 

Figuur 6.1 Ligging plangebied (rood omlijnd) en grens bescherming houtopstanden in het kader van de Wet natuurbescher-

ming (bruin gearceerd). Bron: Provincie Gelderland (2020b) 

6.2 Beoordeling en conclusie 

Houtopstanden in het plangebied vallen onder de bescherming van de Wet natuurbescherming (art. 

4.1-4.5), gezien de ligging buiten de begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming. Conform 

de begripsbepaling in de wetstekst Wet natuurbescherming betreft een houtopstand een zelfstan-

dige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die: 
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• een oppervlakte grond beslaat van tien are of meer, of 

• bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal 

rijen. 

 

De bomen die mogelijk gekapt worden maken onderdeel uit van een bos dat voldoet aan de criteria 

voor een ‘houtopstand’ doordat het om meer dan tien are gaat. Geconcludeerd wordt dat er ten 

aanzien van de Wet natuurbescherming vervolgstappen aan de orde zijn. Voor het vellen van bo-

men geldt een meldings- en herplantplicht. Geadviseerd wordt deze conclusie voor te leggen aan 

bevoegd gezag (Provincie Gelderland) en de eisen aan een eventuele meldings- en herplantplicht in 

de toekomst te bespreken.  

 

Let op, naast bescherming van houtopstanden onder de Wnb hanteren gemeenten ook eigen be-

schermingsregels. De Wnb vormt - ten aanzien houtopstanden – mogelijk een belemmering voor 

wijziging van het bestemmingsplan. 
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Instandhoudingsdoelen Rijntakken 
Tabel B1. Overzicht van Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen, habitatrichtlijnsoorten, broedvogels en niet-broedvogels. 

(Bron: Ministerie van LNV, 2020).  

 

Habitattypen 

 
 
  

  Quickscan natuurtoets Waaldijk 4 en 5 Opijnen 

Bijlage 1  



 

 

 

Quickscan natuurtoets Waaldijk 4 en 5 Opijnen 

Habitatrichtlijnsoorten 

 
 

Broedvogels 

 
  



 

 

 

Quickscan natuurtoets Waaldijk 4 en 5 Opijnen 

Niet-broedvogels 

 

 

 



 

 

 

Quickscan natuurtoets Waaldijk 4 en 5 Opijnen 

Bijlage titel 

  Quickscan natuurtoets Waaldijk 4 en 5 Opijnen 

Bijlage 2  



 

 

Inzet mobiele werktuigen 
 

Overzicht machine inzet tijdens de totale aanlegfase en de stikstofemissie per machine.  

 

Legenda 
Afkorting Betekenis 

E Emissie 

EF  Emissiefactor  

Belast Tijdens belasting van mobiele werktuigen 

Stationair Tijdens stationair draaien van mobiele werktuigen 

 
Overzicht invoergegevens AERIUS (draaiurenmethode) 

Type machine Bouw-

jaar 
vanaf 

Ver-

mogen 
(kW) 

Belas-

ting 
(fractie) 

EF NOx 

belast 
(g/kWh) 

EF NOx 

statio-
nair 
(g/L/uur) 

EF NH3 be-

last 
(g/kWh) 

EF NH3 

statio-
nair 
(g/L/uur) 

Aantal 

draai-
uren 

Statio-

nair 
draaien 
(%) 

Cilinder 

inhoud 
(L) 

E NOx 

statio-
nair 
(kg/jr) 

E NOx 

belast 
(kg/jr) 

E NOx 

totaal 
(kg/jr) 

E NH3 

statio-
nair 
(kg/jr) 

E NH3 

belast 
(kg/jr) 

E NH3 

totaal 
(kg/jr) 

Heftruck 2013 40 0,84 3,6 14,2 0,0026 0,0033 1.170 30 2,0 10 99 109 0,0 0,1 0,1 
Vrachtwagen 2014 240 0,24 2,5 3,4 0,0690 0,0800 715 30 12,0 9 72 81 0,2 2,0 2,2 
          Totaal 19 171 189 0,2 2,1 2,3 
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1. INLEIDING  

1.1. Aanleiding 

Op het terrein van de oude steenfabriek aan de Waaldijk 4 en 5 in Opijnen is een aannemersbedrijf geves-

tigd met verschillende gebouwen, waaronder een bedrijfswoning en een buitenopslag. In de huidige situatie 

past niet alle bedrijvigheid op het perceel binnen het vigerende bestemmingsplan dat daarom aangepast 

moet worden.  De bestemmingswijziging is bedoeld om de huidige activiteiten planologisch vast te leggen. 

Er zijn geen plannen om de huidige activiteiten en inrichting te veranderen.  

 

Figuur 1.1 Ligging projectgebied 

 
 

Met de meest recente versie van Aerius Calculator (15 oktober 2020) is de stikstofdepositie op Natura 2000 

als gevolg van de gebruiksfase berekend (zie bijlage 2: Rapport Stikstofdepositie Waaldijk 4 en 5 Opijnen). 

De AERIUS-berekeningen laten een toename zien van de stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied Rijn-

takken (zie figuur 1.2).  
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Figuur 1.2 Effectgebied (gele/oranje hexagonen,) binnen Natura 2000 (blauw en groen) 

 
 

 

In de voorliggende rapportage wordt aan de hand van een ecologische toets beoordeeld of deze depositie-

toename op het gebied Rijntakken kan leiden tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoe-

len voor dit gebied. Deze toets kan worden beschouwd als een voortoets in het kader van de Wet natuurbe-

scherming. 

 

1.2. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de relevante Natura 2000-waarden in het relevante effectgebied beschreven. De 

effecten van de berekende extra stikstofdepositie worden in hoofdstuk 3 en 4 beschreven. In hoofdstuk 5 

worden  de conclusies van deze natuurtoets gegeven. 
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2. RELEVANTE NATURA 2000-WAARDEN  

2.1. Natura 2000-gebied  Rijntakken 

De Rijntakken is zowel een Vogel- als Habitatrichtlijngebied. Dit Natura 2000-gebied is in april 2014 door de 
staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. 
In maart 2017 is een wijzigingsbesluit genomen. De instandhoudingsdoelen zijn in tabel 2.1 weergegeven.  

 

Tabel 2.1 Instandhoudingsdoelen Rijntakken  

(bron: https://www.natura2000.nl/gebieden/gelderland/rijntakken/rijntakken-doelstelling ) 

 Doelst. 

areaal 

doelst. 

kwal. 

doelst. 

pop. 

draagkracht 

aantal vogels 

Habitats     

H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden  >  >   

H3260B - Beken en rivieren met waterplanten (grote fontein-

kruiden)  > =   

H3270 - Slikkige rivieroevers  >  >   

H6120 - *Stroomdalgraslanden  >  >   

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea)  =   =   

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)  =   =   

H6430C - Ruigten en zomen (droge bosranden)   >  >   

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glansha-

ver)  >  >   

H6510B - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vos-

senstaart)  >  >   

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst  >  >   

H91E0A - *Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)  = >   

H91E0B - *Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)  >  >   

H91F0 - Droge hardhoutooibossen   >  >   

Habitatsoorten     

H1095 - Zeeprik  > > >  

H1099 - Rivierprik  > > >  

H1102 - Elft  = = >  

H1106 - Zalm  = = >  

H1134 - Bittervoorn   = = =  

H1145 - Grote modderkruiper  > > >  

H1149 - Kleine modderkruiper  = = =  

H1163 - Rivierdonderpad  = = =  

H1166 - Kamsalamander  > > >  

H1318 - Meervleermuis  = = =  

H1337 - Bever  = > >  

Broedvogels     

A004 - Dodaars  = = 45     

A017 - Aalscholver  = = 660     

https://www.natura2000.nl/gebieden/gelderland/rijntakken/rijntakken-doelstelling
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 Doelst. 

areaal 

doelst. 

kwal. 

doelst. 

pop. 

draagkracht 

aantal vogels 

A021 - Roerdomp  > > 20  

A022 - Woudaapje  > > 20     

A119 - Porseleinhoen  > > 40  

A122 - Kwartelkoning  > > 160  

A153 - Watersnip  = = 17     

A197 - Zwarte Stern  = = 240  

A229 - IJsvogel  = = 25     

A249 - Oeverzwaluw  = = 680     

A272 - Blauwborst  = = 95     

A298 - Grote karekiet  > > 70  

Niet-broedvogels     

A005 - Fuut  = =  570 

A017 - Aalscholver  =   =  1300 

A037 - Kleine Zwaan  = =  100 

A038 - Wilde Zwaan  = =  30 

A039 - Toendrarietgans  =   =  f 125 

A039 - Toendrarietgans  =   =  s 2800 

A041 - Kolgans  =   =  f 35400 

A041 - Kolgans  =   =  s 180100 

A043 - Grauwe Gans  =   =  f 8300 

A043 - Grauwe Gans  =   =  s 21500 

A045 - Brandgans  =   =  f 920 

A045 - Brandgans  =   =  s 5200 

A048 - Bergeend  =   =  120 

A050 - Smient  =   =  f, s 17900 

A051 - Krakeend  =   =  340 

A052 - Wintertaling  = =  1100 

A053 - Wilde eend  =   =  6100 

A054 - Pijlstaart  = =  130 

A056 - Slobeend  =   =  400 

A059 - Tafeleend  = =  990 

A061 - Kuifeend  = =  2300 

A068 - Nonnetje  = =  40 

A125 - Meerkoet  = =  8100 

A130 - Scholekster  = =  340 

A140 - Goudplevier  = =  140 

A142 - Kievit  = =  8100 

A151 - Kemphaan  = =  1000 

A156 - Grutto  = =  690 

A160 - Wulp  = =  850 

A162 - Tureluur  = =  65 

 

Legenda  

= Behoudsdoelstelling 

> Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

f foerageerfunctie 

s slaapplaatsfunctie 



   

Rho adviseurs voor leefruimte    
vestiging Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 

2.2. Relevante Natura 2000-doelen binnen het effectgebied 

Binnen het relevante effectgebied zijn volgens AERIUS Calculator de volgende 11 habitats en leefgebieden 

van soorten aanwezig (zie tabel 2.2 & figuur 2.1 t/m 2.11) van deze leefgebieden zijn er 6 overbelast, en is 

er sprake van depositie als gevolg van de bestaande activiteiten.  
 
Tabel 2.2 Aanwezige habitattypen en leefgebieden met KDW en depositie in mol/ha/jr 

Rijntakken KDW Max. depo-

sitie 

H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 2000 8,44 

ZGLg02 Geïsoleerde meander en petgat 2143 1,86 

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en 

zeekleigebied 

1429 0,90 

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 1571 0,74 

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 1429 0,74 

ZGLg08 Nat, matig voedselrijk grasland 1571 0,60 

H6120 - Stroomdalgraslanden 1286 0,32 

ZGLg11 - Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivie-

ren- en zeekleigebied 

1429 0,09 

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 2143 0,08 

ZGH3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgeslo-

ten zeearmen 

2143 0,08 

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten 

zeearmen 

2143 0,01 

   

Overbelast 

 
 
Figuur 2.1 Ligging H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) (geel)  
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Figuur 2.2 Ligging overbelaste hexagonen (rood omrand) met ZGLg02 
Geïsoleerde meander en petgat (geel) 

 
 
Figuur 2.3 Ligging Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied 
(geel)  

 
 
Figuur 2.4 Ligging overbelaste hexagonen (rood omrand) met Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland(geel) 
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Figuur 2.5 Ligging overbelaste hexagonen (rood omrand) met H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooi-

landen (glanshaver) (geel) 

 
 

Figuur 2.6 Ligging overbelaste hexagonen (rood omrand) met ZGLg08 Nat, matig voedselrijk grasland 

(geel) 

 
 

Figuur 2.7 Ligging overbelaste hexagonen (rood omrand) met H6120 - Stroomdalgraslanden(geel) 
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Figuur 2.8 Ligging overbelaste hexagonen (rood omrand) met ZGLg11 - Kamgrasweide & Bloemrijk weide-

vogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied (geel) 

 
 

Figuur 2.9 Ligging overbelaste hexagonen (rood omrand) met Lg02 Geïsoleerde meander en petgat (geel) 

 
 

Figuur 2.10 Ligging overbelaste hexagonen (rood omrand) met ZGH3150 Meren met krabbenscheer en 

fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen (geel) 
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Figuur 2.11 Ligging overbelaste hexagonen (rood omrand) met H3150 Meren met krabbenscheer en fon-

teinkruiden, buiten afgesloten zeearmen (geel) 

 
 
 
Ten aanzien van de niet-overbelaste habitats waar extra depositie zal plaatsvinden geven het Beheerplan en 
de Gebiedsanalyse Rijntakken het volgende aan: 
 
Vochtige alluviale bossen, essen-iepenbossen (H91E0B)  

 Het versnipperde voorkomen in eenheden van doorgaans slechts enkele hectaren en zelfs minder 
dan een hectare is debet aan de ongunstige staat van instandhouding. Daarnaast vormt niet zelden 
het beheer een belangrijke negatieve kwaliteitsfactor. 

 De effecten van stikstofdepositie op dit habitattype zijn beperkt. De PAS-herstelstrategie stelt dat 
er geen verzurende effecten van stikstofdepositie op dit habitattype bekend zijn. De ruime basen-
voorraad in de bodem maakt het niet waarschijnlijk dat depositie op korte en middellange termijn 
zorgt voor verzuring in de bodem. Op lange termijn lijkt wel verzuring te kunnen gaan optreden, 
maar alleen in combinatie met verdroging. Ook de vermestende effecten zijn beperkt vanwege de 
van nature vrij hoge voedselrijkdom van dit habitattype. In de huidige situatie is matige overbelas-
ting door stikstofdepositie een knelpunt in ca. 36% van het areaal. Uit nadere bestudering blijkt dit 
knelpunt in de Havikerwaard te liggen. 

 
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 
In het leefgebied Geïsoleerde meander en petgat komen vijf soorten voor van de Habitatrichtlijn (geen 
Vogelrichtlijnsoorten) waarvoor de stikstofgevoeligheid van het type een probleem kan vormen voor de 
kwaliteit van het leefgebied. Het Natura 2000-gebied Rijntakken is alleen aangewezen voor de bittervoorn 
en de kamsalamander. De gebiedsanalyse geeft voor beide soorten aan: “Geconcludeerd kan worden dat 
binnen het Natura 2000-gebied Rijntakken de KDW in Lgt02 niet wordt overschreden. Ook het habitattype 
Meren met Krabbescheer en fonteinkruid, dat ook onderdeel is van het leefgebied van de Kamsalamander 
en Bittervoorn kent in Natura 2000-gebied Rijntakken geen overschrijding van de KDW. Significant negatieve 
effecten op het leefgebied van Kamsalamander en Bittervoorn door stikstofdepositie zijn dan ook uitgeslo-
ten.” 
 
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen 
De Gebiedsanalyse geeft aan dat de KDW (2143 mol/ha/jr) nergens wordt overgeschreden binnen dit Natu-
ra 2000-gebeied en besteed verder geen aandacht aan dit habitat in relatie tot stikstofdepositie. 
 
De onderzoeksvraag spitst zich daarom verder toe op de ecologische gevolgen van het project op (de zoek-
gebieden voor) Lg11,  Lg08,  H6510A en H6120 in het effectgebied. Dit zijn immers de natuurtypen waar 
een overbelasting op aanwezig is. De overige natuurtypen zijn ruimschoots niet overbelast en zullen niet 
worden beïnvloedt door de berekende deposities. 
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In de onderstaande paragrafen wordt de aanwezigheid van de Lg11,  Lg08,  H6510A en H6120 in het effect-
gebied nader beschreven. 
 

2.3. H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 

Huidige situatie 

Het habitattype betreft soortenrijke, bloemrijke hooilanden op tamelijk voedselrijke, doorgaans kleihou-

dende gronden. Glanshaverhooilanden komen voor op vochtige tot matig droge, relatief voedselrijke klei-, 

zavel- en leemgronden en op kleiig zand. De bodem is overwegend kalkhoudend tot kalkrijk, zodat neutrale 

tot basische omstandigheden overheersen. Het type is afhankelijk van een hooilandbeheer, waarbij de 

vegetatie jaarlijks een of twee keer wordt gemaaid en afgevoerd, eventueel met nabeweiding. Vanwege de 

vruchtbare bodem is bemesting meestal niet noodzakelijk of zelfs ongewenst, omdat een te hoge producti-

viteit leidt tot soortenarme vegetaties met vrijwel alleen glanshaver 

 

Beheer 

Binnen het huidige beheer wordt het gebied minimaal 2 keer per jaar gemaaid
1
, met aanvullende begrazing. 

Het gebied ligt in het winterbed van de Waal, overstroming van dit gebied komt in de winter regelmatig 

voor.  

 

 

2.4. H6120 Stroomdalgraslanden 

Huidige situatie 

Stroomdalgraslanden (H6120) zijn zwak gebufferde tot neutrale (pH > 6) en matig voedselarme tot licht 

voedselrijke omstandigheden van belang. Deze graslanden zijn gevoelig voor verzuring, d.w.z. de opgeloste 

basen spoelen snel en diep uit naar de ondergrond vanwege het goed doorlatende karakter van de zand- en 

lichte zavelbodems op hun standplaats. Frequente verversing van de toplaag van de bodem met kalkhou-

dend zand is voor de begroeiingen van dit habitattype dan ook van groot belang. Kortstondige overstromin-

gen met zandafzetting in de winter en het instuiven van kalkrijk zand in de zomer houden de buffering in 

stand, maar overstroming in de zomer wordt slecht verdragen. Het nog steeds zeer voedselrijke karakter 

van het rivierwater kan eveneens een belemmering vormen voor herstel en ontwikkeling van deze graslan-

den. De optimale overstromingsfrequentie is incidenteel in de winter: alleen bij extreme hoogwaters, met 

een gemiddelde overstromingsduur van minder dan 10 dagen. Het laten ontstaan van nieuwe standplaat-

sen door natuurlijke morfologische processen is de beste manier om stroomdalgraslanden op langere ter-

mijn te behouden. Het met enige regelmaat overstromen en daarmee herstellen van de basische bodem 

omstandigheden is een cruciaal onderdeel van de duurzame instandhouding van stroomdalgrasland. Bij een 

overstroming worden de bodemomstandigheden hersteld en opgebouwd strooisel afgevoerd.  

 

Beheer 

Voor het behoud van stroomdalgrasland zijn een laag nutriëntenniveau en een extensief maai- of begra-

zingsbeheer noodzakelijk. Bij een intensief beheer wordt het typische microreliëf geëgaliseerd, en neemt de 

hoge diversiteit van standplaatsen af. Het creëren van een korte vegetatie voor de lente is van groot belang 

voor de warmte-minnende stroomdalsoorten, deze zullen in een hogere vegetatie overschaduwd worden. 

Bij verruiging zullen de planten die voor dit habitattype karakteristiek zijn verdwijnen en vervangen worden 

door meer algemene soorten. 1 maal per jaar maaien met vervolgens beweiding tot het najaar is de meest 

effectieve vorm van beheer. De beste resultaten met begrazing worden over het algemeen behaald in ter-

reinen waar meerdere soorten grazers actief zijn, dus paarden en runderen naast wilde soorten als bever, 

konijn en ree.  

 

 

                                                                 
1 www.boerenbunder.nl 

http://www.boerenbunder.nl/
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2.5. (ZG)Lg08 (Zoekgebied) Nat, matig voedselrijk grasland 

Doelen 

Dit type nat, matig voedselrijk grasland geldt als leefgebied voor Kruipend moerasscherm en 13 soorten van 

de Vogelrichtlijn. Het Natura 2000-gebied Rijntakken is aangewezen voor de broedvogels kwartelkoning en 

watersnip. Deze soorten (en met name de kuikens) kunnen worden gehinderd door verruiging van het 

broedbiotoop als gevolg van extra stikstofdepositie. Daarnaast zijn de niet-broedvogels scholekster, kievit, 

kemphaan, grutto, tureluur kwalificerende soorten voor de Rijntakken en maken deze soorten eveneens 

gebruik van Lg08. Het gaat dan echter om volwassen vogels die veelal pas in het gebied verschijnen wan-

neer al deze graslanden reeds gemaaid zijn en elke aanvoer van stikstof reeds is afgevoerd. De PAS-

gebiedsanalyse (2017) geeft dan ook aan dat de leefgebieden van deze niet-broedvogels binnen dit Natura 

2000-gebied niet stikstofgevoelig zijn.  

Binnen het relevante effectgebied liggen verspreid meerdere locaties die zijn aangewezen als (zoekgebied) 

voor Lg08, of meer concreet als leefgebied voor de broedvogels kwartelkoning en watersnip. Beoogd wordt 

om hier door inrichtings- en beheersmaatregelen nieuw broedgebied voor deze soorten te creëren. Con-

creet komt dit vooral neer op een sterke vernatting en verruiging (voor de watersnip) en een veel extensie-

ver maaibeheer (voor beide soorten). 

 

Een van de ecologische randvoorwaarden van dit leefgebied wordt gegeven in de herstel strategie van Lg8: 

“Overstroming met beek-, rivier- of oppervlaktewater: regelmatig (subtype a en c) tot nooit (subtype c; in dit 

geval is dan wel gedurende een deel van het jaar inundatie met grondwater noodzakelijk).” 
2
 

Binnen het effectgebied zijn recent grootschalige beheermaatregelen genomen om de dynamiek van de 

rivier meer kans te geven. Het overstromen van deze gebieden bij hoogwater, mogelijk elk jaar anders re-

gelmatig met hoog tot extreem hoog water is voor het gehele effectgebied aannemelijk. Naast het herstel-

len/instandhouding van de rivierdynamiek, is beheer in de vorm van maaien en begrazing aanwezig in het 

gebied. Het maaibeheer is (deels) aangepast aan de kwartelkoning aanwezig in Neerijnen en Heesseltsche 

Uiterwaarden hier wordt half augustus gemaaid
3
. In 2020 is het gebied de Heesseltsche uiterwaarden op 

grote schaal veranderd en aangepast als onderdeel van Ruimte voor de Rivier. Het leefgebied in dit deel van 

het effectgebied valt met zekerheid onder de directe invloed van de rivier(overstromingen). Na de aanpas-

singen zijn er mogelijke broedgebieden voor de watersnip aanwezig, er zijn echter geen broedparen aange-

troffen in het gebied
4
 

 
 

2.6. (Zg)Lg11 (zoekgebied) Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het 
rivieren- en zeekleigebied 

Huidige situatie 

Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland liggen in de uiterwaarden onder invloed van de rivierdyna-

miek. Overstromingen binnen dit leefgebied zijn beperkt, voor de zomerdijk geldt een overstromingsfre-

quentie van jaarlijks tot twee jaarlijks. Maaien en begrazing vormen een onderdeel van het reguliere beheer 

van dit leefgebied. Hiernaast wordt lokaal  ruige stalmest opgebracht (tot maximaal 50 kg N/hectare = 3571 

mol/ha/ja)
5
 ter bevordering van de voedselvoorziening van jonge weidevogels. Het leefgebied is een diverse 

lappendeken van kruidenrijke graslanden, hogere en lagere grassen, kleine ruigtes met hogere gewas-

sen(<1m
2
) en open plekken. Binnen het huidige bereik van dit leefgebied valt een zeer divers geheel aan 

abiotische omstandigheden met lager en hoger gelegen delen.  

 
Doelen 

                                                                 
2 https://www.natura2000.nl/sites/default/files/PAS/Herstelstrategieen/Deel%20II-
2/LG_08%20Nat%2C%20matig%20voedselrijk%20grasland.update_2016.pdf 
3 https://boerenbunder.nl/report/51.82769,5.28028/growth 
4www.waarneming.nl 
5 https://www.natura2000.nl/sites/default/files/PAS/Herstelstrategieen/Deel%20II-
2/LG_11%20Kamgrasweide%20rivierzeeklei.update_2016.pdf 
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(Zg)Lg11 - Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied geldt als zoek-

gebied voor leefgebied voor 11 soorten van de Vogelrichtlijn (bron: Alterra, 2016). Het Natura 2000-gebied 

Rijntakken is aangewezen voor één broedvogel; de kwartelkoning, met een populatiedoel van 160 broedpa-

ren, met uitbreiding van de omvang en kwaliteit van het leefgebied. Dit aantal is voor zover bekend nooit 

gehaald, zoals blijkt uit onderstaande grafiek van SOVON (groene lijn is IHD, oranje lijn is gemiddelde over 

de laatste vijf jaar). Het leefgebied van deze soort is bestempeld als stikstofgevoelig. Voor de Waaluiter-

waarden geldt een doelstelling van 30 broedparen, ook binnen dit deelgebied wordt deze doelstelling al-

leen bij hoge uitzondering gehaald
6
. 

 
Figuur 2.12 Populatietrend kwartelkoning in Natura 2000-gebied Rijntakken, en in het deelgebied uiter-
waarden Waal

7
 

 

 

          

 

 
Het Beheerplan Rijntakken (2017) geeft aan: Tussen 1999 en 2011 fluctueerde het aantal paren tussen 10 en 
135. Het aantal paren in de doelstelling heeft daarom betrekking op gunstige jaren met een gemiddeld late-
re maaidatum als gevolg van inundaties in de winter. Het aantal in het doel is afgeleid van de som (158 
broedparen) van de maxima van de afzonderlijke deelgebieden vanaf 1999. De doelstelling uit het aanwij-
zingsbesluit heeft betrekking op topjaren. Deze zgn. topjaren hoeven niet in alle delen van de Rijntakken 
gelijk te vallen. Dit betekent dat de doelstelling van de Rijntakken gehaald wordt wanneer de som van het 
aantal broedparen in de topjaren voor de verschillende delen van de Rijntakken, 160 is. 
 
Voor de Rijntakken geldt dat de doelstelling uit het aanwijzingsbesluit niet wordt gehaald. Het areaal exten-
sief beheerd hooiland lijkt een beperkende factor hiervoor. (Bron: Sierdsema et al, 2008). Het is de vraag in 
hoeverre het doel van 160 broedparen überhaupt realistisch is. SOVON geeft immers aan: De opleving van-
af 1997 wordt toegeschreven aan een toename van de populatie als geheel, veroorzaakt door het op grote 
schaal beschikbaar komen van tijdelijke habitat na de politieke en landbouwkundige omwentelingen in 
Oost-Europa. Gezien de afname van piekaantallen bij ons en in omringende landen lijken die hoogtijdagen 
voorbij.  
 
 
 
 
 
 

                                                                 
6 
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Factsheets%20broedvogels%20in%20Natura2000%20gebieden%20Gelderland_rap2008
_14.pdf 
7 
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Factsheets%20broedvogels%20in%20Natura2000%20gebieden%20Gelderland_rap2008
_14.pdf 

https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/03Natuur-en-milieu/170504_Rijntakken_dig.pdf
https://www.sovon.nl/nl/soort/4210
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Figuur 2.13 Waarnemingen van de kwartelkoning in de drie natuurgebieden in het effectgebied (2010-
2021) 

 
 

  
 
 
Ecologische vereisten 
Het broedgebied van de kwartelkoning bestaat voornamelijk uit (doorgaans vochtige) graslanden op kleibo-
dems. Ze moeten kruidenrijk zijn en een niet te dichte, minimaal 20 cm hoge, vegetatie hebben. Extensief 
beheerde uiterwaarden en beekdalen (hooiland) beantwoorden aan de habitateisen. Voor het succesvol 
grootbrengen van een tweede legsel moet de maaidatum van hooiland na 1 augustus liggen. De Kwartelko-
ning heeft een relatief korte levensduur. De tweede legsels zijn daarom essentieel voor een duurzame popu-
latie. Ook komt de soort voor in pioniers- en ruigtevegetaties zoals bijvoorbeeld tijdelijk te vinden zijn in 
natuurontwikkelingsgebieden in de overgangsfase van agrarisch beheer naar extensieve begrazing. Door 
vegetatiesuccessie verliezen ze doorgaans binnen enkele jaren hun aantrekkingskracht. 
 
Knelpunten en kansen  
Relevante citaten uit het Beheerplan Rijntakken (2018) dan wel het ontwerp-Beheerplan (2017) 

 Kwartelkoningen arriveren veelal in mei vanuit Afrika in de Nederlandse broedgebieden. Dan wordt 
in regulier agrarisch gebied al op grote schaal gemaaid, waardoor weinig vestigingshabitat be-
schikbaar is. Door frequent maaien later in het seizoen blijft het overgrote deel van het agrarische 
landschap ongeschikt. De soort is in ons land daarom aangewezen op graslanden die in beheer zijn 
bij natuurbeheerders of waar met agrariërs beheerspakketten met late maaidata zijn afgesloten. 
Vaak gelden in dergelijke pakketten uitgestelde maaidata tot in juni en juli. Echter, de kwartelko-
ning heeft voor het groot brengen van een tweede broedsel ook de maanden juli en augustus no-
dig. 
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 Het areaal extensief beheerd hooiland en het maaischema zijn in hoge mate bepalend voor de po-
pulatieomvang. Het huidige areaal extensief beheerd hooiland (en speciaal hooiland dat ook in au-
gustus niet gemaaid wordt) vormt vermoedelijk een beperkende factor. De draagkracht kan dus 
toenemen bij uitbreiding van het areaal extensief beheerd hooiland (met maaidata na augustus in 
verband met tweede broedsel). 

 Uitbreiding en verbetering van het leefgebied in de Rijntakken zal worden gerealiseerd door uit-
breiding van het oppervlak hooilandpercelen met maaidatum na 1 augustus en door buiten deze 
percelen op basis van gevonden broedgevallen afspraken te maken met rondeigenaren/gebruikers 
over een verlate maaidatum. 

 Stikstofdepositie is voor deze soort niet het belangrijkste knelpunt voor het behalen van de instand-
houdingsdoelstellingen en reden voor de negatieve trend in aantallen. Het gevoerde (maai)beheer 
speelt voor deze soort een grotere rol. Het areaal extensief beheerd hooiland en het maaischema 
zijn in hoge mate bepalend voor de populatieomvang. 

 Het huidige areaal extensief beheerd hooiland (en speciaal hooiland dat ook in augustus niet ge-
maaid wordt) vormt vermoedelijk een beperkende factor. Aanpassing van het beheer van de habi-
tat van de kwartelkoning vormt daarmee de belangrijkste maatregel voor het realiseren van de in-
standhoudingsdoelstellingen van deze soort. 

 
 

2.7. Geschiktheid effectgebied voor watersnip en kwartelkoning 

Een deel van de locaties met (ZG)Lg08 en (ZG)Lg11 in het effectgebied wordt reeds (ver) voor de zomer 
gemaaid

8
. Deze vroeg gemaaide gebieden zijn alleen al op basis van de maaidata totaal ongeschikt als leef-

gebied voor watersnip en kwartelkoning. Echter zijn er jaarlijks meerdere dieren aanwezig in het gebied en 
is de mogelijkheid voor broedparen niet uit te sluiten (figuur 2.13).  
 
Figuur 2.14 Aanwezigheid leefgebied voor de kwartelkoning en de watersnip in het effectgebied

9
 

 
 

                                                                 
8 www.boerenbunder.nl 
9 https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/06/Bijlagen-beheerplan-Natura-2000-Rijntakken-2019.pdf 

http://www.boerenbunder.nl/
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3. EFFECTBESCHRIJVING EN BEOORDELING ALGEMEEN 

3.1. Inleiding 

Gezien de bestaande overbelasting op een aantal locaties is een extra depositie te beschouwen als een 

mogelijk negatief effect. De vraag is vervolgens of hier ook sprake is van een significant negatief effect. De 

uitkomst van een AERIUS-berekening is immers niet een ecologisch eindoordeel maar slechts het begin van 

een ecologische beoordeling. Overschrijding van de KDW vormt een belangrijke indicatie dat een toename 

van de stikstofdepositie kan leiden tot aantasting van de natuurwaarden, maar ook niet meer dan dat. De 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de PAS-uitspraak van 29 mei 2019 bevestigd 

dat de KDW niet geldt als een absolute grenswaarde. Het is dus niet zo dat habitattypen of leefgebieden 

waarvan de KDW wordt overschreden automatisch in een slechte staat van instandhouding verkeren. Ook 

geldt niet dat bij overbelaste habitattypen of leefgebieden iedere toename per definitie leidt tot een signifi-

cant negatief effect. Verder geldt dat voor overbelaste gebieden steeds moet worden beoordeeld of ecolo-

gisch gezien de toename van stikstofdepositie leidt tot aantasting van de beschermde natuurwaarden, aan 

de hand van de specifieke omstandigheden die in dat gebied gelden. 

 

3.2. Bandbreedte kritische depositiewaarde 

De onderzoeken naar stikstofgevoeligheid van gebieden zijn deels gebaseerd op proefopstellingen waar 

tientallen tot meer dan honderd kg N/ha/jaar aan vegetaties is toegevoegd, waarbij 1 kg N gelijk staat aan 

circa 71 mol stikstof. Ecologisch gezien zijn er geen verschillen in de kwaliteit van een habitat aangetoond 

door verschillen in depositie die kleiner zijn dan 1 kg N/ha/jaar. De kritische depositiewaarden (KDW’s) die 

we in Nederland hanteren en die tot stand zijn gekomen op basis van internationale onderzoeken, zijn dan 

ook bepaald in ranges van kg N/ha/jaar. Op basis van empirisch onderzoek en aanvullende modelbereke-

ningen zijn de KDW’s voor de Nederlandse (sub)habitattypen vastgesteld op een bepaald aantal kg 

N/ha/jaar en vervolgens omgerekend naar de eenheid mol N/ha/jaar. Preciezer dan hele kilogrammen 

wordt door de auteurs niet verantwoord geacht. Thans geldt dat de uitkomsten van AERIUS-berekeningen 

afgerond moeten worden op honderdsten (0,01) mol N/ha/jr. De facto is dit dus een detectielimiet van 

0,0049 mol N/ha/jr, daarboven worden de waarden namelijk afgerond op 0,01 mol N/ha/jr. Onder ecologen 

is echter brede consensus dat het daadwerkelijk optreden van kwaliteitsvermindering door stikstofdepositie 

doorgaans pas optreedt bij aanzienlijk grotere hoeveelheden.  

Op zichzelf zijn deze argumenten onvoldoende om te kunnen concluderen dat een depositie van max. 0,9 

mol/ha/jr op een overbelaste locatie niet significant is. Het geeft echter wel aan dat bij extreem kleine de-

posities andere factoren dan stikstof een grote rol kunnen spelen. Hieronder wordt daar nader op ingegaan. 

 

3.3. Ecologisch effect  van zeer kleine deposities 

Onderstaand worden algemene redenen benoemd waarom de berekende deposities op de habitattypen 

van tabel 2.2 niet kan leiden tot significante effecten. De volgende factoren zijn hierbij relevant; 

 

● Uitspoeling van stikstof; 

● Overstroming van door de rivier 

● Effecten op groeisnelheid en vegetatiesamenstelling; 

● De rol van het gevoerde natuurbeheer. 
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Uitspoeling 
Een groot deel van de stikstofdepositie spoelt uit naar het grondwater waar het onbereikbaar is voor de 

vegetatie. Met name in het winterhalfjaar, wanneer sprake is van een neerslagoverschot en weinig tot geen 

groei van de vegetatie, is deze uitspoeling relatief groot en verdwijnt een belangrijk deel van de stikstof uit 

de wortelzone voordat deze onderschept en vastgelegd wordt door de vegetatie
10

. Ten behoeve van agrari-

sche functies is deze uitspoeling gedetailleerd onderzocht. Bij bouwland op droge zandgrond blijkt 90% van 

het stikstofoverschot uit te spoelen, voor kleigronden is dit gemiddeld 36%
11

. Deze gebieden komen voor-

namelijk voor in de uiterwaarden waarvan in figuur 3.1 een bodemdoorsnede is gegeven.  

 

Figuur 3.1 bodemdoorsneden Opijnen 

 
 

 

 

 

                                                                 
10

 Schoumans, O.F., P. Groenendijk, L. Renaud & F.J.E. van der Bolt, 2008. Nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater Vergelijking 
tussen landbouw- en natuurgebieden. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1700.   
11

 Fraters, B (2007): “De uitspoeling van het stikstofoverschot naar grond- en oppervlaktewater op landbouwbedrijven” 
RIVM Rapport 680716002/2007 

http://edepot.wur.nl/36035
http://edepot.wur.nl/36035
http://edepot.wur.nl/19104
http://edepot.wur.nl/19104
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Overstroming door de rivier 
Het effectgebied maakt deel uit van de Waaluiterwaarden. Dit is binnen de Rijntakken één van de meest 

dynamische gebieden die bij hoog water 2/3
de

 van de totale afvoer van de Rijn verwerkt. Overstroming van 

buitendijkse gebieden in de winterperioden behoort tot één van de sturende factoren binnen het systeem 

en vormt een jaarlijks terugkerend fenomeen (tabel 3.1). In perioden met hoog water vindt erosie en sedi-

mentatie plaats en ‘vormt’ de rivier het landschap. De Waal is samen met de Boven-Rijn binnen het Neder-

landse rivierengebied de enige plaats waar natuurlijke vorming van rivierduinen en oeverwallen plaats 

vindt.  

In het beheerplan voor de Heesseltsche Uiterwaarden, is onderstaande tabel toegevoegd die aangeeft bij 

welke waterstanden welke gebieden overstromen. Vanuit AHN data is vervolgens bepaald dat de hoogte 

van de zomerdijken in het gehele gebied ongeveer even hoog zijn. Hiermee is ook de overstromingskans 

voor deze gebieden gelijk aan die in de Heesseltsche Uiterwaarden.  

 

Tabel 3.1: belangrijkste waterstanden met betrekking tot overstromingen voor de Heesseltsche Uiter-

waarden. 

 
 

Bij elke overstroming  wordt de bodem “gereset” door erosie en afzetting. Een deel van de aanwezige stof-

fen spoelt weg, de opgebouwde organische laag wordt verwijderd en de basische stoffen in de bodem wor-

den aangevuld. Hiernaast wordt ook veel stikstof aangevoerd in de vorm van slibafzetting.  

Het gehalte aan stikstof in het rivierwater is ongeveer 2,5 mg/ltr. Deze hoeveelheid is ook ongeveer de 

streefwaarde voor alle rivieren. Het gemiddelde debiet van de Rijn is ongeveer 2.200 m3/s (variatie tussen 

600 en 16.000 m3/s)
12

. Dit betekent dat de Rijn per seconde gemiddeld 5,5 kg stikstof aan- en afvoert, wat 

neerkomt op ca. 400 mol N per seconde. In de ondergelopen uiterwaarden daalt de stroomsnelheid van de 

rivieren, waardoor de afzetting van rivierslib voornamelijk daar plaatsvindt.  
Het gehele effectgebied van dit plan ligt buitendijks in het winterbed van de Waal. In rivierecosystemen is 
de rivierdynamiek sterk bepalend voor de nutriëntenhuishouding. In de wintermaanden bereikt stikstof in 
de vorm van rivierslib ook de uiterwaarden en slaat daar door de lagere stroomsnelheid neer. De berekende 
deposities als gevolg van het bestemmingsplan zijn daarbij vergeleken volstrekt verwaarloosbaar. Een signi-
ficant effect binnen het effectgebied is hiermee in het hele effectgebied al uit te sluiten.  

 

 

 

 

 

                                                                 
12 https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/crisismanagement/begrippen/toelichting/afvoer/ 
 

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/crisismanagement/begrippen/toelichting/afvoer/
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Effecten op groeisnelheid en vegetatiesamenstelling 
Om een beeld te krijgen van de vermestende invloed van een kleine depositietoename van 1 mol/ha/jr is de 

volgende berekening illustratief
13

.  

● Een depositie van 1 mol N/ha komt overeen met 14 gram N per hectare.  

● De productie van natuurlijke habitattypen loopt uiteen tussen 2000 en 6000 kg droge stof/ha/jaar
14

.  

● Het aandeel in stikstof varieert tussen plantensoorten en omstandigheden: het drooggewicht van een 

plant bestaat gemiddeld voor 1,5% uit stikstof. Dit gemiddelde varieert van 0,5% bij houtachtige plan-

ten tot 5,0% bij peulvruchten
15

.  

● Voor de biomassaproductie van natuurlijke habitattypen is dus gemiddeld 30-90 kg N/ha/jaar nodig. 

Dit komt overeen met ca. 2150-6400 mol N/ha/jaar. Dit betreft de totale aanvoer van stikstof, dus ook 

vanuit bronnen naast atmosferische depositie zoals via grond- en oppervlaktewater, nalevering uit de 

bodem, mineralisatie van organische materiaal en natuurlijke bemesting (via zoogdieren of vogels).  

De voor dit project berekende extra depositie van max. 0,9 mol/ha/jaar op een overbelaste locatie komt 

overeen met 0,006-0,002% van de jaarlijks benodigde hoeveelheid stikstof voor natuurlijke habitats. Ook 

wanneer deze dosis volledig ter beschikking komt aan de vegetatie, zal dit niet leiden tot meetbare veran-

deringen in groeisnelheid van individuele planten, en daarmee tot veranderingen in concurrentiepositie en 

ook geen veranderingen in de verhouding waarmee individuele soorten in de vegetatie voorkomen. Hieruit 

volgt dat een dergelijke extreem kleine depositietoename de kwaliteit van habitattypen en leefgebieden 

niet meetbaar kan aantasten. 

 

De rol van het gevoerde natuurbeheer 
Staatsbosbeheer beheert een groot deel van het Natura 2000-gebied binnen het effectgebied. De belang-

rijkste beheermaatregelen in het gebied zijn maaien en begrazen, gericht op instandhouding van het dyna-

mische rivierlandschap en de daarbij behorende leefgebieden en habitats. Daarbij wordt jaarlijks veel stik-

stof afgevoerd. 

 

Afvoer stikstof door maaien 

Door jaarlijks maaien en afvoeren van de vegetatie wordt stikstof uit het ecologisch systeem verwijderd. 

Het effect van dit maaibeheer is als volgt: Een plant heeft voor de aangroei van 1 gram ongeveer 0,2 gram 

stikstof nodig. Een jaarlijkse depositie van 0,9 mol stikstof (12.6 gram) per hectare leidt, ervan uitgaande 

dat de helft van de stikstof ook daadwerkelijk wordt benut (waarschijnlijk een overschatting) en de andere 

helft uitspoelt, tot een aanwas van 63 gram vegetatie van het habitattype per hectare. Een aanwas van 63 

gram vegetatie per hectare per jaar valt weg tegen de gemiddelde jaarlijkse oogst van matig voedselarme 

graslanden van 3,5 ton per hectare. Een dergelijke extreem geringe relatieve productietoename van 

0,0018% wordt ongemerkt meegenomen bij de uitvoering van het beheer. De extra beheerinspanning is 

verwaarloosbaar en leidt niet tot enig effect op het habitattype of het gevoerd beheer. Hiermee kan een 

significant effect in het effectgebied worden uitgesloten.  

 

Afvoer stikstof door begrazing 

Bij beheer van heide met schapenbegrazing betekent een eenmalige depositie van 0,01 mol/ha stikstof het 

volgende. Een plant heeft voor de aangroei van 1 gram ongeveer 0,2 gram stikstof nodig. Een depositie van 

0,01 mol = 0,14 gram zal dus, ervan uitgaande dat de helft van de stikstof ook daadwerkelijk wordt benut en 

de andere helft uitspoelt, leiden tot een aanwas van 0,35 gram vegetatie van het habitattype per hectare. 

Een schaap heeft een voedselbehoefte van 1,7 kg droge stof per dag. Uitgaande van een droge stofgehalte 

van de graslandvegetatie van maximaal 50% eet een schaap per dag 3,4 kg vegetatie. Uitgedrukt in schaap-

dagen (hoeveelheid vegetatie die één schaap op één dag graast) is 3,4 kg dus 1 schaapdag. Om de jaarlijkse 

extra aanwas van 0,35 gram vegetatie uit het systeem te halen, is dus (0,35/3400 =) 0,0001 schaapdag per 

                                                                 
13

 Arcadis (2019): “HANDREIKING KLEINE EN TIJDELIJKE STIKSTOFDEPOSITIES, Bouwstenen voor redeneerlijnen bij toe-

stemmingsverlening voor tijdelijke projecten en activiteiten” 
14 Tolkamp, G.W., C.A. van den Berg, G.J. Nabuurs & A.F. Olsthoorn, 2006. Kwantificering van beschikbare biomassa voor bio-energie uit 
Staatsbosbeheerterreinen. Alterra, Wageningen. Alterra-rapport 1380.   
15 https://www.nutrinorm.nl/nl-nl/Paginas/Hoofdelementen-Waarom-heeft-een-plant-stikstof-nodig.aspx#.XR4CmGaP6fg  

http://webdocs.alterra.wur.nl/pdffiles/alterraRapporten/AlterraRapport1380.pdf
http://webdocs.alterra.wur.nl/pdffiles/alterraRapporten/AlterraRapport1380.pdf
https://www.nutrinorm.nl/nl-nl/Paginas/Hoofdelementen-Waarom-heeft-een-plant-stikstof-nodig.aspx#.XR4CmGaP6fg


   

Rho adviseurs voor leefruimte    
vestiging Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 

hectare nodig. Uitgaande van een graasduur van 8 uur per dag (gescheperde kudde), moet om het gehele 

effect van de extra depositie van een heel jaar af te voeren door één schaap op jaarbasis minder dan 3 se-

conden per hectare worden gegraasd. Een dergelijke kleine extra beheerinspanning is verwaarloosbaar en 

leidt niet tot enig effect op het habitattype. Voor de maximaal 0.9 mol/ha/jr depositie op een overbelaste 

locatie als gevolg van de bestemmingsplanwijziging is dit vier en een halve minuut begrazing per jaar door 

een schaap.  Binnen het effect gebied is naast begrazing door schapen ook sprake van begrazing door run-

deren en paarden. Deze voeren meer stikstof af dan schapen waardoor ook in deze situatie kan worden 

gesproken van een verwaarloosbare extra beheerinspanning 

 

Maaien en begrazen zijn vormen van bestaand cyclisch beheer. Cyclisch beheer is voor veel habitattypen 

een basisvoorwaarde voor instandhouding van habitattypen. Dit beheer is gericht op het verwijderen en 

(meestal ook) afvoeren van organisch materiaal. Voortzetting van dit beheer is een vanzelfsprekendheid en 

vastgelegd in beheerplannen en is al decennia een pijler onder natuurbeheer en heeft zijn resultaten (we-

tenschappelijk) ruimschoots bewezen. Als gevolg van toegenomen aanvoer van nutriënten en daardoor 

veroorzaakte verhoogde biomassa productie is de intensiteit van dit beheer in veel gevallen, noodgedwon-

gen, toegenomen. Dit beheer is echter ook resultaatgericht: de biomassa of bovengrond wordt tot een 

bepaald niveau verwijderd. Onderstaande tabel geeft enkele voorbeelden van de mate van afvoer weer per 

type beheer. 

 

Tabel 3.2 Effect beheermaatregel t.a.v. afvoer stikstoffen uit de vegetatie (bron: Berg et al, 2014) 

Beheermaatregel Stikstofafvoer (mol/ha) 

Maaien 1.000 – 10.000 

Begrazen 140 – 1.200 

Opslag verwijderen 500 – 15.000 

 

De berekende extra depositie van het onderhavige project van max. 0,9 mol/ha/j op overbelast gebied 

bedraagt dus slechts een fractie van de hoeveelheid stikstof die jaarlijks door regulier beheer uit het terrein 

wordt verwijderd.  
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4. EFFECTBESCHRIJVING EN BEOORDELING PER HABITAT  

 

4.1. Inleiding 

De effecten van de berekende stikstofdepositie op dit Natura 2000-gebied worden in deze paragraaf be-

oordeeld per stikstofgevoelig habitat en leefgebied. Deze beoordeling is gebaseerd op informatie uit het 

Beheerplan Rijntakken (2018), de PAS-gebiedsanalyse Rijntakken (2017).  

 

Onderstaande effectbeschrijving richt zich op de habitats en leefgebieden waar binnen het effectgebied van 

het onderhavige project sprake is van overbelaste locaties. Het betreft ; 

 Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied 

 Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 

 H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 

 H6120 - Stroomdalgraslanden 
 
 

4.2. Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 

Binnen het effectgebied liggen verspreid meerdere locaties die zijn aangewezen als (zoekgebied) voor Lg08, 

of meer concreet, als leefgebied voor de broedvogels kwartelkoning en watersnip. Beoogd wordt om hier 

door inrichtings- en beheersmaatregelen nieuw broedgebied voor deze soorten te creëren. Concreet komt 

dit vooral neer op een sterke vernatting en verruiging (voor de watersnip) en een veel extensiever maaibe-

heer (voor beide soorten). 

Een groot deel van de in AERIUS aangegeven locaties van (ZG)Lg08 is niet overbelast, ligt ter plaatse van 

bossen, dijken of permanent water dat de afgelopen 20 jaar is gerealiseerd in het kader van Ruimte voor de 

Rivier. Daarnaast zijn grote delen van de als (ZG)Lg08 aangeduide locaties in regulier intensief agrarisch 

gebruik en daardoor qua drooglegging, maaidatum en gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen per defini-

tie ongeschikt als leefgebied voor kwartelkoning en watersnip. Het areaal (ZG)Lg08 binnen het effectgebied 

dat daadwerkelijk bestaat, niet intensief agrarisch beheerd wordt en tevens overbelast is voor (ZG)LG08 is 

zeer gering. 

 

De berekende depositie van maximaal 0,74 mol/ha/jr op overbelaste locaties van (ZG)Lg08  is verwaarloos-

baar t.o.v. de jaarlijkse aanvoer van stikstof door de rivier en de afvoer van stikstof bij regulier graslandbe-

heer. Ook wanneer deze 0,74 mol/ha/jr volledig ter beschikking komt aan de vegetatie, zal dit niet leiden 

tot meetbare veranderingen in groeisnelheid van individuele planten, en daarmee tot veranderingen in 

concurrentiepositie en ook geen veranderingen in de verhouding waarmee individuele soorten in de vege-

tatie voorkomen. Hieruit volgt dat een dergelijke extreem kleine depositietoename de kwaliteit van habitat-

typen en leefgebieden niet meetbaar kan aantasten. 

De zeer beperkte depositie van de wijziging van het bestemmingsplan (die reeds onderdeel uitmaakt van de 

achtergronddepositie) zal dan ook geen effect hebben op de haalbaarheid van de Natura 2000-doelen bin-

nen dit Natura 2000-gebied. 
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4.3. Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en 
zeekleigebied 

Binnen het effectgebied liggen verspreid meerdere locaties die zijn aangewezen als (zoekgebied) voor Lg11, 

of meer concreet, als leefgebied voor de broedvogel kwartelkoning. Beoogd wordt om hier door beheers-

maatregelen nieuw broedgebied voor deze soort te creëren. Concreet komt dit vooral neer op een veel 

extensiever maaibeheer. 

Een groot deel van de in AERIUS aangegeven locaties van (ZG)Lg11 is niet overbelast, ligt ter plaatse van 

bossen, dijken, of permanent water dat de afgelopen 20 jaar is gerealiseerd in het kader van Ruimte voor de 

Rivier. Daarnaast zijn grote delen van de als (ZG)Lg11 aangeduide locaties in regulier intensief agrarisch 

gebruik en daardoor qua  maaidatum en gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen per definitie ongeschikt 

als leefgebied voor de kwartelkoning. Het areaal (ZG)Lg11 binnen het effectgebied dat daadwerkelijk be-

staat, niet intensief agrarisch beheerd wordt en tevens overbelast is voor (ZG)LG11 is gering, hoewel groter 

dan in het geval van  (ZG)LG08. 

 

De berekende depositie van maximaal 0,9 mol/ha/jr op overbelaste locaties van (ZG)Lg08  is verwaarloos-

baar t.o.v. de jaarlijkse aanvoer van stikstof door de rivier en de afvoer van stikstof bij regulier graslandbe-

heer. Dergelijke kleine deposities kunnen de kwaliteit van dit leefgebied niet meetbaar aantasten. De zeer 

beperkte depositie van de wijziging van het bestemmingsplan (die reeds onderdeel uitmaakt van de achter-

gronddepositie) zal dan ook geen effect hebben op de haalbaarheid van de Natura 2000-doelen binnen dit 

Natura 2000-gebied.    
 
 

4.4. H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 

Binnen het effectgebied liggen slechts enkele locaties met H6510A die overbelast zijn. In totaal betreft het 

1,0 ha. De berekende depositie van maximaal 0,6 mol/ha/jr op overbelaste locaties van dit habitat is ver-

waarloosbaar t.o.v. de jaarlijkse aanvoer van stikstof door de rivier en de afvoer van stikstof bij regulier 

graslandbeheer. Dergelijke kleine deposities kunnen de kwaliteit van dit leefgebied niet meetbaar aantas-

ten. De zeer beperkte depositie van de wijziging van het bestemmingsplan (die reeds onderdeel uitmaakt 

van de achtergronddepositie) zal dan ook geen effect hebben op de haalbaarheid van de Natura 2000-

doelen binnen dit Natura 2000-gebied.    

 

 

4.5. H6120 - Stroomdalgraslanden 

Binnen het effectgebied ligt een smalle strook met H6120 op circa 100 – 120 meter  van de rivier (zie figuur 
4.1). Stroomdalgraslanden zijn bloemrijke graslanden die voorkomen op zandige stroomruggen, oeverwal-
len en rivierduinen en als linten op dijken. De bodems bestaat uit vrij lichte fluviatiele afzettingen als zavel 
en lemig zand. Ze worden bij hoge rivier- of beekafvoeren periodiek, maar vrij kort overstroomd waarbij ze 
in beperkte mate verrijkt worden met vers sediment waardoor de basenverzadiging hoog blijft. De vegeta-
tie blijft daardoor gebufferd tegen vermesting en verzuring door stikstofdepositie. Wanneer de basenverza-
diging van stroomdalgraslanden op orde is, kan de kwaliteit van goed ontwikkelde stroomdalgraslanden 
door middel van begrazing behouden blijven. 
 
Figuur 4.1  Ligging H6120 (geel) t.o.v. overbelaste hexagonen (rode kaders) 
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De berekende depositie van maximaal 0,32 mol/ha/jr op overbelaste locaties H6120 is verwaarloosbaar 
t.o.v. de jaarlijkse aanvoer van stikstof door de rivier en de afvoer van stikstof bij regulier graslandbeheer. 
Dergelijke kleine deposities kunnen de kwaliteit van dit leefgebied niet meetbaar aantasten. De zeer be-
perkte depositie van de wijziging van het bestemmingsplan (die reeds onderdeel uitmaakt van de achter-
gronddepositie) zal dan ook geen effect hebben op de haalbaarheid van de Natura 2000-doelen voor H6120 
binnen dit Natura 2000-gebied.   
 
Over specifiek dit habitat bestaat ook jurisprudentie, inzake de Rondweg N348 Zutphen – Eefde (uitspraak 
201006773/1/R2) /1/ R2). De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zegt hierin: “De extra 
bijdrage door de in de passende beoordeling onderzochte alternatieven, waaronder de in dit plan voorziene 
rondweg, heeft volgens de passende beoordeling gezien de verwaarloosbare hoeveelheid en overige ecolo-
gische procesfactoren, ook vanuit cumulatief perspectief, zeker geen significant negatief effect.” Het betreft 
hier een situatie waar het kwalificerende habitat H6120 Stroomdalgraslanden (kritische depositie destijds 
van 1250 mol/ha/jr) aanwezig is ter plaatse van een kilometerhok met een achtergronddepositie van circa 
2200 mol/ha/jr; veel te hoog dus. De ‘procesfactoren’ die in de passende beoordeling zijn beschreven en 
waar de afdeling naar verwijst, zijn begrazing, rivierdynamiek (overstroming, zandafzetting, erosie), wind-
dynamiek (nodig voor rivierduinvorming) en ijsgang. Overstromingen door extreem hoogwater (incidenteel 
en kortdurend, minder dan eens per jaar) zijn belangrijk voor de instandhouding van het type omdat daar-
mee basenrijk water of vers zand en zavel worden aangevoerd die zorgen voor een blijvende buffering van 
de standplaats. Via het maaibeheer en de begrazing door Staatsbosbeheer wordt gestuurd op het wegne-
men van voldoende nutriënten en is behoud en/of ontwikkeling voor een groot deel in het gebied gegaran-
deerd. De hoogste berekende totale stikstofdepositie afkomstig van de N348 op de aanwezige stroomdal-
graslanden is 4,1 mol N/ha/jaar, doch op grond van de bovenstaande argumenten was de Afdeling van 
mening dat deze geringe depositietoename niet zal leiden tot significant negatieve effecten voor dit stik-
stofgevoelige habitat.  
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4.6. Cumulatie 

Op basis van de voorgaande analyse zal de (zeer) kleine berekende depositie in het effectgebied met zeker-

heid niet leiden tot ecologische effecten. Doordat het plan met zekerheid niet zal leiden tot effecten op 

Natura 2000 is een cumulatietoets niet aan de orde. Een project dat op zichzelf geen effect heeft kan dat 

ook niet hebben in combinatie met andere projecten. 
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5. CONCLUSIES 

 De bestemmingswijziging is bedoeld om de huidige activiteiten planologisch vast te leggen. De be-
rekende stikstofdeposities als gevolg van deze activiteiten maken dus feitelijk al deel uit van de 
achtergronddepositie. 

 De berekende depositie van maximaal 0,9 mol/ha/jr op overbelaste Natura 2000-locaties is ver-
waarloosbaar t.o.v. de jaarlijkse aanvoer van stikstof door de rivier en de afvoer van stikstof bij re-
gulier graslandbeheer. Dergelijke kleine deposities kunnen de kwaliteit van habitattypen en leef-
gebieden niet meetbaar aantasten. De zeer beperkte depositie van de wijziging van het bestem-
mingsplan zal dan ook geen effect hebben op de haalbaarheid van de Natura 2000 doelen binnen 
het effectgebied.   

 Doordat het plan met zekerheid niet zal leiden tot effecten op Natura 2000 is een cumulatietoets 
niet aan de orde. 

 Een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming is vanwege het ontbreken van effec-
ten niet benodigd. 
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Bijlage 2  Rapport Stikstofdepositie Waaldijk 4 en 5 Opijnen  

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RVjLvQ8sNq8E (03 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Aveco de Bondt  ,

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Waaldijk 4 en 5 Opijnen RVjLvQ8sNq8E

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 december 2020, 12:03 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 195,67 kg/j

NH3 2,49 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Rijntakken 8,44

Toelichting Gebruiksfase

RVjLvQ8sNq8E (03 december 2020)Resultaten Situatie 1
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

2,30 kg/j 189,00 kg/j

Verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 6,67 kg/j

RVjLvQ8sNq8E (03 december 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Rijntakken 8,44 0,90

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RVjLvQ8sNq8E (03 december 2020)Resultaten Situatie 1
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Rijntakken

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 8,44 0,02

ZGLg02 Geïsoleerde meander en petgat 1,86 0,60

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren-
en zeekleigebied

0,90

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,74 0,60

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,74 0,60

ZGLg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,60

H6120 Stroomdalgraslanden 0,32 0,06

ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het
rivieren- en zeekleigebied

0,09

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,08

ZGH3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,08

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RVjLvQ8sNq8E (03 december 2020)Resultaten Situatie 1
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 148469, 426539
NOx 189,00 kg/j
NH3 2,30 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Totaal 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

189,00 kg/j
2,30 kg/j

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 148425, 426844
NOx 6,67 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 5.200,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.600,0 / jaar NOx
NH3

5,84 kg/j
< 1 kg/j

RVjLvQ8sNq8E (03 december 2020)Resultaten Situatie 1
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RVjLvQ8sNq8E (03 december 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Bijlage 4  Watertoets 



datum 14-9-2018
dossiercode    20180914-9-18763

Wateradvies Geen Waterschapsbelang
Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in de toelichting van ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen.
Hierin wordt beschreven hoe rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de taken en belangen van het waterschap. De
watertoets voor dit plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets van waterschap Rivierenland.
Uit de gegevens die u heeft ingevoerd volgt dat het plan uitsluitend een functieverandering van bestaande bebouwing betreft. Er vindt geen
aanpassing van bebouwing of ruimte plaats. Waterschap Rivierenland heeft geen bezwaar tegen dit plan. Het plan hoeft in het kader van de
watertoets niet meer voorgelegd te worden aan Waterschap Rivierenland.

Algemene projectgegevens
Projectomschrijving: Waaldijk 4, Opijnen
Het plangebied ligt in: Neerijnen
Het plan is ingediend door: Rianne Arendsen Aveco de Bondt

Accountmanager Neerijnen
Hendrika Jager - van der Beek
0344 649 274,H.Jager@wsrl.nl

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op basis van door u
ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een geldigheid van 2 jaar.

De WaterToets 2017
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan Waaldijk 4, Opijnen van de gemeente Neerijnen; 

1.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1960.BPopyWaaldijk4-ONT1 met de bijbehorende regels en eventuele bijlagen. 

1.3  aan huis verbonden beroep 

een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, verzorgend, ontwerptechnisch, 
kunstzinnig of daarmee gelijk te stellen beroep of bedrijf dat, in een woonruimte wordt uitgeoefend, 
inclusief ondergeschikte productiegebonden detailhandel; 

1.4  aan huis verbonden bedrijf: 

een ambachtelijk, handels-technisch, constructietechnisch of daarmee gelijk te stellen beroep of 
bedrijf in milieucategorie 1 of 2, al dan niet met ondergeschikte productiegebonden detailhandel; 

1.5  aanbouw: 

een aan het hoofdgebouw gebouwd gebouw, dat bouwkundig ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw en in functioneel opzicht deel uitmaakt van het hoofdgebouw; 

1.6  aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

1.7  ambachtelijke bedrijvigheid: 

een bedrijf, dat is gericht op het geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, 
bewerken of herstellen van goederen - alsook in verband hiermee en als nevenactiviteit van 
ondergeschikt belang - het verkopen en/of leveren van goederen; 

1.8  archeologisch deskundige: 

de door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van 
archeologie; 

1.9  archeologisch monument: 

errein dat op basis van de Erfgoedwet is aangewezen als beschermd archeologisch monument; 
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1.10  archeologisch onderzoek: 

onder archeologisch onderzoek wordt verstaan het verrichten van een archeologisch onderzoek, in 
de zin van de KNA. Een archeologisch onderzoek mag enkel worden verricht door een dienst, 
bedrijf of instelling erkend door het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK), beschikkend 
over een opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet of een certificaat ex artikel 
5.1 Erfgoedwet en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA); 

1.11  archeologische verwachting: 

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van 
archeologische relicten; 

1.12  archeologische waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende 
archeologische relicten; 

1.13  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

1.14  bedrijf/niet agrarisch bedrijf: 

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, 
opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, 
aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen; 

1.15  bedrijfsgebouw: 

een gebouw dat geschikt is voor bedrijfsmatige activiteiten, waaronder ook maatschappelijke- en 
sportgerelateerde activiteiten worden gerekend, niet zijnde kassen; 

1.16  bedrijfswoning 

een woonruimte in of bij een gebouw of op een terrein kennelijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of 
het terrein noodzakelijk is; 

1.17  bestaand: 

bestaand op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan; 

1.18  bijbehorend bouwwerk: 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden 
bouwwerk met een dak; 



   

  

planstatus ontwerp referentie BPopyWaaldijk4 pagina 48 van 74 

  

1.19  bijgebouw: 

een niet voor bewoning bestemd op zichzelf staand gebouw, dat zowel bouwkundig als functioneel 
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en ten dienste staat van het hoofdgebouw; 

1.20  bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van 
een bouwwerk; 

1.21  bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren is begrensd, zulks met uitsluiting van een kelder en een zolder voor zover die 
gelet op de bouwtechnische eisen in het Bouwbesluit onbruikbaar zijn geworden; 

1.22  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten; 

1.23  bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 

1.24  bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 
verbonden; 

1.25  erfbeplanting:  

visueel afschermende, maskerende en/of het landschapsbeeld versterkende en overwegend 
opgaande (rand)beplanting binnen of direct aansluitend op het bestemmingsvlak of bouwperceel 
van een bedrijf, een woning of een terrein met een andere functie; 

1.26  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt; 

1.27  hoofdgebouw: 

een of meerdere panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van 
de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken 
op het perceel aanwezig zijn, gelet op de bestemming het belangrijkst is; 

1.28  inrichting:  

elke door de mens bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen 
bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht; 
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1.29  landschappelijke waarde: 

waarden in landschappelijk-esthetische en geomorfologische zin;  

1.30  maaiveld: 

de bovenkant van het aansluitende afgewerkte terrein dat een bouwwerk omgeeft, met dien 
verstande dat in geaccidenteerd terrein het gemiddelde van die bovenkanten wordt aangehouden; 

1.31  opslag, dynamische (binnen) opslag 

binnenopslag van goederen die een regelmatige verplaatsing behoeve vanwege productie en/of 
handel voor het eigen bedrijf; 

1.32  opslag, buiten opslag:  

buitenopslag van goederen die een regelmatige verplaatsing behoeve vanwege productie en/of 
handel voor het eigen bedrijf; 

1.33  pand: 

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig constructief zelfstandige eenheid die 
direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is; 

1.34  perceelsgrens: 

de grens van een bouwperceel; 

1.35  seksinrichting: 

een inrichting, bestaande uit een of meer voor publiek toegankelijke besloten ruimten, waarin 
bedrijfsmatig of op een daarmee vergelijkbare wijze, seksuele handelingen worden verricht of 
vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden; onder een hiervoor bedoelde inrichting 
worden in elk geval verstaan: een bordeel, seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, 
parenclub en erotische massagesalon, al of niet in combinatie met elkaar; 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  afstand tot de zijdelingse perceelsgrens: 

de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het op dat 
bouwperceel voorkomende bouwwerk; 

2.2  bebouwd oppervlak van een bouwperceel: 

de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen; 

2.3  bebouwingspercentage: 

het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het 
bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de planregels 
nader aan te duiden gedeelte van die bestemming; 

2.4  bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil verticaal tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, geen 
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, 
antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.5  breedte, diepte c.q. lengte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke 
scheidingsmuren; 

2.6  goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel; 

2.7  de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.8  de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk; 

2.9  peil: 

a. voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van 
die weg ter plaatse van de hoofdtoegang vermeerderd met 0,20 m; 

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld of het afgewerkte 
bouwterrein vermeerderd met 0,20 m. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Bedrijf 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijfsactiviteiten in de milieucategorie 1 en 2 conform de Staat van bedrijfsactiviteiten; 

b. aannemersbedrijf in de bouw, grond, weg- en waterbouw met werkplaats en opslag met een 
maximale toegestane oppervlakte bedrijfsbebouwing van 4.000 m2;  

c. buitenopslag ter plaatse van de aanduiding 'opslag'; 

d. één bedrijfswoning; 

e. tuinen, erven en verhardingen; 

f. parkeervoorzieningen; 

g. groenvoorzieningen; 

h. nutsvoorzieningen; 

i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Algemeen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. Het bouwen van gebouwen is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak.  

b. Per bouwvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één bedrijf toegestaan. 

c. Het bouwvlak mag worden bebouwd conform het bepaalde in 3.1 sub b, met dien verstande 
dat de afstand van gebouwen tot de perceelsgrenzen niet minder dan 1 mag bedragen.  

3.2.2  Bedrijfsgebouwen 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6. 

b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11. 

c. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan de maximale toegestane oppervlakte 
bedrijfsbebouwing, opgenomen in 3.1 sub b.  

3.2.3  Bedrijfswoningen 

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 

a. Het aantal bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan 1. 

b. De inhoud van bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan 800 m3. 

c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m. 

d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m. 

3.2.4  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen, gelden de volgende 
bepalingen: 

a. Bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevel 
van de bedrijfswoning te worden gebouwd. 

b. De maximale gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen mag niet meer 
bedragen dan 150 m². 

c. De goothoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m. 
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d. In afwijking van het bepaalde b, mag op de gronden voor de voorgevellijn per woning één 
aanbouw, zoals een portaal of erker worden gebouwd, met dien verstande dat: 

1. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan maximaal 6 m²; 

2. de diepte niet meer mag bedragen dan 1,5 m; 

3. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m; 

4. de breedte niet meer mag bedragen dan 50% van de gevel. 

3.2.5  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
gebouwd. 

b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, achter de voorgevellijn mag niet 
meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat: 

1. de bouwhoogte van pergola's niet meer dan 2,5 m mag bedragen; 

2. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten niet meer dan 5 m 
mag bedragen; 

3. de bouwhoogte van bedrijfsinstallaties niet meer dan 8 m mag bedragen. 

c. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, vóór de voorgevelrooilijn mag niet 
meer dan 1 m bedragen, met dien verstande dat: 

1. de bouwhoogte van pergola's niet meer dan 2,5 m mag bedragen; 

2. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten niet meer dan 5 m 
mag bedragen. 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van: 

a. het bepaalde in 3.2.2 ten behoeve van de maximaal toegestane oppervlakte bedrijfsbebouwing 
tot: 

1. maximaal 140% indien de oppervlakte minder bedraagt dan 500 m2, mits: 

 noodzakelijk voor de betreffende bedrijfsvoering; 

 stedenbouwkundig en landschappelijk verantwoord; 

 positief advies leidingbeheerder in geval van ligging nabij de leidingen en de 
bestemming 'Bedrijf - Nutsvoorziening'; 

2. maximaal 115% indien de oppervlakte 500 m2 of meer bedraagt, mits: 

 noodzakelijk voor de betreffende bedrijfsvoering; 

 stedenbouwkundig en landschappelijk verantwoord; 

 positief advies leidingbeheerder in geval van ligging nabij de leidingen en de 
bestemming 'Bedrijf - Nutsvoorziening'; 

3. maximaal 130% bij riviergebonden activiteiten, mits: 

 noodzakelijk voor de betreffende bedrijfsvoering; 

 stedenbouwkundig en landschappelijk verantwoord; 

 positief advies leidingbeheerder in geval van ligging nabij de leidingen en de 
bestemming 'Bedrijf - Nutsvoorziening'; 

 in lijn met de beleidslijn grote rivieren. 
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3.4  Specifieke gebruiksregels 

3.4.1  Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik wordt gerekend: 

a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen; 

b. risicovolle en BEVI- inrichtingen; 

c. het gebruik van bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woningen en als afhankelijke 
woonruimte. 

3.4.2  Aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven 

Binnen de bestemming 'Bedrijf' is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven 
toegestaan als nevengeschikte activiteit, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn: 

a. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke 
vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 50 m2. 

b. De activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving waarbij geldt dat 
deze past in milieucategorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. 

c. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en 
mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken. 

d. Detailhandel is niet toegestaan. 

e. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner. 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1  Afwijken mantelzorgvoorzieningen 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in 
3.4.1 onder d ten behoeve van de realisering van een mantelzorgvoorziening in een bijbehorend 
bouwwerk, mits: 

a. de behoefte aan mantelzorg is aangetoond, dan wel de mantelzorg een ouder-kind relatie 
betreft waarbij de ouder 65 jaar of ouder is; 

b. de mantelzorgvoorziening is bedoeld voor de huisvesting van een huishouden; 

c. de waarden en belangen van derden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad; 

d. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen wordt ingepast met een maximale oppervlakte van 80 m²; 

e. er geen zelfstandige woning ontstaat. 

f. na beëindiging van de mantelzorgsituatie dient de tijdelijke woonunit weer verwijderd te 
worden; 

g. bij de mantelzorgvoorziening geen afzonderlijke bijgebouwen worden opgericht. 

3.5.2  Afwijken dubbele bewoning 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in lid 
3.1 ten behoeve van dubbele bewoning van een bedrijfswoning, inclusief aanbouwen, zonder 
formele splitsing van de woning, indien dat in het kader van bedrijfsopvolging noodzakelijk wordt 
geacht, met dien verstande dat: 

a. maximum 2 huishoudens zijn toegestaan in de bedrijfswoning; 

b. geen tweede zelfstandige woning mag ontstaan; 

c. de inhoud van de bedrijfswoning minimaal 500 m3 bedraagt. 
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3.6  Wijzigingsbevoegdheid 

3.6.1  Wijziging type bedrijf 

Burgemeester en wethouders kunnen de gronden binnen deze bestemming wijzigen voor het 
toestaan van een ander bedrijf dan ter plaatse is toegestaan, mits: 

a. Het bedrijf voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt 
gelijk kan worden gesteld met het bestaande bedrijf, met dien verstande dat de milieucategorie 
niet meer mag bedragen dan 3.2. 

b. Geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden. 

c. Sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 
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Artikel 4  Natuur 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. behoud, herstel en/of ontwikkeling van de natuur (ecologie, flora en fauna) en de bijbehorende 
natuurlijke groeiplaats; 

b. behoud, herstel en ontwikkeling van de aanwezige natuur- en landschapswaarden, inclusief de 
bijbehorende abiotische waarden; 

c. behoud van (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen; 

d. behoud en herstel van geïsoleerde wateren zoals vennen en poelen; 

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

f. extensief recreatief medegebruik; 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen 

a. Voor het bouwen van kleinschalige bouwwerken ten behoeve van bos-, groen en/of 
natuurbeheer gelden de volgende voorwaarden: 

1. de hoogte mag niet meer bedragen dan 4 m; 

2. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 16 m²; 

3. het aantal kleinschalige bouwwerken mag niet meer bedragen dan 1 per 1,5 ha. 

b. De hoogte van eenvoudige voorzieningen voor extensief recreatief medegebruik, zoals 
informatieborden, picknickplekken, banken en afvalbakken, mag niet meer bedragen dan 3 m. 

c. De hoogte van erf- en terreinafscheiding mag niet meer bedragen dan 1 m. 

4.3  Afwijken van de bouwregels 

4.3.1  Afwijken ten behoeve van bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijken van het bepaalde in 
4.2.2 voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, onder de volgende voorwaarden: 

a. Het bouwen moet ten dienste zijn van de bestemming. 

b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5 m. 

c. Het bevoegd gezag dient schriftelijk advies te hebben ingewonnen bij een onafhankelijke 
natuur- en landschapsdeskundige met betrekking tot de vraag of de aanwezige 
landschappelijke waarden, natuurwaarden en/of hydrologische waarden door het verlenen van 
de afwijking niet onevenredig c.q. onherstelbaar worden aangetast. 
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4.4  Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik met betrekking tot deze bestemming wordt in ieder geval begrepen het 
gebruik van gronden en/of bouwwerken voor: 

a. Het opslaan, storten of bergen van materialen. 

b. Verblijfsrecreatie (kamperen). 

4.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouweerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

4.5.1  Omgevingsvergunning 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag 
binnen deze bestemming de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten 
uitvoeren: 

a. Het verlagen, vergraven, ophogen, egaliseren, diepploegen en/of diepwoelen van de bodem 
van meer dan 100 m3 of op een diepte van meer dan 0,40 m onder maaiveld. 

b. Het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen in de bodem. 

c. Het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van 
waterlopen, sloten en greppels. 

d. De aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om het vervangen een reeds 
bestaande drainage. 

e. Het verlagen van de waterstand anders dan door middel van het graven van sloten of het 
toepassen van drainagemiddelen. 

f. Het verwijderen van landschapselementen die ten tijde van het van kracht worden van het plan 
aanwezig waren. 

g. Het beplanten van gronden met bos, hoger dan 2,5 m, opgaand houtgewas in verband met 
boomteelt of houtteelt. 

h. Het verwijderen van onverharde wegen/paden, alsmede het aanleggen/verharden van 
wegen/paden, dan wel het aanbrengen van andere niet omkeerbare oppervlakteverhardingen 
groter dan 100 m². 

4.5.2  Uitzonderingen 

Het in 4.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 

a. Het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn. 

b. Krachtens een verleende vergunning reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende 
vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit 
plan. 

4.5.3  Toelaatbaarheid 

De in 4.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend: 

a. Indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de 
ontwikkeling van de betrokken bos-, groen- en/of natuurwaarden, inclusief de bijbehorende 
abiotische waarden. 

b. Alvorens te beslissen over het verlenen van een omgevingsvergunning wint het bevoegd 
gezag advies in bij het waterschap, voor zover de afweging mede betrekking heeft op 
hydrologische waarden. 



   

  

planstatus ontwerp referentie BPopyWaaldijk4 pagina 57 van 74 

  

Artikel 5  Waarde - Archeologie 3 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen terreinen zijn, naast andere bestemmingen, mede 
bestemd voor de bescherming van archeologische waarden. 

5.2  Bouwregels 

a. Op deze terreinen mogen ten behoeve van de in artikel 5.1 bedoelde bestemming uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor aanvullend of definitief 
archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. 

b. In aanvulling op het bepaalde onder a mogen bouwwerken ten behoeve van de andere, voor 
deze gronden geldende bestemmingen worden gebouwd, indien: 

1. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, 
waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut; 

2. de totale bodemingreep kleiner is dan 5.000 m² en de verstoring minder diep dan 50 cm is. 

5.3  Afwijken van de bouwregels 

a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het 
bepaalde in 5.2 voor bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende 
bestemmingen. 

b. De afwijking wordt verleend, indien op basis van een aanvullend en/of definitief archeologisch 
onderzoek is aangetoond dat: 

1. de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen 
worden geschaad; 

2. op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten aanwezig zijn. 

c. Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een afwijking als bedoeld in sub a, 
wint zij schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of de 
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de 
eventueel te stellen voorwaarden verbonden aan de omgevingsvergunning. 

d. Indien een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend is het ten tijde van de 
bouwwerkzaamheden aan de gemeente Neerijnen of een daardoor aangewezen partij altijd 
toegestaan archeologische waarnemingen te doen. 

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden 

a. Het is verboden op of in deze gronden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

1. grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm en over een oppervlakte groter dan 5.000 m², 
waartoe worden gerekend het ophogen, afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen 
van bestaande funderingen) woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van 
gronden, alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 
wateren en het aanleggen van drainage, met uitzondering van het vervangen van een 
bestaande drainage; 

2. het verlagen van het waterpeil; 

3. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 

4. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 

5. het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en 
andere detectieapparatuur) gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en 
relicten. 

b. De werken of werkzaamheden, waarvoor het verbod van sub a geldt, zijn slechts toelaatbaar, 
indien mede op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond 
dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad. 
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c. Het verbod, zoals in sub a bedoeld, is niet van toepassing, indien: 

1. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 
beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen; 

2. het gaat om gronden die (vergund) geroerd zijn en op gronden die binnen 5 m van 
bestaande funderingen zijn gelegen; 

3. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 
betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; 

4. de werken en werkzaamheden: 

 reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 

 mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of 
een ontgrondingsvergunning; 

5. de werken en werkzaamheden op aanvullend of definitief archeologisch onderzoek zijn 
gericht. 

d. Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in sub a, wint zij schriftelijk advies in bij de archeologische deskundige omtrent de 
vraag of de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en 
de eventueel te stellen voorwaarden. 

e. In geval van omgevingsvergunningverlening is het aan de gemeente Neerijnen of een daardoor 
aangewezen partij altijd toegestaan archeologische waarnemingen te doen ten tijde van het uit 
te voeren werk. 
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Artikel 6  Waarde - Archeologie 4 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden dienen alleen bij projecten in het kader van 
de Tracéwet en projecten met een bodemingreep/ verstorende werkzaamheden met een 
oppervlakte van meer dan 10.000 m² te worden onderzocht op eventuele archeologisch 
waardevolle resten. 
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Artikel 7  Waterstaat - Uiterwaardengebied 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Uiterwaardengebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de afvoer en doorstroming van rivierwater. 

7.2  Bouwregels 

a. In of op de voor stroomvoerend rivierbed bestemde gronden mag uitsluitend ten behoeve van 
de sub b genoemde riviergebonden en de in sub c genoemde niet-riviergebonden activiteiten 
worden gebouwd, mits de andere aan deze gronden gegeven bestemmingen dit toelaten. 

b. De riviergebonden activiteiten zijn: 

1. de aanleg of wijziging van waterstaatkundige (kunst)werken; 

2. de realisatie van voorzieningen voor een betere en veilige afwikkeling van de beroeps- en 
recreatievaart; 

3. de bouw of wijziging van scheepswerven; 

4. de vestiging of uitbreiding van overslagbedrijven of het realiseren van overslagfaciliteiten, 
uitsluitend voor zover de activiteit gekoppeld is aan het vervoer over de rivier; 

5. de realisatie van natuur; 

6. de uitbreiding van bestaande steenfabrieken; 

7. de realisatie van voorzieningen die onlosmakelijk met de waterrecreatie zijn verbonden, of 

8. de winning van oppervlaktedelfstoffen. 

c. De niet-riviergebonden activiteiten betreffen: 

1. een groot openbaar belang waarbij de activiteit redelijkerwijs niet buiten het rivierbed kan 
worden gerealiseerd; 

2. een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande grondgebonden agrarische 
bedrijven waarbij de activiteit redelijkerwijs niet buiten het rivierbed kan worden 
gerealiseerd; 

3. een functieverandering binnen de bestaande bebouwing, of 

4. een activiteit die per saldo meer ruimte voor de rivier oplevert op een rivierkundig bezien 
aanvaardbare locatie. 

d. De activiteiten genoemd onder lid 7.2 sub b en c moeten voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

1. er moet sprake zijn van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig 
functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft; 

2. er mag geen sprake zijn van een feitelijke belemmering voor vergroting van de 
afvoercapaciteit; 

3. er moet sprake zijn van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de 
waterstandverhoging of de afname van het begrensd vermogen zo gering mogelijk is; 

4. de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen dienen 
duurzaam te worden gecompenseerd, waarbij de financiering en tijdige realisering van de 
maatregelen gezekerd zijn; 

5. en specifiek voor het bepaalde in sub d onder punt 4 geldt dat de gevraagde 
rivierverruimingsmaatregelen genomen worden, waarbij de financiering en tijdige 
realisering van de maatregelen gezekerd zijn. 

e. In afwijking van het bepaalde in sub a is een aantal kleine, tijdelijke of voor het rivierbeheer 
noodzakelijke activiteiten toegestaan. Deze betreffen: 

1. activiteiten als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht; 

2. een eenmalige uitbreiding van ten hoogste 10% van de bestaande bebouwing; 

3. overige activiteiten van, vanuit rivierkundig opzicht, ondergeschikt belang; 

4. activiteiten ten behoeve van rivierbeheer of - verruiming; 

5. tijdelijke activiteiten; 

6.     een en ander mits voldaan wordt aan het bepaalde in sub d onder punt 1 tot en met 3. 
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f. Medewerking kan slechts worden verleend na het bereiken van overeenstemming met de 
rivierbeheerder. 

7.3  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de grenzen van deze bestemming te wijzigen dan 
wel deze bestemming geheel op te heffen, uitsluitend naar aanleiding van en conform door de 
Staatssecretaris bekrachtigde wijzigingen in de kaartbijlage van de 'Beleidsregels grote rivieren', 
Staatscourant 12 juli 2006. 
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Artikel 8  Waterstaat - Waterkering 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn naast de overige daaraan gegeven 
bestemmingen primair bestemd voor de volgende doeleinden: 

a. voorzieningen voor de directe en indirecte kering van het water; 

b. aanleg, instandhouding en/of bescherming van de waterkering; 

c. verhardingen; 

d. groenvoorzieningen. 

8.2  Bouwregels 

8.2.1  Gebouwen 

In afwijking van hetgeen elders in deze planregels is bepaald ten aanzien van het bouwen 
krachtens de overige bestemmingen van deze gronden, mogen op of in deze bestemming 
begrepen gronden geen gebouwen worden gebouwd. 

8.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, noodzakelijk voor het beheer en onderhoud van de 
waterkering mogen worden opgericht tot een maximale bouwhoogte van 3 m. 

8.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 
8.2 om te bouwen ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en), met 
inachtneming van de volgende regels: 

a. De bij de betrokken bestemming behorende bouwregels worden in acht genomen. 

b. Het belang van de waterkering wordt niet onevenredig geschaad en vooraf wordt schriftelijk 
advies ingewonnen bij de betreffende waterbeheerder. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 9  Antidubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.  
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Artikel 10  Algemene bouwregels 

10.1  Maatvoering 

In die gevallen dat de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, horizontale dan wel verticale 
diepte en/of de afstand tot enige aanduiding van bouwwerken, die in overeenstemming met het 
bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen, op het tijdstip 
van terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder dan wel meer bedraagt dan in de 
bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die 
goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, horizontale dan wel verticale diepte en/of afstand in 
afwijking daarvan als minimaal respectievelijk maximaal toegestaan. 

10.2  Bebouwingspercentages 

In die gevallen dat een bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met een verleende 
vergunning tot stand is gekomen, op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan 
meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels zijn voorgeschreven, geldt dat 
bebouwingspercentage in afwijking daarvan als maximaal toegestaan. 
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Artikel 11  Algemene gebruiksregels 

11.1  Algemene gebruiksregels 

In die gevallen dat het bestaande gebruik, dat in overeenstemming met een verleende vergunning 
tot stand is gekomen, op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer 
bedraagt dan in de gebruiksregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven respectievelijk 
toegestaan, geldt dat gebruik in afwijking daarvan als maximaal toegestaan. 

11.2  Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan: 

a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een 
seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie; 

b. het gebruik van bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woningen en als afhankelijke 
woonruimte; 

c. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing als opslag- of 
bergplaats van gebruikte, afgedankte c.q. aan de oorspronkelijke bestemming onttrokken 
goederen, voorwerpen of materialen, behoudens voor zover noodzakelijk in verband met het 
op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

d. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden voor het storten of lozen van 
vaste of vloeibare afvalstoffen, behoudens voor zover dat noodzakelijk in verband met het op 
de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

e. het gebruiken van gebouwen ten behoeve van de huisvesting van de verzorgers van paarden; 

f. evenementen tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 
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Artikel 12  Algemene aanduidingsregels 

12.1  vrijwaringszone - dijk 2  

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijk 2' zijn de gronden naast de voor die 
gronden aangewezen bestemmingen, aangeduid als buitenbeschermingszone van de primaire 
waterkering. 
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Artikel 13  Algemene afwijkingsregels 

13.1  Algemene afwijkingen 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken: 

a. Van de in deze regels gegeven maten, afmetingen en percentages, met uitzondering van de 
inhoud van een (bedrijfs)woning, tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en 
percentages. 

b. Van deze regels en toestaan dat de afstand van gebouwen tot de as van de weg niet minder 
mag bedragen dan 10 m, met dien verstande dat: 

1. de afwijking stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is; 

2. er geen onevenredige hinder ontstaat voor omliggende functies. 

c. Van deze regels en toestaan dat de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens met derden 
niet minder mag bedragen dan 2 m, met dien verstande dat: 

1. de afwijking stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is; 

2. er geen onevenredige hinder ontstaat voor omliggende functies. 

d. Van deze regels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of 
–intensiteit daartoe aanleiding geeft. 

e. Van deze regels en toestaan dat het bouwvlak in geringe mate wordt overschreden, indien een 
meetverschil daartoe aanleiding geeft. 

f. Van deze regels ten behoeve van de overschrijding van de voorgevellijn of voorgevelrooilijn 
voor de bouw van een luifel aan de voorgevel van een hoofdgebouw, geen woning zijnde, met 
dien verstande dat: 

1. de overschrijding van de voorgevellijn of voorgevelrooilijn niet meer mag bedragen dan 2 
m; 

2. de bouwhoogte van de luifel niet meer mag bedragen dan de eerste bouwlaag van het 
hoofdgebouw; 

3. er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. 

g. Van deze regels en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het 
openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, 
toiletgebouwtjes, en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, met dien 
verstande dat: 

1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m3 mag bedragen; 

2. de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen; 

h. Van deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
wordt vergroot: 

1. ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, tot niet meer dan 40 m; 

2. ten behoeve van waarschuwings- en/of communicatiemasten tot niet meer dan 50 m; 

3. ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot niet meer dan 10 m; 

i. Van deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van gebouwen ten 
behoeve van een overschrijding van deze maximaal toegestane bouwhoogte voor plaatselijke 
verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers, lichtkappen en technische ruimten, 
met dien verstande dat: 

1. de maximale oppervlakte van de vergroting niet meer mag bedragen dan 10% van het 
betreffende platte dakvlak of de horizontale projectie van het schuine dakvlak; 

2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,25 maal de maximaal toegestane 
bouwhoogte van het betreffende gebouw. 
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Artikel 14  Algemene wijzigingsregels 

14.1  Wijzigen Waarde - Archeologie 1/2/3/4 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door: 

a. de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - 
Archeologie 3' of 'Waarde - Archeologie 4' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op 
basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 
betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; 

b. aan gronden alsnog de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 
2', 'Waarde - Archeologie 3' of 'Waarde - Archeologie 4' toe te kennen indien uit aanvullend 
en/of definitief archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van de gronden met deze 
medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing 
behoeft. 
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Artikel 15  Overige regels 

15.1  Verwijzing naar andere wettelijke regelingen 

Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de regelingen 
zoals die luidden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 16  Overgangsrecht 

16.1  Overgangsrecht bouwwerken 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 
de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

16.2  Ontheffing 

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder lid 16.1 een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 
het bepaalde onder a met maximaal 10%. 

16.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken 

Lid 16.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

16.4  Overgangsrecht gebruik 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het  en 
hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

16.5  Strijdig gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 16.4, te veranderen 
of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

16.6  Verboden gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in lid 16.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of 
te laten hervatten. 

16.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik 

Lid 16.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 17  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Waaldijk 4, Opijnen.  
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Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1  Staat van bedrijfsactiviteiten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Staat van bedrijfsactiviteiten categorie 1 en 2

SBI VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE

01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o. < 500 m² 2
014 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m² 2
0142 KI-stations 2
15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
1552 0 Consumptie-ijsfabrieken:
1552 1 - p.o. < 200 m² 2
1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
1581 1 - v.c. < 2500 kg meel/week 2
1583 0 Suikerfabrieken:
1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
1584 2 - vervaardigen chocoladewerken, p.o. < 200 m² 2
1584 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m² 2
1592 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 2
18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2
20 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2
22 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
221 Uitgeverijen (kantoren) 1
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2
2223 A Grafische afwerking 1
2223 B Binderijen 2
2224 Grafische reproduktie en zetten 2
2225 Overige grafische aktiviteiten 2
223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 1
24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
2442 0 Farmaceutische produktenfabrieken:
2442 2 - verbandmiddelenfabrieken 2
26 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
262, 263 0 Aardewerkfabrieken:
262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 2
30 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
30 A Kantoormachines- en computerfabrieken 2
31 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
316 Elektrotechnische industrie n.e.g. 2
33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 2
36 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² 1
362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 2
363 Muziekinstrumentenfabrieken 2
3361.1 Sociale werkvoorziening 2
40 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
40 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
40 C1 - < 10 MVA 2
40 D0 Gasdistributiebedrijven:
40 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. cat. A 1
40 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 2
40 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
40 E2 - blokverwarming 2
41 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER
41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
41 B1 - < 1 MW 2
45 - BOUWNIJVERHEID
45 0 Aannemersbedrijven met werkplaats:
45 1 - b.o. < 1.000 m² 2
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Staat van bedrijfsactiviteiten categorie 1 en 2

SBI VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE

50 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
501, 502, 504 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2
5020.4 B Autobeklederijen 1
5020.5 Autowasserijen 2
503, 504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2
51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
511 Handelsbemiddeling (kantoren) 1
5122 Grth in bloemen en planten 2
5134 Grth in dranken 2
5135 Grth in tabaksprodukten 2
5136 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2
5137 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 2
5138, 5139 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 2
514 Grth in overige consumentenartikelen 2
5148.7 0 Grth in vuurwerk en munitie:
5148.7 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton V 2
5148.7 5 - munitie 2
5153 0 Grth in hout en bouwmaterialen
5153 1 - b.o. < 2.000 m² 2
5153.4 3 - grth. in zand en grind, b.o. < 200 m² 2
5154 1 - b.o.< 2.000 m² 2
5155.2 Grth in kunstmeststoffen R 2
5156 Grth in overige intermediaire goederen 2
5162 0 Grth in machines en apparaten:
517 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 2
52 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1
55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
5552 Cateringbedrijven 2
60 - VERVOER OVER LAND
6022 Taxibedrijven 2
603 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2
64 - POST EN TELECOMMUNICATIE
641 Post- en koeriersdiensten 2
642 A Telecommunicatiebedrijven 1
71 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN
711 Personenautoverhuurbedrijven 2
714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2
72 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
72 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1
72 B Switchhouses 2
73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2
732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1
74 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales 2
90 - MILIEUDIENSTVERLENING
9001 B Rioolgemalen 2
9002.2 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:
9002.2 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval R 2
93 - OVERIGE DIENSTVERLENING
9301.2 Chemische wasserijen en ververijen R 2
9301.3 A Wasverzendinrichtingen 2
9301.3 B Wasserettes, wassalons 1

Pagina 2 van 2



   

  

planstatus ontwerp referentie BPopyWaaldijk4 pagina 74 van 74 

  

Verbeelding 
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