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1 Toelichting 
 

 Inleiding 

Voorliggend plan voorziet in het mogelijk maken van twee woningen aangrenzend aan de kern van 

Hellouw. De gronden tussen de provinciale weg de Graaf Reinaldweg en de Korfgraaf lopen gezien 

vanuit het westen schuin van elkaar weg richting de kern Hellouw. Recent is op een deel van deze 

gronden een nieuwe woning planologisch mogelijk gemaakt. Direct ten westen van deze nieuwe woning 

zijn nog twee nieuwe woningen voorzien. Voorliggend bestemmingsplan maakt deze twee woningen 

mogelijk. 

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moeten elders binnen de gemeente twee woningen komen te 

vervallen om aan het woningcontingent dat afgesproken is met de provincie te kunnen blijven voldoen. 

Er worden twee bedrijfswoningen nabij Haaften gesloopt. Deze locaties worden in het bestemmingsplan 

meegenomen om planologisch vast te leggen dat hier geen (bedrijfs-)woningen meer zijn toegestaan.  

 Beschrijving plan 
 

Voorliggend plan houdt twee nieuwe woningen in. Het gaat om twee vrijstaande woningen op een ruim 

perceel. Eén woning wordt aan de noordkant ontsloten via de ventweg langs de Graaf Reinaldweg. De 

andere woning wordt ontsloten aan de zuidkant via de Korfgraaf. In de huidige situatie is het perceel in 

gebruik als schapenweide en boomgaardje. Het wordt niet intensief agrarisch gebruikt. Het perceel is 

ook aan drie zijden begroeid met bomen en struiken. Het heeft daarmee een besloten karakter en de 

nieuwe woningen zullen grotendeels van het zicht worden onttrokken.   

Zoals beschreven zullen, om aan de provinciale woningbouwafspraken te kunnen blijven voldoen, ook 

twee woningen elders komen te vervallen. Op het industrieterrein ’t Overijke te Haaften worden aan de 

Graaf Reinaldweg 10 en  aan de Margrietstraat 5 in totaal twee woningen gesloopt. Op deze locaties 

zal de vigerende bestemming overgenomen worden enkel de functieaanduiding bedrijfswoning zal 

komen te vervallen. In voorliggend plan zal hoofdzakelijk ingegaan worden op de nieuwe woningen 

omdat het daarbij gaat om het mogelijk maken van een nieuwe functie. Op de andere locaties komt 

enkel een aanduiding te vervallen. Verder wijzigt er planologisch niks. Uitzondering hierop is de 

paragraaf ecologie. Omdat de sloop gevolgen heeft voor aanwezig beschermde soorten. 

 

 
Luchtfoto Hellouw en deel bedrijventerrein ’t Overijke met globale plangrenzen (bron: Google Earth) 
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Foto plangebied twee nieuwe woningen gezien vanaf de Graaf Reinaldweg (bron: google streetview) 

 

Foto plangebied twee nieuwe woningen gezien vanaf de Korfgraaf (bron: google streetview) 

 

 
Foto plangebied met twee bedrijfswoningen die komen te vervallen (bron: google Earth) 
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Luchtfoto plangebied twee nieuwe woningen met globale plangrens (bron: Google Earth) 

 

Principeschets toekomstige situatie (bron: Tekenburo Ballegooij) 

 

N.b. bovenstaande schets betreft een principeschets van de indeling van de twee kavels. De definitieve 

situering is nog niet gekozen. In voorliggend bestemmingsplan worden de bouwvlakken aangegeven 

waarbinnen de woningen gebouwd mogen worden. 
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Landschappelijke inpassing 

 

Om het plan ook goed landschappelijk in te passen is een landschappelijk inrichtingsplan opgesteld 

door bureau Plan Groen. 

 

  
 

Op de planlocatie aan de Korfgraaf is al een houtwal aanwezig. Deze houtwal wordt behouden, dit niet 

alleen om de privacy te waarborgen maar ook de woningen goed in het bestaande landschap in te 

passen. De nieuwe woningen vormen zodoende geen wijziging van het bestaande straatbeeld.  

 

Rondom de nieuw te realiseren sloot zullen er knotbomen geplaatst worden. Dit landschapselement is 

onlosmakelijk verbonden met sloten en watergangen. Door de volle doch transparante kroon biedt de 

knotboom privacy met behoud van de open ruimtes. 

 

Door de voorgestelde inrichting blijven de bestaande kwaliteiten van de groene inrichting met houtwallen 

behouden. De kernkwaliteiten van het landschap worden vervolgens versterkt door het aanbrengen van 

een extra watergang met knotwilgen. De watergang met knotwilgen sluit aan op de kernkwaliteiten van 

het landschap. 

 

 leeswijzer 
In hoofdstuk 1 is de aanleiding en het plan beschreven. In hoofdstuk 2 volgt de beleidsmatige 

onderbouwing van het plan. In hoofdstuk 3 is beschreven hoe het plan voldoet aan de wettelijke 

(milieu-)regelgeving. Hoofdstuk 4 gaat in op de economische en maatschappelijke haalbaarheid van 

het plan. Tot slot beschrijft hoofdstuk 5 de regels zoals die gelden voor het bestemmingsplan.  
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2 Beleidsmatige onderbouwing 
 

 Rijksbeleid 
 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. De structuurvisie is 

de opvolger van de Nota Ruimte en de Nota mobiliteit. Het Rijk kiest daarin een aantal doelen om 

Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028):  

• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland; 

• Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop 

staat; 

• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 

Voorts benoemt het Rijk 13 nationale belangen. Deze belangen zijn gelijkwaardig aan elkaar en 

beïnvloeden elkaar onderling. In de SVIR is een eerste integrale afweging gemaakt van deze belangen. 

Dit heeft als gevolg dat het Rijk in gebieden of projecten een gebieds- of project specifieke afweging zal 

maken. Indien nodig maakt het Rijk duidelijk welke nationale belangen voorgaan. In het MIRT wordt ook 

de samenhang met decentrale belangen en regionale opgaven besproken. 

 
De ladder duurzame verstedelijking 

Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd en is de ‘Ladder voor duurzame 

verstedelijking’ hieraan toegevoegd. Overheden dienen op grond van het gewijzigde Bro nieuwe 

stedelijke ontwikkelingen te motiveren om tot een zorgvuldige ruimtelijke afweging en inpassing van die 

nieuwe ontwikkeling te komen. Een zorgvuldige benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende 

functies vraagt om een goede onderbouwing van nut en noodzaak van een nieuwe stedelijke 

ruimtevraag en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling. 

De ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in artikel 3.1.6 van het Bro. Op 1 juli 2017 is het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, waarbij een nieuwe Laddersystematiek geldt. In de nieuwe 

systematiek worden de huidige definities niet gewijzigd. Ten aanzien van de “treden” van de Ladder zijn 

er wel wijzigingen: in de nieuwe Ladder zijn de treden 1 en 2 samengevoegd en trede 3 is geschrapt, 

waardoor er geen sprake meer is van verschillende treden.  

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Het Barro voorziet in de juridische borging van het nationaal ruimtelijk beleid. Het bevat regels die de 

beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen inperken, daar 

waar nationale belangen dat noodzakelijk maken. 

 

Planspecifiek 

Door het nationale karakter van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de kleine schaal van 

onderhavig plan, heeft dit bestemmingsplan zeer beperkt raakvlak met het nationale beleid. Onderhavig 

plan sluit wel aan op een van de voornaamste uitgangspunten van de structuurvisie om 

(woning)uitbreiding zo veel mogelijk binnen het bestaand stedelijk gebied te faciliteren. Voorliggend plan 

grenst direct aan het stedelijk gebied, mede gezien het recent vastgestelde bestemmingsplan 

herziening Graaf Reinaldweg 8 ten oosten van het plangebied waarin de woonfunctie ook mogelijk 

gemaakt is.  

De ladder voor duurzame verstedelijking is voor voorliggend plan niet van toepassing. De ladder schrijft 

voor dat bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling de behoefte gemotiveerd moet worden. In het het geval 

dat de stedelijke ontwikkeling buiten het stedelijk gebied plaatsvindt dient ook gemotiveerd te worden 

waarom de ontwikkeling niet binnen het stedelijk gebied opgelost kan worden. Op basis van 

jurisprudentie is nader gedefinieerd bij welk aantallen er sprake is van een woningbouwlocatie dat 

aangemerkt kan worden als stedelijke ontwikkeling.  In de uitspraak van de ABRvS 18 november 2015, 

is geconcludeerd dat bij 11 a 12 woningen er sprake is van een stedelijke ontwikkeling. Voorliggend 
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plan betreft dus geen stedelijke ontwikkeling volgens de Bro aangezien het hier om twee woningen gaat. 

Het plan is dan ook niet ladderplichtig. 

In het Barro wordt een aantal projecten benoemd van nationaal belang, zoals grote rivieren, 

kustfundament, Ecologische hoofdstructuur etc. Het plangebied ligt niet in een van de in het Barro 

benoemde gebieden of is van wezenlijke invloed op één van de in het Barro benoemde Rijksbelangen. 

Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het onderhavige plan niet in strijd is met de 

structuurvisie en het Barro. 

 

 Provinciaal beleid 
 

2.2.1 De omgevingsvisie 
De omgevingsvisie is 9 juli 2014 vastgesteld. De visie en verordening worden daarnaast periodiek 

geactualiseerd. De meest recente actualisatie dateert van 1 januari 2018. Het vertrekpunt bij het maken 

van de Omgevingsvisie zijn de maatschappelijke opgaven geweest die in gesprekken met overheden, 

organisaties en particulieren zijn benoemd. De opgaven zijn die zaken die partijen met elkaar delen. 

Ongeacht wie wat doet en welke rollen zij spelen, staan deze opgaven centraal voor de komende 

pakweg vijf tot tien jaar. In de context van 2014 zijn onder meer de volgende ontwikkelingen te voorzien: 

 

- veel veranderingen in consumentengedrag, in wonen en werken, veel snelle 

- technische veranderingen; 

- onzekerheden over de gevolgen van klimaatontwikkelingen; 

- minder groei en minder investeringen in nieuwbouwplannen; 

- krimp-gebieden, demografische ontwikkelingen (ontgroening en vergrijzing); 

- complexe actuele opgaven (onder meer leegstand) in de stedelijke gebieden; 

- opgaven waarin de overheid slechts een van de vele spelers is. 

 

De provincie kiest er in deze Omgevingsvisie voor om vanuit twee hoofddoelen bij te dragen aan 

gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven. Deze zijn: 

1. een duurzame economische structuur; 

Een gezonde economie met een aantrekkelijk vestigingsklimaat vraagt om krachtige steden en 

vitale dorpen met voldoende werkgelegenheid. Het verbeteren van de economische structuur 

is een belangrijke opgave voor de Gelderse samenleving. Dat betekent vooral dat de provincie 

zich met haar partners richt op: 

- kansen bieden aan bestaande en nieuwe bedrijven; 

- het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de stedelijke regio's; 

- het creëren van een goede bereikbaarheid van de stedelijke gebieden en de economische 

kerngebieden met fiets, openbaar vervoer en auto maar ook digitaal; 

- het versterken van ruimtelijke randvoorwaarden voor de sterke (top)sectoren en het 

- verbeteren van de kennisinfrastructuur; 

- een gezonde vrijetijdseconomie en aandacht voor cultuurbeleving; 

- een adequaat beheer (kwaliteit en kwantiteit) van bestaande en eventueel nieuwe 

woongebieden, bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel in Gelderland. 

 

2. het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving. 

Een aantrekkelijke leefomgeving vergt een goede kwaliteit en beleving van  natuur en landschap 

in Gelderland, een gezonde en veilige leefomgeving en een robuust bodem- en watersysteem. 

De provincie zet daarom in op het waarborgen en op het verder ontwikkelen van die kwaliteiten 

van Gelderland.  De realisatie van deze tweede centrale doelstelling betekent vooral: 

- ontwikkelen met kwaliteit, recht doen aan de ruimtelijke, landschappelijke en 

cultuurhistorische kwaliteiten van de plek; 

- zorg dragen voor een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden 

natuurgebieden en behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap; 
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- een robuust en toekomstbestendig water- en bodemsysteem voor alle 

gebruiksfuncties; bij droogte, hitte en waterovervloed; 

- een gezonde en veilige leefomgeving; 

- een gezonde vrijetijdseconomie en aandacht voor beleving, bereikbaarheid en 

toegankelijkheid van cultuur, natuur en landschap. 

 

Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik 

Het accent van stedelijke ontwikkelingen verschuift in de Omgevingsvisie van nieuwbouw naar het 

vitaliseren van bestaande gebieden en gebouwen. Voor een goede afweging van keuzes voor locaties 

van nieuwe bebouwing staat de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik centraal. 

De ladder vervangt het beleid van de woningbouwcontour en zoekzones zoals opgenomen in het 

Streekplan 2005. Voor de bepaling van de begrenzing van het stedelijk gebied wordt aangesloten bij de 

definitie daarvoor uit het Besluit ruimtelijke ordening (Bro): 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van 

bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de 

daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'. 

Met de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik worden een transparante besluitvorming en een 

zorgvuldige ruimtelijke afweging nagestreefd. Als juridische basis wordt de ladder voor duurzame 

verstedelijking gebruikt, die het Rijk heeft vastgelegd in het Bro. In ieder bestemmingsplan dat voorziet 

in een nieuwe stedelijke ontwikkeling dienen gemeenten volgens de Rijksladder aan de hand van drie 

stappen de locatiekeuze te motiveren. Aangezien de juridische borging van de ladder al geregeld is in 

het Bro, heeft de provincie de ladder niet nogmaals opgenomen in de provinciale Omgevings-

verordening. De ladder voor duurzame verstedelijking kent drie treden: 

 

trede 1:  is er een regionale behoefte (bijvoorbeeld vastgelegd in het Regionaal Programma 

Bedrijventerreinen of het Kwalitatief Woonprogramma); 

trede 2:  is (een deel van) de regionale behoefte op te vangen binnen het bestaand stedelijk gebied; 

trede 3: zoek een locatie die passend ontsloten is of kan worden voor de resterende regionale  

 behoefte. 

 

De systematiek van de ladder is het meest waardevol als deze op regionaal en structuurvisieniveau 

wordt toegepast, aangezien op die niveaus de samenhang tussen de bestaande voorraad en nieuwe 

ontwikkelingen op in- en uitbreidingslocaties kan worden beschouwd.  

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan voorziet in het mogelijk maken van twee vrijstaande woningen direct grenzend aan de 

kern van Hellouw en het verwijderen van twee bedrijfswoningen. Voorliggend plan past in de provinciale 

structuurvisie. Het plan sluit aan op de hoofddoelstelling om de kwaliteiten van de provincie te 

versterken. Door de landschappelijke inpassing van de vrijstaande woningen in Hellouw, zoals 

beschreven in hoofdstuk 1 bij de landschappelijke inpassing, wordt aangesloten op de bestaande 

kwaliteiten in de omgeving. Door het situeren van de woningen niet direct aan de weg en binnen het 

landschappelijke kader wat aanwezig is worden de bestaande kwaliteiten gerespecteerd. Het plan heeft 

ook geen nadelige effecten op natuur, bodem of watersystemen in de omgeving. 

De toetsing of voldaan wordt aan de Gelderse Ladder voor duurzaam ruimtegebruik wordt voor het 

onderdeel behoefte en kwalitatief Woonprogramma nader toegelicht in de volgende paragraaf. De stap 

van de ladder komt als toetsingscriteria terug in de provinciale verordening. 

Het plan voorziet ook in een regionale behoefte omdat dit bestemmingsplan ten behoeve van een 

concrete lokale behoefte vanuit de kern Hellouw wordt ingevuld. 

Tot slot zijn beide woningen prima te ontsluiten via de Korfgraaf en de Graaf Reinaldweg. De toename 

van de verkeersdruk is, omdat het maar één woning per ontsluitingsweg betreft, prima binnen de 

bestaande verkeersstructuur af te wikkelen.  
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Gezien bovenstaande conclusies past voorliggend plan binnen de provinciale structuurvisie en wordt 

voldaan aan de Gelderse Ladder voor Duurzaam ruimtegebruik. 

 

2.2.2 Provinciale Omgevingsverordening 

De Provinciale Ruimtelijke Omgevingsverordening is 24 september 2014 vastgesteld. De visie en 

verordening worden daarnaast periodiek geactualiseerd. De meest recente actualisatie dateert van 1 

januari 2018. De verordening is een uitwerking van het ruimtelijk beleid uit de provinciale omgevingsvisie 

in toetsbare regels. De verordening stelt regels en voorwaarden waaraan de inhoud van (gemeentelijke) 

bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen moeten voldoen. Inhoudelijk gaat de 

verordening onder andere in op het realiseren van stedelijke functies, het vrijkomen van agrarische 

bebouwing, regels over uitbreiding van bedrijventerreinen, glastuinbouw en natuur- en 

landschapsbescherming.  

 

Planspecifiek 

Het plangebied is, op basis van de digitale kaart behorende bij de geactualiseerde verordening van 

2018, aangeduid als verwevingsgebied en als plussenbeleid. Voor beide aanduidingen worden regels 

gegeven voor de omvang van agrarische bedrijvigheid. Voor onderliggend plan is deze aanduiding 

derhalve niet relevant.  

Ten aanzien van nieuwe woonlocaties stelt de provinciale verordening in art. 2.2.1.1 het volgende: ‘In 

een bestemmingsplan worden nieuwe woonlocaties en de daar te bouwen woningen slechts toegestaan 

wanneer dit past in het vigerende door Gedeputeerde Staten vastgestelde Kwalitatief Woonprogramma 

successievelijk de door Gedeputeerde Staten vastgestelde kwantitatieve opgave wonen voor de 

betreffende regio’.  

Voorliggend bestemmingsplan omvat de regeling om op de locatie in Hellouw twee woningen mogelijk 

te maken. Ter compensatie hiervoor zullen op het bedrijventerrein ’t Overrijke twee bedrijfswoningen 

komen te vervallen. Per saldo neemt het aantal woningen in de gemeente op deze wijze niet toe. Het 

plan is daardoor niet in strijd met het kwantitatieve woonprogramma vastgesteld door Gedeputeerde 

Staten.  

 

2.2.3 Actualisatie omgevingsvisie en verordening 
Er wordt momenteel gewerkt aan een actualisatie van de omgevingsvisie. De ontwerp-Omgevingsvisie 

en het actualisatieplan Omgevingsverordening hebben van 14 juni tot en met 9 augustus 2018 ter inzage 

gelegen. Het hoofddoel van de omgevingsvisie is: ‘Een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. 

Dat is het streven. Dit doen wij door bij de uitoefening van onze taken de focus te leggen op een 

duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. Met behulp van zeven ambities – op het 

terrein van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, 

economisch vestigingsklimaat en op het woon- en leefklimaat – geven wij hier richting aan.’ 

In de omgevingsvisie is veel aandacht voor de omvangrijke energietransitie waartoe Nederland zich 

verplicht heeft. De provincie heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. In de omgevingsvisie 

staat hierover het volgende. Daarnaast zijn de nodige actualisaties en verduidelijkigen in de verordening 

en de visie doorgevoerd.  

Over de omgevingsvisie en de actualisatie van de verordening is, zoals aangegeven door de provincie, 

op 19 december 2018 besluitvorming door Provinciale Staten voorzien. 

 

Planspecifiek 

Het onderdeel wonen is in de verordening geactualiseerd. In artikel 2.2.1.1 (nieuwe nummering: artikel 

2.1 en artikel 2.2) wordt geborgd dat elke regio een regionale woonagenda opstelt die door de provincie 

vastgesteld dient te worden en dat woningbouw slechts mogelijk is als dit past binnen de afspraken van 

die agenda. Ten behoeve van de flexibiliteit is het wel mogelijk om van een regionale woonagenda af 

te wijken, vooruitlopend op de actualisatie van een regionale woonagenda. Als er nog geen regionale 

woonagenda is vastgesteld of als de bestaande regionale woonagenda niet meer actueel is en niet 
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geschikt meer is als beoordelingskader, in dat geval wordt de woonbehoefte getoetst aan de volgende 

criteria: 

• er wordt voldaan aan de eisen van de Ladder voor duurzame verstedelijking, als bedoeld in 

artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening;  

• het plan past binnen de meest recente provinciale visie op het woonbeleid;  

• er heeft aantoonbaar regionale afstemming plaatsgevonden; en 

• wij instemmen met de ontwikkeling. 

 

Inhoudelijk blijft het uitgangspunt in de nieuwe verordening gelijk. Er dienen regionale afspraken 

gemaakt te worden om de woonbehoefte af te stemmen. Zoals toegelicht in voorgaande paragraaf zal 

als gevolg van het plan het aantal woningen in de gemeente niet toenemen. Het plan past derhalve 

binnen de regionale afspraken.  

Het plan is tevens niet in strijd met natuur of milieubeleid. Het plan is niet in GNN gebied of 

waterbeschermingsgebied gelegen. Vanuit dit beleid vloeien geen aanvullende randvoorwaarden voort 

die van toepassing zijn op het plan.  

Het plan sluit dan ook aan op de ambitie van de ontwerpvisie en is niet strijdig met de 

ontwerpverordening. 

 

2.2.4 Woonvisie Gelderland en Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019  
Om ontwikkelingen op de regionale woningmarkt inzichtelijk te maken, heeft de provincie de Woonvisie 

Gelderland opgesteld. Deze woonvisie bestaat uit drie delen. Het eerste deel (deel a: Woonbeleid met 

kwaliteit) omvat algemene beleidsvoornemens om te komen tot een woonbeleid met kwaliteit. Het 

tweede deel (deel b: Anders wonen in de regio) is een toespitsing van het algemene deel van de 

woonvisie op regionaal niveau. Deel c (Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019) is een regionaal 

afsprakenpakket over de ambities en opgave op het gebied van wonen.  

 

Deel a: Woonbeleid met kwaliteit  

De provincie Gelderland hanteert het uitgangspunt ‘De juiste woning op de juiste plaats en op de juiste 

tijd’. Het betekent dat niet alleen het aantal woningen dat in een gemeente wordt gebouwd van belang 

is. Belangrijker is het in welke kern er wanneer welk soort woning wordt gebouwd. Dit moet aansluiten 

op de behoefte van vooral de eigen inwoners van de gemeente. Veel inwoners willen in hun eigen kern 

blijven wonen. Er wordt niet alleen aandacht geschonken aan nieuwbouw maar ook aan doorstroming, 

aanpassing en renovatie van woningen. De leefbaarheid in de (kleine) kernen vormt een belangrijk 

aandachtspunt.  

 

Deel b: Anders wonen in de regio  

Naast het algemene woonbeleid, zoals hierboven verwoord, wordt in de Woonvisie Gelderland ook 

gekeken naar het regionale woonbeleid. Het grondgebied van de provincie Gelderland is hierbij verdeeld 

in zes regio’s. Het plangebied valt onder de regio Rivierenland. Voor deze regio gelden de volgende 

belangrijke beleidsopgaven:  

- de bouwproductie verhogen;  

- zeer veel levensloopbestendige of - liever nog - direct voor ouderen geschikte woningen 

bouwen;  

- locaties in of nabij voorzieningencentra vrijwel uitsluitend bestemmen voor woningen, geschikt 

voor ouderen;  

- herstructureringslocaties nabij stedelijke centra zoveel mogelijk benutten om het aanbod aan 

centrum(-stedelijk) wonen te vergroten. Dit geldt met name voor Tiel, en in mindere mate ook 

voor Culemborg, Geldermalsen en Zaltbommel;  
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- woningsplitsing en functieverandering in het buitengebied goed benutten om aan de vraag naar 

landelijk wonen te voldoen;  

- met name in de kleinere kernen (maar wel bij voorzieningen) meer meergezinswoningen 

bouwen, aangezien juist daar het woningaanbod te eenzijdig is gericht op gezinnen met 

kinderen;  

- beduidend minder woningen in het dure segment en beduidend meer woningen in het goedkope 

segment bouwen, mede door kleinere woningen te bouwen;  

- meer verscheidenheid in woningtypen creëren, mede met behulp van particulier 

opdrachtgeverschap.  

 

Deel c: Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 

Voor het Kwalitatief Woonprogramma (KWP) is uitgangspunt dat in de periode 2010 tot 2020 in totaal 

circa 69.000 woningen netto aan de voorraad in Gelderland worden toegevoegd. Voor de regio 

Rivierenland is dit nader uitgewerkt in een afsprakenkader ‘Regionaal Woningbouwprogramma regio 

Rivierenland’ 

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan sluit in hoofdlijnen aan op de woonvisie. Het plan voorziet in de kern van Hellouw voor 

een eigen behoefte. Het plan betreft een particulier opdrachtgeverschap project en draagt bij aan een 

grotere diversiteit aan woningtypen. Om te bepalen of het plan aansluit op het afsprakenkader wordt 

verwezen naar de volgende paragraaf over het regionaal woningbouwprogramma regio Rivierenland. 

2.2.5  Regionaal Woningbouwprogramma regio Rivierenland 
De gemeenten van de regio Rivierenland hebben afspraken gemaakt voor het opstellen en monitoren - 

actueel houden - van een regionaal woningbouwprogramma. Om voldoende inzicht te hebben in de 

woningmarkt en als basis voor het regionale woningbouwprogramma heeft de regio Rivierenland in 

2015 een regionaal woningbehoefteonderzoek uit laten voeren. Het regionaal 

woningbehoefteonderzoek geeft inzicht in de verwachte woningbehoefte voor de komende jaren op 

basis van de effectieve vraag. 

Het regionale woningbouwprogramma is een dynamische lijst en wordt jaarlijks geactualiseerd. Hierbij 

wordt gewerkt met een methodiek die uitgaat van de kwalitatieve woonbehoefte. Hiervoor is geput uit 

het regionaal woningbehoeftenonderzoek Rivierenland (WBO). 

 

Toetsing van projecten 

Alle projecten worden getoetst op drie punten: 

 

I. Planstatus 

Van alle projecten is de planstatus geïnventariseerd. Vanuit de provincie wordt mede gestuurd op 

planologische hardheid. Het is van belang om te monitoren of kansrijke plannen opgenomen zijn/worden 

in harde bestemmingsplancapaciteit. Voorkomen moet worden dat plancapaciteit gebruikt wordt voor 

niet-kansrijke plannen of projecten die pas op zeer lange termijn ontwikkeld worden. Plannen met harde 

plancapaciteit worden 'groen' gemarkeerd. Plannen met zachte plancapaciteit zijn 'rood'. Voorliggende 

ontwikkeling scoort op dit punt rood, omdat het plan nog niet is vastgesteld. Voorliggend plan wordt 

echter door voorliggend planspecifiek bestemmingsplan op korte termijn vastgesteld en is daarmee in 

potentie nagenoeg groen.   

 

II. Urgentie 

Onder deze noemer vallen in ieder geval de plannen waar sprake is van een verbetering van locatie en 

omgeving zoals bij herstructurering, bedrijfssanering, afronding van een gebied. Daarnaast kan een 

bepaald woningbouwprogramma, zoals voor senioren geschikte woningen in combinatie met 

zorgvoorzieningen, aanleiding zijn om prioriteit te geven aan een project. Voorliggend plan voorziet in 
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de sloop van twee woningen op een industrieterrein en daarvoor in de plaats de bouw van twee 

vrijstaande woningen aansluitend aan de kern van Hellouw. In de toekomstige situatie ontstaan 

woningen met een beter woon- en leefklimaat. Door het mogelijk maken van de nieuwe woningen in 

voorliggend bestemmingsplan wordt een verbetering in de ruimtelijke ordening gefaciliteerd. Hierin kan 

snel voorzien worden. De urgentie van deze kwaliteitsverbetering kan daarmee als ‘groen’ beoordeeld 

worden.  

 

III. Woonmilieu, prijs en woningtype 

In het WBO is aangegeven waar de belangrijkste tekorten en overschotten zijn. Het regionale 

woningbouwprogramma wordt hieraan getoetst. Dit kan aanleiding zijn om een aantal projecten opnieuw 

te bezien en mogelijk meer af te stemmen op de actuele vraag. Projecten worden gespiegeld aan de 

geschetste behoefte uit het WBO waarbij maatwerk per gemeente en kern mogelijk is. Een groot deel 

van de projecten bedient immers een specifieke, lokale vraag.  

Voorliggend plan verbreed het huidige aanbod van twee bedrijfswoningen naar twee vrijstaande 

woningen met een verschillende grootte van het perceel. Het woningtype worden meer divers evenals 

de prijs en het daarbij behorende woonmilieu. Het plan scoort hiermee 'groen'. 

Indeling projecten 

Alle bekende projecten zijn getoetst en ingedeeld in drie categorieën. 

 

1. Kansrijke plannen en/of korte termijn (realisatie binnen vijf jaar) 

Dit zijn plannen die goed aansluiten op de actuele marktvraag. Deels gaat het dan om projecten met 

woningen in de lagere huur- en koopprijscategorieën. Ook zorggerelateerde woningen scoren hoog. 

Daarnaast lijkt de markt voor middeldure, en soms zelfs dure, koopwoningen weer aan te trekken. 

Projecten in categorie 1 zijn opgenomen in harde plancapaciteit. Kansrijke plannen waar nog geen 

vastgesteld bestemmingsplan voor is, worden opgenomen in categorie 2. 

 

2. Plannen met aandachtspunten en/of middellange termijn (realisatie over vijf tot tien jaar) 

De projecten in categorie 2 zijn plannen met een (beïnvloedbaar) risico. Zo kan het een kansrijk project 

zijn met als enige aandachtspunt dat er nog geen vastgesteld bestemmingsplan ligt. Andere 

belemmeringen zijn omgevingsfactoren zoals milieubelemmeringen of een te verwachten weerstand 

vanuit de omgeving. Bij de toetsing wordt onderscheid gemaakt tussen plannen in categorie 2A waarvan 

verwacht wordt dat de oplevering gepland is voor de middellange termijn (2020-2025) en plannen in 

categorie 2B met aandachtspunten of belemmeringen. 

 

3. Risicovolle plannen en/of lange termijn (realisatie tien jaar of verder) 

Een deel van deze plannen betreft een of meer fasen van een groter project. Ook zijn er projecten die 

nog niet aansluiten op de actuele marktomstandigheden of waar concrete knelpunten gesignaleerd zijn. 

Tot slot zijn het projecten die ooit een keer bedacht zijn, in de tijd dat er nog onbeperkt plannen gemaakt 

werden, maar waarvan nu ingeschat wordt dat deze niet meer tot ontwikkeling komen. 

 

Regionale woningbouwprogramma 

De projecten uit de categorieën 1 en 2 vormen gezamenlijk het regionale woningbouwprogramma 

Rivierenland. De voorliggende ontwikkeling sluit aan op de in het regionale woningbouwprogramma  

aangeduide categorie 2 omdat er nog geen vastgesteld bestemmingsplan voor is. Er zijn geen 

milieubelemmeringen voorzien. De middellange termijn voor categorie 2 van 5 tot 10 jaar sluit niet aan 

op het plan. De uitvoering van het project staat gepland op korte termijn, naar verwachting medio 2020. 

Op urgentie en programma scoort de ontwikkeling derhalve goed. 

 

Conclusie regionaal woningbeleid 

Voorliggend bestemmingsplan past binnen de systematiek die gehanteerd wordt bij het regionale 

woningbouwprogramma. De provincie heeft ingestemd met het regionale woningbouwprogramma 2016. 
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 Gemeentelijk Beleid 
 

2.3.1 Woonvisie 2012-2020 (2012) 

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 juni 2012 de Woonvisie 2012-2020 en het 

woningbehoefte onderzoek (2011) vastgesteld. De Woonvisie 2012-2020 is gebaseerd op het 

woningbehoefte onderzoek dat begin 2011 is uitgevoerd. Deze woonvisie rust op vier uitgangspunten: 

1. Behoud van identiteit en het rustieke en landelijke karakter van onze gemeente. 

2. Voldoen aan de woningbehoefte van degenen die graag in onze gemeente willen wonen. 

3. Afstemming van het beleid op wat per kern nodig is, rekening houdend met maat en schaal van 

de dorpen, de noodzaak van koppeling van (zorg)voorzieningen aan het wonen en de ruimtelijke 

context. 

4. Beleidsontwikkeling in samenspraak met Woonstichting De Kernen en Woningbouwvereniging 

De Goede Woning Neerijnen. 

Centraal in de woonvisie staat de vraag hoe een beter evenwicht kan worden gevonden tussen het 

huidige planaanbod en de verwachte vraag. De gemeentelijke planvoorraad is qua aantal voldoende 

om de met de provincie afgestemde vraag (730 woningen tot 2020, obv uitwerking Woonvisie 

vastgesteld 26 september 2013) te accommoderen. Kwalitatief passen veel plannen echter niet bij de 

huidige marktsituatie, terwijl de verdeling over de dorpen ook niet optimaal is. 

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan voorziet in het mogelijk maken van twee vrijstaande woningen direct grenzend aan de 

kern van Hellouw. Aan het uitgangspunt van de visie dat de identiteit en het rustige landelijke karakter 

behouden moet blijven wordt in onderhavig plan voldaan. De bebouwingstypologie sluit aan op de 

typologie in de directe omgeving aan de rand van de kern Hellouw. Aan het uitganspunt dat het rustieke 

landelijke karakter behouden moet blijven wordt dan ook voldaan.   

Het naastgelegen perceel aan de Korfgraaf 1 vormt de 1e bebouwing bij het betreden van de kern via 

de Korfgraaf. Dit is een vergelijkbaar perceel qua omvang en typologie. De bestaande groensingel om 

het terrein zal in stand worden gehouden. Zowel de bestaande beeldkwaliteit als de aanwezige maat 

en schaal worden door voorliggend plan dan ook niet doorbroken. 

Voorts voorziet het plan in een concrete behoefte want het wordt opgesteld ten behoeve van een 

concreet beoogde bouwontwikkeling. In paragraaf 2.2.5 is de woningbehoefte nader verklaard.  

Het plan is derhalve in overeenstemming met de gemeentelijke woonvisie.  

2.3.2 Vigerend bestemmingsplan 
Het vigerende bestemmingsplan voor de locatie voor de twee nieuwe woningen in Hellouw is het plan 

‘Hellouw’ van de gemeente Neerrijnen. In het vigerende bestemmingsplan is de locatie bestemd als 

‘Agrarisch’ met de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4‘.  

Het vigerende bestemmingsplan waar de twee bedrijfswoningen komen te vervallen is het plan ‘’t 

Overrijke’ eveneens van de gemeente Neerijnen. In dit bestemmingsplan zijn de gronden bestemd als 

‘Bedrijf’ met de aanvullende bouwaanduiding ‘bedrijfswoning’.  

Om de beoogde ontwikkeling in Hellouw mogelijk te maken is een herziening van beide  

bestemmingsplannen nodig. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hier in. Op de volgende pagina zijn 

uitsneden van de twee bestemmingsplannen afgebeeld. 
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Uitsnede vigerend bestemmingsplan Hellouw 

Uitsnede vigerend bestemmingsplan ‘t Overrijke 

2.3.3 Welstandsnota 
De gemeenteraad van Neerijnen heeft op 1 juli 2012 de Welstandsnota vastgesteld. In deze nota is het 

welstandstoezicht in de gemeente geregeld. Het doel van het welstandstoezicht is om een bijdrage te 

leveren aan de schoonheid en de aantrekkelijkheid van de (bebouwde) omgeving. Door het opstellen 

van welstandsbeleid kan de gemeente in alle openheid een effectief en inzichtelijk welstandstoezicht 

inrichten en opdrachtgevers en ontwerpers in een vroeg stadium informeren over de criteria die bij de 

welstandsbeoordeling een rol spelen.  

De nota bevat algemene welstandscriteria die voor alle bouwwerken in de gemeente gelden, en 

specifieke welstandscriteria die voor een (deel)gebied gelden. Daarnaast zijn objectgerichte 

welstandscriteria opgenomen. Aanvullend is aan afzonderlijke gebieden en thema's een 

welstandsniveau toegedeeld. De welstandscriteria geven aan waarnaar bij toetsing van een bouwplan 

wordt gekeken; het welstandsniveau geeft aan hoe bij de toetsing van een bouwplan wordt gekeken. 
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Planspecifiek 

Uitsnede welstandskaart gemeente Neerijnen, plangebieden in rode ovaal 

 

Het plandeel valt onder het Buitengebied, Voor het beleid van de locatie is het volgende in de nota 

aangegeven: ‘Het gemeentebestuur vindt de karakteristiek van het landschap van de gemeente 

Neerijnen een belangrijk toetsingscriterium voor de welstandsbeoordeling. Door de veelal grote maat 

en schaal van het landschap in de gemeente Neerijnen speelt de bebouwing een belangrijke rol in de 

karakteristiek van het landschap. Een zorgvuldige afweging van de ruimtelijke implicaties van een 

bouwplan tegen het licht van het omringende landschap is daarom van belang.’ 

 

Voorliggende woningen zijn nog niet op architectonisch niveau uitgewerkt. De welstandelijke toetsing 

vindt plaats als onderdeel van de toetsing op de omgevingsvergunning voor het bouwen. Het is 

aannemelijk dat binnen de kaders van voorliggend plan een architectonische uitwerking mogelijk is dat 

voldoet aan het welstandsbeleid. De Welstandsnota vormt dan ook geen belemmering voor voorliggend 

plan.  

2.3.4 Structuurvisie Neerijnen 
Om een goede structuurvisie op te kunnen stellen is deelproduct 1 Inventarisatie, Knelpunten en Keuzes 

opgesteld. Onderstaande de beknopte samenvatting van deelproduct 1. 

Per kern is er een evaluatie uitgevoerd naar de samenhang, actualiteit en eventueel noodzakelijke 

bijstelling van de beleidsuitgangspunten. De knelpunten zijn per kern inzichtelijk gemaakt. Bij elke kern 

wordt er geëindigd met conclusies, knelpunten, aandachtspunten, en/of met nieuwe vragen.  

 

Planspecifiek 

In de structuurvisie wordt niet specifiek iets over de planlocatie gezegd. Het plan ligt niet in zoekgebied 

landschappelije inpassing. Nabij het plangebied is een nieuwe ontsluiting beoogd van de Korfgraaf. De 

voorgenomen ontwikkeling belemmerd deze ontsluiting niet. Er zijn geen overige randvoorwaarden of 

aandachtspunten die van toepassing zijn op het plan. 
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Uitsnede structuurvisie Neerijnen  
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3 Milieutechnische uitvoerbaarheid 
 

Een bestemmingsplan moet voorzien in een goede ruimtelijke ordening, zoals de Wro ex art 3.1 stelt. 

De invulling van dit vereiste is in de jurisprudentie verder gepreciseerd. Onderstaand is per woon- en 

omgevingsaspect beoordeeld of en wat voor een wijziging er optreedt en of een goed woon- en 

leefklimaat voor zowel de omgeving als het plangebied zelf gegarandeerd is.  

 

N.b. Voorliggend plan bestaat uit twee onderdelen, het laten vervallen van twee bedrijfswoningen op 

het bedrijventerrein ’t Overrijke te Haaften en het mogelijk maken van twee woningen nabij Hellouw. 

Onderstaand wordt enkel ingegaan op de twee woningen nabij Hellouw omdat dat een nieuwe 

planologische bestemming betreft. Het laten vervallen van de twee bedrijfswoningen heeft geen 

planologische gevolgen dat nader afgewogen moet worden in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening 

 

 M.E.R. 
 
3.1.1 Toetsingskader 

Per 1 april 2011 is het Besluit-m.e.r. gewijzigd en in lijn gebracht met de Europese richtlijn hieromtrent 

(nr. 85/337/EEG). Voor deze wetswijziging kon bij de vraag of er een MER moest worden gemaakt, dan 

wel een mer-beoordeling moest worden uitgevoerd, worden volstaan met een toets aan de activiteiten 

en de bijbehorende getalsmatige grenzen uit het Besluit m.e.r. (bijlage C en D). Omdat de Europese 

richtlijn geen getalsmatige grenzen kent voor m.e.r.-plichtige activiteiten, zijn getalsmatige grenzen uit 

het Besluit-m.e.r. niet meer 'hard', maar hebben deze meer een indicatieve waarde. 

Concreet betekent dit dat bij de vraag of er een m.e.r. of een mer-beoordeling dan wel een plan-m.e.r. 

moet worden uitgevoerd, niet zonder meer kan worden uitgegaan van de getalsmatige grenzen in kolom 

2 van bijlage C en D, maar dat meer in algemene zin beoordeeld moet worden of er sprake is van 

belangrijke nadelige milieugevolgen, waardoor het opstellen van een MER noodzakelijk zou zijn. 

 

Een plan-m.e.r. is wettelijk verplicht wanneer: 

het plan kaders stelt voor activiteiten in het plangebied waarvoor een (project)mer noodzakelijk is, dan 

wel waarvoor beoordeeld moet worden of een (project)m.e.r. noodzakelijk is;  de activiteiten in het 

bestemmingsplan mogelijk leiden tot significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden (passende 

beoordeling noodzakelijk).  

Bij een planmer gaat het om besluiten uit kolom 3 van bijlage C en D van het Besluit m.e.r. Een (project- 

of besluit)-m.e.r. betreft een besluit op grond waarvan geen nader Besluit-m.e.r. of (beoordelings-

)plichtig besluit meer nodig is. Het plan schept dus geen kader meer voor een mer-(beoordelings)plichtig 

besluit. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een bestemmingsplan wat in directe zin woningbouw mogelijk 

maakt waarvoor een m.e.r.-plicht geldt, of om een omgevingsvergunning voor het in werking hebben 

van een veehouderij (met aanzienlijke milieugevolgen). Het betreft hier besluiten uit kolom 4 van bijlage 

C en D van het Besluit-m.e.r. 

 

De wetswijziging van 1 april 2011 heeft tot gevolg dat ook onder de drempelwaarden beoordeeld moet 

worden of een m.e.r.-procedure doorlopen moet worden. Dit geldt zowel voor besluiten uit kolom 4 als 

voor besluiten (plannen) uit kolom 3 (plan-m.e.r.). In geval het project onder de drempelwaarde valt is 

deze beoordeling vormvrij. Dit betekent dat deze beoordeling via de officiële m.e.r.-

beoordelingsprocedure kan geschieden, maar in veel gevallen zal een beoordeling in de toelichting bij 

het plan voldoende zijn. 
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3.1.2 Planspecifiek 

Voorliggend plan betreft een activiteit zoals benoemt in het Besluit-m.e.r. (Bijlage C en D). Het betreft 

een stedelijke ontwikkeling D.11.2 Bijlage Besluit milieueffectrapportage. Het plan blijft onder de 100 ha 

en daarom is er geen sprake van een m.e.r.-plicht maar dat wel van een vormvrije m.e.r. beoordeling 

noodzakelijk is. Voor onderliggend plan kan voor de milieugevolgen op basis van de in dit hoofdstuk 

behandelde milieuaspecten samen met de beschrijving in hoofdstuk 1 geoordeeld worden dat 

belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten en dat dus geen m.e.r. uitgevoerd hoeft 

te worden. 

 

 Bedrijven en milieuzonering 
 

Een goede ruimtelijke ordening beoogt het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door 

milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen 

milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) worden 

hinder en gevaar voorkomen en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare 

voorwaarden te vestigen. 

 

Planspecifiek 
Voorliggend plan voorziet in het mogelijk maken van twee vrijstaande woningen direct grenzend aan de 

kern van Hellouw.  

 

 
Uitsnede vigerende bestemmingsplannen nabij planlocatie (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

 

Direct ten zuiden van de planontwikkeling in Hellouw is aan de Korfgraaf 1a een bedrijfsbestemming 

gelegen. In het bestemmingsplan is hier de milieucategorie 1 en 2 toegestaan. De milieucategorie 2 is 

op basis van een gemengd stedelijk gebied toepasbaar tot 10 meter van de woonfunctie. Gezien de 

diversiteit aan functies, zoals wonen, bedrijvigheid, agrarische percelen en maatschappelijke functies in 

de directe omgeving is het goed te verantwoorden dat het hier om een gemengd stedelijk gebied gaat. 

De afstand tussen het plangebied en het bedrijf aan de Korfgraaf 1a bedraagt minimaal 25 meter. Er 

wordt daarmee voldaan aan de aan te houden richtafstand. 

 

Aan de Korfgraaf 8 is een metaalbewerkingsbedrijf gevestigd met een loods van 288 m2. In het 

bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017 is de planlocatie bestemd als Bedrijf met 

milieucategorie 1 en 2. De locatie is nader aangeduid als ‘specifieke vorm van bedrijf – 2’ waarin het 
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bestaande bedrijfsbebouwingsoppervlakte van 288 m2 exact is opgenomen. De aan te houden afstand 

voor metaalbewerkingsbedrijven groter dan 200 m2 (= categorie 3.2) op basis van de VNG richtlijnen tot 

aan een gevoelige (woon)bestemming bedraagt 50 meter. Deze aan te houden afstand geldt echter 

voor metaalbewerkingsbedrijven van 200 tot ca. 2.000 m2. Voor metaalbewerkingsbedrijven groter dan 

2.000 m2, zoals bijvoorbeeld grofsmederijen en ankerkettingwerkplaatsen, gelden deze grotere aan te 

houden afstanden. In voorliggend plan is het maximum bedrijfsoppervlakte echter gemaximaliseerd tot 

288 m2. Het bedrijf is daarmee gelijk te stellen aan een categorie 2 bedrijf.  

Daarnaast bedraagt in de praktijk de afstand van de bedrijfsloods van waaruit geluidhinder veroorzaakt 

kan worden tot het bouwvlak van de meest nabijgelegen nieuwe woning ca. 80 meter.  

Feitelijk wordt derhalve voldaan aan de voorgeschreven richtafstand van 50 meter. Gezien het 

gemaximaliseerde bedrijfsoppervlak waardoor er sprake is van een categorie 2 bedrijf en de feitelijke 

afstand van 80 meter tussen de bedrijfsbebouwing en het bouwvlak van de beoogde woning is het 

aannemelijk dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 

 

Voor de ontwikkeling van de woning aan de Korfgraaf tussen nr. 1 en nr. 1a is in september 2013 een 

bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan grenst aan voorliggend plangebied. 

In dit bestemmingsplan is gemotiveerd of er in de nabijheid van het plangebied agrarische bedrijvigheid 

gevestigd is die een belemmering kan vormen voor woningbouw. De conclusie luidt ‘Vanuit de Wet 

geurhinder en veehouderij moet worden bepaald of de geurbelasting van (intensieve) veehouderijen het 

leefklimaat niet negatief beïnvloed. In opdracht van de gemeente Neerijnen is door MWH B.V. een 

rapportage opgesteld waaruit blijkt dat de huidige geurkwaliteit als zeer goed is te omschrijven en bij 

verdere groei van intensieve veehouderijen nog steeds als redelijk goed is te kwalificeren. Met 

betrekking tot de voorgrondbelasting van individuele bedrijven kan worden gesteld dat deze geen 

invloed hebben op de locatie.’ Op basis van deze rapportage kan geconcludeerd worden dat er geen 

belemmeringen gelden als gevolg van agrarische bedrijvigheid in de omgeving voor het plan. 

  

Gezien bovenstaande conclusies kan gesteld worden dat het aspect bedrijven en milieuzonering geen 

belemmering vormt voor onderhavig plan. 

 

 Geluidhinder 
 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt ernaar gestreefd om de geluidhinder als gevolg 

van spoor-, wegverkeer of industrie te beperken. Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er normen 

gesteld tot welke maximale geluidsniveaus geluidgevoelige functie belast mogen worden. De Wgh geeft 

tevens aan in welke situaties middels onderzoek aangetoond moet worden of aan deze normen voldaan 

kan worden. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening en bijbehorende jurisprudenties zijn aanvullende 

onderzoek verplichtingen gesteld.  

 

Planspecifiek 
Voorliggend plan voorziet in het mogelijk maken van twee vrijstaande woningen direct grenzend aan de 

kern van Hellouw. Om te bepalen of de geluidsnormen niet overschreden worden is een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd, zie bijlage 1. In het akoestisch onderzoek is voor beide kavels uitgerekend wat 

de geluidbelasting op de grenzen van de bouwvlakken bedraagt. Tevens is berekend wat de 

geluidbelasting op de bouwvlakken bedraagt wanneer de Korfgraaf wijzigt van verkeersregime van 30 

km/h naar 60 km/h. Of en wanneer het verkeersregime wijzigt is nog niet bekend. Voor de volledigheid 

is dit dus wel mee beoordeeld. De conclusie van het onderzoek is dat de geluidbelasting op het bouwvlak 

aan de Graaf Reinaldweg hoger is dan de voorkeursgrenswaarden maar lager dan te maximaal te 

ontheffen waarden. Dit geldt voor beide berekeningen. Bij de Korfgraaf wordt enkel de voorkeurssituatie 

overschreden wanneer gerekend wordt met een verkeersregime van 60 km/h.  

In alle gevallen blijft de geluidbelasting onder de maximaal te ontheffen waarden. Gelijktijdig met het 

besluit op het bestemmingsplan zal derhalve een besluit hogere waarde genomen worden. Het aspect 

verkeerslawaai vormt daarmee geen belemmering voor voorliggend plan.  
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 Flora en Fauna 
 

Per 1 januari 2017 geldt de Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 

1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De nieuwe Wet natuurbescherming (Natuurwet) voorziet in 

vereenvoudigde regels ter bescherming van de natuur, in decentralisatie van bevoegdheden naar 

provincies en in een goede aansluiting op het omgevingsrecht. Er wordt beter aangesloten op de 

Europese regelgeving en er wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen soorten die Europees 

beschermd zijn en Nationaal beschermde soorten. 

 

Met de Wet natuurbescherming komt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en 

vrijstellingen bij ruimtelijke ingrepen in principe bij de provincies te liggen. Dit is conform het 

bestuursakkoord natuur waarin is aangegeven dat de decentralisatie van de taken en bevoegdheden 

op het vlak van de natuurwetgeving haar beslag zal krijgen in de wet natuurbescherming. Provincies 

nemen hiermee de taak over die tot nu toe werd uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO.nl). Daarmee is de provincie bevoegd gezag voor de toetsing van werkzaamheden en 

activiteiten (hierna genoemd ‘handelingen’) bij Natura 2000-gebieden (de 

gebiedsbeschermingsbepalingen) en dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen). 

Alleen bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd 

gezag. 

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan voorziet in het mogelijk maken van twee vrijstaande woningen direct grenzend aan de 

kern van Hellouw. Bij het wijzigen van de bestemming en het transformeren van een locatie moet 

beoordeeld worden of er geen beschermde soorten benadeeld worden als gevolg van de 

planontwikkeling. De planlocatie betreft een extensief gebruikt weiland met enkele bomen en rondom 

voorzien van een houtsingel. Er worden geen sloten gedempt en er wordt geen bebouwing gesloopt. 

Om te beoordelen of de planvorming nadelig effect heeft op beschermde soorten is een ecologische 

quickscan uitgevoerd, zie bijlage 2. De conclusie van de quickscan luidt: ‘ 

• Vrijgestelde soorten kunnen mogelijkerwijs worden aangetroffen. Hiervoor hoeft in het kader van 

ruimtelijke ontwikkelingen geen ontheffing of vergunning meer te worden aangevraagd. Het 

voorkomen van deze soorten wordt door de geplande ontwikkelingen niet in gevaar gebracht. Het 

is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het 

redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. Hierbij 

valt te denken aan het uitvoeren van de meest verstorende werkzaamheden in de maanden 

september en oktober. 

• Voor overige beschermde soorten is nader onderzoek niet noodzakelijk door het ontbreken van 

geschikte biotopen. Vaste verblijfslocaties van vleermuizen en jaarrond beschermde vogelnesten 

bevinden zich niet op de locatie. 

• Eventuele kapwerkzaamheden kunnen het beste tussen half juli en half maart (buiten het 

broedseizoen) worden verricht. Het verstoren van broedende vogels is verboden. Voor het verstoren 

van broedende vogels wordt geen ontheffing verleend. In het broedseizoen kan ook gesloopt 

worden, alleen dient het dan onder begeleiding van een ter zake kundige2 te worden uitgevoerd. 

 
Daarnaast is beoordeeld wat de gevolgen van de planontwikkeling kunnen zijn voor beschermde 

gebieden. Onderstaand een uitsnede uit de natuurkaart behorende bij de verordening van de provincie 

Gelderland. Op de natuurkaart wordt duidelijk dat het plangebied niet nabij een NNN/GNN of Natura 

2000 gebied is gelegen. En het gebied Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem ligt 6 km ten westen 

van de locatie. De groen aangeduide uiterwaarde betreft Gelders Ontwikkelzone. Dit gebied ligt op meer 

dan 580 meter afstand van de planlocatie. 

In de ecologische quickscan wordt geconcludeerd dat gezien afstand ten opzichte van beschermde 

gebieden de nieuwe woningen geen nadelige effecten voor beschermde gebieden of soorten op zal 

leveren. Aanvullend op deze conclusie is een Aeriusonderzoek uitgevoerd om te bepalen of de 

stikstofdepositie onder de wettelijke norm van 0,00 mol/ha/j blijft, zie hiervoor bijlage 6. De conclusie 

van de berekening is dat de stikstofbelasting als gevolg van het plan de wettelijke norm niet overschrijdt. 
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Afbeelding met plangebied nabij pijl. Er zijn geen natuurgebieden in de directe omgeving gelegen. (bron 

Prov Gelderland/) 

 

Tot slot zullen als onderdeel van het plan twee woningen gesloopt worden. Het gaat om de 

Margrietstraat 5 en Graaf Reinlandweg 10. Om te bepalen of de sloop van de woningen geen nadelig 

effect heeft voor mogelijk aanwezig beschermde soorten is een onderzoek uitgevoerd, zie bijlage 3. Het 

is een rapport dat de inventarisatie en de noodzakelijke maatregelen voor een ontheffing beschrijft. 

Tijdens de inventarisatie is namelijk duidelijk geworden dat op de locatie waar de te slopen woningen 

staan huismussen, vleermuizen en een steenuil aanwezig zijn. Deze beschermde soorten mogen niet 

vernietigd worden daarom is een ontheffing noodzakelijk met de daarbij behorende noodzakelijke 

mitigerende maatregelen. De maatregelen zijn beschreven in de rapportage. De ontheffing 

aangevraagd en verstrekt door de provincie, zie bijlage 4.  

 

Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor het plan.  

 

 Bodem 
 

Het is wettelijk geregeld (Wbb en bouwverordening) dat bouw pas kan plaatsvinden als de bodem 

geschikt is (of geschikt is gemaakt) voor het beoogde doel. Een nieuwe bestemming mag pas worden 

opgenomen, als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of 

aangepaste bestemming. Indien sprake is van een verdachte locatie dient onderzocht te worden in 

welke mate de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft 

voor de uitvoerbaarheid van het plan. 

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan voorziet in het mogelijk maken van twee vrijstaande woningen direct grenzend aan de 

kern van Hellouw.  

In het bestemmingsplan wijzigt de bestemming van Agrarisch naar Wonen. Om te bepalen of de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit geschikt is voor het beoogd gebruik is een bodemonderzoek 

uitgevoerd, zie bijlage 5. De conclusie van het bodemonderzoek luidt: ‘ 

Op basis van het hierboven beschreven bodemonderzoek kan voor de onderzoekslocatie (het 

onderzochte terreindeel) het volgende worden geconcludeerd: 
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- Op het terrein zijn in het verleden 2 greppels of slootjes gedempt, doch dit is uitgevoerd met 

vermoedelijk terreineigen grond, die zintuiglijk als geheel onverdacht is aangemerkt. Er was dan 

ook geen enkele aanleiding voor analytisch onderzoek naar deze grond. Ook bij alle overige 

boringen zijn geen bijmengingen of verontreinigingen waargenomen. Er was daarmee dan ook 

geen enkele aanleiding voor onderzoek naar asbest in de bodem; 

- De bovengrond is in drie mengmonsters onderzocht en blijkt geheel schoon te zijn voor alle 

standaard NEN-5740-parameters. Opvallend is dat de gehalten voor bijna alle parameters in de 

mengmonsters gelijk aan elkaar zijn. Dit toont mede aan dat de betreffende grond in geen enkel 

opzicht negatief beïnvloed is door het gebruik in het verleden; 

- In de ondergrond (2 mengmonsters) zijn alle standaard NEN-5740-parameters in gehalten 

beneden de AW 2000 aangetroffen; 

- Het grondwater is licht verontreinigd met barium, hetgeen een bekend gegeven is. Het betreft 

een niet relevante verhoging.  

- Op grond van de resultaten van het onderzoek vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor 

de voorgenomen 

 

Het aspect bodem vormt daarmee geen belemmering voor het plan.  

 

 Luchtkwaliteit 
 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen 

(ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 

stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 

ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 

(jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in 

onderstaande tabel weergegeven.  

  

 

Stof 

Toetsing van  Grenswaarde  Geldig 

Stikstofdioxide 

(NO2) 

jaargemiddelde concentratie 40 µg / m³ sinds 2015 

Uurgemiddelde (mag max. 18 keer per jaar 

worden overschreden) 

200 µg / m³  

Fijn stof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 µg / m³ vanaf 11 juni 2011 

24-gemiddelde concentratie (mag max. 35 

keer per jaar worden overschreden) 

50 µg / m³ vanaf 11 juni 2011 

Fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde concentratie 25 µg / m³ Sinds 2015 

Tabel: grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit 

   

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van ruimtelijke plannen, uit 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens, rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

In het Besluit NIBM (Niet in Betekenende Mate) en de bijbehorende regeling is exact bepaald in welke 

gevallen een project vanwege de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden 

hoeft te worden getoetst. Dit kan het geval zijn wanneer een project een effect heeft van minder dan 3% 

van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10. 

 

Planspecifiek 

Een plan voldoet in de regel aan het NIBM criterium als het minder dan 1.500 woningen betreft dan wel 

als er sprake is van een BVO van maximaal 100.000 m2. Voorliggend plan voorziet in het mogelijk 

maken van twee vrijstaande woningen direct grenzend aan de kern van Hellouw. Het plan blijft derhalve 

ruim onder het criterium. Nader onderzoek in het kader van luchtkwaliteit is dan ook niet noodzakelijk.  

 
Aanvullend is bepaald wat de huidige luchtkwaliteit is in en nabij het plangebied. Om de huidige 

luchtkwaliteit te bepalen is de website van het RIVM geraadpleegd. Navolgende afbeeldingen tonen de 

meetresultaten ten aanzien van fijnstof en stikstofdioxide in 2015. 
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Uitsnede fijnstofkaart met globale planbegrenzing 2015 (bron: site RIVM) 

 

 
Uitsnede stikstofkaart met globale planbegrenzing 2015 (bron: site RIVM) 

 

De fijnstofkaart toont dat in het plangebied een concentratie van fijnstof beneden de 35 µg/m³ blijft. De 

stikstofkaart toont dat in het plangebied een concentratie van stikstof eveneens beneden de 35 µg/m³ 

blijft. Beide waarden blijven onder de grenswaarden.  

Geconcludeerd kan worden dat de bestaande en toekomstige luchtkwaliteit voldoende is en zal blijven. 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor onderhavig plan.  

 

 Externe Veiligheid 
 

Sommige activiteiten brengen risico's op zware ongevallen met mogelijk grote gevolgen voor de 

omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico's. Het gaat 

daarbij om onder meer de productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Dergelijke 

activiteiten kunnen een beperking opleggen aan de omgeving. Door voldoende afstand tot de risicovolle 

activiteiten aan te houden kan voldaan worden aan de normen. Aan de andere kant is de ruimte schaars 

en het rijksbeleid erop gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het ruimtelijk beleid 

en het externe veiligheidsbeleid moeten dus goed worden afgestemd. De wetgeving rond externe 

veiligheid richt zich op de volgende risico’s: 

• risicovolle (Bevi-)inrichtingen;  

• vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;  

• vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor. 

 

Daarnaast wordt er in de wetgeving onderscheid gemaakt tussen de begrippen kwetsbaar en beperkt 

kwetsbaar en plaatsgebonden risico en groepsrisico.  

 

Kwetsbaar en beperkt kwetsbaar 

Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en 

dagverblijven, en grote kantoorgebouwen (>1500 m²). Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kleine 
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kantoren, winkels, horeca en parkeerterreinen. De volledige lijst wat onder (beperkt) kwetsbaar wordt 

verstaan is in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) opgenomen.  

   

Plaatsgebonden risico en groepsrisico 

Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in een contour van 10-6 als grenswaarde. Het realiseren van 

kwetsbare objecten binnen deze contour is niet toegestaan. Het realiseren van beperkt kwetsbare 

objecten binnen deze contour is in principe ook niet toegestaan. Echter, voor beperkte kwetsbare 

objecten is deze 10-6 contour een richtwaarde. Mits goed gemotiveerd kan worden afgeweken van deze 

waarde tot de 10-5 contour.  

Bij groepsrisico is niet een contour bepalend, maar het aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde 

periode binnen de effectafstand van een risicovolle activiteit ophoudt. Bij groepsrisico wordt gewerkt 

met een oriëntatiewaarde en niet met een grenswaarde. Hoe meer mensen dicht op de bron zijn bij een 

bepaalde calamiteit, hoe groter het effect. Het Bevi stelt dat bij elk bestemmingsplan, waar een relevant 

groepsrisico aanwezig is dit moet worden verantwoord, ook wanneer dit onder de oriëntatiewaarde ligt. 

Hierbij geldt hoe hoger het groepsrisico hoe zwaarder de verantwoording is.  

   

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)  

Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' 

(Bevi) van belang. Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor mensen 

buiten de inrichting. Het Bevi is opgesteld om de risico's, waaraan burgers in hun leefomgeving worden 

blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven, te beperken. Het besluit heeft tot doel zowel individuele als 

groepen burgers een minimaal (aanvaard) beschermingsniveau te bieden. Via een bijhorende 

ministeriële regeling (Revi) worden diverse veiligheidsafstanden tot kwetsbare en beperkt kwetsbare 

objecten gegeven. Aanvullend op het Bevi zijn in het Vuurwerkbesluit en het Activiteitenbesluit (Besluit 

algemene regels inrichtingen milieubeheer) veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle 

inrichtingen moeten worden aangehouden. 

Het Bevi is gericht aan het bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening 

en heeft onder meer tot doel om bij nieuwe situaties toetsing aan de risiconormen te waarborgen. Voor 

de toepassing van het Bevi, wordt een nieuw ruimtelijk besluit gezien als een nieuwe situatie.   

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor 

Het toetsingskader voor het onderdeel transportroutes gevaarlijke stoffen is het Besluit transportroutes 

externe veiligheid (Btev). Dit besluit is op 1 april 2015 in werking getreden. Bepaald moet worden of 

binnen de invloedsfeer van deze transportassen gevoelige functies mogelijk zijn. Hierbij wordt 

onderscheidt gemaakt in plaatsgebonden en groepsrisico. Een onderdeel van houdt in dat voor 

sommige transportassen rekening worden gehouden met het Plasbrandaandachtsgebied (PAG). Het 

PAG is het gebied tot 30 meter van de transportas waarin, bij de realisering van kwetsbare objecten, 

rekening dient te worden gehouden met de effecten van een plasbrand.  

 

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen  

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid 

buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke 

veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Op basis 

van het Bevb wordt het voor gemeenten verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op 

basis waarvan de aanleg van een buisleiding of een kwetsbaar object of een risicoverhogend object 

mogelijk is, de grenswaarde voor het PR in acht te nemen en het GR te verantwoorden. Het Bevb 

vervangt hiermee de circulaires Zonering langs hogedruk aardgasleidingen (1984) en Zonering langs 

transportleidingen voor brandbare vloeistoffen (1991). 

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan voorziet in het mogelijk maken van twee vrijstaande woningen direct grenzend aan de 

kern van Hellouw. Om te beoordelen of er Externe Veiligheidsrisico’s zijn is de risicokaart van de 

provincie geraadpleegd.  
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Uitsnede risicokaart, plangebied nabij pijl (bron: IPO) 

 

Transport gevaarlijke stoffen 

Uit de regionale signaleringskaart externe veiligheid blijkt dat het aspect externe veiligheid relevant is 

vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Betuweroute. Het plangebied ligt namelijk binnen 

het invloedsgebied van deze transportroute, waarbij personen kunnen overlijden als rechtstreeks gevolg 

van een zwaar ongeval met toxische stoffen. Het plangebied ligt echter buiten een veiligheidszone, een 

plasbrandaandachtsgebied en buiten de meest relevante zones voor het groepsrisico (de 200 meter 

zones). 

 

Op grond van artikel 7 van het Bevt moet in dergelijke gevallen worden ingegaan op de mogelijkheden 

voor: 

- de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval op deze transportroute en 

- de zelfredzaamheid met betrekking tot nog niet aanwezige (beperkt) kwetsbare objecten binnen 

het plangebied. 

 

Volgens artikel 9 van het Bevt moet de veiligheidsregio in de gelegenheid worden gesteld om hierover 

een advies uit te brengen. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft op 14 februari 2017 aangegeven dat 

voor het plan voor één nieuwe woning direct ten oosten van dit plan sprake is van een standaardsituatie, 

waarvoor onderstaande verantwoordingstekst kan worden gehanteerd. Gezien de vergelijkbaarheid van 

de plannen is het aannemelijk dat het advies voor voorliggend plan eensluidend is.  

Relevant hierbij is ook dat het ruimtelijke besluit geen betrekking heeft op het mogelijk maken van een 

“bijzonder kwetsbare object", bestemd voor verminderd zelfredzame personen. 

 

Bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval 

Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, 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 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 het genoemde 

incidentscenario is het advies om te schuilen in een gebouw en de ramen, deuren en 

ventilatieopeningen te sluiten. In het plangebied zijn voldoende mogelijkheden aanwezig om dit advies 

tijdig op te volgen. 
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Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen  

Er zijn geen buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op of nabij het plangebied. Dit aspect vormt derhalve 

geen belemmering voor het plan. 

 

Bevi-inrichtingen en overige veiligheidsrisico’s 

Er zijn geen Bevi of overige veiligheidsrisco’s nabij het plangebied gelegen. 

 

Het aspect Externe Veiligheid vormt dan ook geen belemmering voor het plan. 

 

 Archeologie & Cultuurhistorie 
 
Op 5 februari 2014 heeft de gemeenteraad de Nota cultuurhistorisch beleid vastgesteld. Cultuurhistorie 

is de drager van de identiteit van de gemeente Neerijnen en daarmee de basis voor ontwikkelingen op 

het grondgebied van de gemeente. De gemeente Neerijnen houdt daarom rekening met cultuurhistorie 

bij haar ruimtelijke ordening. Cultuurhistorie wordt ingezet, ontzien, onderzocht en omschreven. 

 

Onder cultuurhistorie verstaat de gemeente Neerijnen het volgende: 

1. Archeologische waarden waarmee rekening gehouden dient te worden op grond van de 

Archeologische waarden- en beleidskaart voor het grondgebied van de gemeente Neerijnen 

zoals deze door de raad is vastgesteld; 

2. Panden en objecten die beschermd zijn, of zijn geweest, op grond van de Monumentenwet of 

de gemeentelijke erfgoedverordening; 

3. Objecten en structuren binnen het beschermd dorpsgezicht Neerijnen – Waardenburg  

4. Wegen en structuren en gebouwen die gebouwd of aangelegd zijn voor 1826, het moment dat 

de eerste kadastrale kaart voor de gemeente Neerijnen getekend is  

5. Bouwwerken uit de periode 1940 – 1965 die gebouwd zijn binnen het kader van de 

wederopbouw. 

 

Het belang van de cultuurhistorie ligt met name in de twee volgende periodes. De cultuurhistorie uit de 

periode 450 – 1965 heeft binnen deze beleidsterreinen de nadrukkelijke aandacht. In deze periode wordt 

de rivier beteugeld en krijgen de nederzettingen de definitieve plaats zoals wij die nu nog kennen. Op 

dat moment is het huidige grondgebruik definitief gestart.  

 

Daarnaast heeft de periode van 52 v.Chr. – 450 de aandacht. In deze periode vestigden de 

Betuwenaren (Batavieren), onder dwang van de Romeinen, zich in dit gebied waarmee een periode van 

blijvend gebruik van ons grondgebied aanving. 

 

Uitzonderingen 

Bij een bijzonder belang kan een onderzoek verplicht worden gesteld bij onderdelen die genoemd zijn 

in het hoofdstuk Cultuurhistorie gemeente Neerijnen en genoemd zijn onder de hiervoor genoemde 

aandachtsgebieden. In deze situatie zal het belang van de cultuurhistorie aannemelijk gemaakt moeten 

worden. 

 

Er behoeft geen rekening met cultuurhistorie gehouden te worden indien voldaan wordt aan de volgende 

uitgangspunten: 

Op grond van deze afbakening worden met alle bouwwerken, wegen en structuren die na 1826 

gerealiseerd zijn, buiten het beschermd dorpsgezicht indien deze niet beschermd zijn, of zijn geweest, 

als monument en niet gebouwd zijn in de periode 1940 – 1965, geen rekening gehouden met eventueel 

aanwezige cultuurhistorische waarden.  

 

Inzetten van, onderzoek naar, ontzien of omschrijven van cultuurhistorie 
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Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt de cultuurhistorie op een serieuze wijze betrokken bij de vormgeving 

van de plannen. Hierbij zal gestreefd worden naar een recreatief aantrekkelijk gebied met behoud van 

de aanwezige cultuurhistorische waarden. Indien mogelijk worden hiervoor middelen aangetrokken die 

de provincie, het rijk of de Europese Unie beschikbaar stelt voor deze integrale plannen.  

 

Bij ingrijpende wijzigingen aan panden, objecten en structuren zal, evenals bij archeologische waarden, 

uit een deskundig onderzoek moeten blijken dat er geen (waardevolle) cultuurhistorische waarden 

verloren gaan. Onderzoeken moeten bijdragen aan de vergroting van de kennis van de cultuurhistorie 

en de samenhang daarmee aangeven.  

 

De aandacht bij archeologisch onderzoek ligt nadrukkelijk bij de periode 450 – 1945 en op die van 52 

v.Chr. – 450. Voor onderzoeken naar vondsten van voor deze periodes kan overwogen worden om deze 

niet uit te laten voeren indien er zeer zwaarwegende redenen voor zijn. 

 

Het oordeel over het cultuurhistorisch belang dient op een deskundige wijze, vanuit de cultuurhistorie, 

afgewogen te worden. Een ontwikkeling moet gericht zijn op het behoud van (zoveel mogelijk) 

cultuurhistorische waarden. Zo nodig zal hiervoor het ontwikkelingsplan aangepast moeten worden. 

Indien cultuurhistorische waarden geheel of gedeeltelijk verloren gaan dienen deze vooraf, door een 

deskundige, onderzocht, gedocumenteerd en beschreven te worden. 

 

Het college neemt alleen een besluit, in situaties waar cultuurhistorische waarden in het geding zijn, 

indien de cultuurhistorische belangen zijn meegewogen en wijkt alleen gemotiveerd af van een 

uitgebracht advies met betrekking tot de cultuurhistorie.  

 

Met betrekking tot de Archeologie is het beleid op 25 september 2008 vastgesteld. Na 2018 dient het 

beleid herijkt te worden op basis van de tussen 2008 en 2018 uitgevoerde onderzoeken. Op dat moment 

is het gewenst om het beleid voor de ondergrondse cultuurhistorie en dat voor de bovengrondse 

cultuurhistorie samen te voegen. Uitgangspunt bij deze herijking zal zijn om op basis van de 

onderzoeken de cultuurhistorie verder af te bakenen zodat zoveel mogelijk de cultuurhistorie beschermd 

wordt en er zo min mogelijk beperkingen zullen ontstaan, zonder afbreuk te doen aan het belang van 

cultuurhistorie. 

 

Planspecifiek 

Cultuurhistorie 

Ten aanzien van cultuurhistorie vallen de planlocaties onder de uitzonderingsregel waarvoor op het punt 

van cultuurhistorie geen nader onderzoek uitgevoerd hoeft te worden. De planlocatie maakt geen 

onderdeel uit van beschermd dorpsgezicht. Er staan geen monumenten op de planlocaties. De 

ontwikkelingen vinden plaats op de bestaande percelen. Er behoeven geen structuren zoals wegen of 

watergangen aangepast te worden. Het aspect cultuurhistorie speelt voor voorliggend plan dan ook 

geen rol.  

 

Archeologie 

Op basis van het vigerende bestemmingsplan geldt voor de planlocatie de archeologische 

dubbelbestemming 4. Bij categorie 4 geldt een onderzoeksverplichting voor locaties groter dan 10.000 

m2. De beoogde ontwikkeling blijft daar ruim onder. Het aspect archeologisch onderzoek vormt dan ook 

geen belemmering voor voorliggend plan.    

 
 Waterhuishouding 

 

Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met 

het water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.d.) voorkomen 

worden en de kwaliteit van het water hoog gehouden worden. 
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Op Rijksniveau en Europees niveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking 

tot water. De belangrijkste hiervan zijn het Waterbeleid voor de 21e eeuw, de Waterwet en het Nationaal 

Waterplan.  

   

Waterbeleid voor de 21e eeuw 

De Commissie Waterbeheer 21ste eeuw heeft in augustus 2000 advies uitgebracht over het toekomstige 

waterbeleid in Nederland. De adviezen van de commissie staan in het rapport ‘Anders omgaan met 

water, Waterbeleid voor de 21ste eeuw’ (WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte 

moet krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee 

principes (drietrapsstrategieën) voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd: 

• vasthouden, bergen en afvoeren: dit houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms 

wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het 

water tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig 

opleveren wordt het water afgevoerd.  

• schoonhouden, scheiden en zuiveren: hier gaat het erom dat het water zoveel mogelijk schoon 

wordt gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als 

laatste komt het zuiveren van verontreinigd water aan het bod. 

 

Waterwet 

Centraal in de Waterwet staat een integraal waterbeheer op basis van de ‘watersysteembenadering’. 

Deze benadering gaat uit van het geheel van relaties binnen watersystemen. Denk hierbij aan de relaties 

tussen waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen 

water, grondgebruik en watergebruikers. 

Het doel van de waterwet is het integreren van acht bestaande wetten voor waterbeheer. Door middel 

van één watervergunning regelt de wet het beheer van oppervlaktewater en grondwater en de juridische 

implementatie van Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water. Via de Waterwet gelden 

verschillende algemene regels. Niet alles is onder algemene regels te vangen en daarom is er de 

integrale watervergunning. In deze integrale watervergunning zijn zes vergunningen uit eerdere wetten 

(inclusief keurvergunning) opgegaan in één aparte watervergunning.   

 

Nationaal Waterplan 

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan vastgesteld door het kabinet. Het Nationaal 

Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen 

tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen 

overstromingen, beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik 

van water. Het geeft maatregelen die in de periode 2009-2015 genomen moeten worden om Nederland 

ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.   

 

Het Rijk (brochure waterveiligheid buitendijks 2012) 

Het Rijk stelt de kaders op nationaal niveau vanuit haar verantwoordelijkheid voor het beheer van 

hoofdwatersysteem. Het hoofdwatersysteem moet ruimte krijgen en de waterkeringen moeten 

beschermd worden. Dat stelt waar nodig randvoorwaarden aan de ruimtelijke ontwikkelingen in rivieren, 

meren en kust. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu. Het ministerie:  

• Stelt de kaders voor buitendijkse ontwikkeling via Nationaal Waterplan en specifieke 

beleidsplannen [Beleidslijn Kust (2007); Beleidslijn Grote Rivieren (2007); Beleidsnota 

IJsselmeer (2009)]. 

• Bepaalt de spelregels van het ruimtelijke beleid via de Wet ruimtelijke ordening en de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 

De nationale overheid zorgt er zo voor dat het hoofdwatersysteem optimaal functioneert en dat de 

kaders hierop zijn ingericht. De nadere invulling ligt bij de decentrale overheden. Rijkswaterstaat is niet 

verantwoordelijk voor de veiligheid buitendijks, maar wel voor het beheer van het hoofdwatersysteem 

met het oog op de waterveiligheid binnendijks. Vanuit die rol is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor 

vergunningverlening voor buitendijkse ontwikkelingen. Sommige buitendijkse gebieden - zoals een 

groot deel van het benedenrivierengebied – zijn vrijgesteld van vergunningverlening als het om de 

belemmering van de doorstroming van water gaat. Voor overige aspecten, zoals scheepvaartveiligheid 
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en waterkwaliteit, geldt deze vrijstelling niet. Rijkswaterstaat zorgt verder voor de informatie over het 

hoofdwatersysteem. Bijvoorbeeld over de actuele en verwachte waterstanden in het buitendijkse gebied 

en over in de toekomst te verwachten waterstanden op grond van vastgestelde (klimaat) scenario’s. 

 

Provincie Gelderland 

In het Waterplan Gelderland 2010-2015 staat hoe de provincie wil zorgen voor voldoende schoon water 

én droge voeten. Het Waterplan Gelderland is de opvolger van het derde Waterhuishoudingsplan 

(WHP3). Het beleid uit WHP3 wordt grotendeels voortgezet. Het Waterplan Gelderland is tegelijk 

opgesteld met de water(beheer)plannen van het Rijk en de waterschappen. In onderlinge samenwerking 

zijn de plannen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.  

Het Waterplan Gelderland 2010-2015 is op 11 november 2009 door Provinciale Staten vastgesteld en 

op 22 december 2009 in werking getreden. In het plan staan de doelen voor het waterbeheer, de 

maatregelen die daarvoor nodig zijn en wie ze gaat uitvoeren. Voor oppervlaktewaterkwaliteit, 

hoogwaterbescherming, regionale wateroverlast, watertekort en waterbodems gelden provincie brede 

doelen. Voor een aantal functies, zoals landbouw, natte natuur, waterbergingsgebieden en 

grondwaterbeschermingsgebieden, zijn specifieke doelen geformuleerd. 

In de Provinciale milieuverordening Gelderland (PmG) zijn milieuregels opgenomen die het drinkwater 

moeten beschermen. 

 

Waterschap Rivierenland 

Het Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor en werkt aan een duurzaam waterbeheer voor 

een veilig en leefbaar ‘Rivierenland’. Bij alle in- en uitbreidingsplannen adviseert en toetst het 

Waterschap op hydrologische effecten, waarbij het hydrologisch neutraal ontwikkelen het uitgangspunt 

is. Kortom, het initiatief mag niet leiden tot een verandering in de waterhuishoudkundige situatie ter 

plaatse en in de directe omgeving. Naast het beheerplan beschikt het Waterschap Rivierenland over 

een verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die 

betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een 

watervergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden 

getoetst aan de beleidsregels. Deze watervergunning wordt vervolgens door het waterschap verleend 

of geweigerd. Ook is het mogelijk dat nadere eisen worden gesteld aan de vergunningverlening. 

 

Waterbeheerprogramma 2016-2021 'Koers houden, kansen benutten' 

Het waterbeheerprogramma geeft richting aan het waterbeheer in het hele rivierengebied voor de 

periode 2016-2021. Met dit programma blijft het waterschap op koers om het rivierengebied veilig te 

houden tegen overstromingen, om voldoende en schoon water te hebben en om het afvalwater effectief 

te zuiveren. Bij de uitvoering van het programma wordt meebewogen met alle veranderingen en worden 

kansen benut die zich voordoen in de regio. Het waterbeheerprogramma beschrijft wat het waterschap 

in de planperiode (2016-2021) wil bereiken en hoe. 

 

Kaderrichtlijn water (planperiode 2) 

In het eerste KRW Rivierenlandplan  uit 2009 heeft  Waterschap Rivierenland  vastgesteld aan welke 

eisen de waterkwaliteit in het rivierengebied moet voldoen en welke maatregelen nodig zijn om deze 

doelen te bereiken. Het bevat een haalbaar en betaalbaar pakket aan maatregelen 

 

Op 26 september 2014 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland ingestemd met het 

ontwerp KRW-Rivierenlandplan 2 (2016-2021). In dit plan wordt de 1e uitvoeringsperiode (2010-2015) 

geëvalueerd, wordt een strategie voor de nieuwe uitvoeringsperiode beschreven en worden verdere 

maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit voorgesteld. Daarnaast wordt een prognose gegeven 

van de toestand van de KRW waterlichamen in 2021. Ook wordt ingegaan op onderzoek en monitoring, 

samenwerking met andere organisaties en de kosten van het maatregelpakket. 

 

Hoofdzakelijk wordt ingezet op inrichting- en beheermaatregelen en het beperken van de emissies van 

verontreinigende stoffen. Het gaat hierbij vooral om aanleg en reconstructie van natuurvriendelijke 

oevers, verbreden/verdiepen van watergangen en het vispasseerbaar maken van stuwen en overige 

kunstwerken. Maar ook om optimalisatie van beheer en onderhoud, natuurvriendelijk beheer, baggeren, 
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nieuwe onderzoeksmaatregelen en het beperken van emissies uit de landbouw. Eveneens worden 

enkele rioolwaterzuiveringsinstallaties aangepast. 

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan voorziet in het mogelijk maken van twee vrijstaande woningen direct grenzend aan de 

kern van Hellouw. 

 

Verhard oppervlak 

De bestaande situatie is volledig onverhard. In de toekomstige situatie worden twee woningen met 
bijbehorende bijgebouw(en) en verharding gerealiseerd. Daarnaast wordt op het perceel een nieuwe 
watergang aangebracht als erfafscheiding. Het hemelwater van de daken en de verharding wordt 
afgekoppeld en op het open water geloosd.  
 
Voor voorliggend plan is de digitale watertoets ingevuld. Op basis van de toename van verharding en 
de nabijheid van A en C watergangen is nader overleg nodig. Voorliggende paragraaf wordt gebruikt 
om tijdens de art. 3.1.1. Bro procedure met het waterschap in overleg te treden. Bij het invullen van de 
online watertoets is de locatie als stedelijk beschouwd en daarmee is watercompensatie nodig omdat 
meer dan 500 m2 verharding verwacht wordt.  
 
Voor de berekening van verplichting van watercompensatie, als gevolg van de toename van verharding,  
is de berekeningsmethodiek van het waterschap gevolgd. Met de onderstaande oppervlakten is 
gerekend:  
 

- Oppervlakte woning ca. 200 m2, totaal 2 x 175 = 350 m2 
- Oppervlakte bijgebouw ca. 100 m2, totaal 2 x 75 = 150 m2 
- Oppervlakte verharding ca. 150 m2, totaal 2 x 125 = 250 m2 
- Oppervlakte extra open water door nieuwe watergang = 200 m2 
- Oppervlakte plangebied = 4.850 m2 

 
Voor een T=100 regenbui dient er voorzien te worden in 664 m3 aan bergingscapaciteit per hectare 
extra verharding. Dat wil zeggen 664 m3/10.000 = 0,0664 m3 voor elke meter extra verharding. In 
voorliggend plan betekent dat een benodigde compensatie van 750 x 0,0664 = 49, 8 m3. In het plan 
wordt een watergang van 200 m2 aangelegd. In de watergang is op basis van het beleid van het 
waterschap bij regenbuien een maximale peilstijging van 0,3 meter toegestaan. De waterberging in de 
watergang komt daarmee op 200  x 0,3 = 60 m3. De aangelegde watergang van 200 m2 voorziet 
daarmee in voldoende extra open water om de benodigde 49,8 m3 als gevolg van de toename van 
verharding te kunnen bergen.  
 
Watergangen 
Ten noorden en westen van het plangebied ligt een A-watergang, aan de oostzijde een C-watergang. 

De watergangen zullen als gevolg van het plan niet wijzigen. Wel wordt een extra watergang door het 

plangebied aangelegd van oost naar west en verbind daarmee de A- en C-watergang.  

De beheerssituatie ;van de watergangen wijzigt ook niet als gevolg van het plan. In de huidige situatie 

staat in het plangebied een houtsingel. Het beheer vindt plaats vanaf de buitenzijde gezien vanuit de 

planlocatie. Hierin treedt geen wijziging op. Er ontstaat dus geen belemmering voor het onderhoud van 

de watergangen.  

 

Vuilwater 

Het vuilwater zal aangesloten worden op het nabijgelegen riool. 

 

Materialen 

Bij het de nieuwbouw van de woning zullen uitloogbare materialen zo min mogelijk toegepast worden.  

 

Gezien bovenstaande vormt het aspect water geen belemmering voor onderhavig plan. 
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 Verkeer en Parkeren 
 

Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op de 

verkeersstructuur en het parkeren in en rondom het plangebied. 

 

Planspecifiek 
Voorliggend plan voorziet in het mogelijk maken van twee vrijstaande woningen direct grenzend aan 

de kern van Hellouw. Bij beide woningen is ruim voldoende parkeerruimte beschikbaar op eigen 

terrein. De parkeersituatie en de verkeersdruk op de omgeving zal als gevolg van onderhavig plan dan 

ook niet wijzigen.   
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4 Maatschappelijke en economische 

uitvoerbaarheid  
 

Naast het toetsen aan diverse aspecten op het gebied van beleid en milieu, die ook dienen als toets of 

een ruimtelijk plan uitvoerbaar is, dient een plan ook te worden getoetst aan economische en 

maatschappelijke uitvoerbaarheid. 

 

 Economische uitvoerbaarheid 
 

Op grond van de Grondexploitatiewet moet een exploitatieplan worden vastgesteld bij het vaststellen 

van het bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins is 

gegarandeerd.  

Ten behoeve van afspraken over de kosten gerelateerd aan dit plan wordt een anterieure overeenkomst 

gesloten. Voor dit plan zijn de kosten derhalve  anderszins verzekerd en is een exploitatieplan niet 

nodig. Ten aanzien van het aspect planschade wordt tussen initiatiefnemer  en de gemeente een 

planschadeovereenkomst getekend. Deze overeenkomst regelt dat planschade voor omwonenden voor 

rekening van initiatiefnemer zijn. Vanuit het plan vloeien geen overige kosten of risico’s voort die voor 

rekening van de gemeente zijn. De economische uitvoerbaarheid van het plan is daarmee verzekerd. 

 

 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

4.2.1 Verslag inspraak en artikel 3.1.1 Bro overleg 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) van 25 juli tot 4 september ter inzage gelegen, zodat een ieder kon reageren op het plan. 

Tevens is het plan toegezonden aan organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke 

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

Er zijn in deze periode geen reacties ingediend op het plan.  

 

4.2.2 Verslag zienswijzen 
Het plan wordt tevens gedurende de ontwerpfase in het kader van art 3.8 Wro en volgens afdeling 3.4 

van de Awb ter inzage gelegd. Een ieder wordt gedurende deze periode in de gelegenheid gesteld een 

zienswijze op het plan in te dienen. 
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5 Juridische planbeschrijving 
 

 Algemeen 
 
Ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de daarbij 
behorende ministeriële regelingen, dienen bestemmingsplannen op vergelijkbare wijze opgebouwd, 
gepresenteerd en tevens digitaal uitwisselbaar gemaakt te worden. De regeling is afgestemd op de Wro, 
Bro en daarbij behorende ministeriële regelingen. Hiermee wordt de rechtsgelijkheid en de uniformiteit 
binnen de gemeentelijke c.q. landelijke bestemmingsplannen gediend. Het bestemmingsplan is tevens 
afgestemd op de terminologie en regelgeving zoals opgenomen in de op 1 oktober 2010 in werking 
getreden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
Iedere functie in het plangebied is voorzien van een daarop toegesneden bestemming. In het 
bestemmingsplan is echter de nodige flexibiliteit ingebracht door middel van de opname van (algemene) 
afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden. Deze opzet biedt flexibiliteit voor perceelsgewijze 
ontwikkelingen die mogelijk zijn ingevolge de vigerende bestemmingsplannen en biedt tegelijkertijd 
rechtszekerheid voor de bewoners en gebruikers van de aangrenzende gebieden. De omvang van de 
diverse functies is verankerd in de bestemmingslegging. Door deze wijze van bestemmen zijn de 
functies ruimtelijk begrensd. 
  

 Opbouw regels 
 
De planregels behorende bij voorliggend plan, zijn opgebouwd in vier hoofdstukken. De definities van 
begrippen en de wijze van meten zijn opgenomen in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 beschrijft de 
bestemmingen en het daarbij toegestane gebruik. Het derde hoofdstuk bevat de algemene regels. 
Hoofdstuk 4 beschrijft tot slot de overgangs- en slotbepalingen. 

 
 De (dubbel)bestemmingen 

 
In het bestemmingsplan is één bestemmingen en één dubbelbestemming opgenomen. Onderstaand 
worden de bestemmingen kort toegelicht waarbij eerst de enkelbestemming wordt behandeld en 
vervolgens de dubbelbestemming conform de landelijke standaarden.  
 
Bedrijf 
De bestemming Bedrijf is opgenomen omdat twee aanduidingen voor bedrijfswoningen als gevolg van 
het plan komen te vervallen. De regels uit ’t bestemmingsplan ’t Overrijke zijn overgenomen. Op de 
verbeelding zijn ter plaatse van de percelen de aanduiding bedijfswoningen niet meer opgenomen.  
 
Tuin 
De bestemming Tuin is opgenomen omdat zowel de Korfgraaf als de Graaf Reinaldaweg een ruime 
groene uitstraling hebben. Om deze groene uitstraling te waarborgen voor met name door woningen 
niet te dicht aan de straat de bouwen is de bestemming Tuin opgenomen.  
 
Water 

De gronden bestemt als water zijn voor de watergangen rond en over het perceel. De regels zijn 

gebaseerd op het bestemmingsplan Hellouw. 

 

Wonen 
De gronden bestemt als wonen staat het gebruik van de woonfunctie toe. De regels zijn gebaseerd op 
het bestemmingsplan Hellouw. 
 
Waarde – Archeologie 2, 3 en 4 
Voor de gebieden waarop deze dubbelbestemming rust, is het mogelijk dat archeologische resten in de 
ondergrond aangetroffen worden. Deze dubbelbestemming zorgt ervoor dat wanneer ingrepen in de 
bodem plaatsvinden dat hiervoor eerst archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Door dit 
onderzoek kan gecontroleerd worden of deze resten aanwezig zijn en op welke wijze deze beschermd 
moeten worden.   
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1. INLEIDING

Men is voornemens om op de kavels tussen Graaf Reinaldweg en Korfgraaf twee woonbestemmingen te realiseren
(zie figuur 1). De locatie is gelegen binnen de geluidzone van de Graaf Reinaldweg en gelegen op relatief korte
afstand van de Ireneweg (30-km weg).
De locatie is tevens op korte afstand van de Korfgraaf gelegen, op dit moment geldt voor de Korfgraaf een
maximale snelheid van 60 km/uur. Alhoewel er al langere tijd plannen bestaan om de situatie te wijzigen is door de
gemeente West Betuwe aangegeven dat voor het akoestisch onderzoek de huidige situatie kan worden
aangehouden. De verwachting is dat de uitvoering van de plannen, als ze al doorgaan, nog jaren op zich zal laten
wachten. Gezien de zeer beperkte verkeersintensiteit (de Korfgraaf is een verkeersluwe weg, zonder doorgaande
functie) is de Korfgraaf verder niet beschouwd.

Figuur 1: Overzicht planlocatie aan de Graaf Reinaldweg en Korfgraaf te Hellouw

De geluidbelasting op het perceel is bepaald. De berekening is uitgevoerd conform standaard-rekenmethode II van
het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Bij de berekening is uitgegaan van de situatie volgens bijlage I en
van de verkeersintensiteiten op Graaf Reinaldweg en Irenestraat volgens opgave van omgevingsdienst
Rivierenland.
Door middel van de berekeningen wordt duidelijk of de geluidbelasting op de gevel onder de streefwaarde of de
maximaal toelaatbare waarde zal blijven.

Bijlage I geeft de situatie weer.
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2. WETTELIJK KADER
2.1. WEGVERKEER

In de Wet geluidhinder wordt aangegeven wat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in zones langs wegen is.

Wet geluidhinder Artikel 74
1. Langs een weg bevindt zich een zone die aan weerszijden van de weg de volgende breedte heeft:

a. in een stedelijke gebied:
1. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
2. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter;

b. in buitenstedelijk gebied:
1. voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;
2. voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
3. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter.

2. Het eerste lid geldt niet met betrekking tot:
a. wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
b. wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.

Wet geluidhinder Artikel 82
Behoudens het in de artikelen 83, 100 en 100a bepaalde is de voor woningen binnen een zone ten hoogste
toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB.

Wet geluidhinder Artikel 83
Voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als bedoeld in artikel 82, eerste lid, kan een hogere dan
de in dat artikel genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde de in tabel 1
genoemde waarden niet te boven mag gaan.

Tabel 1: Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting volgens artikel 83 Wgh.

Omschrijving van de situatie Maximale
geluidbelasting Art. en lid Wghwoningen weg

in buitenstedelijk gebied aanwezig 53 dB art. 83 lid 1
in stedelijk gebied aanwezig 58 dB art. 83 lid 1
nog niet geprojecteerd, in stedelijk
gebied aanwezig 63 dB art. 83 lid 2

aanwezig of in aanbouw, in stedelijk
gebied nog niet geprojecteerd 63 dB art. 83 lid 3a

aanwezig of in aanbouw, in
buitenstedelijk gebied nog niet geprojecteerd 58 dB art. 83 lid 3b

nog niet geprojecteerd, nog te
bouwen, in buitenstedelijk gebied,
voor agrarisch bedrijf

aanwezig 58 dB art. 83 lid 4

nog niet geprojecteerd, nog te
bouwen, in stedelijk gebied, ter
vervanging van bestaande woningen

aanwezig 68 dB art. 83 lid 5

nog niet geprojecteerd, nog te
bouwen, in stedelijk gebied, ter
vervanging van bestaande woningen.
binnen zone van autoweg /
autosnelweg

aanwezig 63 dB art. 83 lid 6

nog niet geprojecteerd, nog te
bouwen, buiten de bebouwde kom,
ter vervanging van bestaande
woningen.

aanwezig 58 dB art. 83 lid 7

Wet geluidhinder Artikel 110g
Onze minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie
van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs is te verwachten, bij de
berekening en meting van de geluidsbelasting van de gevel van woningen op het resultaat een door hem aan te
geven aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast.
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Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 Artikel 3.4
De ingevolge artikel 110g van de wet toe te passen aftrek op de geluidbelasting vanwege een weg, van de gevel
van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt:
a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer

bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 56 dB is.
b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer

bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 57 dB is.
c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer

bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
d. 5 dB voor de overige wegen;
e. 0 dB bij toepassing van artikel 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111,

tweede en derde lid, 111b, 112 en 113 van de wet.

Besluit wet geluidhinder Artikel 5.4
Het verzoek om een hogere waarde bevat ten minste:
• de verzochte hogere waarde(n);
• de redenen die aan het verzoek ten grondslag liggen;
• de resultaten van het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting die door de woningen vanwege de weg zou

worden ondervonden zonder de invloed van maatregelen die de geluidoverdracht beperken en de
doeltreffendheid van de in aanmerking komende maatregelen;

• een beschrijving van de mogelijkheden om de geluidbelasting van de woningen tot een lagere waarde te
verminderen dan de verzochte hogere waarde, alsmede een schatting van de hieraan verbonden kosten;

• een verklaring dat maatregelen zullen worden getroffen indien de geluidbelasting vanwege de weg, binnen de
woning bij gesloten ramen meer bedraagt dan 33 dB.

In dit geval gaat het om:
Graaf Reinaldweg: een nieuw te bouwen woning in buitenstedelijk gebied, zodat de ten hoogste toelaatbare

geluidbelasting 53 dB is.
Korfgraaf:  gelegen in een 60 km-zone, het betreft een nieuw te bouwen woning in buitenstedelijk

gebied, zodat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 53 dB is.
 Gezien de verkeersluwe functie van de weg is deze niet nader beschouwd. Uit een

eerdere versie van deze rapportage waarbij de Korfgraaf als uitvalsweg werd beschouwd
(ca. 2200 m.v.t. per etmaal) bleek de voorkeursgrenswaarde in beperkte mate te worden
overschreden (52 dB). In het geval van een verkeersluwe weg zonder doorgaande
functie zal de geluidbelasting lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van (48 dB). De
verkeersbewegingen zullen een fractie bedragen van het verkeer op de Ireneweg. (< 500
mvt/etmaal).

Ireneweg gelegen in een 30 km-zone geen toetsing conform Wet geluidhinder.
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3. MODEL
3.1. GEBRUIKTE REKENMETHODE

De gebruikte rekenmethode is standaard-rekenmethode II van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.
Het gebruikte modelleringspakket is 'DGMR Geomilieu, rekenmethode wegverkeerslawaai SRM2'.

3.2. INVOERGEGEVENS

Figuur 2 geeft de situatie weer. De verkeersintensiteiten en de verkeerssnelheden van de drie categorieën
motorvoertuigen van de Graaf Reinaldweg zijn afkomstig van de omgevingsdienst Rivierenland.
Het betreft prognoses voor het jaar 2030 afkomstig uit het Regionale Verkeersmodel (weekdaggemiddelde
intensiteiten, juli 2018).
De verkeersintensiteiten en de verkeerssnelheden van de drie categorieën motorvoertuigen zijn voor dit wegvak
weergegeven in tabel 2. En uitgebreider opgenomen in bijlage II.

Het type wegdek op de Graaf Reinaldweg is referentiewegdek. Er is geen hoogteverschil aanwezig tussen de Graaf
Reinaldweg en de planlocatie.

Tabel 3 geeft de verkeersintensiteiten op de Irenestraat weer. De verkeersintensiteiten en de verkeerssnelheden
van de drie categorieën motorvoertuigen zijn afkomstig van de omgevingsdienst Rivierenland. Het betreft
prognoses voor het jaar 2030 afkomstig uit het Regionale Verkeersmodel (weekdaggemiddelde intensiteiten, juli
2018. Het wegdektype op de Irenestraat is fijn asfalt, er is geen hoogteverschil aanwezig tussen de Irenestraat en
planlocatie.

Figuur 2: planlocatie, schetsmatig aangegeven (bron: googlemaps)
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Tabel 2: Verkeersintensteiten en –snelheden op de Graaf Reinaldweg 2030 in mvt/uur

voertuigcategorie verkeersintensiteiten Snelheid [km/uur] dagperiode avondperiode nachtperiode

Lichte mvtg 254 133 40 80
middelzware mvtg 20 5 4 80
zware mvtg 11 3 3 80
Overig (motoren) 0 0 0 80

Tabel 3: Verkeersintensteiten en –snelheden op de Irenestraat 2030 in mvt/uur

voertuigcategorie verkeersintensiteiten Snelheid [km/uur] dagperiode avondperiode nachtperiode

Lichte mvtg 186 103 22 30
middelzware mvtg 3 1 0,5 30
zware mvtg 1 0,5 0 30
Overig (motoren) 0 0 0 30



Project : plan Korfgraaf/ Reinaldweg, Hellouw

Document : 15390-01 / Rap-01B

Datum : 22 februari 2019

Pagina 9 / 19

4. RESULTATEN

Graaf Reinaldweg
De resultaten van de berekeningen zijn samengevat in tabel 4 en figuur 3. Voor wegverkeerslawaai is dit inclusief
de aftrek volgens artikel 110g Wgh. De resultaten zijn uitgebreider weergegeven in bijlage III.

Woonhuis kavel 1
Uit de resultaten blijkt dat de hoogst berekende geluidbelasting inclusief aftrek 53 dB bedraagt. Dit is hoger dan de
voorkeursgrenswaarde maar lager dan de maximaal toelaatbare waarde. Er moet een verzoek hogere
grenswaarde voor deze woning worden ingediend.

Woonhuis kavel 2
Uit de resultaten blijkt dat de hoogst berekende geluidbelasting inclusief aftrek 50 dB bedraagt. Dit is hoger dan de
voorkeursgrenswaarde maar lager dan de maximaal toelaatbare waarde. Er moet een verzoek hogere
grenswaarde voor deze woning worden ingediend.

Irenestraat
De resultaten van de berekeningen zijn samengevat in figuur 4. Voor wegverkeerslawaai is dit exclusief de aftrek
volgens artikel 110g Wgh. De resultaten zijn uitgebreider weergegeven in bijlage III.
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Figuur 3: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Graaf Reinaldweg incl. aftrek volgens art. 110g Wgh

53/53/53
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48/50/50

21/26/33
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Tabel 4: Berekende geluidbelasting van de gevel incl. aftrek art. 110g Wgh ten gevolge van Graaf Reinaldweg.

waarneempunt omschrijving Hoogte [m] Lden [dB]
Correctie
Art 110g

Wgh

Voorkeurs-
grenswaarde

Maximaal
te

ontheffen

01_N
Woonhuis Kavel 1

[N]

1,5 53 2 48 53

4,5 53 4 48 53

7,5 53 4 48 53

02_O
Woonhuis Kavel 1

[O]

1,5 50 2 48 53

4,5 51 2 48 53

7,5 52 2 48 53

03_Z
Woonhuis Kavel 1

[Z]

1,5 41 2 48 53

4,5 42 2 48 53

7,5 42 2 48 53

04_W
Woonhuis Kavel 1

[W]

1,5 49 2 48 53

4,5 51 2 48 53

7,5 51 2 48 53

05_N
Woonhuis Kavel 2

[N[

1,5 48 2 48 53

4,5 50 2 48 53

7,5 50 2 48 53

06_O
Woonhuis Kavel 2

[O]

1,5 42 2 48 53

4,5 43 2 48 53

7,5 44 2 48 53

07_Z
Woonhuis Kavel 2

[Z]

1,5 21 2 48 53

4,5 26 2 48 53

7,5 33 2 48 53

08_W
Woonhuis Kavel 2

[W]

1,5 46 2 48 53

4,5 47 2 48 53

7,5 48 2 48 53
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Figuur 4: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Irenestraat excl. aftrek volgens art. 110g Wgh
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5. VERZOEK HOGERE GRENSWAARDE
5.1. ACHTERGROND

Het is mogelijk een hogere waarde vast te stellen indien de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde
maar lager dan de maximaal toelaatbare waarde. Daarbij moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Zo moet inzichtelijk worden gemaakt hoe de geluidbelasting kan worden teruggebracht tot de
voorkeursgrenswaarde. Daarnaast moet worden afgewogen of voorzieningen die noodzakelijk zijn om de
geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde voldoende doelmatig zijn.

De vast te stellen hogere waarde is opgenomen in tabel 7.

Tabel 7: Vast te stellen hogere waarden

Bron Gevel Lden [dB]

Kavel 1

Bouwvlak, Noordgevel 53

Bouwvlak, Oostgevel 52

Bouwvlak Westgevel 51

Kavel 2 Bouwvlak, Noordgevel 50

5.2. MAATREGELEN

Mogelijke maatregelen om aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB te voldoen zijn onderzocht.

Bronmaatregelen
Woning kavel 1 en 2
Bij het toepassen van een stil wegdek (fijn tweelaags ZOAB) kan de geluidbelasting ten gevolge van
wegverkeerslawaai met ten hoogste 4 dB verlaagd worden. Hierdoor bedraagt de hoogst berekende
geluidbelasting (incl. aftrek volgens artikel 110g Wgh) 49 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van de
noordgevel ook in een situatie met voorzieningen met 1 dB overschreden.

Deze maatregel zou getroffen moeten worden door de wegbeheerder. Deze maatregel is niet afdoende om aan de
voorkeursgrenswaarde te voldoen. Het hogere waarde verzoek is van toepassing op slechts twee woningen, een
aanpassing aan het wegdek is in die zin niet doelmatig omdat de kosten hiervan te hoog op lopen.

Maatregelen in de overdracht
Woning kavel 1:
Geluidreductie kan verkregen worden door het verplaatsen van de woning. De woning zou in theorie in zuidelijke
richting kunnen worden verschoven. Binnen de begrenzingen van het perceel is een verschuiving van circa 10
meter mogelijk. De geluidbelasitng ter plaatse van de voorgevel bedraagt dan nog steeds 51 dB, hiermee wordt
nog steeds niet aan de voorkeursgrenswaarde voldaan. Bovendien geeft de ligging van het woonhuis op de kavel
op deze wijze een ongewenste situatie.
Gezien de ligging ten opzichte van de weg wordt het aanbrengen van een geluidscherm of wal niet tot realistische
maatregelen beschouwd.

Woning kavel 2:
Geluidreductie kan verkregen worden door het verplaatsen van de woning. De woning zou in theorie in zuidelijke
richting kunnen worden verschoven. Binnen de begrenzingen van het perceel is een verschuiving van circa 8 meter
mogelijk. De geluidbelasting ter plaatse van de voorgevel bedraagt dan nog steeds 50 dB, hiermee wordt nog
steeds niet aan de voorkeursgrenswaarde voldaan. Tevens neemt de geluidbelasting ten gevolge van de Korfgraaf
toe. Bovendien geeft de ligging van het woonhuis op de kavel op deze wijze een ongewenste situatie.
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Een andere optie is het plaatsen van een geluidscherm op de perceelsgrens tussen kavel 1 en kavel 2. Indien een
geluidscherm met een hoogte van 2,5 meter wordt toegepast, bedraagt de geluidbelasting op de 2e en 3e bouwlaag
nog steeds 49 en 50 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt dan nog steeds overschreden.

De onderzochte maatregelen zijn dusdanig ingrijpend in stedenbouwkundig en financieel opzicht dat kan worden
gesteld dat maatregelen niet doelmatig zijn.

5.3. BINNENNIVEAU

Een hogere waarde besluit kan alleen worden genomen indien in voldoende mate duidelijk wordt dat het
binnenniveau voldoende laag is.

In het Bouwbesluit wordt een eis gesteld aan de karakteristieke geluidwering van de gevel van een uitwendige
scheidingsconstructie in een woonfunctie. De karakteristieke geluidwering van de gevel mag niet kleiner zijn dan
het verschil tussen de in het besluit opgenomen hoogst toelaatbare waarde en 33 dB.
Bij het bepalen van de geluidwering van de gevel moet uitgegaan worden van de geluidbelasting exclusief aftrek
volgens artikel 110g van de Wgh.

In deze situatie betekent dit dat de hoogst berekende geluidbelasting voor het bepalen van de geluidwering van de
gevel 57 dB (voor zowel kavel 1 als kavel 2) ten gevolge van wegverkeerslawaai bedraagt en zal uitgevoerd
moeten worden aan de hand van de indelingstekening en bouwkundige uitgangspunten van het plan. Een nadere
indeling en de bepaling van de geluidwering van de gevel zal bij de omgevingsvergunning, deelactiviteit bouwen
verder worden uitgewerkt.

Figuur 6: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai alle wegen tezamen excl. aftrek volgens art. 110g Wgh
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6. CONCLUSIES

Men is voornemens de twee kavels gelegen tussen de  kavels tussen Graaf Reinaldweg en Korfgraaf twee
woonbestemmingen te realiseren. De nieuw te bouwen woningen liggen in de geluidszone van de Graaf
Reinaldweg. Bovendien zijn de woningen gelegen op een relatief korte afstand van de Irenestraat en Korfgraaf. De
Korfgraaf betreft een verkeersluwe weg en de Irenestraat betreft een weg met een 30 km/uur regime.

De optredende geluidbelasting ten gevolge van de Graaf Reinaldweg is bepaald. In het kader van een goede
ruimtelijke onderbouwing is ook de geluidbelasting ten gevolge van wegen met 30 km/uur regime beoordeeld. De
geluidbelasting ten gevolge van de verkeersluwe Korfgraaf is niet nader onderbouwd vanwege de lage
verkeersintensiteit.

De geluidbelasting van de gevel mag volgens de Wet geluidhinder ten hoogste de voorkeursgrenswaarde
bedragen. Is de geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde maar niet hoger dan de maximale
grenswaarde dan kan door het bevoegd gezag een hogere waarde worden vastgesteld. In deze situatie bedraagt
de maximale grenswaarden 53 dB.

De geluidbelasting van de gevel ten gevolge van wegverkeerslawaai is berekend met behulp van
standaardrekenmethode II. Bij de berekeningen is uitgegaan van de situatie volgens bijlage I en de
verkeersintensiteiten volgens opgave van de omgevingsdienst Rivierenland.

Graaf Reinaldweg
Woonhuis kavel 1
De hoogste berekende etmaalwaarde voor wegverkeerslawaai is 53 dB inclusief de aftrek volgens artikel 110g
Wgh. Dit betekent dat er voldaan wordt aan de maximaal te ontheffen waarde maar dat de geluidbelasting hoger is
dan de voorkeursgrenswaarde.

Woonhuis kavel 2
Uit de resultaten blijkt dat de hoogst berekende geluidbelasting inclusief aftrek 50 dB bedraagt. Dit is hoger dan de
voorkeursgrenswaarde maar lager dan de maximaal toelaatbare waarde. Er moet een verzoek hogere
grenswaarde voor deze woning worden ingediend.

Er is onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting te verlagen tot de voorkeursgrenswaarde,
uit financieel en stedenbouwkundig oogpunt zijn deze maatregelen niet haalbaar.
Aan het bevoegd gezag wordt verzocht een hogere waarde vast te stellen. Het formulier met het verzoek om een
hogere waarde is opgenomen in bijlage IV.

Een hogere waarde besluit kan alleen worden genomen indien in voldoende mate duidelijk wordt dat het
binnenniveau voldoende laag is. De geluidwering van de gevel moet in een later stadium (omgevingsvergunning
aanvraag) bepaald worden, bijlage III geeft de gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek conform artikel 110g
Wgh weer.

Ing. T.C. Dekkers
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BIJLAGE I SITUATIE
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BIJLAGE II INVOERGEGEVENS GELUIDBELASTING GEVEL
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Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D))

graaf rein graaf reinaldweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  80  80  80 --  80
graaf rein graaf reinaldweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W11 -- -- -- --  80  80  80 --  80
graaf rein graaf reinaldweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W11 -- -- -- --  80  80  80 --  80
irenestraa irenestraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30
irenestraa irenestraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30

beatrixstr beatrixstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30
korfgraaf korfgraaf      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  60  60  60 --  60

4-9-2018 09:49:10Geomilieu V4.30



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4)

graaf rein  80  80 --  80  80  80 --   4354,41   6,54   3,24   1,07 -- -- -- -- --  89,18  94,36  86,07 --
graaf rein  80  80 --  80  80  80 --   5391,74   6,53   3,28   1,06 -- -- -- -- --  91,25  95,49  88,71 --
graaf rein  80  80 --  80  80  80 --   5391,74   6,53   3,28   1,06 -- -- -- -- --  91,25  95,49  88,71 --
irenestraa  30  30 --  30  30  30 --     34,46   6,63   3,49   0,81 -- -- -- -- --  90,02  94,35  85,80 --
irenestraa  30  30 --  30  30  30 --   2883,87   6,61   3,61   0,77 -- -- -- -- --  97,72  98,80  97,17 --

beatrixstr  30  30 --  30  30  30 --   1374,53   6,61   3,62   0,77 -- -- -- -- --  97,91  98,90  97,44 --
korfgraaf  60  60 --  60  60  60 --   2200,00   7,20   2,40   0,70 -- -- -- -- --  93,60  93,60  93,60 --

4-9-2018 09:49:10Geomilieu V4.30



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D)

graaf rein   6,86   3,31   7,46 --   3,96   2,33   6,47 -- -- -- -- --    253,97    133,13     40,10 --     19,54      4,67      3,48 --     11,28
graaf rein   5,67   2,71   6,22 --   3,08   1,80   5,07 -- -- -- -- --    321,27    168,87     50,70 --     19,96      4,79      3,55 --     10,84
graaf rein   5,67   2,71   6,22 --   3,08   1,80   5,07 -- -- -- -- --    321,27    168,87     50,70 --     19,96      4,79      3,55 --     10,84
irenestraa   1,09   0,59   1,16 --   8,89   5,06  13,04 -- -- -- -- --      2,06      1,13      0,24 --      0,02      0,01 -- --      0,20
irenestraa   1,58   0,82   1,75 --   0,71   0,39   1,08 -- -- -- -- --    186,28    102,86     21,58 --      3,01      0,85      0,39 --      1,35

beatrixstr   1,51   0,78   1,68 --   0,58   0,32   0,88 -- -- -- -- --     88,96     49,21     10,31 --      1,37      0,39      0,18 --      0,53
korfgraaf   3,20   3,20   3,20 --   2,70   2,70   2,70 -- -- -- -- --    148,26     49,42     14,41 --      5,07      1,69      0,49 --      4,28

4-9-2018 09:49:10Geomilieu V4.30



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

graaf rein      3,29      3,01 --   78,67   88,37   93,65  100,71  106,96  103,15   96,29   85,36   74,50   84,09   89,32   96,64  103,72   99,91
graaf rein      3,18      2,90 --   80,48   89,61   94,33  100,35  104,93   99,68   94,23   84,97   76,42   85,30   89,91   96,32  101,68   96,27
graaf rein      3,18      2,90 --   80,48   89,61   94,33  100,35  104,93   99,68   94,23   84,97   76,42   85,30   89,91   96,32  101,68   96,27
irenestraa      0,06      0,04 --   61,00   66,68   75,75   76,76   80,81   78,21   71,96   67,30   56,82   62,04   70,70   72,72   77,22   74,41
irenestraa      0,41      0,24 --   77,23   81,16   89,17   92,84   98,23   95,18   88,55   81,03   74,01   77,61   84,63   89,92   95,44   92,28

beatrixstr      0,16      0,09 --   73,90   77,75   85,64   89,54   94,97   91,90   85,25   77,56   70,74   74,28   81,16   86,67   92,21   89,04
korfgraaf      1,43      0,42 --   77,33   85,34   91,31   97,48  103,78  100,19   93,39   83,21   72,56   80,57   86,54   92,71   99,01   95,42

4-9-2018 09:49:10Geomilieu V4.30



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

graaf rein   93,02   81,89   71,69   81,11   86,45   93,63   99,30   95,45   88,59   77,78 -- -- -- -- -- --
graaf rein   90,80   81,48   73,44   82,35   87,16   93,25   97,28   92,08   86,63   77,40 -- -- -- -- -- --
graaf rein   90,80   81,48   73,44   82,35   87,16   93,25   97,28   92,08   86,63   77,40 -- -- -- -- -- --
irenestraa   68,03   62,44   52,91   58,86   68,08   68,65   72,39   69,92   63,75   59,58 -- -- -- -- -- --
irenestraa   85,61   77,08   68,17   72,31   80,58   83,73   89,01   86,01   79,41   72,32 -- -- -- -- -- --

beatrixstr   82,36   73,69   64,81   68,85   77,00   80,39   85,73   82,70   76,09   68,79 -- -- -- -- -- --
korfgraaf   88,62   78,44   67,21   75,22   81,19   87,36   93,65   90,07   83,27   73,08 -- -- -- -- -- --

4-9-2018 09:49:10Geomilieu V4.30



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 4k LE (P4) 8k

graaf rein -- --
graaf rein -- --
graaf rein -- --
irenestraa -- --
irenestraa -- --

beatrixstr -- --
korfgraaf -- --

4-9-2018 09:49:10Geomilieu V4.30



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01_N Woonhuis Kavel 1 [N]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
03_Z Woonhuis Kavel 1 [Z]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
04_W Woonhuis Kavel 1 [W]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
02_O Woonhuis Kavel 1 [O]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
05_N Woonhuis Kavel 2 [N]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

06_O Woonhuis Kavel 2 [O]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
07_Z Woonhuis Kavel 2 [Z]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
08_W Woonhuis Kavel 2 [W]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

4-9-2018 09:49:10Geomilieu V4.30



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 wegen (hard) 0,00
02 wegen (hard) 0,00
01 tuin 0,80

4-9-2018 09:49:10Geomilieu V4.30



Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01 Woonhuis Kavel 1    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 Woonhuis Kavel 2    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
06 omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
08 omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

09 omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
06a omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
06a omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4-9-2018 09:49:10Geomilieu V4.30
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BIJLAGE III BEREKENINGSRESULTATEN GELUIDBELASTING



Graaf Reinaldweg
exclusief aftrek art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graaf Reinaldweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_N_A Woonhuis Kavel 1 [N] 1,50 54,0 50,6 46,3 55,2
01_N_B Woonhuis Kavel 1 [N] 4,50 55,7 52,4 48,1 56,9
01_N_C Woonhuis Kavel 1 [N] 7,50 56,0 52,7 48,4 57,2
02_O_A Woonhuis Kavel 1 [O] 1,50 50,3 46,9 42,7 51,5
02_O_B Woonhuis Kavel 1 [O] 4,50 52,0 48,6 44,4 53,2

02_O_C Woonhuis Kavel 1 [O] 7,50 52,6 49,2 45,0 53,8
03_Z_A Woonhuis Kavel 1 [Z] 1,50 41,9 38,6 34,3 43,1
03_Z_B Woonhuis Kavel 1 [Z] 4,50 42,4 39,1 34,8 43,6
03_Z_C Woonhuis Kavel 1 [Z] 7,50 43,3 40,0 35,7 44,5
04_W_A Woonhuis Kavel 1 [W] 1,50 50,2 46,9 42,5 51,4

04_W_B Woonhuis Kavel 1 [W] 4,50 51,7 48,4 44,1 52,9
04_W_C Woonhuis Kavel 1 [W] 7,50 52,2 48,9 44,6 53,4
05_N_A Woonhuis Kavel 2 [N] 1,50 49,1 45,8 41,5 50,3
05_N_B Woonhuis Kavel 2 [N] 4,50 50,2 46,9 42,6 51,5
05_N_C Woonhuis Kavel 2 [N] 7,50 51,1 47,8 43,5 52,4

06_O_A Woonhuis Kavel 2 [O] 1,50 43,0 39,6 35,4 44,2
06_O_B Woonhuis Kavel 2 [O] 4,50 43,7 40,4 36,2 45,0
06_O_C Woonhuis Kavel 2 [O] 7,50 44,8 41,4 37,2 46,0
07_Z_A Woonhuis Kavel 2 [Z] 1,50 22,0 18,4 14,6 23,3
07_Z_B Woonhuis Kavel 2 [Z] 4,50 27,3 23,7 19,9 28,5

07_Z_C Woonhuis Kavel 2 [Z] 7,50 34,0 30,6 26,5 35,3
08_W_A Woonhuis Kavel 2 [W] 1,50 47,0 43,7 39,4 48,2
08_W_B Woonhuis Kavel 2 [W] 4,50 47,9 44,6 40,3 49,2
08_W_C Woonhuis Kavel 2 [W] 7,50 48,7 45,3 41,1 49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-9-2018 09:50:48Geomilieu V4.30



korfgraaf
exclusief aftrek art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kortgraaf
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_N_A Woonhuis Kavel 1 [N] 1,50 -- -- -- --
01_N_B Woonhuis Kavel 1 [N] 4,50 -- -- -- --
01_N_C Woonhuis Kavel 1 [N] 7,50 -- -- -- --
02_O_A Woonhuis Kavel 1 [O] 1,50 34,4 29,6 24,2 34,4
02_O_B Woonhuis Kavel 1 [O] 4,50 35,5 30,8 25,4 35,5

02_O_C Woonhuis Kavel 1 [O] 7,50 36,5 31,8 26,4 36,5
03_Z_A Woonhuis Kavel 1 [Z] 1,50 43,6 38,8 33,5 43,6
03_Z_B Woonhuis Kavel 1 [Z] 4,50 44,9 40,1 34,8 44,9
03_Z_C Woonhuis Kavel 1 [Z] 7,50 45,9 41,2 35,8 45,9
04_W_A Woonhuis Kavel 1 [W] 1,50 43,2 38,4 33,1 43,2

04_W_B Woonhuis Kavel 1 [W] 4,50 44,5 39,7 34,3 44,5
04_W_C Woonhuis Kavel 1 [W] 7,50 45,5 40,7 35,4 45,5
05_N_A Woonhuis Kavel 2 [N] 1,50 33,3 28,6 23,2 33,3
05_N_B Woonhuis Kavel 2 [N] 4,50 33,7 28,9 23,5 33,7
05_N_C Woonhuis Kavel 2 [N] 7,50 34,4 29,6 24,2 34,4

06_O_A Woonhuis Kavel 2 [O] 1,50 48,5 43,8 38,4 48,5
06_O_B Woonhuis Kavel 2 [O] 4,50 50,3 45,6 40,2 50,3
06_O_C Woonhuis Kavel 2 [O] 7,50 50,5 45,7 40,4 50,5
07_Z_A Woonhuis Kavel 2 [Z] 1,50 57,0 52,2 46,9 57,0
07_Z_B Woonhuis Kavel 2 [Z] 4,50 57,5 52,7 47,4 57,5

07_Z_C Woonhuis Kavel 2 [Z] 7,50 57,4 52,6 47,2 57,4
08_W_A Woonhuis Kavel 2 [W] 1,50 52,7 47,9 42,6 52,7
08_W_B Woonhuis Kavel 2 [W] 4,50 53,7 48,9 43,6 53,7
08_W_C Woonhuis Kavel 2 [W] 7,50 53,7 48,9 43,6 53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-9-2018 09:51:22Geomilieu V4.30



Irenestraat
exclusief aftrek art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Irenestraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_N_A Woonhuis Kavel 1 [N] 1,50 30,0 27,1 20,9 30,7
01_N_B Woonhuis Kavel 1 [N] 4,50 31,2 28,3 22,1 31,9
01_N_C Woonhuis Kavel 1 [N] 7,50 32,1 29,1 23,0 32,8
02_O_A Woonhuis Kavel 1 [O] 1,50 36,1 33,2 27,0 36,8
02_O_B Woonhuis Kavel 1 [O] 4,50 37,4 34,4 28,2 38,1

02_O_C Woonhuis Kavel 1 [O] 7,50 38,3 35,4 29,2 39,0
03_Z_A Woonhuis Kavel 1 [Z] 1,50 33,6 30,7 24,4 34,3
03_Z_B Woonhuis Kavel 1 [Z] 4,50 34,8 31,9 25,6 35,5
03_Z_C Woonhuis Kavel 1 [Z] 7,50 35,7 32,8 26,6 36,4
04_W_A Woonhuis Kavel 1 [W] 1,50 -- -- -- --

04_W_B Woonhuis Kavel 1 [W] 4,50 -- -- -- --
04_W_C Woonhuis Kavel 1 [W] 7,50 -- -- -- --
05_N_A Woonhuis Kavel 2 [N] 1,50 32,6 29,7 23,4 33,3
05_N_B Woonhuis Kavel 2 [N] 4,50 33,0 30,1 23,8 33,7
05_N_C Woonhuis Kavel 2 [N] 7,50 33,7 30,8 24,5 34,4

06_O_A Woonhuis Kavel 2 [O] 1,50 31,5 28,6 22,4 32,2
06_O_B Woonhuis Kavel 2 [O] 4,50 32,1 29,1 22,9 32,8
06_O_C Woonhuis Kavel 2 [O] 7,50 33,3 30,4 24,2 34,0
07_Z_A Woonhuis Kavel 2 [Z] 1,50 24,7 21,8 15,5 25,4
07_Z_B Woonhuis Kavel 2 [Z] 4,50 25,3 22,3 16,1 26,0

07_Z_C Woonhuis Kavel 2 [Z] 7,50 26,2 23,3 17,1 26,9
08_W_A Woonhuis Kavel 2 [W] 1,50 -- -- -- --
08_W_B Woonhuis Kavel 2 [W] 4,50 -- -- -- --
08_W_C Woonhuis Kavel 2 [W] 7,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-9-2018 09:51:07Geomilieu V4.30



Beatrixstraat
exclusief aftrek art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beatrixstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_N_A Woonhuis Kavel 1 [N] 1,50 -- -- -- --
01_N_B Woonhuis Kavel 1 [N] 4,50 -- -- -- --
01_N_C Woonhuis Kavel 1 [N] 7,50 -- -- -- --
02_O_A Woonhuis Kavel 1 [O] 1,50 15,2 12,1 6,0 15,8
02_O_B Woonhuis Kavel 1 [O] 4,50 18,1 15,1 9,0 18,8

02_O_C Woonhuis Kavel 1 [O] 7,50 24,7 21,8 15,5 25,4
03_Z_A Woonhuis Kavel 1 [Z] 1,50 21,4 18,5 12,2 22,1
03_Z_B Woonhuis Kavel 1 [Z] 4,50 22,5 19,6 13,4 23,2
03_Z_C Woonhuis Kavel 1 [Z] 7,50 26,4 23,5 17,2 27,1
04_W_A Woonhuis Kavel 1 [W] 1,50 -- -- -- --

04_W_B Woonhuis Kavel 1 [W] 4,50 -- -- -- --
04_W_C Woonhuis Kavel 1 [W] 7,50 -- -- -- --
05_N_A Woonhuis Kavel 2 [N] 1,50 -- -- -- --
05_N_B Woonhuis Kavel 2 [N] 4,50 -- -- -- --
05_N_C Woonhuis Kavel 2 [N] 7,50 -- -- -- --

06_O_A Woonhuis Kavel 2 [O] 1,50 27,5 24,7 18,3 28,2
06_O_B Woonhuis Kavel 2 [O] 4,50 27,8 25,0 18,7 28,5
06_O_C Woonhuis Kavel 2 [O] 7,50 30,0 27,1 20,8 30,7
07_Z_A Woonhuis Kavel 2 [Z] 1,50 31,3 28,4 22,1 32,0
07_Z_B Woonhuis Kavel 2 [Z] 4,50 31,1 28,3 22,0 31,8

07_Z_C Woonhuis Kavel 2 [Z] 7,50 31,6 28,7 22,4 32,3
08_W_A Woonhuis Kavel 2 [W] 1,50 -- -- -- --
08_W_B Woonhuis Kavel 2 [W] 4,50 -- -- -- --
08_W_C Woonhuis Kavel 2 [W] 7,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-9-2018 09:50:28Geomilieu V4.30



alle wegen tezamen
exclusief aftrek art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_N_A Woonhuis Kavel 1 [N] 1,50 54,0 50,7 46,4 55,2
01_N_B Woonhuis Kavel 1 [N] 4,50 55,7 52,4 48,1 56,9
01_N_C Woonhuis Kavel 1 [N] 7,50 56,0 52,7 48,4 57,3
02_O_A Woonhuis Kavel 1 [O] 1,50 50,5 47,2 42,8 51,7
02_O_B Woonhuis Kavel 1 [O] 4,50 52,2 48,8 44,5 53,4

02_O_C Woonhuis Kavel 1 [O] 7,50 52,9 49,5 45,2 54,0
03_Z_A Woonhuis Kavel 1 [Z] 1,50 46,1 42,1 37,1 46,6
03_Z_B Woonhuis Kavel 1 [Z] 4,50 47,1 43,0 38,1 47,6
03_Z_C Woonhuis Kavel 1 [Z] 7,50 48,1 44,0 39,1 48,6
04_W_A Woonhuis Kavel 1 [W] 1,50 51,0 47,4 43,0 52,0

04_W_B Woonhuis Kavel 1 [W] 4,50 52,4 48,9 44,5 53,5
04_W_C Woonhuis Kavel 1 [W] 7,50 53,1 49,5 45,1 54,1
05_N_A Woonhuis Kavel 2 [N] 1,50 49,3 46,0 41,6 50,5
05_N_B Woonhuis Kavel 2 [N] 4,50 50,4 47,0 42,7 51,6
05_N_C Woonhuis Kavel 2 [N] 7,50 51,3 47,9 43,6 52,5

06_O_A Woonhuis Kavel 2 [O] 1,50 49,7 45,3 40,3 50,0
06_O_B Woonhuis Kavel 2 [O] 4,50 51,3 46,8 41,7 51,5
06_O_C Woonhuis Kavel 2 [O] 7,50 51,6 47,2 42,2 51,9
07_Z_A Woonhuis Kavel 2 [Z] 1,50 57,0 52,2 46,9 57,0
07_Z_B Woonhuis Kavel 2 [Z] 4,50 57,5 52,8 47,4 57,5

07_Z_C Woonhuis Kavel 2 [Z] 7,50 57,4 52,6 47,3 57,4
08_W_A Woonhuis Kavel 2 [W] 1,50 53,7 49,3 44,3 54,0
08_W_B Woonhuis Kavel 2 [W] 4,50 54,7 50,3 45,3 55,0
08_W_C Woonhuis Kavel 2 [W] 7,50 54,9 50,5 45,5 55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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FORMULIER VERZOEK HOGERE GRENSWAARDE VERKEERSLAWAAI 
 
 
1. ALGEMENE GEGEVENS 
 
Aanvrager:  
 Datum verzoek: 04 09 2018 
 Contactpersoon: fam. W. van Mourik \ contact verloopt via: Bouwkundig Tekenburo D. van 

Ballegooij,  dhr D. van  Ballegooij 
 Telefoon:   0418-592138 
 
Gemeente: Neerijnen 
  Datum besluit:  
  Contactpersoon:   
  Telefoon:   
 
Akoestisch adviseur:  Ulehake Bouwfisica 
  Datum advies:    04 09 2019 
  Kenmerk advies:  15390-01/ rap-01A 
  Contactpersoon:  ing. T.C. Dekkers 
 Telefoon:   0412-69 38 72 
 
 
 
 
2. SITUATIES  
 
Voor welke situatie(s), genoemd in de Wet geluidhinder (Wgh) of Besluit geluidhinder (Bgh), wordt een 
hogere waarde aangevraagd?: 
 
Wegverkeerslawaai en woningen 
Nieuwe woningen, aanwezige weg 
x woningen in buitenstedelijk gebied artikel 83, lid 1  Wgh  
O woningen in stedelijk gebied artikel 83, lid 2  Wgh  
O agrarische bedrijfswoningen (in buitenstedelijk gebied)  artikel 83, lid 4  Wgh  
 
Vervangende nieuwbouw (aanwezige weg) 
O woningen in stedelijk gebied (binnen bebouwde kom, niet gelegen  artikel 83, lid 5  Wgh 
 binnen zone van een auto(snel)weg)   
O woningen binnen bebouwde kom, binnen zone auto(snel)weg artikel 83, lid 6  Wgh  
O woningen in buitenstedelijk gebied (buiten bebouwde kom) artikel 83, lid 7  Wgh  
 
Nieuwe woningen, nieuwe weg 
O woningen (in stedelijk of buitenstedelijk gebied) artikel 83, lid 1  Wgh 
 
Aanwezige of in aanbouw zijnde woningen, nieuwe weg 
O woningen in stedelijk gebied artikel 83, lid 3a  Wgh  
O woningen in buitenstedelijk gebied artikel 83, lid 3b  Wgh  
 
Wegverkeerslawaai en andere geluidsgevoelige bestemmingen 
Nieuwe weg 
O andere geluidsgevoelige bestemmingen in buitenstedelijk gebied artikel 3.2, lid 1a  Bgh  
O andere geluidsgevoelige bestemmingen in stedelijk gebied artikel 3.2, lid 1b  Bgh 
O geluidsgevoelige terreinen artikel 3.2, lid 1c  Bgh  
 
Aanwezige weg 
O andere geluidsgevoelige bestemmingen (gebouwen en terreinen)  artikel 3.2, lid 2 Bgh 
  
Reconstructie van een weg  
O woningen   artikel 100a  Wgh 
O andere geluidsgevoelige bestemmingen (zie ook artikel 3.4. Bgh) artikel 100b  Wgh 
 
Railverkeerslawaai  
O woningen   artikel 4.10  Bgh 
O andere geluidsgevoelige gebouwen artikel 4.11  Bgh 
O geluidsgevoelige terreinen artikel 4.12  Bgh 
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3.  OVERIGE GEGEVENS 
 
In welk kader vindt het verzoek om hogere waarde(n) plaats? 
x wijziging bestemmingsplan 
O projectbesluit  
O reconstructie buiten bestemmingsplan 
O anders 
Naam van (bestemmings)plan: 
 
 
Plan betreft: 
x realisatie van woningen 
 aantal waarvoor hogere waarde nodig is:    2    
 aantal waarvoor geen hogere waarde nodig is:  -  
O realisatie van andere geluidsgevoelige bestemmingen 
 aantal waarvoor hogere waarde nodig is: 
 aantal waarvoor geen hogere waarde nodig is: 
O aanleg nieuwe weg 
O reconstructie van bestaande weg 
 
 
4. GEGEVENS VAN WONINGEN EN ANDERE GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN 
 Betreft een in te vullen tabel (tabel 1). 
 
 
5. GEGEVENS VAN GELUIDSBRONNEN 
 Betreft een in te vullen tabel (tabel 2). 
 
 
6. BEOORDELINGSKADER 
 Betreft een vragenlijst voor beoordeling en motivatie van verzoek om hogere grenswaarde. 
 
 
7. ONTHEFFINGSCRITERIA 

Deze invullen als die in de "gemeentelijke beleidsnota hogere waarde" als voorwaarden voor een 
hogere grenswaarde zijn opgenomen. 

 (betreft ontheffingscriteria uit artikel 2. van (vervallen) Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen) 
 
 
DEFINITIES 
Definities van termen uit de Wet geluidhinder (Wgh) en Bgh (Besluit geluidhinder) die in dit formulier 
gebruikt worden zijn weergegeven. 
 
 
BIJGEVOEGDE BIJLAGEN 
X akoestisch onderzoek:  Akoestisch onderzoek – Geluidbelasting “plan Korfgraaf/Reinaldweg, 
Hellouw” 15390-01, Rap-01A d.d. 04 september 2018 
X tekeningen met woningen en geluidsbronnen 
 aantal tekeningen:   zie akoestisch onderzoek 
O motivaties behorende bij beoordelingskader  
 aantal:    
O openbare bekendmaking 
O verslag van ingebrachte bedenkingen  
O behandeling van ingebrachte bedenkingen 
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4. GEGEVENS VAN WONINGEN EN ANDERE GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN / Tabel 1 
 
Plaatsnaam: Waardenburg 
 
1  
adres of andere nadere  
plaatsaanduiding 
 
 
 

 
 
 
 
 
gevel 

2 
categorie 
bestem-
ming 
(code) 

3 
aantal  
bestem-
mingen 

4 
verzochte 
hogere 
waarde  
(na aftrek)  

5 
hoogte 
aftrek  
(art. 110g 
Wgh) 

6 
waar-
neem- 
hoogte 
(meters) 

7 
bestemming 
binnen of 
buiten de 
bebouwde kom 

8 
bestemmin
g aanwezig 
of anders 
(code) 

9 
geluidsbron 
(code en  
nummer dat 
verwijst naar  
tabel 2) 

10 
cumulatie 
met andere 
geluids-
bron(nen) 
(code en nr. 
uit tabel 2) 

11 
eerder vast-
gestelde 
waarde 

Woonhuis kavel 1  W 1 53 4 1,5/4,5/7,5 Buiten NP 1WL - - 
Woonhuis kavel 2  W 1 50 2 4,5/7,5 Buiten NP 1WL - - 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
Toelichting: 
Plaatsnaam invullen boven tabel, zodat deze niet steeds in de eerste kolom hoeft te worden ingevuld. 
1: indien adres bekend dan adres invullen, anders straatnaam met perceelnummer (uit kadaster) en/of nummer met verwijzing naar een kaart. Een zelfde adres kan meerdere 

keren in de lijst voorkomen indien voor dat adres meerdere hogere waarden worden aangevraagd. Bij gevel kan de oriëntatie vermeld worden (bijv. noord, oost e.d.) 
2: invullen W (woning) ; AW (agrarische bedrijfswoning) ; AG (ander geluidsgevoelig gebouw) ; GT (geluidsgevoelig terrein). 
3: aantal woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen invullen. 
4: verzochte hogere waarden invullen in dB (Lden), inclusief aftrek artikel 110g Wgh.  
5: de aftrek invullen. Deze is 2 dB voor wegen waar de representatief te achten rijsnelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt ; 5 dB voor de overige  
 wegen en 0 dB voor spoorwegen. 
6: waarneemhoogte in meters (ten opzichte van plaatselijk maaiveld) 
7: invullen binnen (binnen bebouwde kom) of buiten (buiten bebouwde kom). 
8: invullen AA (aanwezig) ; IA (in aanleg) ; GE (geprojecteerd) of NP (nog niet geprojecteerd c.q. in voorbereiding zijnd bestemmingsplan voorziet in bouwmogelijkheid). 
9: invullen WL (wegverkeerslawaai) of RL (railverkeerslawaai) met nummer uit eerste kolom van tabel 2. In tabel 2 moeten de brongegevens worden ingevuld. 
10: invullen WL (wegverkeerslawaai) ; RL (railverkeerslawaai) ; IL (industrielawaai) of - (geen cumulatie) met nummer uit eerste kolom van tabel 2 (indien daarin opgenomen). 
11: indien van toepassing: een eerder vastgestelde hogere waarde invullen met vermelding dB(A) bij etmaalwaarde of dB bij Lden-waarde. 
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5. GEGEVENS VAN GELUIDSBRONNEN / Tabel 2 
 
Plaatsnaam: xxxx 
 
12 
nummer 
geluidsbron 
(uit tabel 1) 

13 
naam geluidsbron 
 

14 
geluidsbron 
aanwezig 
of anders 
(code) 

15 
soort 
geluidsbron 
(code) 

16 
Rijsnelheid * 
(km/uur) 

17 
Wegdektype * 

18 
Verkeersintensiteit * 
(mvt./etmaal) 
gem. weekdagintensiteit 

19 
Jaartal * 
 

huidig toekomst huidig toekomst huidig toekomst huidig toekomst 
1 Graaf Reinaldweg AA GW 80 80 Fijn asfalt Fijn asfalt  4354  2030 
            
            
            
            
            
            
 
 
Toelichting: 
Plaatsnaam invullen boven tabel, zodat deze niet steeds in de tweede kolom hoeft te worden ingevuld. 
12: invullen nummer geluidsbron (moet corresponderen met nummers die zijn ingevuld in kolom 9 en 10 van tabel 1) 
13: invullen straatnaam (wegverkeer) of trajectnummer met kilometrering (railverkeer) 
14: invullen AA (aanwezig) ; IA (in aanleg) ; RE (wordt gereconstrueerd) ; GE (geprojecteerd) of NP (nog niet geprojecteerd c.q. in voorbereiding zijnd bestemmingsplan  
 voorziet in bouwmogelijkheid). 
15: invullen AW (auto(snel)weg) ; GW ("gewone" weg) of RL (spoorweg)   
16: rijsnelheid in km/uur in huidige situatie en over 10 jaar (zie ook punt 19). 
17: wegdektype in huidige situatie en over 10 jaar (zie ook punt 19). 
18: verkeersintensiteit in motorvoertuigen per etmaal in gemiddelde weekdag in huidige situatie en over 10 jaar (zie ook punt 19). 
19: jaartal waarop de bij de punten 16 t/m 18 ingevulde gegevens betrekking hebben. 
 
*   indien het Geluidproductieplafond van toepassing en gebruikt is dan hoeft deze informatie niet ingevuld te worden. Dan kan naar het gebruikte Geluidregister verwezen worden. 
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6. BEOORDELINGSKADER 
 
Welke maatregelen zijn er getroffen en/of overwogen om de geluidsbelasting bij de woningen en andere 
geluidsgevoelige bestemmingen te beperken? 
 
 
Bronmaatregelen: 
 
Verminderen verkeersintensiteit: 
Wordt deze maatregel toegepast? 
O ja, 
 effect/geluidsreductie? (korte beschrijving en/of verwijzing naar geluidsrapport) 
x nee, 
 reden (met vermelding van nadere motivatie/toelichting): 
 x niet doelmatig 
 O stedenbouwkundige aspecten 
 O landschappelijke aspecten 
 O verkeers- of vervoerskundige aspecten 
 O  financiële aspecten (met vermelding van kosten en baten) 
 
 
   
Verlagen rijsnelheid: 
Wordt deze maatregel toegepast? 
O ja, 
 effect/geluidsreductie? (korte beschrijving en/of verwijzing naar geluidsrapport) 
x nee, 
 reden (met vermelding van nadere motivatie/toelichting): 
 O niet doelmatig 
 O stedenbouwkundige aspecten 
 O landschappelijke aspecten 
 x verkeers- of vervoerskundige aspecten 
 O  financiële aspecten (met vermelding van kosten en baten) 
 
 
 
Geluidsarm wegdektype (weg) of raildempers (spoor): 
Wordt deze maatregel toegepast? 
O ja, 
 effect/reductie? (korte beschrijving en/of verwijzing naar geluidsrapport) 
x nee, 
 reden (met vermelding van nadere motivatie/toelichting): 
 O niet doelmatig  
 O stedenbouwkundige aspecten  
 O landschappelijke aspecten  
 O verkeers- of vervoerskundige aspecten 
 x  financiële aspecten (met vermelding van kosten en baten) 
 
 
 
Overdrachtsmaatregelen: 
 
Aanleggen van geluidswal of scherm: 
Wordt deze maatregel toegepast? 
O ja, 
 effect/geluidsreductie? (korte beschrijving en/of verwijzing naar geluidsrapport) 
x nee, 
 reden (met vermelding van nadere motivatie/toelichting): 
 O niet doelmatig 
 x stedenbouwkundige aspecten  
 O landschappelijke aspecten  
 O verkeers- of vervoerskundige aspecten  
 O  financiële aspecten (met vermelding van kosten en baten) 
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Afscherming door niet- of minder geluidsgevoelige gebouwen: 
Wordt deze maatregel toegepast? 
O ja, 
 effect/geluidsreductie? (korte beschrijving en/of verwijzing naar geluidsrapport) 
x nee, 
 reden (met vermelding van nadere motivatie/toelichting): 
 x niet doelmatig  
 O stedenbouwkundige aspecten 
 O landschappelijke aspecten  
 O verkeers- of vervoerskundige aspecten 
 O  financiële aspecten (met vermelding van kosten en baten) 
 
 
 
Maatregelen bij ontvanger (woning of andere geluidsgevoelige bestemming): 
 
Akoestische compensatie: 
Hebben alle woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsluwe gevel: 
X ja 
O nee,  
 welke niet? met vermelding van reden (motivatie/toelichting). 
 
 
Hebben alle woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen een tuin of balkon aan de geluidsluwe 
gevel: 
X ja 
O nee,  
 welke niet? met vermelding van reden (motivatie/toelichting). 
 
 
Is bij de indeling van de woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen rekening gehouden met 
het geluidsaspect?: 
O ja, de geluidsgevoelige ruimten zijn zo veel mogelijk aan de geluidsluwe zijde geprojecteerd. 
O nee,  
 welke niet? met vermelding van reden (motivatie/toelichting). 
 
 
Zijn er woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig met een "dove gevel": 
x nee 
O ja,  
 welke? met vermelding van reden (motivatie/toelichting). 
 
 
Niet-akoestische compensatie1: 
Vindt er "niet-akoestische compensatie" plaats? 
x nee 
O ja, 
 welke?  
   
  
   
  
 
 
 

                                                           
1  Bijvoorbeeld voorzieningen in directe omgeving (zoals OV-halte/station, winkels, scholen, cultuur, park, natuurgebied, speeltuin, 
recreatie etc.) of bijzonder uitzicht. Het zijn daarmee redenen waarom je, ondanks de hoge geluidsniveaus, toch op de betreffende 
locatie geluidsgevoelige bestemmingen wilt realiseren. 
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7. ONTHEFFINGSCRITERIA 
 
Welke van de volgende ontheffingscriteria zijn van toepassing op de aangevraagde hogere waarde?  
(betreft ontheffingscriteria uit artikel 2. van (vervallen) Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen) 
 
Wegverkeerslawaai: 
Voor nieuwe woningen bij een aanwezige weg: 
X worden verspreid gesitueerd buiten de bebouwde kom. 
O gaan binnen de bebouwde kom door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch 

afschermende functie vervullen voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het 
aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend -, of voor andere gebouwen 
of geluidsgevoelige objecten. 

O zijn ter plaatse noodzakelijk om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid. 
X vullen door de gekozen situering een open plaats op tussen aanwezige bebouwing.  
O  worden ter plaatse gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing. 
 
Voor een nieuwe of te reconstrueren weg bij geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen: 
O  zal een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie vervullen. 
O zal een zodanige verkeersverzamelfunctie vervullen, dat de aanleg of reconstructie van die weg 

zal leiden tot aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen van woningen binnen de zone van een 
andere weg. 

 
Spoorweglawaai 
O worden in de omgeving van een station of halte gesitueerd.  
O  worden verspreid gesitueerd buiten de bebouwde kom. 
O gaan door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie 

vervullen voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan 
de afschermende functie wordt toegekend - of voor andere geluidsgevoelige gebouwen of 
geluidsgevoelige terreinen. 

O zijn ter plaatse noodzakelijk om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid.  
O vullen door de gekozen situering een open plaats op tussen aanwezige bebouwing.  
O worden ter plaatse gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing. 
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DEFINITIES 
 
Stedelijk gebied2 (artikel 1 Wgh):  

Gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom voor 
zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg. 

 
Buitenstedelijk gebied2 (artikel 1 Wgh):  
 - gebied buiten de bebouwde kom  
 - gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of 

autosnelweg. 
  
Geluidsgevoelige bestemmingen: 
 - woningen 
 - andere geluidsgevoelige gebouwen (dan woningen) 
 - geluidsgevoelige terreinen 
 
Andere geluidsgevoelige gebouwen (artikel 1.2 lid1 Bgh): 
 a. een onderwijsgebouw;  
 b. een ziekenhuis;  c. een verpleeghuis;  d. een verzorgingstehuis;  e. een psychiatrische inrichting;  
 f. een kinderdagverblijf.  
 Een aanwijzing als geluidgevoelig gebouw geldt niet voor die delen van een gebouw die een andere 
 bestemming hebben dan de verblijfsruimten als genoemd in artikel 1.1 lid 1d Bgh.  
 
Geluidsgevoelige (verblijfs)ruimte: 

Voor woningen (artikel 1 Wgh): 
- Ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon- of eetkamer wordt gebruikt 

of als zodanig gebruik is bestemd, alsmede een keuken van tenminste 11 m2. 
 Voor andere geluidsgevoelige gebouwen (betreft verblijfsruimten volgens artikel 1.1 lid 1d Bgh): 

1°. leslokalen en theorielokalen van onderwijsgebouwen; 
2°. onderzoeks- en behandelingsruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen; 
3°. onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten, alsmede woon- en slaap-

ruimten van verzorgingshuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven; 
4°. theorievaklokalen van onderwijsgebouwen; 
5°. ruimten voor patiëntenhuisvesting, alsmede recreatie- en conversatieruimten van zieken-

huizen en verpleeghuizen. 
 
Geluidsgevoelige terreinen (artikel 1.2 lid 3 Bgh): 
 - een standplaats voor een woonwagen 
 - een ligplaats in het water bestemd voor een woonschip 
 
Gevel (artikel 1 Wgh): 

Bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, 
daaronder begrepen het dak. 

 Volgens artikel 1b lid 5 Wgh wordt onder een gevel in de zin van de Wgh niet verstaan: 
- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een bepaalde 

geluidwering (die afhankelijk is van geluidsbelasting en binnengrenswaarde) 
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits 

de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 
 Dit betreft een zogenaamde "dove gevel". 
 
Reconstructie van een weg (artikel 1 en 1b lid 6 Wgh): 

Eén of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan in het toekomstige 
maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de toetsingswaarde met 2 dB 
of meer wordt verhoogd. Het toekomstige maatgevende jaar is 10 jaar na realisatie van de 
wijzigingen. De toetsingswaarde is de laagste waarde van de "heersende waarde" (geluidsniveau in 
jaar voor wijziging) en de mogelijk in het verleden vastgestelde hogere grenswaarde. Indien de 
heersende waarde beneden de voorkeursgrenswaarde ligt wordt de verhoging berekend vanaf de 
voorkeursgrenswaarde. Indien de toename minder is dan 2 dB is er dus geen sprake van een 
"reconstructie". 

 
 

                                                           
2  Hierbij wordt geredeneerd vanuit de bron: hierdoor kunnen woningen binnen de bebouwde kom in de ene situatie als 
binnenstedelijk worden aangemerkt (namelijk geredeneerd vanuit de staat waaraan de woning ligt) en in de andere situatie als 
buitenstedelijk (namelijk als de woning ligt binnen de zone van de auto(snel)weg).  
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Inleiding
In opdracht van D. van Ballegooij B.V. heeft IJzerman advies een quick scan flora en fauna 
uitgevoerd voor de planlocatie Korfgraaf 1 te Hellouw. 
Bij ruimtelijke ingrepen dient in kaart te worden gebracht of actuele beschermde natuurwaarden van 
de locatie worden bedreigd.
De quick scan is uitgevoerd ter ondersteuning van de Bestemmingsplanherziening Kern Hellouw  & ‘t 
Oeverrijke. Dit plan omvat twee locaties van ruimtelijke ingreep namelijk: de verwijdering van twee 
bedrijfswoningen te Haaften en de realisatie twee woningen te Hellouw. 

Deze quick scan flora en fauna richt zich volledig op de locatie Korfgraaf Hellouw en de implicaties 
van de geplande ingrepen op de natuurwaarden van deze locatie. 

De locatie van de te slopen bedrijfswoningen te Haaften is onderzocht middels een andere 
natuurtoets (Tauw, 2016. Natuurtoets Dura Vermeer, Haaften. Rapportage met kenmerk 
R002-1240965JJA-rlk-V01, d.d. 31 augustus 2016). Uit deze natuurtoets volgde een activiteitenplan 
en ontheffingsaanvraag. 

In deze quick scan flora en fauna wordt vooraf een inschatting gemaakt van de effecten die 
toekomstige ruimtelijke ingrepen op de actuele beschermde natuurwaarden zullen hebben. Daarnaast 
wordt ook vanuit het oogpunt van planologische gebiedsbescherming naar de locatie gekeken.

De quick scan flora en fauna is een toetsingsinstrument en levert een aantal duidelijke adviezen die 
betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen (zoals bijvoorbeeld, een aanvullend 
onderzoek, vergunning, ontheffing of een goedgekeurde gedragscode). 

IJzerman advies is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus en hanteert de door deze 
brancheorganisatie opgestelde gedragscode. 
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Beleidskader
Wet natuurbescherming
Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming ingegaan. Deze wet vervangt 3 bestaande 
wetten: de Natuurbeschermingswet 1998 (gebiedsbescherming), de Boswet en de Flora- en faunawet 
(bescherming van soorten).

Met de Wet natuurbescherming komt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en 
vrijstellingen bij ruimtelijke ingrepen in principe bij de provincies te liggen. Dit is conform het 
bestuursakkoord natuur waarin is aangegeven dat de decentralisatie van de taken en bevoegdheden 
op het vlak van de natuurwetgeving haar beslag zal krijgen in de wet natuurbescherming. Provincies 
nemen hiermee de taak over die tot nu toe werd uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl). Daarmee is de provincie bevoegd gezag voor de toetsing van werkzaamheden 
en activiteiten (hierna genoemd ‘handelingen’) bij Natura 2000- gebieden (de 
gebiedsbeschermingsbepalingen) en dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen). 
Alleen bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd 
gezag. 

Ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Als 
sprake is van locatie gebonden activiteiten met gevolgen voor wettelijk beschermde dier- en 
plantensoorten, moet ofwel een natuurtoets deel uitmaken van de procedure bij het verkrijgen van 
een omgevingsvergunning, ofwel er wordt voorafgaand aan het aanvragen van de 
omgevingsvergunning apart een ontheffing aangevraagd. In het eerste geval geeft de initiatiefnemer 
bij de aanvraag omgevingsvergunning aan dat er sprake is van handelingen met gevolgen voor 
beschermde dieren plantensoorten. Deze werkwijze staat bekend als vrijwillig aanhaken. 

Het is aan de gemeente (als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning) om te controleren of de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning volledig is, of dat de aanvrager al apart ontheffing heeft 
aangevraagd. Essentieel is dat de gemeente toetst of de initiatiefnemer al dan niet terecht heeft 
aangegeven of de handeling gevolgen heeft voor beschermde soorten. Als een initiatiefnemer vooraf 
géén aparte ontheffing soortenbescherming heeft aangevraagd, dan moet de natuurtoets aanhaken 
en kan geen afzonderlijke ontheffing meer worden aangevraagd. Bij aanhaken legt de gemeente de 
aanvraag voor aan de provincie als het bevoegd gezag voor de natuurtoets. Overigens geldt dezelfde 
procedure bij handelingen met gevolgen voor beschermde Natura 2000-gebieden.1

De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes: 
1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1)
2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5)
3. Beschermingsregime andere soorten (artikel 3.10)

Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of 
ontheffing van de verboden. Dit kan eveneens verschillen per provincie.

Landelijk zijn er van een aantal vogelsoorten bovendien de nesten jaarrond beschermd.

Daarnaast zijn er een aantal soorten landelijk vrijgesteld bij specifieke activiteiten. 
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1 
http://www.natuurindegemeente.nl/aandeslagmetdenatuurwet/wp-content/uploads/2016/12/Soortenbe
scherming_bij_ruimtelijke_ingrepen_1.3_15122016.pdf

http://www.natuurindegemeente.nl/aandeslagmetdenatuurwet/wp-content/uploads/2016/12/Soortenbescherming_bij_ruimtelijke_ingrepen_1.3_15122016.pdf
http://www.natuurindegemeente.nl/aandeslagmetdenatuurwet/wp-content/uploads/2016/12/Soortenbescherming_bij_ruimtelijke_ingrepen_1.3_15122016.pdf
http://www.natuurindegemeente.nl/aandeslagmetdenatuurwet/wp-content/uploads/2016/12/Soortenbescherming_bij_ruimtelijke_ingrepen_1.3_15122016.pdf
http://www.natuurindegemeente.nl/aandeslagmetdenatuurwet/wp-content/uploads/2016/12/Soortenbescherming_bij_ruimtelijke_ingrepen_1.3_15122016.pdf


Werkwijze quick scan
De quick scan flora en fauna is een oriënterend onderzoek naar de actuele beschermde 
natuurwaarden van een locatie in relatie tot de geplande ingrepen. De quick scan flora en fauna is 
een momentopname in tegenstelling tot een volledig ecologisch onderzoek dat uitgebreider is wat 
betreft omvang en tijdsduur. 
Een volledig ecologisch onderzoek bestaat uit soortgerichte, uitgebreide inventarisaties, die meestal 
in diverse opnamerondes en volgens standaardmethodes worden uitgevoerd. 
De quick scan flora en fauna bestaat uit een veldinspectie, een deskstudie en een beoordeling op 
basis van expert judgement. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is de quick scan een veelgebruikt 
instrument dat inzicht geeft in de consequenties van de ingrepen ten aanzien van de 
natuurwetgeving.

Veldinspectie
De veldinspectie heeft plaats gevonden op 25 juli 2018. Hierbij werd de ecologische potentie van de 
locatie in relatie met het mogelijk voorkomen van beschermde soorten (ook in de directe omgeving) 
onderzocht. Er is gezocht naar sporen van zoogdieren en vogels (uitwerpselen, nesten, holen, haren, 
veren, krabsporen en pootafdrukken). Daarnaast is er gezocht naar plantenresten of beginnende 
vegetaties. De weersomstandigheden waren droog en helder ten tijde van de inspectie.

Deskstudie
De deskstudie richt zich op bekende ruimtelijke plannen (lokaal, provinciaal, nationaal en Europees) 
die relevant zijn voor deze locatie. Vooral het onderdeel gebiedsbescherming wordt in de deskstudie 
nader onderzocht.
 

Expert judgement  
Op basis van expert judgement wordt een uitspraak gedaan over de actuele beschermde 
natuurwaarden van de locatie in relatie tot geplande ontwikkelingen. Voor de expert judgement kan 
gebruik worden gemaakt van een netwerk van specialisten.
Als de deskstudie en de veldinspectie onvoldoende houvast bieden om tot een onderbouwde 
beoordeling te komen, zal worden aangegeven dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is om de 
effecten op de aanwezige natuurwaarden te kunnen beoordelen. 
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Gebiedsbeschrijving
Huidige situatie
Het plangebied is gelegen tussen de Korfgraaf en de Graaf Reinaldweg ten westen van de de kern 
van Hellouw. Het betreft een schapenweide met enkele jonge fruitbomen, direct gelegen aan de 
woning op Korfgraaf 1. De weide wordt omgeven door een dichte houtwal met diverse soorten 
(zwarte els, kornoelje, lijsterbes, etc.). De locatie wordt omgeven door watervoerende sloten. 
Op het perceel staat een kleine houten schuur.

Men is voornemens het perceel op te delen in twee kavels waarop twee woningen zullen worden 
gerealiseerd. Een woning zal ontsloten worden via de Korfgraaf en een via de Graaf Reinaldweg. 
Beide percelen zullen door een sloot worden gescheiden. Deze sloot zal midden over het huidige 
perceel lopen en de sloten aan west en oostzijde met elkaar verbinden.
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Afbeelding 1: ligging plangebied (bron: Google Earth)
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Beschermde natuurwaarden
Gebieden
Het plangebied is niet gelegen in de nabijheid van een Natura 2000-gebied. Natura 2000-gebied 
Rijntakken ligt ca. 5 km ten oosten van de planlocatie. En het gebied Loevestein, Pompveld en 
Kornsche Boezem ligt 6 km ten westen van de locatie. 

De instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden zullen geen negatieve effecten
ondervinden van de geplande ontwikkelingen, ten opzicht van het huidige gebruik in de omgeving.
Het toekomstig gebruik (wonen) zal geen verhoogde emissies van licht, geluid of stoffen tot gevolg
hebben die van negatieve invloed zouden kunnen zijn op Natura-2000 gebieden. 
Een vergunning Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk.

Flora 
Bij de veldinspectie is het plangebied onderzocht door een ervaren vegetatiekundige, op het 
voorkomen van beschermde soorten of resten hiervan. De locatie is in gebruik als schapenweide.
Het plangebied is met nadruk geïnspecteerd op potentiële groeiplaatsen voor beschermde soorten. 
Deze soorten of hun groeiplaatsen zijn niet aangetroffen in het plangebied en worden hier ook niet 
verwacht.

Ongewervelden 
Op de planlocatie ontbreken geschikte biotopen voor beschermde ongewervelden. 

Amfibieën, vissen en reptielen
De ontwikkeling is landgebonden, maar de omliggende wateren kunnen potentiële geschikte 
leefgebieden en voortplantingswateren vormen voor beschermde amfibie- en vissoorten.
Door de realisatie van een sloot dwars door het plangebied, wordt de oppervlakte van het leefgebied 
voor deze soorten vergroot. Het aanbrengen van de toegangsweg aan de noordzijde zal met een 
duiker worden gerealiseerd.
In theorie is het mogelijk dat er in het plangebied enkele algemene amfibieënsoorten, zoals bruine 
kikker of gewone pad in landfase voorkomen. Hoewel deze soorten beschermd zijn (artikel 3.10), 
worden zij niet bedreigd in hun voorkomen en staan vermeld als vrijgestelde soorten. Voor het 
opzettelijk doden of vangen en voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen wordt vrijstelling verleend als de handeling verband houdt met 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden (hier van toepassing).  

De omliggende sloten hebben een geschoond karakter met strakke oevers. Een geleidelijke plas-dras 
zone met een gevarieerde water- en oevervegetatie ontbreekt. Hierdoor zal het omliggende water 
minder tot geen functie hebben voor de voortplanting of opgroei-mogelijkheden van jonge vissen en 
amfibieën, meer specifiek voor soorten als bittervoorn, kleine - en grote modderkruiper.
Vooral de laatste twee soorten zijn voor veel van hun levensfases (voortplanting en opgroei) meer 
afhankelijk van een natuurlijkere oeverstructuur met daarbij verscheidene fases van de verlanding.
Deze stadia in de vegetatie ontbreken duidelijk en worden hier gezien de steilheid van de oever en de 
frequentie van onderhoud ook niet verwacht. Met name langs de noordzijde van het perceel lijkt het 
onderhoud een te grote dynamiek te veroorzaken, waardoor geschikte biotoop voor modderkruipers 
niet kan ontstaan.
De aanbreng van de duiker zal geen geschikt habitat vernietigen voor modderkruipers.

Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het 
redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. Deze 
zorg kan bijvoorbeeld worden gegeven door bij schoning van de waterloop, de eerste laag vegetatie 
na verwijdering op de kant naast de waterloop neer te leggen. Met name modderkruipers  en 
amfibieën die toevallig in de vegetatie aanwezig waren krijgen zo de kans weer terug in de waterloop 
krijgen te geraken.
Op de planlocatie zijn geen overige beschermde soorten aangetroffen.

quick scan flora en fauna   Korfgraaf 1   Hellouw

               

ijzerman advies        |     9        



Broedvogels 
Alle bewoonde nesten in het broedseizoen vallen onder de bescherming van de nieuwe Wet 
natuurbescherming. U dient daarom gedurende de kapwerkzaamheden rekening te houden met het 
broedseizoen van vogels. Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels wordt 
voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Er wordt geen 
standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen.

Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien de werkzaamheden 
uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is overtreding van 
de wet niet aan de orde. 

Er is met nadruk gezocht naar sporen die duiden op de aanwezigheid van nestlocaties van uilen, 
roofvogels, gierzwaluwen en huismussen, soorten waarvan de nesten jaarrond beschermd kunnen 
zijn. De planlocatie was visueel goed te onderzoeken. Er zijn geen nesten, prooiresten of 
uitwerpselen van deze groepen aangetroffen. 
Hierbij is vooral gekeken naar de aanwezigheid van nesten en uitwerpselen. Deze zijn van de 
bovenstaande soorten niet aangetroffen. 

Het plangebied bestaat uit een afgegraasd grasveld, waarop schapen staan. Prooidieren voor 
roofvogels of uilen vinden op dit deel geen geschikte habitat. Bovendien is de oppervlakte te klein om 
en te besloten om als substantieel foerageergebied te dienen. 

Zoogdieren 
Het is mogelijk dat er een enkel individu van een beschermde soort op de locaties kan worden 
aangetroffen, zoals egel, mol, konijn, veldmuis en bepaalde spitsmuizen. Deze soorten zijn weliswaar 
beschermd, maar behoren tot de vrijgestelde soorten.
In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen hoeft voor deze soorten geen ontheffing meer te worden 
aangevraagd. Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige 
individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te 
voorkomen. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van de meest verstorende werkzaamheden in de 
maanden september en oktober. 

In de provincie Gelderland worden de bunzing, hermelijn en wezel binnenkort eveneens beschermd. 
De locatie is uitvoerig geïnspecteerd op sporen die duiden op de aanwezigheid van deze soorten. 
Ook is gekeken of er op de locatie potentieel geschikt habitat aanwezig is. Er zijn geen sporen zoals 
prooiresten, wissels, uitwerpselen of nestmateriaal of geschikt habitat aangetroffen.

Alle soorten vleermuizen vallen onder de groep beschermde soorten. Voor vleermuizen geldt géén 
vrijstelling of ontheffingsverlening meer indien het puur gaat om een ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting. 
Een ontheffing voor deze soorten kan alleen nog maar worden verleend wanneer: 

1. Er geen andere bevredigende oplossing bestaat; 
2. Er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van 

redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige effecten; 
3. Er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

De aanwezige bomen en struiken op het terrein zijn uitvoerig geïnspecteerd op het voorkomen van 
sporen en potentieel geschikte verblijfslocaties voor vleermuizen in de diverse seizoenstadia. Gaten, 
diepe kieren en spleten ontbreken op de betreffende bomen, omdat deze te jong zijn. De aanwezige 
bomen zijn ongeschikt als verblijfsobject voor boombewonende vleermuizen.

In de omgeving kunnen algemene soorten zoals gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en
laatvlieger (Eptesicus serotinus) voorkomen. Deze dieren zijn cultuurvolgers en maken vaak gebruik
van lijnvormige groen- en bebouwingsstructuren en straatverlichting.
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De betreffende groenstructuren op de planlocatie maken geen onderdeel uit van een migratie- of
foerageerroutes van vleermuizen. Het omliggende gebied kenmerkt zich door openheid met weinig 
opgaande begroeiing. Eventuele vliegroutes worden niet onderbroken omdat de omliggende 
groenstructuren geen onderdeel uitmaken van een doorgaand lijnvormig landschapselement. 
Overigens blijft de westelijke kant van de planlocatie een groen karakter houden in de geplande 
ontwikkeling.
De geplande ontwikkeling heeft door gebrek aan geschikte verblijfslocaties of het ontbreken van een
gebruiksfunctie (foerageergebied of vliegroute) geen negatieve effecten op lokale populaties
vleermuizen.
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Advies
• Vrijgestelde soorten kunnen mogelijkerwijs worden aangetroffen. Hiervoor hoeft in het kader van 

ruimtelijke ontwikkelingen geen ontheffing of vergunning meer te worden aangevraagd. Het 
voorkomen van deze soorten wordt door de geplande ontwikkelingen niet in gevaar gebracht. Het is 
echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het 
redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. Hierbij 
valt te denken aan het uitvoeren van de meest verstorende werkzaamheden in de maanden 
september en oktober. 

• Voor overige beschermde soorten is nader onderzoek niet noodzakelijk door het ontbreken van 
geschikte biotopen. Vaste verblijfslocaties van vleermuizen en jaarrond beschermde vogelnesten 
bevinden zich niet op de locatie. 

• Eventuele kapwerkzaamheden kunnen het beste tussen half juli en half maart (buiten het 
broedseizoen) worden verricht. Het verstoren van broedende vogels is verboden. Voor het verstoren 
van broedende vogels wordt geen ontheffing verleend. In het broedseizoen kan ook gesloopt 
worden, alleen dient het dan onder begeleiding van een ter zake kundige2 te worden uitgevoerd.

jan feb ma apr mei jun jul aug sep okt nov dec

BV

Tabel 2 : aandachtskalender Broedvogels (BV). Voorkeursperiode voor werkzaamheden in groen. 
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2 Onder een ter zake kundige wordt verstaan een persoon die : 

•Op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/of 

•Als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus en/of 

•Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij de daarvoor in Nederland bestaande 
organisaties (zoals Das en Boom, VZZ, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch genootschap, 
KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, VOFF, SOVON, etc.)
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Dit activiteitenplan vormt de basis van de ontheffingsaanvraag die Tauw indient namens Dura 
Vermeer voor de uitbreiding van het terrein van Dura Vermeer te Haaften. Het plan omvat de 
sloop van verschillende bedrijfswoningen en -gebouwen. Tijdens het nader onderzoek zijn in deze 
gebouwen en in een boom in het plangebied de volgende verblijfplaatsen aangetroffen (Tauw, 
2017): 
 

• Eén paarverblijfplaats van ruige dwergvleermuis (de verblijfplaats wordt gebruikt door 
twee exemplaren ruige dwergvleermuis); 

• Vijf nesten van huismus; 
• Eén nest van steenuil. 

 
De ontheffingsaanvraag heeft uitsluitend betrekking op bovenstaande functies. Dit activiteitenplan 
bevat mitigerende en compenserende maatregelen waardoor de kans op negatieve effecten op 
deze soorten als gevolg van de werkzaamheden minimaal is. 
 
1.2 Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de planning en de aard van de werkzaamheden. 
Daarna volgt een effectenanalyse tussen de resultaten uit het ecologisch onderzoek en de 
werkzaamheden. Vervolgens worden mitigerende en compenserende maatregelen benoemd om 
negatieve effecten van de voorgenomen werkzaamheden op de ruige dwergvleermuis, huismus 
en de steenuil weg te nemen. Als laatste volgt een afweging van de mogelijke alternatieven en 
een onderbouwing van het wettelijk belang. Dit is nodig als onderbouwing van de 
ontheffingsaanvraag.  
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2 Activiteit 

2.1 Locatie beschrijving 
Het plangebied ligt in het industriële gebied ten noorden van de woonkern van Haaften in de 
provincie Gelderland. Figuur 2.1 geeft de ligging van het plangebied weer. Binnen het gebied 
bevinden zich twee woningen, Margrietstraat 5 en Graaf Reinlandweg 10. Verder bevinden zich 
nog drie grote schuren met daaromheen verhard terrein. Deze schuren worden momenteel 
gebruikt voor opslag van materieel en als werkplaats. 
 
2.2 Werkzaamheden 
Dura Vermeer is voornemens haar huidige terrein uit te breiden naar het westen waarbij het 
plangebied binnen de eigen bedrijvigheid betrokken wordt. De twee woningen binnen het 
plangebied zullen hierbij gesloopt worden, net als de drie schuren. De boom met de 
steenuilenkast die in het zuiden van de tuin van de woning aan de Graaf Reinlandweg 10 staat, 
zal gespaard worden. Een groot deel van het terrein zal bestraat worden en dienen als weg- en 
opslagterrein (figuur 2.2). Ook zal een open loods geplaatst worden.  
 
2.3 Planning  
Dura Vermeer is voornemens om de sloopwerkzaamheden te starten in de eerste helft van 2019. 
Het is verder onbekend hoe lang de werkzaamheden in beslag nemen. Het ongeschikt maken van 
de verblijfplaatsen van huismus en steenuil vindt, na toekenning van de ontheffing, plaats in 
januari/februari 2019. Op die manier is de aanwezigheid van een broedgeval ten tijde van de 
werkzaamheden uitgesloten. Het ongeschikt maken van de paarverblijfplaats van ruige 
dwergvleermuis vindt na 15 april 2019 plaats. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt de 
steenuilenkast weer geschikt gemaakt om als broedlocatie te dienen. 
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de voor vleermuizen, huismussen en steenuilen zo 
gunstig mogelijke periodes. De werkzaamheden zijn afgestemd op het uitgevoerde onderzoek en 
de periodisering zoals genoemd in de kennisdocumenten steenuil (BIJ12, 2017a), huismus 
(BIJ12, 2017b) en ruige dwergvleermuis (BIJ12, 2017c). Een nadere uitwerking van de planning is 
opgenomen in hoofdstuk 8. 
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Figuur 2.1 Plangebied ten westen van het Dura Vermeer terrein te Haaften. 
 

 
Figuur 2.2. Ontwerptekening van het Dura Vermeer terrein in Haaften na uitvoering van de beoogde ontwikkelingen. 

Het vlak aangegeven met een E binnen het plangebied is een nieuw te bouwen loods. 
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3 Verbodsbepaling 

3.1 Beschadigingen, vernietigingen en verstoren van voortplantings-of 
vaste rust- en verblijfplaatsen 

Door het slopen van de gebouwen de volgende verblijfplaatsen vernietigd: 
 

• Eén paarverblijfplaats van ruige dwergvleermuis (de verblijfplaats wordt gebruikt door 
twee exemplaren ruige dwergvleermuis); 

• Vijf nesten van huismus; 
 
Bij het herindelen van het terrein raakt de volgende verblijfplaats mogelijk ongeschikt door het 
vervallen van beschutting en luwte en wordt de verblijfplaats tijdelijk ten tijde van de 
werkzaamheden afgesloten: 
 

• Eén nest van steenuil. 
 
De ontheffing wordt uitsluitend aangevraagd voor het vernietigen van verblijfplaatsen en het 
verstoren van individuen van vleermuizen (Wnb, hoofdstuk 3, artikel 3.5, lid 2 en 4) en voor het 
storen van verblijfplaatsen van vogels (Wnb, hoofdstuk 3, artikel 3.1, lid 2 en 4). Overige 
verbodsbepalingen worden niet overtreden, en worden hier daarom niet nader uitgewerkt.  
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4 Achtergrond van de inventarisatie 

Het veldbezoek voor de natuurtoets vond plaats op 11 augustus 2016. Naar aanleiding van dit 
oriënterend veldbezoek waren negatieve effecten op de beschermde soorten van de soortgroepen 
vleermuis en jaarrond beschermde vogels niet uit te sluiten. 
 
De soortgerichte onderzoeken zijn uitgevoerd volgens het Vleermuisprotocol 2013 van het 
Netwerk Groene Bureau (NGB, 2013). In totaal zijn er vier bezoeken uitgevoerd met drie ecologen 
in de periode september 2016 tot en met juli 2017. Het Vleermuisprotocol 2013 is gevolgd 
aangezien het protocol 2017 nog niet beschikbaar was bij de start van het nader onderzoek. 
  
De gehanteerde handelswijze verschilt niet met het protocol 2017. Het verschil zit hem vooral in 
een extra onderzoeksverplichting voor laatvlieger. Een extra onderzoek voor laatvlieger is niet 
uitgevoerd omdat bij eerdere bezoeken slechts enkele korte waarnemingen van overvliegende 
laatvliegers gedaan werden. Deze dieren hadden geen binding met het plangebied.  
 
De onderzoeken zijn ook niet gericht geweest op het aantonen of uitsluiten van een massawinter-
verblijfplaats. De loodsen bieden door het ontbreken van een spouwmuur geen geschikte 
verblijfplaatsen van deze functie. Daarnaast hebben woningen doorgaans een te fluctuerende 
temperatuur om een massawinterverblijfplaats te herbergen. 
 
De nadere onderzoeken naar jaarrond beschermde nesten van vogels zijn uitgevoerd volgens de 
kennisdocumenten Huismus (BIJ12, 2017b), Gierzwaluw (BIJ12, 2017d), Steenuil (BIJ12, 2017a), 
Kerkuil (BIJ12, 2017e). Deze onderzoeken zijn uitgevoerd tussen februari 2017 en juli 2017. 
 
Naar aanleiding van de soortgerichte onderzoeken is de aanwezigheid van kerkuil, gierzwaluw en 
boombroedende (roof)vogels in het plangebied uitgesloten, evenals andere beschermde soorten. 
Voor een nadere uitwerking van de toegepaste methoden wordt verwezen naar bijlage 1 en 2 
(Tauw, 2016 en Tauw, 2017). 
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5 Resultaten van de inventarisatie 

5.1 Vaste rust- en verblijfplaatsen beschermde soorten 
 
In het plangebied zijn de volgende verblijfplaatsen aangetroffen van huismus, ruige 
dwergvleermuis en steenuil (figuur 5.1): 
 

• Eén paarverblijfplaats van ruige dwergvleermuis in de nok van de oostgevel van de 
woning aan Margrietstraat 5; 

• Vijf nesten van huismuis in de overkapping van de middelste schuur van het plangebied; 
• Eén nest van steenuil in een boom aan de westzijde van het plangebied. 

 

 
Figuur 5.1. Verblijfplaatsen van beschermde soorten die door de beoogde werkzaamheden verloren zullen gaan. Op 

de locatie met huismusverblijfplaatsen zaten 5 nesten. 

 
5.1.1 Vleermuizen 
Uit het nader onderzoek blijkt dat er één paarverblijf van ruige dwergvleermuis aanwezig is binnen 
het plangebied (Tauw, 2017). Deze verblijfplaats is aangetroffen in de oostelijke nokgevel van de 
woning aan de Margrietstraat 3 (figuur 5.1). Rond en in het plangebied zijn verder waarnemingen 
gedaan van gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis en laatvlieger. In één 
van de panden van Dura Vermeer, buiten het plangebied, is een kraam kolonie gewone 
dwergvleermuizen aangetroffen met minstens 30 individuen.  
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Er zijn tijdens de bezoeken geen kraam- of zomerverblijfplaatsen aangetroffen. Massa-
winterverblijven zijn binnen het plangebied uitgesloten op basis van karakteristieken van het 
plangebied en expert judgement (zie hoofdstuk 4). Binnen het plangebied is geen ook sprake van 
essentiële vliegroutes of foerageergebieden. 
 
Paarverblijfplaatsen, zoals hier aangetroffen, worden doorgaans aangetroffen op diverse locaties 
zoals achter daklijsten, onder kantpannen, achter smetplanken, in open stootvoegen of in 
dilatatievoegen. Ruige dwergvleermuizen zijn zeer flexibel in hun keuze voor paarverblijfplaatsen. 
Dit type verblijfplaats is dan ook het minst kritische van alle type verblijfplaatsen. 
Paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuizen zitten in zowel bomen als gebouwen. In zachte 
winters worden de paarverblijfplaatsen ook wel incidenteel als winterverblijfplaats door één of 
enkele individuen gebruikt.  
 
5.1.2 Huismussen 
In en rondom het plangebied zijn acht nesten van huismussen vastgesteld. Vijf nesten zitten in 
een te slopen overkapping en zullen door de werkzaamheden verdwijnen. Drie andere zitten in het 
hoofdgebouw van Dura Vermeer, waar geen werkzaamheden aan zullen plaats vinden. Deze 
nesten worden dan ook niet verstoord. Het plangebied bestaat voornamelijk bestrating en 
loodsen, dit is geen goed foerageergebied voor huismussen. Zij zoeken voornamelijk hun voedsel 
waar veel groen en beschutting is of op bijvoorbeeld terrassen (BIJ12). Het leefgebied van deze 
huismussen zal dan ook voornamelijk in de tuinen en boerderijen rond het plangebied liggen in 
plaats van in het plangebied zelf. 
 
5.1.3 Steenuil 
In een boom in de tuin van de te slopen woning aan de Graaf Reinaldweg 10 is een 
steenuilennest vastgesteld. In de boom zit een nestkast waar waarnemingen gedaan zijn van 
zowel jonge als volwassen steenuilen. Binnen het plangebied zijn verder poepsporen en 
braakballen aangetroffen. Hieruit blijkt dat het plangebied regelmatig gebruikt wordt om te rusten. 
Verwacht wordt dat het voornaamste jachtgebied van de steenuilen buiten het plangebied ligt 
aangezien zij voornamelijk jagen in agrarische landschappen (BIJ12, 2017a). Het plangebied 
bestaat voornamelijk uit bestrating en loodsen, waar weinig voedsel voor de soort te vinden is. 
 
5.2 Omvang populaties, netwerk verblijfplaatsen en alternatieven 
 
5.2.1 Ruige dwergvleermuis 
Ruige dwergvleermuizen maken door het jaar heen gebruik van een netwerk aan zomer-, paar-, 
winter-, en kraamverblijfplaatsen (Dietz et al. 2011, Broekhuizen et al., 2016). De grootte van 
populaties en het netwerk is sterk afhankelijk van het voedselaanbod en beschikbare 
verblijfplaatsen. Over de populatie en het netwerk ruige dwergvleermuizen in de omgeving van het 
plangebied is geen data beschikbaar. Het aantal exemplaren dat tijdens het nader onderzoek is 
aangetroffen was ook beperkt. De Grote Put, een plas tussen Haaften en Hellouw, vlak ten zuiden 
van het plangebied biedt wel uitstekend foerageergebied voor vleermuizen. 
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Ruige dwergvleermuizen zijn erg flexibel in hun keuze voor paarverblijfplaatsen. In de omgeving 
van het plangebied blijven na de werkzaamheden nog veel locaties beschikbaar voor ruige 
dwergvleermuizen die als paarverblijfplaats zouden kunnen dienen. De boerderijen aan de 
Margrietstraat, de gebouwen die op het terrein van Dura Vermeer staan en ook de bomen op het 
terrein en in de tuinen van de huizen in de omgeving, bieden kieren en spleten die voor 
vleermuizen als paarverblijfplaats kunnen functioneren (figuur 5.2).  
 
Tijdens het nader onderzoek is ten westen van het Dura Vermeer terrein, buiten het plangebied 
ook al een paarverblijfplaats van ruige dwergvleermuis aangetroffen. Deze blijft door de 
werkzaamheden ongeschonden.  
 
5.2.2 Huismus 
Exacte gegevens over de populatie huismussen rond het plangebied zijn niet bekend. Op het 
terrein van Dura Vermeer zijn tijdens de soortgerichte onderzoeken wel nesten aangetroffen die 
buiten het plangebied vallen (Tauw, 2017b). Deze maken deel uit van dezelfde populatie en 
blijven door de beoogde ontwikkeling ongeschonden. Ook in Haaften zijn meerdere nestlocaties 
bekend die tot dezelfde metapopulatie gerekend kunnen worden (NDFF). 
 
Rond het plangebied zijn meerdere locaties waar huismussen een nest kunnen vormen. De 
boerderijen langs de Margrietstraat, en in de omgeving bieden foerageer- en leefgebied voor 
huismussen (figuur 5.2).  
 
5.2.3 Steenuil 
Het leefgebied van de steenuil bestaat voornamelijk uit kleinschalig cultuurlandschap met 
grasland dat door vee kort wordt gehouden. Voldoende uitkijkposten, zoals paaltjes van één tot 
anderhalve meter of takken in een boom, zijn noodzakelijk voor het jagen. Vrijstaande knotbomen, 
vruchtbomen of gebouwen met holten worden gebruikt als nestlocatie. Echter, zoals hier het 
geval, worden steenuilenkasten ook vaak gebruikt. Vanuit het onderkomen heeft het territorium 
een straal van een paar honderd meter. Het voedsel van de steenuil bestaat voornamelijk uit 
kleine ongewervelden zoals rupsen en meikevers. Muizen en ratten worden ook wel gegeten 
(Beersma et al., 2008). 
 
Exacte cijfers over de populatie van steenuil in de omgeving van het plangebied zijn niet bekend. 
De Vereniging Agrarische Natuur- en Landschapbeheer Tieler- en Culemborger Waarden (VANL-
TCW-TCS) is momenteel nog bezig met het inventariseren van alle broedgevallen binnen het 
Culemborger en Tielerwaard. Op dit moment zijn bij de steenuilenwerkgroep 17 nestgevallen 
bekend. Echter, zij is er zeker van dat er meer broedgevallen zijn, die nog niet in kaart gebracht 
zijn.  
 
In de omgeving van Haaften is volgens de werkgroep één ander actief nest aanwezig, waar in 
2017 een succesvol broedgeval aanwezig was. Verder valt uit de NDFF op te maken dat er ten 
zuiden van Neerijen en langs de Veerstraat in Tuil ook territoria van steenuilen zijn vastgesteld.  
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Deze territoria maken waarschijnlijk deel uit van de populatie van het broedgeval bij het 
plangebied. Ook aan de andere kant van de Waal, bij Gameren en Brakel zijn veel waarnemingen 
van steenuilen gemaakt. Hiermee is het aannemelijk dat voldoende alternatief leefgebied 
aanwezig is.  
 

 
Figuur 5.2. Omgeving van het plangebied. De woningen ten zuiden van de Margrietstraat zijn voornamelijk 

boerderijen met geschikt alternatief leefgebied voor steenuil, huismus en ruige dwergvleermuis. 

 
5.3 Conclusie 
De aangetroffen beschermde dieren in het plangebied maken deel uit van de metapopulatie rond 
Haaften. De werkzaamheden hebben alleen betrekking op deze individuen en niet op de gehele 
metapopulatie. 
 
In de omgeving van het plangebied zijn voor zowel huismus als ruige dwergvleermuis voldoende 
geschikte gebouwen aanwezig die kunnen dienen als verblijf- of nestlocaties. Het is aannemelijk 
dat er in de omgeving voldoende alternatieve geschikte verblijfplaatsen voor beide soorten 
beschikbaar zijn. Daarnaast worden tijdens de werkzaamheden vaste en tijdelijke alternatieve 
verblijfplaatsen aangeboden.  
 
Tijdens de uitvoering van het project worden in de meer vervangende permanente verblijfplaatsen 
aangebracht dan er tijdens het nader onderzoek zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor het aantal 
steenuilenkasten dat aangeboden wordt ten gevolg van het mogelijk verlies van functionaliteit van 
de huidige nestkast.  
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Hierdoor zijn er na de uitvoering van de werkzaamheden meer verblijfplaatsen in de omgeving 
aanwezig dan in de huidige situatie. Aantasting van de gunstige staat van instandhouding van 
huismus, ruige dwergvleermuis en steenuil is door bovenstaande argumentatie uitgesloten. 
 
  



 

 15/32  

 

 
 

Kenmerk R008-1240965MFO-V01-kmi-NL 

  

6 Gunstige staat van instandhouding 

6.1 Staat van instandhouding 
De staat van instandhouding van de huismus is als matig ongunstig beoordeeld (Sovon, 2018a). 
Het aantal broedpaar lijkt nog vrij fors (tussen 500.000 1.000.000 paar), maar kende de afgelopen 
jaren een sterk dalende trant. De vrije val van het aantal broedparen huismus lijkt de laatste jaren 
echter iets te stabiliseren. Over de staat van instandhouding van huismus op plaatselijke schaal 
van het plangebied zijn geen gegevens beschikbaar. Wel zijn binnen op het terrein van Dura 
Vermeer, buiten het plangebied meerdere nesten aanwezig. 
 
De staat van instandhouding van de steenuil is als matig ongunstig beoordeeld (Sovon, 2018b). 
Landelijk is het aantal broedparen teruggelopen van 8.000 à 12.000 paar in de periode 1979-1985 
tot 5.500 à 6.500 paar in de periode 1998-2000 (Hustings & Vergeer, 2002). De afgelopen tien 
jaar echter, is er geen sprake meer van een significante aantalsverandering. Van de staat van 
instandhouding van kerkuil in de directe regio van het plangebied is geen data beschikbaar. De 
VANL-TCW weet van één ander actief broedpaar in de omgeving Haaften. Dit sluit de 
aanwezigheid van andere nesten echter niet uit. 
 
De landelijke staat van instandhouding voor de ruige dwergvleermuis is in 2013 als gunstig 
vastgesteld (Eionet, 2018). Op een plaatselijke schaal zijn er geen gegevens beschikbaar. 
 
6.2 Afbreuk gunstige staat van instandhouding 
Door het treffen van maatregelen vindt afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding niet 
plaats. Door rekening te houden met kwetsbare perioden en diervriendelijk te werken wordt het 
doden en/of verwonden van vleermuizen, huismussen en steenuilen uitgesloten. Er wordt 
voorzien in tijdelijke en permanente alternatieve verblijfplaatsen. 
 
Het projectgebied krijgt door het aanbrengen van permanente verblijfplaatsen een 
kwaliteitsimpuls, omdat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden meer nestplaatsen 
gerealiseerd worden dan in de huidige situatie aanwezig zijn. Hiermee wordt een belangrijke 
beperkende factor voor de huismus (aanwezigheid van nestgelegenheid) opgelost. De 
verwachting is dan ook dat de geschiktheid van het gebied voor huismus door de uitvoering van 
de maatregelen toeneemt. Ook voor ruige dwergvleermuis neemt, door een toename van het 
aantal geschikte verblijfplaatsen, de geschiktheid van het gebied toe. De uitvoering van de 
maatregelen heeft geen negatief effect op de staat van instandhouding van huismus of ruige 
dwergvleermuis. Voor steenuil worden er twee nestkasten geplaatst binnen 250 meter van de 
huidige nestlocatie geplaatst. De afstand tussen de twee nestkasten bedraagt bijna 200 meter 
waardoor bezetting van beide kasten door aparte broedparen niet uitgesloten is. Met het 
aanbieden van deze alternatieve broedlocaties neemt de geschiktheid van het gebied dus toe. 
 
6.3 Zorgvuldig handelen 
Door de maatregelen in hoofdstuk 8 te treffen wordt voldoende invulling gegeven aan de 
zorgplicht.  
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7 Effecten 

7.1 Kwaliteit en kwantiteit 
Er worden verblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis, huismus en steenuil aangetast of verstoord 
(zie 3.1 en 5.1). Door het treffen van tijdelijke en permanente maatregelen (zie hoofdstuk 8) zijn er 
te allen tijde voldoende geschikte verblijfplaatsen aanwezig binnen het leefgebied van de lokale 
populatie ruige dwergvleermuizen, huismussen en steenuilen. Een negatief effect met wezenlijke 
invloed op de staat van instandhouding treedt niet op. 
 
Er worden vijf nesten van huismus verwijderd als gevolg van de werkzaamheden. Het verlies van 
verblijfplaatsen wordt opgevangen door het plaatsen van permanente nestkasten. De permanente 
effecten van de beoogde ontwikkeling is dus een kwaliteitsimpuls in de omgeving door het 
realiseren van extra nestgelegenheden voor huismussen. Cumulatieve effecten zijn niet van 
toepassing aangezien er geen andere projecten bekend zijn met mogelijke effecten op 
huismussen. 
 
Eén paarverblijfplaats van ruige dwergvleermuis wordt door de sloop van een woning vernietigd. 
Ter compensatie van deze verblijfplaats hangen al vier vleermuiskasten rond het plangebied. 
Wanneer de werkzaamheden afgerond zijn, zullen er in de te bouwen loods verblijfplaats-
mogelijkheden gecreëerd worden voor ruige dwergvleermuizen. In de permanente situatie is het 
verlies van de paarverblijfplaats dus gecompenseerd. Cumulatieve effecten zijn niet van 
toepassing aangezien er geen andere projecten bekend zijn met mogelijke effecten op 
huismussen. 
 
Ten tijde van de werkzaamheden wordt een steenuilenkast vlak naast het plangebied tijdelijk 
afgesloten om verstoring van een broedgeval te voorkomen. Voordat deze kast wordt afgesloten, 
worden er twee alternatieve nestkasten aangeboden ter compensatie. Na afronding van de 
werkzaamheden wordt de kast weer beschikbaar gesteld waardoor in de permanente situatie drie 
nestkasten ter beschikking zijn voor steenuilen. De beschutting en luwte voor de huidige nestkast 
is echter wel vervallen door de sloop van een loods en het inrichting van een open terrein dat 
dient voor opslag. Cumulatieve effecten zijn niet van toepassing aangezien er geen andere 
projecten bekend zijn met mogelijke effecten op huismussen. 
 
7.2 Monitoring 
Een ter zake kundige op het gebied van beschermde soorten monitort voorafgaand en tijdens de 
werkzaamheden en ziet er op toe dat de werkzaamheden op correcte wijze worden uitgevoerd. 
Ook begeleidt een ter zake kundige de plaatsing van tijdelijke en permanente huismus-, 
vleermuis- en steenuilenkasten. 
 
Ten tijde van het schrijven van dit activiteitenplan is nog onduidelijk welke persoon als ter zake 
kundige zal worden ingezet. Deze persoon dient aan ten minste één van de volgende eisen te 
voldoen om op te kunnen treden als ter zake kundige (conform de omschrijving van het bevoegd 
gezag): 
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• Op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt  
(Nederlandse) ecologie en/of 

• Als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk 
Groene Bureaus en/of 

• Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij 
de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals Das en Boom, VZZ, RAVON,  
Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch genootschap, KNNV, NJN, 
EIS Nederland, FLORON, VOFF, SOVON, et cetera) 

 
De ecologische adviseurs van Tauw voldoen aan bovenstaande criteria. 
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8 Maatregelen 

De maatregelen beschreven in dit hoofdstuk beschrijven concreet welke stappen in plaats, tijd en 
wijze van uitvoering gemaakt worden om effecten op beschermde soorten te minimaliseren. Het 
plan beschreven in dit hoofdstuk dient tevens als mitigatieplan en uitvoeringsplan. 
 
8.1 Alternatieve verblijfplaatsen 
 
8.1.1 Aantallen en typen 
 
Algemeen 
Tijdens en na de werkzaamheden dienen alternatieve verblijfplaatsen beschikbaar te zijn voor 
ruige dwergvleermuizen, huismussen en steenuilen die in het plangebied aanwezig zijn (zie 
paragraaf 3.1 en 5.1). Voor elke aan te tasten verblijfplaats worden daarom ruim voorafgaand aan 
de werkzaamheden alternatieve verblijfplaatsen in de omgeving van het plangebied opgehangen. 
Verblijfplaatsen voor huismussen worden minimaal drie maanden voor de start van de 
werkzaamheden en voor het begin van de winter geplaatst. De steenuilenkasten zullen minimaal 
drie maanden voor het tijdelijk van afsluiten van het nest én voor de aanvang van de winter 
worden aangeboden. De verblijfplaatsen voor vleermuizen zijn al in juni 2017 aangebracht. De 
permanente en tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen voldoen aan de eisen die gesteld worden in 
de betreffende kennisdocumenten (BIJ12,2017a; BIJ12, 2017b; BIJ12, 2017c). Voor ruige 
dwergvleermuis zijn er vier alternatieve verblijfplaatsen gecreëerd. Voor huismus worden er per 
nest minimaal twee alternatieve verblijfplaatsen aangeboden, in totaal 10. Er zullen twee 
nestkasten voor steenuilen aangebracht worden. De verblijfplaatsen kunnen voor minimaal 
eenzelfde aantal beschermde dieren dezelfde functie vervullen als in de oorspronkelijke situatie. 
 
Vleermuizen 
Ruige dwergvleermuizen stellen hoge eisen aan hun verblijfplaatsen. Om de tijdelijke kasten zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken worden de volgende eisen in acht genomen: 
 
• Minimaal 3 meter vrije ruimte onder de kast. Dus onderkant kast minimaal 3 meter boven 

afdakjes, uitbouwen, schuurdaken en/of maaiveld 
• Vrije aan- / uitvliegopening.  
• Buiten het bereik van predatoren zoals katten 
• Binnen 200 meter geplaatst van de verloren verblijfplaatsen 
• Opgehangen aan bomen 
• Niet in de buurt van kunstlicht (rekening houdend met o.a. straatlantarens en buitenlampen) 
 
Als tijdelijke verblijfplaatsen voor ruige dwergvleermuis zijn in juni 2017 vier kasten van het type 
VK-WS-05 van Vivara Pro geplaatst (zie figuur 8.1). 
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Figuur 8.1. Twee van de vier geplaatste tijdelijke kasten ter compensatie opgehangen aan bomen voor het verlies 
van één verblijfplaats van ruige dwergvleermuis. 

 
Tijdens het ontwerpen van de te verwezenlijken bebouwing wordt rekening gehouden met het 
aanbieden van vervangende, permanente verblijfplaatsen voor ruige dwergvleermuizen. Aan de 
permanente voorzieningen worden dezelfde soortspecifieke eisen gesteld als de tijdelijke 
verblijfplaatsen.  
 
Voor ruige dwergvleermuis worden 4 alternatieve paar- en winterverblijfplaatsen aangeboden. 
Deze zijn van het type IB-VL-01 van Vivara of type FE-145-G-Plus van Hasselfeldt Naturschutz 
(zie figuur 8.3). Deze type kasten zullen ingebouwd worden in het metselwerk van de nieuwe 
bebouwing. Een alternatief zou het aanbrengen van gevelbetimmering in de nok van een gevel 
zijn om de verloren verblijfplaats te compenseren. Dit zou dan gebeuren op een houten 
buitengevel van het nog te bouwen of al bestaande bebouwing op het terrein van Dura Vermeer. 
 
De tijdelijke verblijfplaatsen zijn voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden opgehangen (zie 8.3). 
Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden worden permanente voorzieningen 
aangebracht. Als de gewenningsperiode voor de permanente voorzieningen is verstreken, kunnen 
de tijdelijke verblijfplaatsen worden verwijderd. Voor permanente verblijfplaatsen wordt minimaal 
dezelfde gewenningsperiode in acht genomen als voor tijdelijke verblijfplaatsen wordt gehanteerd. 
De gewenningsperiode ruige dwergvleermuizen is 1 maand. 
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 Figuur 8.3. Permanente verblijfplaatsen voor ruige dwergvleermuis. Links een inbouwkast van het type IB-VL-01 

van Vivara Pro. Rechts een voorbeeld van gevelbetimmering dat dient als permanente verblijfplaats. 

 
Huismussen 
Als compensatie voor het verlies van vijf nesten, worden er 10 alternatieve verblijfplaatsen voor 
huismussen geplaatst. Door gebruik te maken van nestkasten die gemaakt zijn van duurzaam 
materiaal zijn tijdelijke en permanente voorzieningen te combineren. De nestkasten zullen 
opgehangen worden aan de noordelijke een oostelijke gevel van het hoofdgebouw van Dura 
Vermeer. Door de nestkasten te verdelen over de twee gevels wordt een veelvoud aan 
microklimaten aangeboden. 
 
De 10 alternatieve verblijfplaatsen voor huismussen zullen van het type NK-MU-06 van Vivara Pro 
of een vergelijkbaar type zijn (zie figuur 8.2).  
 
Om de alternatieve verblijfplaatsen zo aantrekkelijk mogelijk te maken worden de volgende eisen 
in acht genomen: 
• Minimaal 3 meter vrije ruimte onder de kast. Dus onderkant kast minimaal 3 meter boven 

afdakjes, uitbouwen, schuurdaken en/of maaiveld 
• Vrije aan- / uitvliegopening.  
• Buiten het bereik van predatoren zoals katten 
• Binnen 200 meter geplaatst van de verloren verblijfplaatsen 
• Ophangen aan gebouwen 
• Vervangende nestplaatsen van huismussen moeten binnen 200 meter van 

schuilgelegenheden (parkjes, groenstroken, hagen, enz.) opgehangen worden 
• Plaats de kasten minimaal 50 cm uit elkaar. De openingen wijzen niet naar elkaar. 
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Figuur 8.2. Permanente huismuskast van het type NK-MU-06 van Vivara pro. 

 
Steenuilen 
Ook voor de steenuil zullen een permanente voorziening worden gerealiseerd. Dit zal voor de 
aanvang van de werkzaamheden gebeuren. Voor het nest dat door de werkzaamheden mogelijk 
verstoord raakt, zullen twee nieuwe steenuilenkasten aangeboden worden. Deze steenuilenkast 
zal gekocht worden bij de VANL-TCW Tieler- en Culemborger Waarden en zal ook geplaatst 
worden in samenwerking met deze vereniging ( zie figuur 8.5).  
 

 
Figuur 8.5. Steenuilenkast zoals die te verkrijgen is via de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 

Tieler- en Culemborger Waarden. 

 
8.1.2 Onderbouwing kastkeuzes 
De kasten die tijdelijk en/of permanent worden gebruikt, zijn geschikt bevonden voor zowel de 
functie van paar-, en solitair winterverblijfplaats voor ruige dwergvleermuis (BIJ12, 2017c). De 
modellen bieden per stuk ruimte voor een voldoende groot aantal ruige dwergvleermuizen. Met 
het aanbieden van vier kasten wordt gegarandeerd dat ruim voldoende variatie in microklimaat 
aanwezig is. 
 
Ook voor de huismus en steenuil worden kasten gebruikt die in eerdere compensatieplannen met 
succes zijn toegepast (BIJ12, 2017a, BIJ12, 2017b). 
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8.2 Locaties alternatieve verblijfplaatsen 
Alternatieve verblijfplaatsen moeten binnen een straal van 100 tot 200 meter rondom de huidige 
verblijfplaats worden geplaatst. De tijdelijke verblijfplaatsen voor de ruige dwergvleermuizen zijn al 
geplaatst op het terrein van Dura Vermeer (figuur 8.6). Ook de permanente verblijfplaatsen zullen 
op dit terrein geplaatst worden. Hetzelfde geldt voor de permanente verblijfplaatsen voor 
huismussen. Door de alternatieve verblijfplaatsen op het terrein van Dura Vermeer te plaatsen, 
liggen deze ruim binnen de grens van 100-200 meter rondom de huidige verblijfplaats. 
 
De alternatieve verblijfplaatsen voor de steenuilen worden binnen een straal van 250 meter rond 
het plangebied aangebracht. In samenwerking met de VANL-TCW Tieler- en Culemborger 
Waarden is gezocht naar geschikte locaties voor de nestkasten. De bewoners van de 
Margrietstraat 1 en 2 hebben aangegeven open te staan voor het plaatsen van nestkasten van 
steenuil in hun tuin. Deze woningen bevinden zich binnen een straal van 200 meter van de 
huidige verblijfplaats. De tuin van Margrietstraat 1 grenst aan het plangebied. Het plaatsten van 
een nestkast op deze locatie is een zeer geschikte locatie als alternatief voor het vervallen van de 
beschutting bij de huidige nestkast.  
 
8.3 Gewenning 
De tijdelijke kasten en de steenuilenkast dienen lang voor de start van de werkzaamheden 
geïnstalleerd te zijn.  
 
De vier tijdelijke verblijfplaatsen voor ruige dwergvleermuizen zijn in juni 2017 geplaatst. Daarmee 
is ondertussen al voldaan aan de gewenningsperiode (BIJ12, 2017c). De verblijfplaatsen voor 
huismus dienen minimaal drie maanden voorafgaand aan het ongeschikt van de huidige 
nestlocaties aanwezig zijn (BIJ12, 2017b). De steenuilenkast zal minimaal drie maanden 
voorafgaand aan het tijdelijk afsluiten van het nest geplaatst worden (BIJ12, 2017a). 
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Figuur 8.1. Locaties van de geplaatste tijdelijke verblijfplaatsen voor ruige dwergvleermuizen. Op iedere locatie 

hangen twee tijdelijke kasten. 

 
Tijdens de bouwwerkzaamheden worden de permanente ruige dwergvleermuiskasten 
geïnstalleerd. Omdat de tijdelijke kasten blijven hangen gedurende deze periode, en ook na de 
uitvoering van de bouwwerkzaamheden in het gebied aanwezig zijn, krijgen de ruige 
dwergvleermuizen, huismussen en steenuilen voldoende mogelijkheden te wennen aan de nieuwe 
situatie. Voor permanente verblijfplaatsen wordt minimaal dezelfde gewenningsperiode in acht 
genomen als voor tijdelijke verblijfplaatsen wordt gehanteerd. Als de gewenningsperiode voor de 
permanente voorzieningen is verstreken, kunnen de tijdelijke verblijfplaatsen worden verwijderd. 
 
8.4 Periodisering van de werkzaamheden 
 
8.4.1 Paarverblijfplaats ruige dwergvleermuis 
De sloop van de woning met de paarverblijfplaats zal worden uitgevoerd op het moment dat er 
geen vleermuizen aanwezig zijn in de verblijfplaatsen en nadat de gewenningsperiode voor de 
alternatieve tijdelijke verblijfplaatsen is verstreken. De vleermuizen hebben al sinds juni 2017 
kunnen wennen aan de tijdelijke verblijfplaatsen, waarmee de gewenningsperiode is verstreken.  
 
Paarverblijfplaatsen kunnen door individuen ook als winterverblijfplaats gebruikt worden. Bij 
perioden met vorst zijn de verblijfplaatsen echter niet vorstvrij. Als de temperatuur onder het 
vriespunt daalt, trekken de vleermuizen dan ook weg naar vorstvrije (massa)winterverblijven in de 
omgeving BIJ12, 2017c). 
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De sloop van het gebouw zal uitgevoerd worden buiten de kwetsbare periode van een 
verblijfplaats met deze functies. Dat betekent dat de sloop tussen 15 april en 15 augustus 
uitgevoerd zal worden. Voor het uitvoeren van de sloop zal eerst minimaal over de duur van één 
nacht de verblijfplaats belicht worden met bouwlampen om de verblijfplaats ongeschikt te maken 
voor vleermuizen en het doden van individuen uit te sluiten. Na het ongeschikt maken van de 
verblijfplaats kan het betreffende gebouw gesloopt worden. Met deze werkwijze wordt aan de 
zorgplicht voldaan. 
 
Tabel 8.2 Globaal overzicht voor plaatsen kasten, gewenningsperiode en start werkzaamheden ruige 

dwergvleermuis 

Planning ruige dwergvleermuis  2018    2019  

 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr mei 
Gewenningsperiode x x x x x x x x x x   
Ongeschikt maken 
verblijfplaats 

         Na 
 15-04 

 

Werkbare periode           x x 

 
8.4.2 Nestplaatsen huismus 
Nesten van huismussen worden jaarrond gebruikt. De meest kwetsbare periode in het jaar is de 
voortplantingsperiode. Deze loop van begin maart tot eind augustus, met een uitloop naar eind 
september (BIJ12, 2017b).  
 
Het Kennisdocument huismus (BIJ12, 2017b) geeft aan dat in de laatste maand van de 
gewenningsperiode maatregelen mogen worden genomen om de bestaande verblijfplaatsen 
ongeschikt te maken. Dit wordt gedaan door de nestplaatsen onbereikbaar te maken. De 
maatregelen worden uitgevoerd tijdens voor huismus gunstige weersomstandigheden, namelijk: 

• Minimaal 2 uur na zonsopkomst 
• Minimaal 2 uur voor zonsondergang 
• Droog, geen neerslag 
• Temperatuur boven 0 graden Celsius 
• Windkracht <4 Beaufort 

 
Om te voldoen aan een gewenningsperiode van 3 maanden worden de alternatieve kasten uiterlijk 
aan het einde van oktober 2018 geplaatst, waarbij de voorkeur naar eerdere plaatsing gaat. Het 
ongeschikt maken van de nesten kan dan eind januari/februari 2019 plaats vinden, voordat het 
broedseizoen aanbreekt. Aangezien huismussen tijdens vorstperiodes ook gebruik maken van 
hun nesten, worden de verblijfplaatsen niet ongeschikt gemaakt tijdens een periode van 
temperaturen onder de 0oC 
 
Door in januari/februari 2019, voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden, de 
nestlocaties ongeschikt te maken, is uitgesloten dat de nestlocaties bij de start van de 
werkzaamheden bezet zijn. Met deze werkwijze wordt aan de zorgplicht voldaan. 
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Tabel 8.2 Globaal overzicht voor plaatsen kasten, gewenningsperiode en start werkzaamheden huismus 

Planning huismus    2018     2019   

 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr mei 
Uiterlijk plaatsen 
tijdelijke kasten 

   x        

Gewenningsperiode       x x x     
Ongeschikt maken 
nestlocaties 

       x     

Werkbare periode          x x x x 

 
8.4.3 Nestkast steenuil 
Verblijfplaatsen van steenuilen kunnen het hele jaar gebruikt worden (BIJ12, 2017a). De meest 
kwetsbare periode in het jaar is de voorplantingsperiode. Deze loopt van begin februari tot en met 
eind juli. Werkzaamheden die betrekking hebben op de nestlocatie van de steenuilen moeten 
plaats vinden in de periode augustus tot en met januari. 
 
Wanneer het plaatsen van de vervangende kasten uiterlijk in oktober plaats vindt, en men een 
gewenningsperiode van 3 maanden aanhoudt, zou de nestkast op het plangebied eind januari 
tijdelijk afgesloten kunnen worden. Dit is het buiten het broedseizoen en geeft de steenuilen ook 
voldoende tijd om een vervangende verblijfplaats te vinden voor het aanbreken van de winter of 
het aanbreken van het broedseizoen volgend jaar.  
 
Door de steenuilenkast af te sluiten voor de aanvang van de werkzaamheden, wordt voorkomen 
dat het in gebruik raakt ten tijde van de werkzaamheden en wordt het verstoren van een 
broedgeval uitgesloten. Daarmee wordt met deze werkwijze aan de zorgplicht voldaan. Wanneer 
de werkzaamheden afgerond zijn, zal de kast weer toegankelijk gemaakt worden, waardoor de 
steenuil zowel de huidige, als de nieuw aangeboden nestkasten tot hun beschikking hebben. 
 
Tabel 8.3 Globaal overzicht voor plaatsen kasten, gewenningsperiode en start werkzaamheden steenuil 

Planning steenuil 2018 2019  

 okt nov dec jan feb mar apr mei  
Uiterlijk plaatsen 
alternatieve kasten 

x         

Gewenningsperiode   x x x      
Afsluiten nestlocatie    x      
Werkbare periode      x x x x  
Heropenen nestlocatie          Na afronden 

werkzaamheden 
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8.5 Afhankelijkheid van derden 
Bij de uitvoering van de tijdelijke en permanente maatregelen is Dura Vermeer gedeeltelijk 
afhankelijk van derden. De tijdelijke huismus- en vleermuiskasten worden op het terrein van Dura 
Vermeer geplaatst. De permanente kasten voor deze soorten worden in en/of aan het nieuw te 
bouwen gebouw van Dura Vermeer geplaatst. Het plaatsen van deze kasten wordt uitgevoerd 
door een aannemer. Door de werkzaamheden te laten begeleiden door een ecoloog, is correcte 
plaatsing van de tijdelijke en permanente voorzieningen gewaarborgd. 
 
De nestkasten voor de steenuil worden niet op het terrein van Dura Vermeer geplaatst. Daarmee 
is Dura Vermeer afhankelijk van omwonenden voor plaatsing van de kasten. Deze activiteit wordt 
uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer, Tieler- en 
Culemborger Waarden. Het netwerk van de VANL-TCW helpt bij het vergroten van de 
welwillendheid van omwonenden om een nestkast in hun tuin te accepteren. Daarnaast heeft de 
vereniging ervaring met het plaatsen van kasten in de omgeving en kennis van de regionale 
steenuilenpopulatie. Daarmee wordt gewaarborgd dat de plaatsing van de steenuilenkasten zo 
succesvol mogelijk gebeurt. De bewoners van twee woningen aan de Margrietstraat hebben 
ondertussen al aangegeven open te staan voor het plaatsen van steenuilenkasten in hun tuin. 
 
Het ongeschikt maken van de verblijfplaatsen gebeurt niet zonder een ontheffing van het bevoegd 
gezag. Dura Vermeer is daarmee afhankelijk van de Provincie Gelderland om de werkzaamheden 
plaats te laten vinden. Ongeacht het resultaat van de ontheffingsaanvraag zullen de alternatieve 
verblijfplaatsen opgehangen worden. 
 
8.6 Monitoring 
Monitoring van het gebruik van de kasten is niet noodzakelijk, omdat aan negatieve resultaten van 
de monitoring geen waarde kan worden gehecht. Het niet in gebruik raken van de tijdelijke of 
permanente kasten kan te wijten zijn aan het verhuizen van vleermuizen naar andere 
verblijfplaatsen, en hoeft niet de inefficiëntie van de maatregel te betekenen. Monitoring wordt 
daarom niet uitgevoerd. De gering omvang van de aangetroffen verblijfplaatsen leidt ook niet tot 
noodzaak van monitoring. 
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9 Onderbouwing belang en alternatieven 

9.1 Belang 
De ontwikkelingen dienen onderstaand belang: 

• Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (Wnb, artikel 3.8, lid 
5.b.2) 

• Het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid (Wnb, artikel 3.3, lid 4.b.1) 
 
Bij het uitbreiden van het terrein, is de sloop van enkele panden niet te vermijden. De meest 
westelijke loods, die voor de boom met de steenuilenkast staat, bevat asbest in het dak en de 
windveren. Het is onmogelijk om de loods te sparen bij het verwijderen van de asbest. Het is ook 
geen optie om de asbest te laten zitten omdat daarmee een risico op blootstelling door de 
werknemers op de loer ligt. Ook de twee woningen op het uit te breiden terrein bevatten asbest, 
ditmaal in de schoorstenen.  
 
Het uitbreiden van het bedrijventerrein zal tevens bijdragen aan het vergroten van de 
werkveiligheid van de werknemers. Het huidige terrein van Dura Vermeer is door de groei van het 
bedrijf te klein geworden om de veiligheid van werknemers te garanderen. Door een toename van 
de bedrijvigheid, maar het uitblijven van een toename van het beschikbare oppervlak, is het 
terrein te vol en onoverzichtelijk geworden. Met het uitbreiden van het bedrijventerrein van Dura 
Vermeer, kan deze heringedeeld worden. Bij de herindeling wordt het gebied dusdanig ingedeeld 
dat het aantal kruisbewegingen van werknemers te voet, in vrachtwagens en op vorkheftrucks 
drastisch verminderd wordt. Bij een vermindering van het aantal kruisbewegingen en het 
vergroten van de overzichtelijkheid van het terrein, neemt het risico op ongevallen voor de 
werknemers af. 
 
Verder wordt met de herindeling van het bedrijventerrein zoveel mogelijk rekening gehouden met 
het LPG-vulpunt aan de Graaf Reinaldweg. De vulpunt en het LPG-reservoir grenzen aan de 
noordzijde aan het plangebied. Door de extra ruimte die beschikbaar komt door de uitbreiding van 
het terrein, kan het aantal mensen dat werkzaam is binnen de invloedssfeer van het LPG-
tankstation, onder controle gehouden worden. Daarmee wordt het risico voor werknemers om 
slachtoffer te worden in het geval van een explosie, verminderd. 
 
Door de betere doorstroming die ontstaat door het uitbreiden en herindelen van het Dura Vermeer 
terrein, zal de wachttijd van vrachtwagens die laden en lossen ook sterk verminderd worden. In de 
huidige situatie staan vrachtwagens regelmatige lange tijd te wachten met stationair draaiende 
motoren. Deze vrachtwagens maken vervolgens veel geluid, wat overlast veroorzaakt bij 
omwonenden en stoten CO2 en fijnstof uit. Door het verbeteren van de doorstroming en het 
verminderen van de wachttijd, wordt de uitstoot van geluid, CO2 en fijnstof verminderd. 
Blootstelling aan fijnstof vormt een groot risico op stoflongen voor werknemers en omwonenden. 
CO2 is één van de belangrijkste aanjagers van klimaatverandering, wat op zijn beurt weer extreme 
weersomstandigheden en een verhoogde zeespiegel tot gevolg heeft.  
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Het verminderen van de uitstoot van deze twee schadelijke stoffen, vormt dus een groot belang 
voor het milieu en de volksgezondheid. 
 
9.2 Locatie 
Het terrein van Dura Vermeer is omsloten door wegen aan de zuid-, oost- en noordkant. Daardoor 
is de mogelijkheid voor uitbreiding beperkt tot de westzijde van het terrein, waar het huidig 
plangebied ligt. Alternatieven voor deze locatie zijn er niet. 
 
9.3 Werkwijze 
In de planning van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met kwetsbare perioden. Door 
het treffen van maatregelen zijn te allen tijde voldoende geschikte verblijfplaatsen binnen het 
leefgebied van de lokale populatie huismussen, vleermuizen en steenuilen aanwezig. Er is ten 
aanzien van de werkwijze geen aanpak die gunstiger uitpakt voor de aanwezige (verblijfplaatsen 
van) huismussen, vleermuizen en steenuilen. 
 
9.4 Planning 
In de fasering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de aanwezige beschermde 
diersoorten. Door de werkzaamheden uit te voeren buiten de kraamperiode van vleermuizen en te 
werken in de minst kwetsbare periode van huis en steenuil, worden de soorten zo veel mogelijk 
ontzien. Door ruim voor de start van de werkzaamheden de verblijfplaatsen ongeschikt te maken, 
is uitgesloten dat de dieren tijdens de werkzaamheden in de te slopen bebouwing en te kappen 
boom aanwezig zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan de zorgplicht. 
 
Er wordt voldoende rekening gehouden met de kwetsbare perioden en bij het realiseren van 
alternatieve verblijfplaatsen wordt voldoende rekening gehouden met de gewenningsperiode. Er is 
geen planning mogelijk die gunstiger uitpakt voor de aanwezige (verblijfplaatsen van) huismussen, 
vleermuizen en steenuilen. 
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1 Inleiding 

Dura Vermeer Materieelservice is van plan om hun bedrijfspanden uit te breiden op de 

naastgelegen percelen aan de Margrietstraat 9 in Haaften. Dit hoofdstuk bevat 

achtergrondinformatie over de relevante natuurwetgeving bij dit project, en de wijze van 

toetsing hieraan. 

 
1.1 Doel 
In opdracht van Dura Vermeer heeft Tauw onderzoek gedaan naar de consequenties van de 

natuurwetgeving voor de uitbreiding naar de naastgelegen percelen aan de Margrietstraat 9 in 

Haaften. De ontwikkeling kan alleen doorgaan als deze niet in strijd is met de natuurwetgeving, of 

als vanwege de natuurwetgeving de benodigde vergunningen en/of ontheffingen worden 

verleend.  

 

In deze rapportage wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:  

 Welke natuurwetgeving is van belang? 

 In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met deze wetgeving? 

 Zijn maatregelen en/of een ontheffing nodig? 

 Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering? 

 
1.2 Wetgeving, situatie en beoogde ontwikkeling 

 
1.2.1 Huidige situatie 

Het beoogde plangebied ligt in het industriële gebied ten noorden van de woonkern van Haaften 

in de provincie Gelderland. Figuur 1.1 geeft de ligging van het plangebied weer, die uit een 

oostelijk en een westelijk deel bestaat. Binnen het plangebied bevinden zich vier woningen, 

waarvan twee aangrenzend aan elkaar op het oostelijke deel, en twee op het westelijke deel van 

het plangebied.  
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Figuur 1.1 Ligging beide delen van het plangebied (globaal begrensd) 

 

In het oostelijke deel bevindt zich nog een gebouw met daarin opslag van materiaal en trucks. 

Hieromheen is de omgeving bestraat. Tegen de Margrietstraat aan ligt nog een droge greppel die 

volledig begroeit is met voornamelijk riet en brandnetel. Aan de Marijkestraat ligt een watergang. 

Hierover loopt een brug die gesloopt wordt.  

 

In het westelijke deel bevinden zich nog drie grote schuren met daaromheen verhard terrein. 

Deze schuren worden momenteel gebruikt voor opslag van materieel en als werkplaats. De twee 

buitenste schuren in dit deel worden mogelijk gesloopt. De middelste schuur zal worden gebruikt 

voor opslag van materieel. 

 

In de figuren 1.2 en 1.3 zijn enkele foto’s opgenomen van de huidige situatie van het plangebied.  
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Figuur 1.2 Impressie oostelijke deel plangebied: 

 Linksboven: terrein met woning ernaast 

 Rechtsboven: foto binnen schuur links op kaart 

 Linksmidden: woning vanaf terrein 

 Rechtsmidden: schuur midden in oostelijke deel 

 Linksonder: schuurtje rechts op kaart 

 Rechtsonder: woning noorden 
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Figuur 1.3 Impressie westelijke deel plangebied 

 Linksboven: twee woningen 

 Rechtsboven en linksonder: schuur voor trucks en opslag 

 Rechtsonder: smalle greppel in zuidelijke deel  

 
1.2.2 Natuurgebieden 

De afstand tot het meest nabije Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ bedraagt circa 2,8 kilometer. Er 

zijn geen beschermde natuurmonumenten die buiten Natura 2000-gebieden liggen in de regio 

van het plangebied. Het plangebied ligt op ongeveer 200 meter afstand van de Ecologische 

hoofdstructuur (EHS; tegenwoordig ook Natuurnetwerk Nederland genoemd). Gezien de ligging 

en het karakter van de ontwikkeling zijn effecten op Natura 2000-gebieden, beschermde 

natuurmonumenten en EHS uitgesloten. In figuur 1.4 is de ligging van de locatie ten opzichte van 

de beschermde natuurgebieden weergegeven.  
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Figuur 1.4 Ligging plangebied ten opzichte van beschermde natuurgebieden 

 

Aangezien werkzaamheden na 1 januari 2017 plaats vinden is de nieuwe Wet 

Natuurbescherming van toepassing. Deze toetsing richt zich daarom naast de Flora- en faunawet 

(hierna: Ffw) ook op de Wnb. Beide wetten beschermen verschillende soorten dier- en 

plantensoorten. Een uitgebreide beschrijving van de relevante natuurwetgeving is opgenomen op 

de website van Tauw (www.tauw.nl/natuurwetgeving/flora-en-faunawetgeving). 

 
1.2.3 Beoogde ontwikkeling 

Een aantal aanwezige bedrijfswoningen en -gebouwen op de aan te kopen percelen wordt 

gesloopt. Dit betreffen alle woningen en schuren, behalve de middelste schuur in het westelijke 

deel. De sloop van de schuren en woningen in het westelijk deel van het plangebied is beoogd 

voor het najaar van 2017. De sloop van de schuren en woningen in het oostelijke deel vindt naar 

verwachting begin 2018 plaats. De smalle greppel in het zuiden van het oostelijk deel wordt 

hoogstwaarschijnlijk samen met deze werkzaamheden gedempt. Er wordt niet gewerkt in de 

watergang aangrenzend aan de Marijkeweg. Dit voornemen heeft tot gevolg dat er tijdelijk 

mogelijk verstoring plaatsvindt door licht of geluid bij de werkzaamheden. 
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1.3 Werkwijze 
De mogelijke aanwezigheid van beschermde gebieden en/of beschermde soorten is in eerste 

instantie bepaald aan de hand van de volgende gegevens:  

 Een veldbezoek op 11 augustus 2016 

 Regionale en landelijke verspreidingsatlassen en -data 

 

Op basis van verschillende literatuurbronnen is bekeken welke beschermde soorten in of in de 

omgeving van het plangebied voorkomen. Vervolgens is tijdens het veldbezoek gecontroleerd of 

de locatie voldoet aan de eisen die deze soorten aan hun leefomgeving stellen. Dit heeft 

geresulteerd in een overzicht van de soorten die daadwerkelijk in of nabij de planlocatie verwacht 

worden. De beoogde ontwikkeling wordt getoetst op negatieve effecten op deze soort(en). 

 
1.4 Uitgangspunten  
Bij de toetsing zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Het aantal gemotoriseerde voertuigbewegingen van en naar het plangebied wijzigt niet ten 

opzichte van de huidige situatie als gevolg van het voornemen 

 De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. Wanneer toch gebruik gemaakt wordt van 

kunstmatige verlichting, dan wordt deze naar beneden gericht en wordt alleen het plangebied 

beschenen 

2 Toetsing Flora- en faunawet 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag of plant- en diersoorten, beschermd 

door de Flora- en faunawet, door de beoogde activiteiten kunnen worden geschaad. Indien 

er schade op kan treden, dan wordt aangegeven of hiervoor aanvullende maatregelen 

en/of een ontheffing noodzakelijk is / zijn. 

 
2.1 Hoe beschermt de Flora- en faunawet soorten? 
De bescherming van inheemse dier- en plantensoorten is vastgelegd in de Flora- en faunawet 

(hierna Ffw). De wet maakt onderscheid in vier categorieën beschermde soorten namelijk: 

 Tabel 1-soorten: De meest algemene, niet bedreigde soorten. Voor deze soorten geldt een 

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig gebruik of bestendig beheer en 

onderhoud. Deze soorten worden in dit rapport niet specifiek benoemd 

 Tabel 2-soorten: Beschermde soorten. Hiervoor geldt een vrijstelling bij bestendig gebruik of 

bestendig beheer en onderhoud wanneer wordt gehandeld volgens een geaccordeerde en 

door de initiatiefnemer onderschreven gedragscode 
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 Tabel 3-soorten: Strikt beschermde soorten bestaande uit de Habitatrichtlijnsoorten en een 

selectie van bedreigde soorten 

 

De vierde categorie betreft de soortgroep vogels. Alle broedende vogels, hun broedplaatsen en 

de functionele omgeving van de broedplaatsen zijn beschermd. Tevens zijn rust- en 

verblijfplaatsen en de functionele omgeving van een aantal vogelsoorten jaarrond beschermd. 

Vogelsoorten met een jaarrond beschermde verblijfplaats zijn te verdelen in vijf categorieën: de 

nesten van vogelsoorten van categorie 1 tot en met 4 zijn in alle gevallen jaarrond beschermd, 

terwijl de nesten van categorie 5-soorten dat in principe alleen tijdens de broedperiode zijn. Bij de 

laatste categorie geldt echter dat wanneer ‘zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden’ 

dat rechtvaardigen, ook de nesten van categorie 5 soorten jaarrond beschermd kunnen zijn. 

 
2.2 Wet natuurbescherming 
De Flora- en faunawet zal op termijn overgaan in de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb). Op 

dit moment staat de inwerkingtreding van deze nieuwe wet gepland voor 1 januari 2017, maar 

deze datum kan mogelijk nog wijzigen. 

 

Het wetsvoorstel dat recent door de Eerste Kamer is goedgekeurd, dient ter vervanging van de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet en heeft als doel te komen 

tot één integrale en vereenvoudigde regeling van de natuurbescherming. Hierbij is de Europese 

regelgeving als uitgangspunt genomen. 

Vooral in het kader van de soortbescherming (huidige Ffw) zijn er bepaalde veranderingen 

aanstaande die voor dit project belangrijk kunnen zijn. Een kleine 200 soorten die in de Ffw nog 

een beschermde status genieten, worden in de Wnb niet meer beschermd. Denk hierbij aan 

soorten als de rietorchis, kleine modderkruiper, rivierdonderpad en bittervoorn. Ook zijn er een 

kleine 100 soorten die nu nog niet beschermd zijn die in de Wnb wel beschermd gaan worden. 

Denk hierbij aan soorten als de wolf, diverse vlinders en libellen. Ook de tabel 1-soorten in de Ffw 

waar een vrijstellingsregeling voor is bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals uw voornemen, worden 

in de Wnb op dezelfde wijze als alle andere soorten beschermd. Denk hierbij aan algemene 

soorten als de gewone pad, bruine kikker, konijn, egel en vos.  

 
2.3 Effecten op aanwezige soorten 
 
2.3.1 Flora 

Flora- en faunawet 

Op basis van verspreidingsgegevens kunnen de volgende beschermde plantensoorten in of nabij 

het plangebied voorkomen: steenbreekvaren, tongvaren, gele helmbloem, brede orchis, 

rietorchis, moeraswespenorchis, vleeskleurige orchis en veldsalie. 
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Bij het veldbezoek is gelet op de terreinkenmerken en de aanwezige soorten planten. 

Steenbreekvaren, tongvaren en gele helmbloem hebben oude en verweerde muren als 

standplaats. Deze habitats ontbreken binnen het plangebied. Het stedelijk karakter van het 

plangebied biedt evenmin geschikt habitat voor de overig genoemde soorten. De aanwezigheid 

van en negatieve effecten op (strikt) beschermde vaatplanten worden uitgesloten. 

 

Wet natuurbescherming 

Het plangebied biedt geen geschikt habitat voor soorten die nu onder de Flora- en faunawet nog 

niet beschermd zijn, maar dit in de Wnb wel worden. Negatieve effecten op beschermde planten 

die onder de Wnb beschermd worden, (aanvullend op de bovengenoemde Ffw-soorten) worden 

dan ook niet verwacht. 

 
2.3.2 Grondgebonden zoogdieren 

Flora- en faunawet 

Op basis van verspreidingsgegevens kunnen bever en waterspitsmuis in of nabij het plangebied 

voorkomen (Douma et al. 2011). Vanwege het stedelijk karakter van het plangebied en het 

ontbreken van groot open water word het voorkomen van de bever niet verwacht. De watergang 

binnen het westelijke deel van het plangebied herbergt weinig water en is geheel begroeit. Dit 

biedt geen geschikt habitat voor een waterspitsmuis. De watergang grenzend aan de Marijkeweg 

wordt aan weerskanten gemaaid en biedt zodoende ook geen geschikt habitat. Steenmarter 

wordt niet verwacht op basis van verspreidingsgegevens. Het voorkomen van en negatieve 

effecten op verblijfplaatsen van grondgebonden zoogdieren zijn uitgesloten vanwege de ligging in 

een stedelijk gebied en het ontbreken van geschikt habitat. 

 

Wet natuurbescherming 

Op basis van de huidige wettekst komt onder de Wnb de huidige vrijstelling voor tabel-1 soorten 

te vervallen, zoals die nog geldend voor het konijn en diverse muizensoorten. Onder Wnb mag 

het leefgebied van deze soorten niet meer worden aangetast zonder een ontheffing. Een 

ontheffing voor deze soorten is niet nodig indien er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 

wederom een vrijstelling geldt voor deze soorten. Ten tijde van het schrijven van deze rapportage 

is een dergelijke vrijstelling nog niet opgesteld door het bevoegd gezag. De verwachting is dat 

deze wel in laatste maanden van 2016 openbaar worden gemaakt, en dus ten tijde van de 

uitvoering beschikbaar zijn.  

 

Indien deze vrijstelling te zijner tijd (nog) niet beschikbaar is, dient een ontheffing van de Wnb 

voor deze soorten te worden aangevraagd. De Wnb biedt de mogelijkheid voor ontheffingen, mits 

voldaan wordt aan enkele voorwaarden. In onderstaande opsomming worden deze voorwaarden 

vermeld, en wordt beknopt beschreven waarom hiervan sprake is bij het voornemen: 
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 Sprake van wettelijk belang: het voornemen betreft een “ruimtelijke ingreep”, die staat onder 

de Wnb vermeld staat als wettelijke belang 

 Alternatievenafweging: de vermelde soorten zijn dermate algemeen, dat op elke andere 

locatie voor het brandstofverkooppunt sprake zal zijn van aantasting van (algemene) soorten 

van de Wnb 

 Mitigerende maatregelen:  

- Periodisering: door te werken buiten kwetsbare periode van de relevante soorten (zoals 

de voortplantingsperiode), wordt verstoring tot een minimum beperkt 

- Aanbieden alternatief leefgebied: in de omgeving is voldoende alternatief leefgebied 

aanwezig. Bovendien wordt door de verbreding van de oeverzones van de watergang 

langs de Industrieweg wordt de kwaliteit van huidig leefgebied verbeterd 

 

Op basis van bovenstaande randvoorwaarden is het redelijkerwijs aannemelijk dat bij een 

eventuele ontheffing van de Wnb verkregen zal worden. Het voorkomen van Wnb-soorten in het 

plangebied vormt daarom geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het voornemen. 

 
2.3.3 Vleermuizen 

Flora- en faunawet 

Hoewel vleermuizen zoogdieren zijn, worden deze vanwege hun afwijkende eigenschappen als 

afzonderlijke groep behandeld. Op basis van verspreidingsgegevens kunnen de volgende 

vleermuissoorten in of nabij het plangebied voorkomen: laatvlieger, gewone dwergvleermuis, 

kleine dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, 

tweekleurige vleermuis, baardvleermuis, franjestaart, watervleermuis en meervleermuis (Douma 

et al. 2011; NDFF 2016). 

 

Verblijfplaatsen 

De woningen binnen het plangebied hebben diverse open stootvoegen in de muur, die een 

geschikte doorgang bieden voor vleermuizen naar de spouwmuur van het gebouw. Ook hebben 

de twee schuren afgetimmerde gevels en daklijsten. Deze plekken zijn geschikt voor vaste 

verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuissoorten. 

 

Gezien de hoogte van de gebouwen zijn verblijfplaatsen van tweekleurige vleermuis uitgesloten. 

Er zijn geen geschikte bomen binnen het plangebied die als verblijfplaats voor vleermuizen 

kunnen dienen. De stammen van deze bomen zijn hiervoor te gering van omvang, hebben geen 

gaten of ingescheurde takken, en ze vormen geen bosschage en/of bomenrij. Verblijfplaatsen van 

de rosse vleermuis en de watervleermuis zijn zodoende uitgesloten. In de direct omgeving van 

het plangebied zijn geen bossen of bosschages of ander kleinschalig landschap. Verblijfplaatsen 

van franjestaart en baardvleermuis zijn daardoor ook uitgesloten. In de omgeving van Haaften 

zijn geen veengronden die door meervleermuizen als jachtbiotoop kunnen worden gebruikt.  
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Ook zijn er geen verblijfplaatsen bekend in deze regio van Nederland (Haarsma, 2011). Ook zijn 

er geen meldingen van meervleermuizen bekend in de regio. Het voorkomen van meervleermuis 

is zodoende uitgesloten Ook van kleine dwergvleermuis zijn geen waarnemingen bekend in deze 

regio van Nederland. 

 

De gebouwen zijn op basis van bovenstaande geschikt voor vleermuissoorten als winter-, kraam-, 

zomer- en paarverblijfplaatsen voor de volgende gebouwbewonende soorten (Korsten 2016;  

RvO 2014): 

 Laatvlieger 

 Gewone dwergvleermuis 

 Ruige dwergvleermuis (exclusief kraamverblijfplaatsen) 

 Gewone grootoorvleermuis (exclusief winterverblijfplaats) 

 

Bovendien zijn op een bankje het terrein van Dura Vermeer bij de ingang van het kantoor sporen 

aangetroffen die mogelijk van vleermuizen zijn (zie figuur 2.1 en 2.3). Dit zou wijzen op de 

aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in de gevels boven dit bankje. Dit pand 

behoort echter niet tot het plangebied.  

 

 

 
Figuur 2.1 Mogelijke sporen van vleermuizen bij ingang kantoor Dura Vermeer 

 

Foerageergebied 

Er is binnen het plangebied geen sprake van (essentieel) foerageergebied. De bomen en de 

andere vegetatie in het plangebied is hier namelijk te gering van in omvang. 
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Vliegroutes 

In het plangebied zijn geen lijnvormige landschapselementen die kunnen dienen als vliegroute.  

 

Conclusie 

Negatieve effecten op vleermuizen kunnen niet worden uitgesloten. Er dient nader onderzoek te 

worden gedaan naar het al dan niet voorkomen van verblijfplaatsen van gebouwbewonende 

vleermuissoorten en de functie die het plangebied voor hen vervult.  

 

Wet natuurbescherming 

Met betrekking tot vleermuizen verandert er niets in de Wnb ten opzichte van de Ffw. Nadelige 

effecten op vleermuizen zijn onder de Wnb daarom dus ook niet uit te sluiten. 

 
2.3.4 Vogels 

Flora- en faunawet 

 

Vogels met jaar rond beschermde nesten 

Op basis van verspreidingsgegevens kunnen de volgende jaarrond beschermde vogelsoorten in 

of nabij het plangebied voorkomen: gierzwaluw, huismus, kerkuil, ransuil, steenuil, ooievaar, 

buizerd, havik, wespendief, boomvalk, sperwer, roek en slechtvalk. 

 

Op meerdere plekken van het terrein zijn braakballen gevonden (figuur 2.2 en 2.3). De schuren 

bieden geschikte ruimtes voor verblijfplaatsen van uilen. In de nok van de meest westelijke 

schuur in het westelijke deel heeft een verblijfplaats van een uil gezeten volgens omwonenden. 

Ook is er een uilenkast bij het huis ten noorden van deze schuur in de boom (zie figuur 2.3). 

Verblijfplaatsen van kerk- en steenuil zijn niet uit te sluiten.  

Er zijn ruimtes onder de eerste rij(en) dakpannen die geschikt zijn voor verblijfplaatsen van 

huismussen. De nok van het dak is geschikt als verblijfplaats voor gierzwaluwen. De woningen 

bieden geen geschikt habitat voor de kerkuil, steenuil, ooievaar en slechtvalk. Wel zijn de 

woningen geschikt voor verblijfplaatsen van gierzwaluwen en huismussen. Van de overig 

genoemde soorten zijn geen verblijfplaatsen aangetroffen in het plangebied.  

Wel moet hierbij vermeld worden dat de woning in het noordwestelijke deel van het plangebied 

alleen van de weg onderzocht is. Hierdoor konden de bomen op dit terrein niet geheel onderzocht 

worden op jaarrond beschermde nesten. Deze bomen moeten nog gecontroleerd worden vóórdat 

eventuele nader onderzoeken plaats moeten vinden in het voorjaar van 2017. 
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Algemene broedvogels 

Dezelfde hierboven beschreven ruimtes, en daarnaast tuinen en omliggende begroeiing, kunnen 

ook gebruikt worden door algemene broedvogels zoals spreeuwen, merels of andere soorten. Zo 

is er tijdens het veldbezoek een mannetje torenvalk aangetroffen onder het dak van een schuur, 

maar er is geen verblijfplaats aangetroffen. Daarnaast zijn de vogelsoorten merel, houtduif, turkse 

tortelduif en witte kwikstaart aangetroffen. 
 
 

Ook broedplaatsen van algemene vogelsoorten zijn beschermd op het moment dat deze actief in 

gebruik zijn. Negatieve effecten op broedgevallen worden voorkomen door de eventueel sloop- of 

renovatiewerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren (van Dijk & Boele 2011). Het 

broedseizoen loopt ongeveer van medio maart tot medio juli. Ook buiten deze periode kunnen 

vogels tot broeden komen, en ook dan zijn deze broedgevallen beschermd. 

 

Conclusie 

Negatieve effecten op jaarrond beschermde nestplaatsen van gierzwaluwen, huismussen, 

steenuil en kerkuil kunnen niet worden uitgesloten. Er dient nader onderzoek te worden gedaan 

naar het al dan niet voorkomen van verblijfplaatsen van deze soorten. Ook moeten de bomen 

achter de meest noordwestelijke woning in het plangebied onderzocht worden op jaarrond 

beschermde nesten voor het voorjaar van 2017. Dan kunnen eventuele nader onderzoeken in het 

voorjaar van 2017 worden uitgevoerd.  

 

Wet natuurbescherming 

Met betrekking tot algemene broedvogels verandert er niets in de Wnb ten opzichte van de 

huidige Ffw. De verwachting is dat de huidige lijst van vogels met jaarrond beschermde nesten 

blijft gelden onder de Wnb.  
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Figuur 2.2 Mogelijke verblijfplaatsen en sporen van uilen (rode cirkel is de locatie in de nok van de meest 

westelijke schuur) 

 
2.3.5 Herpetofauna en vissen 

Flora- en faunawet 

In het plangebied is geen geschikt open water of andere voor (strikt) beschermde soorten 

amfibieën, reptielen en vissen geschikte biotopen aanwezig. De aanwezigheid van en negatieve 

effecten op beschermde amfibieën en reptielen wordt hierdoor uitgesloten. 

 

Wet natuurbescherming 

Vanwege het ontbreken van open water of ander geschikte biotopen is de situatie onder de Wnb 

hetzelfde voor dit voornemen. Wel kan er incidenteel een zwervende pad op het terrein aanwezig 

zijn. Bij het verwijderen van bouwmateriaal en dergelijke moet er voorzichtig gewerkt worden. 

Eventuele dieren moeten de kans krijgen te vluchten of actief verplaatst worden naar een plek 

buiten de invloed van de werkzaamheden. 
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2.3.6 Ongewervelden 

Flora- en faunawet 

Diverse vlinders en libellen zijn in de Ffw beschermd. Ook zijn enkele kevers, weekdieren en een 

kreeftachtige beschermd. Volgens verspreidingsgegevens (Dijkstra et al. 2002; Bos et al. 2006; 

EIS-Nederland et al. 2007) komen binnen of nabij het plangebied de beschermde soort 

rivierrombout en platte schijfhoren voor. Vanwege het ontbreken van geschikt biotoop en open 

water in het plangebied wordt het voorkomen van deze soorten binnen het plangebied 

uitgesloten. Van de overige beschermde ongewervelde soorten zijn er evenmin waarnemingen in 

en nabij het plangebied. Bovendien ontbreekt het aan geschikt biotoop. De aanwezigheid van 

beschermde soorten ongewervelden is daarom uitgesloten. 

 

Wet natuurbescherming 

Vanwege het ontbreken van open water of ander geschikte specifieke biotopen worden negatieve 

effecten uitgesloten voor de ongewervelden beschermd onder de Wnb. 

 

 

 
Figuur 2.3 Waarnemingen beschermde soorten of verblijfplaatsen. Sporen vleermuis (groene cirkel), 

braakballen uilen (blauwe cirkels), mogelijke verblijfplaatsen uilen (oranje cirkels) 
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2.4 Doorkijk Wnb 
Onder de Wnb zijn enkele soorten beschermd die op dit moment geen of een lichte 

beschermingsstatus (tabel 1 van de Flora- en faunawet) hebben, en zijn enkele soorten die nu 

wel beschermd zijn dan niet langer beschermd. In dit onderzoek is rekening gehouden met de 

consequenties van de Wnb.  

 

Naar verwachting zal er onder de Wnb een AMvB in werking treden met een lijst met soorten 

waarvoor een vrijstelling geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals het voornemen. Ook is het 

onder de Wnb mogelijk om een ontheffing aan te vragen of volgens een door bevoegd gezag 

goedgekeurde gedragscode te werken. De huidige vastgestelde gedragscodes blijven geldig voor 

de periode waarvoor ze zijn vastgesteld, ook als intussen de Wnb van kracht gaat.  

 
2.5 Conclusies toetsing Flora- en faunawet 
In tabel 2.1 zijn de relevante soorten uit de Ffw opgenomen. Deze soorten komen mogelijk voor 

in en nabij het plangebied. Voor deze soorten is aangegeven of maatregelen, een ontheffing of 

nader onderzoek nodig is.  

 

 
Tabel 2.1 Conclusies Flora- en faunawet 

 

Soortgroep Effecten Nader 

onder-

zoek? 

Maatregel 

nodig? 

Ontheffing nodig? Consequenties Wnb? 

Flora Geen  Nee Nee Nee Nee 

Zoogdieren Geen  Nee Nee Nee Naar verwachting komt er een 

vrijstelling voor de Wnb-soorten 

die worden verwacht. Anders 

ontheffingsaanvraag of werken 

via gedragscode. 

Vleermuizen Mogelijk 

verblijfplaats 

gebouw-

bewonende 

vleermuizen 

Ja Volgt uit 

nader 

onderzoek 

Volgt uit nader 

onderzoek 

Idem 

Broedvogels, 

tijdens 

broedseizoen 

Verschillende 

soorten  

Nee Ja werken 

buiten 

broedseizoen 

Nee, mits maatregel Idem 
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Soortgroep Effecten Nader 

onder-

zoek? 

Maatregel 

nodig? 

Ontheffing nodig? Consequenties Wnb? 

Broedvogels, 

jaarrond 

beschermd 

Mogelijk 

verblijfplaats

en huismus, 

gierzwaluw, 

steenuil en 

kerkuil 

Ja Volgt uit 

nader 

onderzoek 

Volgt uit nader 

onderzoek 

Idem 

Amfibieën en 

reptielen 

Geen  Nee Nee Nee Nee 

Vissen Geen Nee Nee Nee Nee 

Ongewervelden Geen Nee Nee Nee Nee 

3 Conclusies en aanbevelingen 

3.1 Inleiding 
In opdracht van Dura Vermeer heeft Tauw onderzoek gedaan naar de consequenties van de 

natuurwetgeving voor uitbreiding naar naastgelegen percelen aan de Margrietstraat 9 in Haaften. 

 
3.2 Flora- en faunawet 
Negatieve effecten op enkele soortgroepen zijn niet uit te sluiten. Nader (veld)onderzoek naar de 

aanwezigheid van en het gebruik van de planlocatie door (strikt) beschermde soorten is daarom 

noodzakelijk ruim voorafgaande aan de sloop. Dit nader onderzoek zal moeten plaatsvinden 

naar de volgende beschermde soorten/ soortgroepen: 

 Vogels: vaste verblijfplaatsen van huismus, gierzwaluw, steenuil en kerkuil 

 Vleermuizen: winter-, kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen van: 

- Laatvlieger 

- Gewone dwergvleermuis 

- Ruige dwergvleermuis (exclusief kraamverblijfplaatsen) 

- Gewone grootoorvleermuis (exclusief winterverblijfplaats) 

 

Daarnaast dient de volgende maatregel in acht genomen worden: 

 Negatieve effecten op broedende vogels kunnen worden voorkomen door de 

werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren (medio maart tot medio juli) 
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Ook moeten de bomen rondom het meest noordwestelijke huis binnen het plangebied 

onderzocht worden op jaarrond beschermde nesten. Deze locatie was niet toegankelijk bij het 

uitvoeren van de quickscan. Ons advies is om deze controle uit te voeren samen met de 

najaarsbezoeken voor vleermuizen in 2016 zodat eventuele nader onderzoeken voor jaarrond 

beschermde nesten kunnen worden ingepland in het voorjaar van 2017. 

 

Het uitgangspunt van de Ffw is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat alles wat schadelijk is voor 

bedreigde soorten verboden is (www.overheid.nl). Het uitsluiten van effecten is alleen mogelijk op 

basis van voldoende en actuele gegevens. In dit geval zijn negatieve effecten op soorten mogelijk 

zodat nader onderzoek naar hun aanwezigheid noodzakelijk is voor uitvoering van het plan. Ook 

bij het aanvragen van een eventuele ontheffing of indienen van een mitigatieplan dient de 

aanwezigheid van de betreffende soort aangetoond te worden. Hierbij geldt een omgekeerde 

bewijslast waarbij de initiatiefnemer verantwoordelijkheid draagt.  

 
3.3 Wet natuurbescherming 
Diverse zoogdieren waar onder de Ffw nog een vrijstelling voor geldt (zogenaamde tabel 1-

soorten) en die wel (potentieel) in het plangebied voorkomen, zijn wel beschermd onder de Wnb. 

Naar verwachting komt er onder de Wnb een vrijstelling voor deze soorten bij ruimtelijke 

ontwikkelingen zoals het voornemen. Mocht dit niet het geval zijn dan kan er een ontheffing 

aangevraagd worden. In deze rapportage is per relevante soort(groep) onderbouwd dat 

redelijkerwijs verwacht wordt dat aan de voorwaarden kan worden voldaan op basis waarvan een 

Wnb-ontheffing verleend kan worden. Op basis daarvan kan geconcludeerd worden dat ook de 

Wnb geen belemmering vormt voor de uitvoering van het bestemmingsplan. 

 

Indien bovengenoemde vrijstelling niet per 1 januari 2017 beschikbaar is, is alsnog nader 

onderzoek nodig naar de volgende Wnb-soorten: haas, konijn en egel. 

 
3.4 Uitvoerbaarheid bestemmingsplan 
 
3.4.1 Nader onderzoek en nieuw bestemmingsplan 

Er dient nader onderzoek plaats te vinden naar het voorkomen en/of gebruik van het plangebied 

door beschermde diersoorten van de Flora- en faunawet, en mogelijk ook van de Wnb. Indien 

deze worden aangetroffen dienen er maatregelen getroffen te worden om negatieve effecten op 

de gunstige staat van instandhouding van deze diersoorten uit te sluiten. Hiervoor dient dan een 

ontheffing te worden aangevraagd bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op basis van de 

verwachte soorten en mogelijkheden voor het treffen van maatregelen wordt verwacht dat een 

dergelijke ontheffing verleend wordt. Het plan is daarmee ‘redelijkerwijs uitvoerbaar’. 
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3.4.2 Planning en vervolg 

Het aanvragen van een ontheffing of het laten goedkeuren van het mitigatieplan én het uitvoeren 

van de maatregelen van de ontheffing of het mitigatieplan dienen vóór aanvang van de 

werkzaamheden afgerond te zijn. Bij formele ontheffingsaanvragen dient rekening gehouden te 

worden met een proceduretijd die kan oplopen tot meerdere maanden. In de uitvoeringsfase moet 

een goedgekeurd mitigatieplan of een ontheffing daadwerkelijk in bezit zijn. Wel kunnen, los 

daarvan, de overige ruimtelijke vergunning- en planprocedures doorgang vinden omdat het plan 

als redelijkerwijs uitvoerbaar bestempeld kan worden. 

 
3.4.3 Geldigheid 

Afhankelijk van de tijd tussen onderliggend onderzoek en de sloop van gebouwen, kan een 

actualiserend of aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn naar de aanwezigheid van beschermde 

planten- en diersoorten. Met name bij het in onbruik raken van grond en/of bebouwing is de kans 

op (nieuw)vestiging van beschermde soorten aanwezig. De conclusies van dit onderzoek zijn 

daarom hooguit enkele jaren geldig. 
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 Bijlage 

1 Overzicht van soorten die onder Ffw en Wnb verschillend zijn 
beschermd 

 

 

 





 

 

Soortgroep Soort Ffw tabel Wnb 

Planten Aardaker 1 Niet beschermd 

Planten Akkerklokje 1 Niet beschermd 

Planten Brede wespenorchis 1 Niet beschermd 

Planten Breed klokje 1 Niet beschermd 

Planten Gewone dotterbloem 1 Niet beschermd 

Planten Gewone vogelmelk 1 Niet beschermd 

Planten Grasklokje 1 Niet beschermd 

Planten Grote kaardebol 1 Niet beschermd 

Planten Kleine maagdenpalm 1 Niet beschermd 

Planten Knikkende vogelmelk 1 Niet beschermd 

Planten Koningsvaren 1 Niet beschermd 

Planten Slanke sleutelbloem 1 Niet beschermd 

Planten Zwanenbloem 1 Niet beschermd 

Planten Aangebrande orchis 2 Niet beschermd 

Planten Aapjesorchis 2 Niet beschermd 

Planten Beenbreek 2 Niet beschermd 

Planten Bergklokje 2 Niet beschermd 

Planten Bijenorchis 2 Niet beschermd 

Planten Blauwe zeedistel 2 Niet beschermd 

Planten Bleek bosvogeltje 2 Niet beschermd 

Planten Bosorchis 2 Niet beschermd 

Planten Brede orchis 2 Niet beschermd 

Planten Daslook 2 Niet beschermd 

Planten Duitse gentiaan 2 Niet beschermd 

Planten Gele helmbloem 2 Niet beschermd 

Planten Gevlekte orchis 2 Niet beschermd 

Planten Grote keverorchis 2 Niet beschermd 

Planten Grote muggenorchis 2 Niet beschermd 

Planten Gulden sleutelbloem 2 Niet beschermd 

Planten Harlekijn 2 Niet beschermd 

Planten Herfstschroeforchis 2 Niet beschermd 

Planten Herfsttijloos 2 Niet beschermd 

Planten Hondskruid 2 Niet beschermd 

Planten Jeneverbes 2 Niet beschermd 

Planten Klein glaskruid 2 Niet beschermd 

Planten Kleine keverorchis 2 Niet beschermd 

Planten Kleine zonnedauw 2 Niet beschermd 

Planten Klokjesgentiaan 2 Niet beschermd 

Planten Koraalwortel 2 Niet beschermd 

Planten Kruisbladgentiaan 2 Niet beschermd 



 

 

Soortgroep Soort Ffw tabel Wnb 

Planten Lange ereprijs 2 Niet beschermd 

Planten Mannetjesorchis 2 Niet beschermd 

Planten Maretak 2 Niet beschermd 

Planten Moeraswespenorchis 2 Niet beschermd 

Planten Parnassia 2 Niet beschermd 

Planten Poppenorchis 2 Niet beschermd 

Planten Prachtklokje 2 Niet beschermd 

Planten Purperorchis 2 Niet beschermd 

Planten Rapunzelklokje 2 Niet beschermd 

Planten Rechte driehoeksvaren 2 Niet beschermd 

Planten Rietorchis 2 Niet beschermd 

Planten Ronde zonnedauw 2 Niet beschermd 

Planten Rood bosvogeltje 2 Niet beschermd 

Planten Ruig klokje 2 Niet beschermd 

Planten Slanke gentiaan 2 Niet beschermd 

Planten Soldaatje 2 Niet beschermd 

Planten Spaanse ruiter 2 Niet beschermd 

Planten Spindotterbloem 2 Niet beschermd 

Planten Steenanjer 2 Niet beschermd 

Planten Steenbreekvaren 2 Niet beschermd 

Planten Stengelloze sleutelbloem 2 Niet beschermd 

Planten Stengelomvattend havikskruid 2 Niet beschermd 

Planten Stijf hardgras 2 Niet beschermd 

Planten Tongvaren 2 Niet beschermd 

Planten Valkruid 2 Niet beschermd 

Planten Veenmosorchis 2 Niet beschermd 

Planten Veldgentiaan 2 Niet beschermd 

Planten Veldsalie 2 Niet beschermd 

Planten Vleeskleurige orchis 2 Niet beschermd 

Planten Vogelnestje 2 Niet beschermd 

Planten Voorjaarsadonis 2 Niet beschermd 

Planten Wantsenorchis 2 Niet beschermd 

Planten Waterdrieblad 2 Niet beschermd 

Planten Weideklokje 2 Niet beschermd 

Planten Welriekende nachtorchis 2 Niet beschermd 

Planten Wilde gagel 2 Niet beschermd 

Planten Wilde kievitsbloem 2 Niet beschermd 

Planten Wilde marjolein 2 Niet beschermd 

Planten Wit bosvogeltje 2 Niet beschermd 

Planten Witte muggenorchis 2 Niet beschermd 



 

 

Soortgroep Soort Ffw tabel Wnb 

Planten Zomerklokje 2 Niet beschermd 

Planten Zwartsteel 2 Niet beschermd 

Mieren Behaarde bosmier 1 Niet beschermd 

Mieren Kale bosmier 1 Niet beschermd 

Mieren Stronkmier 1 Niet beschermd 

Mieren Zwartrugbosmier 1 Niet beschermd 

Vissen Adderzeenaald 2 Niet beschermd 

Vissen Baillon's lipvis 2 Niet beschermd 

Vissen Blauwe haai 2 Niet beschermd 

Vissen Blauwkeeltje 2 Niet beschermd 

Vissen Blonde rog 2 Niet beschermd 

Vissen Bokvis 2 Niet beschermd 

Vissen Botervis 2 Niet beschermd 

Vissen Braam 2 Niet beschermd 

Vissen Brakwatergrondel 2 Niet beschermd 

Vissen Dikkopje 2 Niet beschermd 

Vissen Dikrugtong 2 Niet beschermd 

Vissen Driedradige meun 2 Niet beschermd 

Vissen Dwergbolk 2 Niet beschermd 

Vissen Dwergbot 2 Niet beschermd 

Vissen Engelse poon 2 Niet beschermd 

Vissen Evervis 2 Niet beschermd 

Vissen Franse tong 2 Niet beschermd 

Vissen Gaffelmakreel 2 Niet beschermd 

Vissen Gehoornde slijmvis 2 Niet beschermd 

Vissen Gemarmerde sidderrog 2 Niet beschermd 

Vissen Gestreepte bokvis 2 Niet beschermd 

Vissen Gestreepte lipvis 2 Niet beschermd 

Vissen Gestreepte poon 2 Niet beschermd 

Vissen Gevlekte gladde haai 2 Niet beschermd 

Vissen Gevlekte griet 2 Niet beschermd 

Vissen Gevlekte lipvis 2 Niet beschermd 

Vissen Gevlekte pitvis 2 Niet beschermd 

Vissen Glasgrondel 2 Niet beschermd 

Vissen Golfrog 2 Niet beschermd 

Vissen Goudharder 2 Niet beschermd 

Vissen Groene zeedonderpad 2 Niet beschermd 

Vissen Groenlandse haai 2 Niet beschermd 

Vissen Grote koornaarvis 2 Niet beschermd 

Vissen Grote zeenaald 2 Niet beschermd 



 

 

Soortgroep Soort Ffw tabel Wnb 

Vissen Harnasmannetje 2 Niet beschermd 

Vissen Hondshaai 2 Niet beschermd 

Vissen IJslandse bandvis 2 Niet beschermd 

Vissen Kathaai 2 Niet beschermd 

Vissen Kleine modderkruiper 2 Niet beschermd 

Vissen Kleine pieterman 2 Niet beschermd 

Vissen Kleine roodbaars 2 Niet beschermd 

Vissen Kleine slakdolf 2 Niet beschermd 

Vissen Kleine wormzeenaald 2 Niet beschermd 

Vissen Kleine zeenaald 2 Niet beschermd 

Vissen Kleine zilversmelt 2 Niet beschermd 

Vissen Kleinoogrog 2 Niet beschermd 

Vissen Kleurige grondel 2 Niet beschermd 

Vissen Kliplipvis 2 Niet beschermd 

Vissen Koekoeksrog 2 Niet beschermd 

Vissen Kristalgrondel 2 Niet beschermd 

Vissen Lichtend sprotje 2 Niet beschermd 

Vissen Lozano's grondel 2 Niet beschermd 

Vissen Maanvis 2 Niet beschermd 

Vissen Makreelgeep 2 Niet beschermd 

Vissen Murray's zeedonderpad 2 Niet beschermd 

Vissen Noorse grondel 2 Niet beschermd 

Vissen Noorse meun 2 Niet beschermd 

Vissen Ombervis 2 Niet beschermd 

Vissen Paganelgrondel 2 Niet beschermd 

Vissen Parelvis 2 Niet beschermd 

Vissen Pitvis 2 Niet beschermd 

Vissen Rasterpitvis 2 Niet beschermd 

Vissen Reuzenhaai 2 Niet beschermd 

Vissen Rivierdonderpad 2 Niet beschermd 

Vissen Rode zeebrasem 2 Niet beschermd 

Vissen Schorpioengrondel 2 Niet beschermd 

Vissen Schurftvis 2 Niet beschermd 

Vissen Sidderrog 2 Niet beschermd 

Vissen Slakdolf 2 Niet beschermd 

Vissen Slijmprik 2 Niet beschermd 

Vissen Slijmvis 2 Niet beschermd 

Vissen Snipvis 2 Niet beschermd 

Vissen Spaanse makreel 2 Niet beschermd 

Vissen Spaanse zeebrasem 2 Niet beschermd 



 

 

Soortgroep Soort Ffw tabel Wnb 

Vissen Sterrog 2 Niet beschermd 

Vissen Trekkervis 2 Niet beschermd 

Vissen Trompetterzeenaald 2 Niet beschermd 

Vissen Vierdradige meun 2 Niet beschermd 

Vissen Vorskwab 2 Niet beschermd 

Vissen Zee-engel 2 Niet beschermd 

Vissen Zeepaardje 2 Niet beschermd 

Vissen Zeestekelbaars 2 Niet beschermd 

Vissen Zuignapvis 2 Niet beschermd 

Vissen Zwaardvis 2 Niet beschermd 

Vissen Zwarte grondel 2 Niet beschermd 

Vissen Zwarte haai 2 Niet beschermd 

Vissen Zwarte vis 2 Niet beschermd 

Vissen Zwartooglipvis 2 Niet beschermd 

Vissen Bittervoorn 3 Niet beschermd 

Vlinders Vals heideblauwtje 2 Niet beschermd 

Vlinders Dwergblauwtje 3 Niet beschermd 

Vlinders Dwergdikkopje 3 Niet beschermd 

Vlinders Groot geaderd witje 3 Niet beschermd 

Vlinders Grote ijsvogelvlinder 3 Niet beschermd 

Vlinders Heideblauwtje 3 Niet beschermd 

Vlinders Kalkgraslanddikkopje 3 Niet beschermd 

Vlinders Keizersmantel 3 Niet beschermd 

Vlinders Klaverblauwtje 3 Niet beschermd 

Vlinders Purperstreepparelmoervlinder 3 Niet beschermd 

Vlinders Rode vuurvlinder 3 Niet beschermd 

Vlinders Rouwmantel 3 Niet beschermd 

Vlinders Tweekleurig hooibeestje 3 Niet beschermd 

Vlinders Zilvervlek 3 Niet beschermd 

Weekdieren Wijngaardslak 1 Niet beschermd 

Zeezoogdieren Klapmuts 2 Niet beschermd 

Zeezoogdieren Ringelrob 2 Niet beschermd 

Zeezoogdieren Zadelrob 2 Niet beschermd 

Zoogdieren Mol 1 Niet beschermd 

    

Haften Oeveraas Niet beschermd 3.5.1 

Planten Geel schorpioenmos Niet beschermd 3.5.5 

Planten Kleine vlotvaren Niet beschermd 3.5.5 

Planten Liggende raket Niet beschermd 3.5.5 

Planten Tonghaarmuts Niet beschermd 3.5.5 



 

 

Soortgroep Soort Ffw tabel Wnb 

Planten Waternoot Niet beschermd 3.5.5 

Planten Akkerboterbloem Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Akkerdoornzaad Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Akkerogentroost Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Beklierde ogentroost Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Berggamander Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Blauw guichelheil Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Bosboterbloem Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Bosdravik Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Brave hendrik Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Brede wolfsmelk Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Breed wollegras Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Dreps Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Echte gamander Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Geplooide vrouwenmantel Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Getande veldsla Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Gevlekt zonneroosje Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Glad biggenkruid Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Gladde zegge Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Groot spiegelklokje Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Grote bosaardbei Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Grote leeuwenklauw Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Kalkboterbloem Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Kalketrip Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Kartuizeranjer Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Karwijselie Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Kleine ereprijs Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Kleine Schorseneer Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Kleine wolfsmelk Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Knollathyrus Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Knolspirea Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Korensla Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Kranskarwij Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Kruiptijm Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Liggende ereprijs Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Moerasgamander Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Naakte lathyrus Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Naaldenkervel Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Roggelelie Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Rood peperboompje Niet beschermd 3.10.1.c 



 

 

Soortgroep Soort Ffw tabel Wnb 

Planten Rozenkransje Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Ruw parelzaad Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Scherpkruid Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Schubzegge Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Smalle raai Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Spits havikskruid Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Steenbraam Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Stijve wolfsmelk Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Stofzaad Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Tengere distel Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Tengere veldmuur Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Trosgamander Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Veenbloembies Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Vroege ereprijs Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Wilde averuit Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Wilde ridderspoor Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Wilde weit Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Wolfskers Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Zandwolfsmelk Niet beschermd 3.10.1.c 

Planten Zweedse kornoelje Niet beschermd 3.10.1.c 

Libellen Mercuurwaterjuffer Niet beschermd 3.5.1 

Libellen Beekrombout Niet beschermd 3.10.1.a 

Libellen Bosbeekjuffer Niet beschermd 3.10.1.a 

Libellen Donkere waterjuffer Niet beschermd 3.10.1.a 

Libellen Gevlekte glanslibel Niet beschermd 3.10.1.a 

Libellen Gewone bronlibel Niet beschermd 3.10.1.a 

Libellen Hoogveenglanslibel Niet beschermd 3.10.1.a 

Libellen Kempense heidelibel Niet beschermd 3.10.1.a 

Libellen Speerwaterjuffer Niet beschermd 3.10.1.a 

Vissen Kwabaal Niet beschermd 3.10.1.a 

Vlinders Apollovlinder Niet beschermd 3.5.1 

Vlinders Boszandoog Niet beschermd 3.5.1 

Vlinders Teunisbloempijlstaart Niet beschermd 3.5.1 

Vlinders Aardbeivlinder Niet beschermd 3.10.1.a 

Vlinders Bruine eikepage Niet beschermd 3.10.1.a 

Vlinders Duinparelmoervlinder Niet beschermd 3.10.1.a 

Vlinders Gentiaanblauwtje Niet beschermd 3.10.1.a 

Vlinders Grote parelmoervlinder Niet beschermd 3.10.1.a 

Vlinders Grote vos Niet beschermd 3.10.1.a 

Vlinders Grote weerschijnvlinder Niet beschermd 3.10.1.a 



 

 

Soortgroep Soort Ffw tabel Wnb 

Vlinders Kleine heivlinder Niet beschermd 3.10.1.a 

Vlinders Kleine ijsvogelvlinder Niet beschermd 3.10.1.a 

Vlinders Kommavlinder Niet beschermd 3.10.1.a 

Vlinders Sleedoornpage Niet beschermd 3.10.1.a 

Vlinders Spiegeldikkopje Niet beschermd 3.10.1.a 

Vlinders Veenbesblauwtje Niet beschermd 3.10.1.a 

Vlinders Zilveren maan Niet beschermd 3.10.1.a 

Zoogdieren Wolf Niet beschermd 3.5.1 

Zoogdieren Molmuis Niet beschermd 3.10.1.a 

    

Amfibieën Bastaardkikker 1 3.10.1.a 

Amfibieën Bruine kikker 1 3.10.1.a 

Amfibieën Gewone pad 1 3.10.1.a 

Amfibieën Kleine watersalamander 1 3.10.1.a 

Amfibieën Meerkikker 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Aardmuis 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Bosmuis 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Bunzing 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Dwergmuis 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Dwergspitsmuis 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Egel 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Gewone bosspitsmuis 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Haas 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Hermelijn 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Huisspitsmuis 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Konijn 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Ondergrondse woelmuis 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Ree 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Rosse woelmuis 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Tweekleurige bosspitsmuis 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Veldmuis 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Vos 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Wezel 1 3.10.1.a 

Zoogdieren Woelrat 1 3.10.1.a 

 



 

 32/32  

 

 
 

Kenmerk R008-1240965MFO-V01-kmi-NL 

  

Bijlage 2 Soortgerichte onderzoeken Dura 
Vermeer te Haaften 



Soortgerichte onderzoeken Dura 
Vermeer te Haaften 

 

 

 

 
7 augustus 2018 

 





 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

 

 

  

Soortgerichte onderzoeken Dura 
Vermeer te Haaften 

 

Onderzoek naar het voorkomen van vogels en vleermuizen 

 





 
 
 
 

Kenmerk R006-1240965JNA-V02-NL 

  
 

Soortgerichte onderzoeken Dura Vermeer te Haaften 

 

5\23 

 

  

Verantwoording 
  
  
Titel Soortgerichte onderzoeken Dura Vermeer te Haaften 
Opdrachtgever Dura Vermeer Materiaalservice BV 
Projectleider Paul Lammers 
Auteur(s) Jeroen Nagtegaal 
Tweede lezer Jacinta Hack  
Projectnummer 1240965 
Aantal pagina's 23 (exclusief bijlagen) 
Datum 7 augustus 2018 
Handtekening Ontbreekt in verband met digitale verwerking.  

Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven. 
   

 

Colofon 
 
 
Tauw bv 
BU Meten, Inspectie & Advies 
Australiëlaan 5 
Postbus 3015 
3502 GA Utrecht 
Telefoon +31 30 28 24 82 4 
  

 
Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd 
met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. 
De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw 
hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: 
 
- NEN-EN-ISO 9001 
 



 
 
 
 

Kenmerk R006-1240965JNA-kmi-V02-NL 

  
 

Soortgerichte onderzoeken Dura Vermeer te Haaften 6\23 

 



 
 
 
 

Kenmerk R006-1240965JNA-kmi-NL 

  
 

Soortgerichte onderzoeken Dura Vermeer te Haaften 

 

7\23 

 

 

Inhoud 
 

Verantwoording en colofon .......................................................................................................... 5 

1 Inleiding .......................................................................................................................... 9 
1.1 Aanleiding ........................................................................................................................ 9 
1.2 Huidige situatie en beoogde werkzaamheden ................................................................ 9 
1.3 Wet natuurbescherming ................................................................................................ 10 

2 Onderzoeksmethoden ................................................................................................. 11 
2.1 Te verwachten soorten en doel onderzoek ................................................................... 11 
2.1.1 Vleermuizen .................................................................................................................. 11 
2.1.2 Vogel met een jaarrond beschermde nestlocatie .......................................................... 11 
2.2 Methoden veldonderzoek .............................................................................................. 11 
2.2.1 Vleermuizen .................................................................................................................. 11 
2.2.2 Vogels met een jaarrond beschermde nestlocatie ........................................................ 12 

3 Resultaten .................................................................................................................... 15 
3.1 Vleermuizen .................................................................................................................. 15 
3.2 Vogels met een jaarrond beschermde nestlocatie ........................................................ 16 

4 Effectbeschrijving ....................................................................................................... 20 
4.1 Vleermuizen .................................................................................................................. 20 
4.2 Vogels met een jaarrond beschermde nestlocatie ........................................................ 20 

5 Conclusies en vervolgstappen .................................................................................. 22 
5.1 Conclusies ..................................................................................................................... 22 

6 Literatuur ...................................................................................................................... 23 
 
  





 

  
 
 
 

Kenmerk R006-1240965JNA-kmi-V02-NL 

  
 

Soortgerichte onderzoeken Dura Vermeer te Haaften 

 

9\23 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In opdracht van Dura Vermeer heeft Tauw soortgericht onderzoek uitgevoerd naar vogels met 
een jaarrond beschermde nestlocatie en vleermuizen op de uitbreidingslocatie van Dura Vermeer 
in Haaften. Dura Vermeer is van plan om hun bedrijfspanden uit te breiden op de naastgelegen 
percelen aan de Margrietstraat 9 in Haaften. Voor deze ontwikkeling is het noodzakelijk de 
aanwezige panden te slopen.  
 
In een eerder stadium is een natuurtoets uitgevoerd ten behoeve van het voornemen (Tauw, 
2016). Op basis van deze natuurtoets konden negatieve effecten op vleermuizen en vogels met 
een jaarrond beschermde nestlocatie niet op voorhand worden uitgesloten. Middels het uitvoeren 
van aanvullend soortgericht onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze het plangebied 
gebruikt wordt door beschermde soorten. De resultaten van het noodzakelijke nader onderzoek 
worden in dit rapport behandeld.  
 
De kans bestaat dat als gevolg van werkzaamheden (onderdelen van het leefgebied van) 
vleermuizen en vogels met een jaarrond beschermde nestlocatie worden verstoord of verdwijnen. 
Wanneer dit daadwerkelijk het geval is, dienen mitigerende maatregelen te worden getroffen om 
de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te garanderen. Deze 
maatregelen kunnen samen met een ontheffingsaanvraag worden voorgelegd aan het bevoegd 
gezag. 
 
Dit rapport geeft een beschrijving van het plangebied en de beoogde ontwikkeling, uitleg over de 
gebruikte onderzoeksmethodieken, de resultaten, effectbeschrijving en de conclusies van het 
onderzoek. In de conclusie wordt antwoord gegeven op de vraag of (en eventueel welke) 
vervolgstappen noodzakelijk zijn. 
  
 
1.2 Huidige situatie en beoogde werkzaamheden 
Het plangebied is gelegen ten noorden van de het dorp Haaften. Figuur 1.1 geeft de ligging van 
het plangebied weer. Binnen het plangebied bevinden zich vier woningen en verschillende 
schuren en bijgebouwen. De terreinen zijn grotendeels verhard, maar met name rondom de 
woningen is ook enig (opgaand) groen aanwezig. Voor een uitgebreide situatie beschrijving, 
inclusief foto’s wordt verwezen naar paragraaf uit het 1.2.1 uit de natuurtoets (Tauw, 2016).  
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Verschillende bedrijfswoningen en -gebouwen op de aan te kopen percelen worden gesloopt. Dit 
betreffen alle woningen en schuren, behalve de middelste schuur in het westelijke deel. De sloop 
van de schuren en woningen in het westelijk deel van het plangebied is beoogd voor het najaar 
van 2017. De sloop van de schuren en woningen in het oostelijke deel vindt naar verwachting 
begin 2018 plaats. Een smalle greppel in het zuiden van het oostelijk deel wordt 
hoogstwaarschijnlijk samen met deze werkzaamheden gedempt. Er wordt niet gewerkt in de 
watergang aangrenzend aan de Marijkeweg.  
 

 
Figuur 1.1 De ligging van het plangebied 

 
1.3 Wet natuurbescherming 
De Wet natuurbescherming (onderdeel soortbescherming) gaat uit van het voorzorgsbeginsel en 
stelt dat een overtreding van verbodsbepalingen met zekerheid moet kunnen worden uitgesloten. 
Uitsluitsel is alleen mogelijk op basis van voldoende en actuele gegevens. Wanneer negatieve 
effecten op soorten mogelijk zijn, en wanneer op basis van het oriënterend veldbezoek of actuele 
verspreidingsgegevens niet met zekerheid vast te stellen is of een soort aanwezig is, is nader 
onderzoek naar de aanwezigheid van deze soorten noodzakelijk. Ook bij het aanvragen van een 
eventuele ontheffing dient de aanwezigheid van de betreffende soort aangetoond te worden. 
Hierbij geldt een ‘omgekeerde bewijslast’ waarbij de initiatiefnemer verantwoordelijkheid draagt.   
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2 Onderzoeksmethoden 

2.1 Te verwachten soorten en doel onderzoek 
Het doel van het soortgericht onderzoek is om aan te tonen of en hoe het plangebied van belang 
is voor vleermuizen en/of vogels met een jaarrond beschermde nestlocatie. Indien het plangebied 
een belangrijke functie vervult voor één of meerdere beschermde soort(groep)en dan wordt een 
afweging gemaakt of de beoogde ontwikkelingen de staat van instandhouding van de soort(en) 
beïnvloedt. De Wet natuurbescherming beschermt niet alleen de instandhouding van soorten, 
maar ook individuen. Wanneer een ontwikkeling de instandhouding niet schaadt, maar één of 
enkele individuen wel, dienen mitigerende maatregelen te worden getroffen. De benodigde 
mitigerende maatregelen dienen te worden opgenomen in een (nader uit te werken) mitigatieplan. 
In de volgende paragrafen wordt nader toegelicht welke specifieke soorten worden verwacht. 
 
2.1.1 Vleermuizen 
Binnen het plangebied zijn verschillende gebouwen aanwezig welke geschikt kunnen zijn als 
verblijfplaats voor onder andere gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger 
en ruige dwergvleermuis. Vanwege het ontbreken van grote groenstructuren zoals bomenrijen en 
de hoge mate van bebouwing worden essentiële vliegroutes of essentieel foerageergebied niet 
verwacht.  
 
2.1.2 Vogel met een jaarrond beschermde nestlocatie 
Binnen het plangebied is de aanwezigheid van huismus, gierzwaluw, steenuil, kerkuil en 
boombroedende (roof)vogels niet op voorhand uit te sluiten. De reden dat huismussen en 
gierzwaluwen in het plangebied kunnen voorkomen, is de aanwezigheid van verschillende 
gebouwen met geschikte daken. Voor steenuil en kerkuil geldt dat enkele van de gebouwen 
geschikt zijn als nestplaats, daarnaast is een nestkast voor steenuil aanwezig in het plangebied.  
 
2.2 Methoden veldonderzoek 
 
2.2.1 Vleermuizen 
Het vleermuizenonderzoek is, conform het vleermuizenprotocol 2013 van het Netwerk Groene 
Bureaus (NGB, 2013), uitgevoerd met behulp van een batdetector (type: Petterson D240X). Een 
batdetector is een apparaat dat ultrasone geluiden, die een vleermuis maakt, omzet in voor de 
mens hoorbare tikkende geluiden. Aan de hand van het ritme van het geluid en de frequentie 
waarop de vleermuis het beste wordt gehoord, de zogenaamde “piekfrequentie”, kan in veel 
gevallen worden bepaald om welke vleermuissoort het gaat. Voor het determineren van soorten 
wordt gebruik gemaakt van opnameapparatuur en het programma Batsounds. 
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De veldbezoeken zijn uitgevoerd door drie ervaren ecologen. Dit is noodzakelijk omwille van 
veiligheid en kwaliteit. Om de verblijfplaatsen in kaart te brengen, is lopend met de batdetector 
(en verrekijker) het plangebied doorzocht.  
 
In totaal zijn vier veldbezoeken uitgevoerd in de periode september 2016 tot en met juli 2017. 
Meerdere bezoeken zijn nodig, omdat vleermuizen gebruik maken van een netwerk van 
verblijfplaatsen en foerageergebieden die in verschillende perioden in het jaar worden gebruikt. 
Door de bezoeken te spreiden wordt een beter beeld verkregen van de aanwezigheid van 
vleermuizen in het plangebied en hiermee van de betekenis van het plangebied voor 
vleermuizen.  
 
In tabel 2.1 zijn de data en weersomstandigheden van elk veldbezoek weergegeven. Het aantal 
bezoeken, tijdstippen en perioden zijn zoveel als mogelijk gebaseerd op het vleermuizenprotocol 
2013 (Netwerk Groene Bureaus, 2013). Het veldwerk is sterk weersafhankelijk en is alleen bij 
(redelijk) gunstige weersomstandigheden uitgevoerd. Dit houdt voor vleermuizen in dat er geen of 
weinig neerslag is en niet teveel wind waait.  
 
2.2.2 Vogels met een jaarrond beschermde nestlocatie 
Voor het onderzoek naar vogels met een jaarrond beschermde nestlocatie zijn methoden gebruikt 
die zijn afgestemd op de te onderzoeken soorten. Er is onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen 
van huismus, gierzwaluw, steenuil en kerkuil. De gehanteerde methode worden per soort 
toegelicht. 
 
Huismus 
Het onderzoek naar huismussen is op basis van het kennisdocument Huismus (BIJ12, 2017a). 
Jaarrond beschermde nesten van huismussen zijn onderzocht met behulp van een verrekijker en 
op basis van geluid en gedrag. Tijdens de veldbezoeken is tevens gelet op de zichtbare 
aanwezigheid van nesten en nestmateriaal. Het onderzoek richtte zich op het vaststellen van 
nestlocaties. 
 
Gierzwaluw 
Het onderzoek naar gierzwaluwen is uitgevoerd volgens het kennisdocument Huismus (BIJ12, 
2017b). Jaarrond beschermde nesten van gierzwaluwen zijn onderzocht met behulp van een 
verrekijker en op basis van geluid en gedrag. Het onderzoek richtte zich op het vaststellen van 
nestlocaties (onder dakpannen). 
 
In totaal zijn er drie veldbezoeken uitgevoerd in mei – juli 2017. Inventarisatie is uitgevoerd in de 
uren voor zonsondergang. Nestentelling levert de beste resultaten op maar kost veel tijd (15-30 
minuten posten per strategisch gekozen plek, van waaruit verschillende potentiële nestlocaties 
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overzien kunnen worden). Er is alleen geteld bij goede weersomstandigheden (droog, weinig 
wind). In tabel 2.1 zijn de data en weersomstandigheden van elk veldbezoek weergegeven. 
 
Steenuil 
 
Het onderzoek naar steenuil is uitgevoerd op basis van het kennisdocument Huismus (BIJ12, 
2017c). In de periode maart tot en met half juli 2017 is tijdens vier avondbezoeken aandacht 
besteed aan de aanwezigheid van steenuil. Tijdens de bezoeken is, indien nodig, de baltsroep 
van steenuilen afgespeeld om een reactie uit te lokken. Tevens is tijdens een bezoek overdag 
gericht gezocht naar sporen die kunnen duiden op de aanwezigheid. Het gaat hierbij op 
poepsporen, braakballen, ruiveren en geschikte nestlocaties. 
 
Kerkuil 
Het onderzoek naar kerkuil uitgevoerd volgens het kennisdocument Kerkuil (BIJ12, 2017d). 
Volgens het kennisdocument van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) is de 
meest optimale periode om de aanwezigheid aan te tonen van begin februari tot en met half 
oktober. Gedurende de onderzoeksperiode zijn drie veldbezoeken noodzakelijk, deze 
veldbezoeken vinden plaats tijdens goede weersomstandigheden. De beste momenten om te 
inventariseren zijn ’s avonds en ’s nachts. Daarnaast moet bij ook (bij voorkeur overdag) gezocht 
worden sporen die de aanwezigheid van een nestplek aannemelijk maken, zoals braakballen of 
krijtstrepen.  
 
Boombroedende (roof)vogels 
In een deel van het plangebied staan bomen waarin vogels met een jaarrond beschermde 
nestlocatie tot broeden kunnen komen. Deze bomen zijn in een periode zonder blad aan de 
bomen gecontroleerd op de aanwezigheid van nesten welke potentieel geschikt zijn.  
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Tabel 2.1 Data en weersomstandigheden van de uitgevoerde veldbezoeken 
 
Datum 
veldbezoek 
 

Tijdstip Focus Weersomstandigheden 

16 september 

2016 

22:15 – 00:30 Vleermuizen 17 graden, licht bewolkt, ZO 1 

4 oktober 2016 19:15 - 21:15 Vleermuizen 13 graden, onbewolkt NO 1 

14 februari 2017 Overdag Steenuil, kerkuil, boombroedende 

(roof)vogels 

9 graden, onbewolkt, ZO 3 

10 maart 2017 Late middag en 

avond 

Steenuil, kerkuil 8 graden, onbewolkt, Z 2 

6 april 2017 Late middag en 

avond 

Steenuil, kerkuil, huismus 12 graden, onbewolkt, NW 2 

30 mei 2017 20:15-23:45 Vleermuizen, gierzwaluw, steenuil, 

kerkuil, huismus 

15 graden, licht bewolkt, ZW 3 

20 juni 2017 Avond Gierzwaluw, huismus 17 graden, licht bewolkt, NO 2 

4 juli 2017  Avond en 

schemering 

Gierzwaluw, huismus 19 graden, half bewolkt, NO 1 

12 juli 2017 03:15-05:30 Vleermuizen, steenuil  8 graden, onbewolkt, W 1 

28 juli 2017  Middag Huismus 18 graden, bewolkt, af en toe 

lichte regen, ZW 3 
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van het veldwerk waarna eventuele 
effecten worden beschreven gebaseerd op de resultaten. 
 
3.1 Vleermuizen 
Tijdens de verschillende veldbezoeken zijn waarnemingen gedaan van gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis, watervleermuis en laatvlieger. Dit betrof voor grotendeels foeragerende 
exemplaren. Er zijn geen waarnemingen gedaan van vleermuizen op vliegroutes. De aantallen 
foeragerende vleermuizen waren beperkt tot slechts een of enkele exemplaren. De foeragerende 
vleermuizen zijn verspreid over het plangebied waargenomen, hierbij zijn geen ‘hotspots’ 
waargenomen. Alleen gewone en ruige dwergvleermuis zijn tijdens meerdere bezoeken 
waargenomen. De vastgestelde verblijfplaatsen zijn weergegevens in figuur 3.2. In tabel 3.1 
staan details over de aantallen, functie en soorten.  
 
Met betrekking tot de kraamverblijfplaats zijn er geen aanwijzingen dat het plangebied een functie 
heeft als foerageergebied of vliegroute. Daarvoor zijn de waargenomen aantallen te gering. 
 
Paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis worden in milde winter 
ook wel als winterverblijfplaats gebruikt.  
 
Tabel 3.2 De relevantie details van de vastgestelde verblijfplaatsen 

 
Verblijfplaats Soort Functie Bijzonderheden   

1 Gewone 

dwergvleermuis 

Zomer- en 

paarverblijfplaats 

Buiten plangebied   

2 Ruige 

Dwergvleermuis 

Paarverblijfplaats Twee exemplaren   

3 Gewone 

dwergvleermuis 

Kraamverblijfplaats Minimaal 30 exemplaren achter de gevelplaten, 

buiten plangebied. 

  

4 Gewone 

dwergvleermuis 

Paarverblijfplaats Twee exemplaren   



 
 
 
 

Kenmerk R006-1240965JNA-V02-kmi-NL 

  
 

Soortgerichte onderzoeken Dura Vermeer te Haaften 16\23 

 

 
Figuur 3.2 De waarnemingen van verblijfplaatsen van vleermuizen in en om het plangebied.  

 
3.2 Vogels met een jaarrond beschermde nestlocatie 
Voor het onderzoek naar vogels met een jaarrond beschermde nestlocaties zijn meerdere 
bezoeken aan het plangebied gebracht. Voor een overzicht van de data wordt verwezen naar 
tabel 2.1. Per onderzochte soort zullen de bevindingen worden beschreven in de volgende 
alinea’s.  
 
Huismus 
In figuur 3.4 zijn de vastgestelde nestlocaties weergegeven. Totaal zijn tijdens het onderzoek acht 
nesten vastgesteld. Ter plaatste van nummer 1 zitten vijf nesten in de overkapping (zie figuur 3.3). 
net buiten het plangebied, zitten in het hoofdgebouw drie nestlocaties (nummer 2). Daarnaast zijn 
losse waarnemingen gedaan van (foeragerende) huismussen nabij meerdere woningen buiten het 
plangebied. 
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Figuur 3.3 Enkele van de aangetroffen nesten van huismus in de overkappring (nummer 1) 

 

 
Figuur 3.4 De waarnemingen van huismus in en om het plangebied. 
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Gierzwaluw 
Tijdens de verschillende locatiebezoeken zijn geen gierzwaluwen waargenomen die enige 
binding met het plangebied vertoonden. Wel zijn tijdens de veldbezoeken meermaals (hoog) 
overvliegende gierzwaluwen waargenomen. Op basis van het uitgevoerde veldonderzoek worden 
nestlocaties van gierzwaluw binnen het plangebied uitgesloten. 
 
Steenuil 
Tijdens de veldbezoeken zijn meerdere waarnemingen gedaan van zowel jonge als volwassen 
steenuilen. Vastgesteld is dat de aanwezige nestkast bezet is. Verspreid over het plangebied en 
de directe omgeving zijn meerdere locaties met poepsporen en braakballen, deze locaties 
worden met regelmaat gebruikt om vanuit te jagen of te rusten. In figuur 3.5 is de nestlocatie 
weergegeven, daarnaast zijn de locaties waar poepsporen en braakballen zijn aangetroffen ook 
weergegeven op figuur 3.5. Deze waarnemingen geven een indicatie van de foerageerafstand 
binnen het territorium. 
 

 
Figuur 3.5 De waarnemingen van steenuil in en om het plangebied. 
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Kerkuil 
Gedurende de veldbezoeken zijn de schuren nader geïnspecteerd. Hierbij zijn geen geschikte 
verblijfplaatsen aangetroffen. Aanvullend is, in combinatie, tijdens het onderzoek naar 
vleermuizen en steenuil aandacht besteed aan de aanwezigheid van kerkuil. Er zijn tijdens het 
onderzoek geen waarnemingen gedaan, waardoor de aanwezigheid van een verblijfplaats van de 
kerkuil is uitgesloten.  
 
Boombroedende (roof)vogels 
Tijdens een van de bezoeken in de winterperiode zijn alle aanwezige bomen uitgebreid 
onderzocht op de aanwezigheid van nesten welke geschikt kunnen zijn voor vogels met een 
jaarrond beschermde nestlocatie. Tijdens het onderzoek zijn geen geschikte nesten aangetroffen, 
tijdens de aanvullende veldbezoeken voor eerder beschreven soorten zijn evenmin 
waarnemingen gedaan die duiden op een broedgeval in het plangebied. Eenmalig zijn wel twee 
roepende (jonge) ransuilen gehoord, wat een broedgeval in de ruime omgeving van het 
plangebied waarschijnlijk maakt. De jongen uilen zijn op grote afstand van het plangebied 
waargenomen, waardoor de ontwikkeling valt buiten de invloedssfeer van een eventuele 
nestlocatie van ransuilen.  
 
Algemene broedvogels 
Tijdens de verschillende bezoeken aan het plangebied is ook aandacht geweest voor algemene 
broedvogels. In de overkapping op locatie 1 (figuur 3.4) wordt door Turkse torel gebroed. Doordat 
Turkse torels jaarrond broeden, dient hier aandacht voor te zijn tijdens de uitvoeringsfase. Zelfs 
bij winterse omstandigheden kan er gebroed worden, het heeft daarom de aanbeveling om de 
nestlocatie tijdig voor aanvang van de werkzaamheden ongeschikt te maken. 
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4 Effectbeschrijving 

4.1 Vleermuizen 
 
Vliegroutes en foerageergebieden 
Tijdens de veldbezoeken zijn geen waarnemingen gedaan van grote aantallen foeragerende 
vleermuizen of vleermuizen op vliegroute. De vleermuizen uit de kraamkolonie maken niet of 
nauwelijks gebruik van het plangebied om te foerageren. De aantasting van functioneel 
foerageergebied zal zodoende minimaal zijn. Daarnaast is het plangebied bijna volledige verhard 
en daarmee vrijwel ongeschikt als foerageergebied. 
 
Door de afwezigheid van essentieel foerageergebied of vliegroutes van vleermuizen is er geen 
sprake van een negatief effect op vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen. Het treffen 
van mitigerende maatregelen en het aanvragen van een ontheffing is dan ook niet nodig. 
 
Verblijfplaatsen 
Tijdens het veldonderzoek zijn meerdere verblijfplaatsen van gewone en ruige dwergvleermuizen 
vastgesteld. Twee van deze verblijfplaatsen liggen binnen het plangebied.  
 
Het betreft een paarverblijfplaats van twee gewone dwergvleermuizen en een paarverblijfplaats 
van twee ruige dwergvleermuizen. Paarverblijfplaatsen van ruige en gewone dwergvleermuizen 
worden in milde winters ook wel als winterverblijfplaats gebruikt. Bij het slopen van de aanwezige 
panden zullen deze verblijfplaatsen verloren gaan en is er sprake van aantasting van vaste 
verblijfplaatsen. Het treffen van mitigerende maatregelen en het aanvragen van een ontheffing 
van de Wet natuurbescherming is dan wel nodig voor vleermuizen. In het kader van de 
mitigerende maatregelen zijn (tijdelijke) verblijfplaatsen al gerealiseerd in het voorjaar van 2017. 
 
Negatieve effecten op de verblijfplaatsen in de directe omgeving van het plangebied zijn 
uitgesloten. Dit gezien de afstand en de reguliere aanwezigheid van licht, geluid en trillingen. Bij 
de voorgenomen werkzaamheden zal er geen wezenlijke toename zijn van licht, geluid of 
trillingen nabij de verblijfplaatsen. 
 
4.2 Vogels met een jaarrond beschermde nestlocatie 
Tijdens de veldbezoeken zijn binnen het plangebied meerdere nestlocaties aangetroffen zijn van 
vogels met een jaarrond beschermde nestlocatie. Het gaat hierbij om vijf nestlocaties van 
huismus en een nestlocatie van steenuil.  
 
 



 

  
 
 
 

Kenmerk R006-1240965JNA-kmi-V02-NL 

  
 

Soortgerichte onderzoeken Dura Vermeer te Haaften 

 

21\23 

Bij het slopen van de bebouwing en het gewijzigde terreingebruik zullen de verblijfplaatsen 
ongeschikt worden of zelf verdwijnen. Hierdoor is sprake van aantasting van vaste rust en 
verblijfplaatsen van vogels met een jaarrond beschermde nestlocatie. Het treffen van mitigerende 
maatregelen en het aanvragen van een ontheffing van de Wet natuurbescherming is dan wel 
nodig voor huismus en steenuil. 
 
Van andere soorten met een jaarrond beschermde nestlocatie zijn geen verblijfplaatsen 
vastgesteld. Negatieve effecten op kerkuil, gierzwaluw en in bomen broedende roofvogels zijn 
uitgesloten. 
 
Het treffen van mitigerende maatregelen en het aanvragen van een ontheffing van de Wet 
natuurbescherming is door de aanwezigheid van nestlocaties van huismus en steenuil wel 
noodzakelijk.  
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5 Conclusies en vervolgstappen 

5.1 Conclusies 
In opdracht van Dura Vermeer heeft Tauw soortgericht onderzoek uitgevoerd naar vogels met 
een jaarrond beschermde nestlocatie en vleermuizen op de uitbreidingslocatie van Dura Vermeer 
in Haaften. Het onderzoek is gericht op het vasstellen van de functie van het plangebied voor 
deze soorten.  
 
Dura Vermeer is van plan om hun bedrijfspanden uit te breiden op de naastgelegen percelen aan 
de Margrietstraat 9 in Haaften. Verschillende bedrijfswoningen en -gebouwen op de aan te kopen 
percelen worden gesloopt. De sloop van de schuren en woningen in het westelijk deel van het 
plangebied is beoogd voor het najaar van 2017. De sloop van de schuren en woningen in het 
oostelijke deel vindt naar verwachting in 2018 of 2019 plaats. Een smalle greppel in het zuiden 
van het oostelijk deel wordt hoogstwaarschijnlijk samen met deze werkzaamheden gedempt. Er 
wordt niet gewerkt in de watergang aangrenzend aan de Marijkeweg. 
 
Gedurende de onderzoeken zijn meerdere verblijfplaatsen vastgesteld van beschermde soorten. 
Het betreft vijf nestlocaties van huismus, een paar- en winterverblijfplaats voor twee gewone 
dwergvleermuizen, een paar- en winterverblijfplaats voor twee ruige dwergvleermuizen en een 
nestlocatie van steenuil. Deze verblijfplaatsen zullen als gevolg van de voorgenomen 
sloopwerkzaamheden verdwijnen of ongeschikt worden. Hierdoor is het noodzakelijk om over te 
gaan tot het nemen van mitigerende maatregelen en het aanvragen van een ontheffing van de 
Wet natuurbescherming. 
 
Als laatste dient rekening gehouden te worden met algemene broedvogels in en in de nabijheid 
van het plangebied. Het verdient derhalve de aanbeveling om de werkzaamheden uit te voeren 
buiten het vogelbroedseizoen (globaal van maart tot augustus). Sommige soorten kennen een 
zeer lange broedperiode, in het plangebied broedt een Turkse tortel, deze soort kan jaarrond tot 
broeden komen. De Wnb hanteert geen standaardperiode en ook vogels die buiten de genoemde 
periode broeden zijn beschermd. De werkzaamheden kunnen eventueel wel in het broedseizoen 
worden uitgevoerd na de uitvoering van een broedvogelcheck door een ter zake kundige. 
 
Geldigheid 
Afhankelijk van de tijd tussen dit onderliggende onderzoek en de uitvoering van werkzaamheden, 
kan een actualiserend of aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn naar de aanwezigheid van 
beschermde planten- en diersoorten. Met name bij het in onbruik raken van grond en/of 
bebouwing is de kans op (nieuw)vestiging van beschermde soorten aanwezig. De conclusies van 
dit onderzoek zijn daarom hooguit drie jaar geldig  
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Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Dura 
Vermeer, hierna te noemen de aanvrager, van 27 september 2018 om een ontheffing op grond 
van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb. 
 
De opbouw van deze beslissing is als volgt: 
- Allereerst worden de ingediende aanvraag en het procesverloop toegelicht; 
- Daarna volgt het besluit met inbegrip van de voorschriften; 
- Onder het kopje ‘beoordeling’ wordt de onderbouwing van het besluit gegeven; 
- De beslissing wordt afgesloten met enkele algemene bepalingen en een toelichting op het 

verdere procesverloop (‘overige verplichtingen’ en ‘zienswijzen’). 
 
AANVRAAG EN PROCESVERLOOP 
 
Op 27 september 2018 ontvingen wij een aanvraag van Dura Vermeer voor een ontheffing voor 
de uitbreiding van het terrein van Dura Vermeer. De ontheffing wordt aangevraagd in het kader 
van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.1 lid 2 en lid 4 voor het storen en het 
vernielen of wegnemen van nesten van de huismus en steenuil en artikel 3.5 lid 2 en lid 4 voor 
het opzettelijk verstoren en vernielen of beschadigen van voortplantings- of rustplaatsen van de 
ruige dwergveermuis. 
 
De ontheffing wordt aangevraagd in het kader van het in de wet genoemde belang van de 
volksgezondheid of openbare veiligheid (vogels en HR-soorten) of andere dwingende redenen 
van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 
inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 
 
De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing. 
 
Er is voor het aangevraagde project niet eerder een ontheffing verleend en er wordt geen 
gebruik gemaakt van een gedragscode. 
 
Op 11 maart 2019 ben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij per 
brief van 16 januari 2019 hebben verzocht. 
 
Het plangebied ligt op een afstand van ongeveer 2,8 kilometer tot het Natura 2000-gebied 
‘Rijntakken’. Er is aangegeven dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn. De 
initiatiefnemer vraagt daarom geen vergunning aan. 
 
Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze 
termijn geen zienswijzen ontvangen. 
 
Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. 
 

BESLUIT 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
 
HEBBEN BESLOTEN 
 
gelet op de artikelen 3.3 lid 1, lid 4 en lid 5 (Vogelrichtlijnsoorten) en 3.8 lid 1 en lid 5 
(Habitatrichtlijnsoorten) van de Wet natuurbescherming. 
 
ONTHEFFING TE VERLENEN 
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aan Dura Vermeer, Margrietstraat 9, 4175 GA, Haaften; 
 
voor de soorten, verbodsbepalingen en wettelijke belangen zoals weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1 Soorten, verboden en belangen 

Belang: 
A. (Vogelrichtlijn) Artikel 3.3 lid 4b onder 1 in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid 
B. (Habitatrichtlijn/Bonn/Bern) Artikel 3.8 lid 5b onder 3 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid, 
de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van 
redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 
 

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende 
voorschriften verbonden: 
 
Algemene voorschriften 
 
1. De ontheffing geldt voor het plangebied zoals aangegeven in figuur 1 en 2 van bijlage 1. 

 
2. De geldigheidsduur van de ontheffing eindigt op 31 december 2022. 
 
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soorten, verboden en de belangen zoals 

weergegeven in tabel 1. 
 
4. De ontheffinghouder dient contact op te nemen met de Provincie Gelderland indien er 

verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het 
geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is 
verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via 
e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2018-011740.  

 
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de 

ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De 
ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze 
ontheffing. 

 
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten 

van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen 
deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren. 

 
7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel 

van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook 
invulling en uitvoering aan kunnen geven. 

 

Soort Verbod Belang 

Huismus 
(Passer 
domesticus) 

Artikel 3.1 lid 2 Het opzettelijk vernielen of beschadigen 
van nesten, rustplaatsen en eieren of het 
wegnemen van nesten  

A 

Steenuil 
(Athene 
noctua) 

Artikel 3.1 lid 2 Het opzettelijk vernielen of beschadigen 
van nesten, rustplaatsen en eieren of het 
wegnemen van nesten  

A 

Ruige 
dwergvleermuis 
(Pipistrellus 
nathusii) 

Artikel 3.5 lid 2 Het opzettelijk verstoren  
 

B 

Artikel 3.5 lid 4 Het beschadigen of vernielen van 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 
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8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze 
naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de Provincie Gelderland, via 
e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2018-011740. 

 
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden moet melding worden gedaan 

van de datum van start van de werkzaamheden bij de Provincie Gelderland, via e-mailadres 
post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2018-011740. 

 
10. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige1  

op het gebied van vogels en vleermuizen.  
 
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is 

verleend, dient door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de 
ecologische begeleiding te worden verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres 
post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2018-011740. In de 
opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het 
telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld. 

 
12. De ecologisch deskundige houdt tijdens het aanbrengen van de mitigerende maatregelen en 

de ecologische begeleiding alle bevindingen bij in een logboek. In het logboek wordt vermeld 
op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en 
begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op 
welke locatie zijn waargenomen. Tevens dienen er duidelijke foto’s van de werkzaamheden 
en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Het logboek moet 
altijd beschikbaar zijn op de projectlocatie. 

 
13. Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de 

ecologische begeleiding/werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt 
via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2018-011740.  

 
Soortspecifieke voorschriften 
14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd onder het kopje ‘In de aanvraag beschreven 

mitigerende maatregelen’ en bijlage 2 van deze ontheffing dienen te worden uitgevoerd.  
 

15. Het ecologisch werkprotocol dient voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden te worden 
opgesteld en opgestuurd te worden naar de Provincie Gelderland, via e-mailadres 
post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2018-011740. 
 

16. De twee woningen en de schuren dienen na half april, maar vóór aanvang van het 
paarseizoen, zijnde half augustus, ongeschikt gemaakt te worden voor bewoning door 

                                                      
1 De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten 
aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) 
ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige: 
- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; 

en/of  
- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij 

het Netwerk Groene Bureaus. 
Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die: 
- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning 

en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of 
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de 

daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en 
Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS 
Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting 
Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring 
en/of -bescherming. 
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vleermuizen. Bij het ongeschikt maken dient de avondtemperatuur 3 dagen achtereen 
minimaal 10°C te zijn. Het ongeschikt maken dient te gebeuren door het openen van delen 
van het spouwblad van de woningen, in combinatie met het verwijderen van dakpannen om 
zo tocht te creëren en vleermuizen de gelegenheid te geven om te vertrekken. Daarna mag 
met de sloop worden gestart als door de deskundige op het gebied van vleermuizen zeker is 
gesteld dat geen vleermuizen meer aanwezig zijn in de gebouwen met een 
vleermuisonderzoek in de avond.  
 

17. De woningen dienen strippend gesloopt te worden onder begeleiding van een deskundige op 
het gebied van vleermuizen. Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden 
aangetroffen, dient het werk ter plaatste stopgezet te worden totdat de vleermuizen uit 
zichzelf vertrokken zijn. Een deskundige op het gebied van vleermuizen dient hierbij 
geraadpleegd te worden.  
 

18. De tijdelijke vleermuiskasten mogen pas worden verwijderd nadat de permanente 
voorzieningen gereed zijn, hiervoor voldoende gewenningstijd is geweest en nadat door een 
deskundige op het gebied van vleermuizen door middel van een avondonderzoek zeker is 
gesteld dat geen vleermuizen in de kasten (meer) aanwezig zijn.  

 
19. Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen, dient het werk ter 

plaatste stopgezet te worden totdat de vleermuizen uit zichzelf vertrokken zijn. Een 
deskundige op het gebied van vleermuizen dient hierbij geraadpleegd te worden.    

 
 
BEOORDELING VAN DE AANVRAAG 
 
Project 
In de aanvraag beschreven project 
Dura Vermeer is van plan om hun bedrijfspanden uit te breiden in westelijke richting op de 
naastgelegen percelen aan de Margrietstraat 5 en de Graaf Reinaldweg 10 in Haaften. Voor de 
ontwikkeling is het noodzakelijk de aanwezige panden te slopen. Het gaat om twee woningen en 
drie schuren. De schuren worden momenteel gebruikt voor opslag van materieel en als 
werkplaats. De twee woningen zijn tussen januari en juli 2017 onbewoond geworden. Een groot 
deel van het terrein zal worden bestraat en dienen als weg- en opslagterrein. Ook zal een 
nieuwe open loods worden gebouwd, zie figuur 1 en 2 in bijlage 1.   
 
Dura Vermeer is voornemens om de sloopwerkzaamheden te starten na het verkrijgen van de 
ontheffing in de eerste helft van 2019. De sloop van de gebouwen waarin zich verblijfplaatsen 
van beschermde soorten bevinden, wordt uitgevoerd buiten de kwetsbare periodes van deze 
soorten. De exacte sloopdatum is nog onbekend.  
 
Onderzoek 
In de aanvraag beschreven wijze van uitvoering van het onderzoek 

Als vooronderzoek heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden (NDFF/verspreidingsatlassen). Op 
11 augustus 2016 is een quickscan uitgevoerd waarbij gezocht is naar potentiele nestlocaties en 
verblijfplaatsen van beschermde soorten. In de periode september 2016 tot en met juli 2017 zijn 
soortgerichte onderzoeken naar vleermuizen en vogels uitgevoerd.  
 
Voor de huismus zijn vijf onderzoeksrondes uitgevoerd op 6 april, 30 mei, 20 juni, 4 juli en 28 juli 
2017. Onderzoek naar de gierzwaluw is uitgevoerd tijdens huismusonderzoek op 30 mei, 20 juni 
en 4 juli 2017. Het onderzoek naar steenuil en kerkuil is uitgevoerd op 14 februari, 10 maart, 
6 april, 30 mei en 12 juli 2017. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de kennisdocumenten 
huismus, gierzwaluw en steenuil en kerkuil van BIJ12.  
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Voor vleermuizen zijn in totaal vier onderzoeksrondes uitgevoerd, op 16 september en 4 oktober 
2016, 30 mei en 12 juli 2017 (ochtendronde) met drie ecologen volgens het Vleermuisprotocol 
2013, aangezien het protocol 2017 nog niet beschikbaar was bij de start van het nader 
onderzoek. Een extra onderzoek voor laatvlieger is niet uitgevoerd omdat bij eerdere bezoeken 
slechts enkele korte waarnemingen van overvliegende laatvliegers gedaan werden. Deze dieren 
hadden geen binding met het plangebied.  
 
In de aanvraag beschreven ecologische waarden 
Tijdens de onderzoeken zijn aangetroffen: 

- 1 paarverblijfplaats van ruige dwergvleermuis in de nok van de oostgevel van de woning 
aan Margrietstraat 5; 

- 5 nesten van huismuis in de overkapping van de middelste schuur van het plangebied. 3 
andere nesten zitten in het hoofdgebouw van Dura Vermeer, waar geen werkzaamheden 
zullen plaatsvinden; 

- 1 nest van steenuil in een boom op het erf van Graaf Reinaldweg 10, aan de westzijde 
van het plangebied. Verspreid over het plangebied en in de directe omgeving zijn 
meerdere locaties met krijtsporen en braakballen, deze locaties zijn in gebruik als 
roestplaats en worden met regelmaat gebruikt om vanuit te jagen of te rusten; 

- Rond en in het plangebied zijn waarnemingen gedaan van gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis, watervleermuis en laatvlieger. In een van de panden van Dura 
Vermeer, buiten het plangebied, is een kraamkolonie gewone dwergvleermuizen 
aangetroffen met minstens 30 dieren. 

 
Niet aangetroffen zijn: 

- Er zijn geen geschikte bomen binnen het plangebied die als verblijfplaats voor 
vleermuizen kunnen dienen;  

- Er zijn tijdens de bezoeken geen kraam- of zomerverblijfplaatsen van vleermuizen 
aangetroffen. (Massa)winterverblijven zijn niet aanwezig in de bebouwing binnen het 
plangebied. Tijdens het nachtelijk vleermuisonderzoek op 16 september 2016 zijn geen 
aanwijzingen van middernachtzwermen waargenomen. Daarnaast staan de twee 
woningen sinds de zomer van 2017 leeg, zijn daardoor niet meer vorstvrij wat de 
woningen ongeschikt maakt voor overwinterende vleermuizen.  

- Naar aanleiding van de soortgerichte onderzoeken is de aanwezigheid van kerkuil, 
gierzwaluw en boombroedende (roof)vogels in het plangebied uitgesloten, evenals 
andere beschermde soorten. 

 
In de aanvraag beschreven effecten van het project op de ecologische waarden 
Door het slopen van de gebouwen de volgende verblijfplaatsen vernietigd: 

- 1 paarverblijfplaats van ruige dwergvleermuis (de verblijfplaats wordt gebruikt door twee 
exemplaren ruige dwergvleermuis); 

- 5 nesten van huismus. 
 

Bij het herindelen van het terrein raakt de volgende verblijfplaats mogelijk ongeschikt door het 
vervallen van beschutting en luwte en wordt de verblijfplaats tijdelijk ten tijde van de 
werkzaamheden afgesloten: 

- 1 nest van steenuil. 
 
In de aanvraag beschreven preventieve maatregelen om effecten te voorkomen 
Omdat er buiten het broedseizoen van de huismus en steenuil wordt gewerkt, wordt doden, 
verwonden of verstoren van broedende vogels voorkomen. 
 
In de aanvraag beschreven gedragscode 
Uit de aanvraag blijkt dat geen gebruik gemaakt wordt van een gedragscode.  
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Nu preventieve maatregelen, ter voorkoming van overtreding van de in hoofdstuk 3 van de Wnb 
vermelde verboden, niet voldoende in deze aanvraag zijn opgenomen en er geen gedragscode 
van toepassing is, is voor het uitvoeren van de aangevraagde activiteit een ontheffing nodig. 
In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen  
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de huismus, steenuil en ruige dwergvleermuis 
te beperken worden maatregelen voorgesteld. Het gaat daarbij om de volgende maatregelen: 

- Een ter zake kundige op het gebied van beschermde soorten monitort voorafgaand en 
tijdens de werkzaamheden en ziet erop toe dat de werkzaamheden op correcte wijze 
worden uitgevoerd. Ook begeleidt een ter zake kundige de plaatsing van tijdelijke en 
permanente huismus-, steenuil- en vleermuiskasten. 

 
De soortspecifieke mitigerende maatregelen zijn samengevat in de volgende tabel. 
 
Tabel 2 Overzicht van de mitigerende maatregelen.  

Soorten waarop 

negatief effect 

wordt verwacht 

Vermijden gevoelige 

perioden 

Tijdelijke mitigatie Ongeschikt maken 

of verjagen ruim 

vóór de ingreep 

Permanente mitigatie 

Huismus  De sloop van de 

schuur met 

huismusnesten zal 

starten na het 

broedseizoen 2019, 

zijnde na augustus 

2019 en nadat de 

nesten eerst 

ongeschikt zijn 

gemaakt. 

 

In september 2018 

zijn 10 

houtbetonnen 

nestkasten type NK-

MU-06 van Vivara 

Pro geplaatst. De 

nestkasten zijn 

opgehangen aan de 

noordelijke en 

oostelijke gevel van 

het hoofdgebouw 

van Dura Vermeer. 

Specifieke eisen 

m.b.t. plaatsing is 

opgenomen in 

bijlage 2.  

De nesten worden 

na het broedseizoen 

2019, zijnde na 

augustus 2019 

ongeschikt gemaakt. 

Dit zal gebeuren 

onder begeleiding 

van een ter zake 

kundig ecoloog en in 

een vorstvrije 

periode. De ecoloog 

controleert de 

nesten op (recent) 

gebruik door 

huismussen. 
 

Door gebruik te maken 

van nestkasten die 

gemaakt zijn van 

duurzaam materiaal, 

kunnen de tijdelijke 

kasten permanent 

blijven hangen.  

 
De foerageer- en 

drinkmogelijkheden voor 

de huismus veranderen 

niet tijdens en na de 

periode van sloop en 

nieuwbouw.  

Steenuil De 
sloopwerkzaamheden 
van de Graaf 
Reinaldweg 10 vindt 
plaats na het 
broedseizoen van de 
steenuil, na 31 juli 
2019. 

In september 2018 

zijn 2 nestkasten 

geplaatst op 

percelen van de 

Margrietstraat 2 en 

8. Deze woningen 

bevinden zich 

binnen een straal 

van 200 meter van 

de huidige 

nestplaats. 
 
De kasten zijn 
geplaatst in 
samenwerking met  
een uilendeskundige  
van de VANL Tieler-  
en Culemborger  
Waarden. 

n.v.t.  De twee nestkasten die 

zijn geplaatst op de 

percelen van de 

Margrietstraat 2 en 8 

blijven permanent 

hangen. 

 
De twee nieuwe 

uilenkasten worden 

opgenomen in het 

monitoringsprogramma 

van de VANL Tieler-  

en Culemborger  

Waarden. Zij staan 

ingeschreven en 

geregistreerd bij 

SOVON  en controleren 

de steenuilenkasten. 

Ruige 

dwergvleermuis  

De sloop van de 

woning met 

paarverblijf aan de 

Margrietstraat 5 zal 

worden uitgevoerd 

tussen 15 april en 15 

augustus 2019, buiten 

de paarperiode en na 

In juni 2017 zijn 4 

vleermuiskasten 

type VK-WS-05 van 

Vivara Pro 

opgehangen aan 

vier bomen, zie 

figuur 3 in bijlage 3. 

Specifieke eisen 

Het ongeschikt 

maken van de 

woning met de 

paarverblijfplaats en 

overige mogelijke 

verblijfplaatsen, zal 

gebeuren na 15 april 

2019.  

De oostelijke gevel van 

het hoofdgebouw van 

Dura Vermeer zal 

bekleed worden met een 

gevelbetimmering. Deze 

gevel heeft daarnaast 

dezelfde oriëntatie als 

de huidige verblijfplaats 
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de winterrustperiode 

van vleermuizen.  

 

 

m.b.t. plaatsing is 

opgenomen in 

bijlage 2.   

Als de 

gewenningsperiode 

voor de permanente 

voorzieningen is 

verstreken, kunnen 

de tijdelijke 

verblijfplaatsen 

worden verwijderd. 

 
 
 

 

 

Het ongeschikt 

maken bestaat uit 

het opvullen van 

kieren en gaten in 

de panden met 

purschuim onder 

begeleiding van een 

ter zake kundig 

ecoloog. Voor het 

uitvoeren van de 

sloop zal eerst 

minimaal over de 

duur van één 

nacht de 

verblijfplaats belicht 

worden met 

bouwlampen om de 

verblijfplaats 

ongeschikt te maken 

voor vleermuizen. 

Met betrekking tot 

deze methode van 

ongeschikt maken 

hebben wij een 

aanvulling 

opgenomen in de 

voorschriften. 

in de woning aan de 

Margrietstraat 5. De 

gevelbetimmering zal 

bestaan uit twee lagen 

onbewerkt, ruw hout met 

daar enkele centimeters 

ruimte tussen.  

 

Aanvullend dient de 

gevelbetimmering te 

voldoen aan de eisen 

zoals genoemd op 

pagina 24 en 25 van het 

kennisdocument ruige 

dwergvleermuis van 

BIJ12.  

 
In de aanvraag beschreven overtreding van verbodsbepalingen 
Aan de hand van het voorgaande is in de aanvraag bepaald welke verbodsbepalingen worden 
overtreden. Dit is aangegeven in het aanvraagformulier.  
 
Beoordeling 
Beoordeling van de resultaten van het ecologisch onderzoek en de mitigerende maatregelen 
Wij hebben het ecologisch onderzoek beoordeeld en wij oordelen dat het onderzoek op de juiste 
wijze is uitgevoerd en compleet is. De voorgestelde mitigerende maatregelen zijn voldoende.  
 
Wij hebben het ecologisch onderzoek beoordeeld en wij oordelen dat het onderzoek op de juiste 
wijze is uitgevoerd en compleet is. De voorgestelde mitigerende maatregelen zijn met enkele 
aanvullingen voldoende.  
 
Huismus 
Het onderzoek naar de huismus was niet geheel conform het kennisdocument uitgevoerd. De 
initiatiefnemer geeft hiervoor de volgende reden aan: Tijdens de veldbezoeken van 6 april, 
30 mei, 20 juni en 4 juli 2017 zijn binnen het plangebied geen huismussen aangetroffen. Omdat 
er met deze onderzoeksinspanning niet het protocol is gevolgd, is er gekozen voor een extra 
bezoek op 18 juli 2017. Dit onderzoek is uitgevoerd als een extra controle waarbij niet alleen 
gezocht is naar nestindicaties, maar er ook extra activiteiten ondernomen zijn om de nesten zelf 
te vinden. Ook tijdens dit extra bezoek zijn geen huismussen binnen het plangebied 
aangetroffen. Wel zijn de betreffende vijf nesten gevonden in de schuur. Deze nesten waren op 
dat moment niet bezet. Door het ontbreken van huismussen tijdens de andere bezoeken, betreft 
het hier mogelijk oude nesten. Omdat de inventarisatie niet volledig volgens het protocol 
verlopen is, is ervoor gekozen uit te gaan van een worstcasescenario waarbij de vijf nesten wel 
bezet zijn geweest tijdens het broedseizoen. Wij gaan akkoord met deze onderbouwing.  
 
De schuur met nesten van de huismus wordt gesloopt na het broedseizoen, na augustus 2019 
nadat de nesten eerst ongeschikt gemaakt zijn. Bijna een jaar voorafgaand aan het ongeschikt 
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maken van de nesten zijn voldoende nestkasten opgehangen, waardoor er voldoende 
gewenningstijd is. De nestkasten zijn van duurzaam materiaal zodat deze permanent kunnen 
blijven hangen. Het groen in de omgeving blijft grotendeels gehandhaafd. Alles wat nodig is voor 
een functioneel leefgebied voor de huismus blijft voorhanden tijdens en na de ingreep.  
 
Steenuil 
De woning aan de Graaf Reinaldweg 10, waarnaast de boom met bezette steenuilenkast staat, 
wordt gesloopt na het broedseizoen van de steenuil, na juli 2019. Omdat de sloop in eerste 
instantie gepland was tijdens het broedseizoen van de steenuil, zou de nestkast tijdelijk worden 
afgesloten. Omdat de sloop van de woning nu na het broedseizoen zal plaatsvinden, is het 
tijdelijk afsluiten van de nestkast niet meer nodig. Voordat gesloopt wordt, dient wel te worden 
vastgesteld door een uilendeskundige dat er niet meer gebroed wordt in de kast. Indien er nog 
wel gebroed wordt, moet de sloop worden uitgesteld tot de jongen het nest hebben verlaten.  
Er zijn in september 2018 twee nieuwe uilenkasten opgehangen door de VANL Tieler-en 
Culemborger Waarden op twee erven binnen 200 meter van het plangebied. De optimale 
gewenningsperiode voor nieuwe kasten is de periode september-december, waaraan is voldaan. 
De kasten blijven permanent hangen, naast de nestkast in de boom op de Graaf Reinaldweg 10. 
Door de sloop van de bebouwing verdwijnen enkele roestplaatsen van de steenuil. Volgens de 
initiatiefnemer blijven er voldoende roestplaatsen binnen het territorium van de steenuil 
beschikbaar. De afstand tussen de nestkast en de meest afgelegen roestplaats betreft 185 
meter, wat makkelijk overbrugd kan worden. Daarnaast blijven er woningen rond het plangebied 
en schuren op het terrein van Dura Vermeer aanwezig. Op deze plaatsen is niet gezocht naar 
sporen van steenuil, waardoor niet uit te sluiten is dat deze al door de steenuil gebruikt worden. 
Daarnaast zijn er veel tijdelijke bebouwingen en stellages op het (nieuwe) terrein van Dura 
Vermeer waar de steenuil gebruik van kan maken. Ook de aanwezige fruitboomgaard, een 
belangrijk onderdeel van het leefgebied van de steenuil, blijft ongemoeid. Daarmee is voldoende 
aangetoond dat de steenuilen voldoende voedsel en alternatieve roestplaatsen kunnen vinden in 
het plangebied en de directe omgeving. 
 
Ruige dwergvleermuis 
Omdat niet uitgesloten kan worden dat de woning waarin zich de paarverblijfplaats van de ruige 
dwergvleermuis bevindt, ook als winterverblijfplaats in gebruik is, wordt de woning gesloopt na 
de winterperiode, vanaf april 2019. De woning wordt vlak voor de sloop ongeschikt gemaakt. 
Omdat vleermuizen na ongeschikt maken kunnen verhuizen naar een van de andere te slopen 
gebouwen, worden deze ook ongeschikt gemaakt. Dit is als voorschrift opgenomen in deze 
ontheffing. Met betrekking tot het ongeschikt maken is voorgesteld om dit te doen door de kieren 
en gaten in de panden op te vullen met purschuim onder begeleiding van een ter zake kundig 
ecoloog. Voor het uitvoeren van de sloop zal eerst minimaal over de duur van één nacht de 
verblijfplaats belicht worden met bouwlampen om de verblijfplaats ongeschikt te maken voor 
vleermuizen. Deze manier van ongeschikt maken, is volgens ons niet de meest effectieve 
manier. Daarom stellen wij voor om de woningen ongeschikt te maken door delen van het 
buitenspouwblad te openen en dakpannen te verwijderen om zo tocht te creëren waardoor de 
locaties niet meer geschikt zijn voor vleermuizen en deze gedwongen worden om te vertrekken. 
Ruim van tevoren, in juni 2017 zijn al 4 tijdelijke kasten opgehangen. Als permanente 
voorziening komt een gevelbetimmering aan het hoofdgebouw. De nieuw te bouwen loods 
beschikt niet over een uitstekende dakrand en heeft te dunne muren waardoor 
inbouwvoorzieningen voor vleermuizen niet mogelijk zijn. Voor wat betreft de gevelbetimmering 
dient deze te voldoen aan de eisen zoals genoemd op pagina 24 en 25 van het Kennisdocument 
ruige dwergvleermuis van BIJ12. Het functionele leefgebied voor de ruige dwergvleermuis blijft 
tijdens en na de werkzaamheden behouden. 
 
Omdat de gebouwen met verblijfplaatsen gesloopt worden, is er wel sprake van een overtreding 
voor het beschadigen en vernielen van nesten van de huismus en steenuil, verblijfplaatsen van 
de ruige dwergvleermuis en het opzettelijk verstoren van vleermuizen.  
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Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke (aangevraagde) soorten welke 
verbodsbepalingen worden overtreden. Deze zijn weergegeven in tabel 1. Voor deze soorten en 
verboden wordt de ontheffing verleend. Dit wijkt af van de aangevraagde soorten en verboden. 
Voor de huismus en steenuil is een ontheffing aangevraagd voor artikel 3.1 lid 4, het opzettelijk 
storen. Dit verbod is niet aan de orde omdat het project niet van wezenlijke invloed is op de staat 
van instandhouding van de huismus en steenuil (artikel 3.1 lid 5). 
 
Andere bevredigende oplossing 
In de aanvraag beschreven andere bevredigende oplossingen 
Het terrein van Dura Vermeer is omsloten door wegen aan de zuid-, oost- en noordkant. 
Daardoor is de mogelijkheid voor uitbreiding beperkt tot de westzijde van het terrein, waar het 
huidig plangebied ligt. Alternatieven voor deze locatie zijn er niet. Volgens de laatste plannen 
van Dura Vermeer is een weg gepland over het terrein dat nu wordt ingenomen door de schuur 
met de nesten van de huismussen. Deze route is nodig om de doorstroming van vrachtwagens 
op het terrein zo efficiënt en veilig mogelijk te maken. De betreffende schuur is bouwtechnisch in 
een dermate slechte staat dat het onmogelijk is om deze slechts gedeeltelijk te slopen om ruimte 
te maken voor de weg zonder instortingsgevaar in een latere fase. 
 
In de planning van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de kwetsbare perioden 
van de aanwezige beschermde soorten. Door het treffen van maatregelen zijn te allen tijde 
voldoende geschikte verblijfplaatsen binnen het leefgebied van de lokale populatie huismussen, 
vleermuizen en steenuilen aanwezig. Er is ten aanzien van de werkwijze geen aanpak die 
gunstiger uitpakt voor de aanwezige (verblijfplaatsen van) huismussen, vleermuizen en 
steenuilen.  
 
In de fasering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de aanwezige beschermde 
soorten. Door de werkzaamheden uit te voeren in de minst kwetsbare periode van huismus, 
steenuil en ruige dwergvleermuis, worden de soorten zo veel mogelijk ontzien. Door ruim voor de 
start van de werkzaamheden de verblijfplaatsen ongeschikt te maken, is uitgesloten dat de 
dieren tijdens de werkzaamheden in de te slopen bebouwing aanwezig zijn. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan de zorgplicht. Er is gekozen voor permanente huismuskasten en een 
gevelbetimmering voor vleermuizen aan het hoofdgebouw. De nieuw te bouwen loods beschikt 
niet over een uitstekende dakrand en heeft te dunne muren waardoor inbouwvoorzieningen voor 
de huismus of vleermuizen niet mogelijk zijn. Tevens komt de loods op een andere locatie. Deze 
locatie is minder geschikt dan het hoofdgebouw omdat de afstand tot groen en foerageergebied 
groter is. 
 
Er wordt voldoende rekening gehouden met de kwetsbare perioden en bij het realiseren van 
alternatieve verblijfplaatsen, wordt voldoende rekening gehouden met de gewenningsperiode. Er 
is geen planning mogelijk die gunstiger uitpakt voor de aanwezige (verblijfplaatsen van) 
huismussen, steenuilen en vleermuizen. 
 
Beoordeling van de andere bevredigende oplossingen 
Het project is locatie gebonden. Er is ecologisch geen andere oplossing mogelijk dan de 
gebouwen te slopen buiten het broedseizoen van de huismus en steenuil en de paarperiode van 
de ruige dwergvleermuis en de (potentiele) verblijfplaatsen vooraf ongeschikt te maken. Er is 
voldoende onderbouwd waarom de middelste schuur niet behouden kan blijven of verbouwd kan 
worden zodat de nesten van de huismus behouden kunnen blijven.  
 
Conclusie 
Er is voldoende aangetoond dat er ecologisch geen andere bevredigende oplossing mogelijk is.   
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Belang 
In de aanvraag beschreven belang(en) 
In de aanvraag is bepaald welke wettelijke belangen op het project van toepassing zijn.  
 
Bij het uitbreiden van het terrein, is de sloop van enkele panden niet te vermijden. De meest 
westelijke loods, die voor de boom met de steenuilenkast staat, bevat asbest in het dak en de 
windveren. Het is onmogelijk om de loods te sparen bij het verwijderen van het asbest. Het is 
ook geen optie om het asbest te laten zitten omdat daarmee een risico op blootstelling door de 
werknemers op de loer ligt. Ook de twee woningen op het uit te breiden terrein bevatten asbest, 
ditmaal in de schoorstenen. Het uitbreiden van het bedrijventerrein zal tevens bijdragen aan het 
vergroten van de werkveiligheid van de werknemers. Het huidige terrein van Dura Vermeer is 
door de groei van het bedrijf te klein geworden om de veiligheid van werknemers te garanderen. 
Door een toename van de bedrijvigheid, maar het uitblijven van een toename van het 
beschikbare oppervlak, is het terrein te vol en onoverzichtelijk geworden. Met het uitbreiden van 
het bedrijventerrein van Dura Vermeer, kan deze heringedeeld worden. Bij de herindeling wordt 
het gebied dusdanig ingedeeld dat het aantal kruisbewegingen van werknemers te voet, in 
vrachtwagens en op vorkheftrucks drastisch verminderd wordt. Bij een vermindering van het 
aantal kruisbewegingen en het vergroten van de overzichtelijkheid van het terrein, neemt het 
risico op ongevallen voor de werknemers af. 
 
Door de betere doorstroming die ontstaat door het uitbreiden en herindelen van het Dura 
Vermeer terrein, zal de wachttijd van vrachtwagens die laden en lossen ook sterk verminderd 
worden. In de huidige situatie staan vrachtwagens regelmatige lange tijd te wachten met 
stationair draaiende motoren. Deze vrachtwagens maken vervolgens veel geluid, wat overlast 
veroorzaakt bij omwonenden en stoten CO2 en fijnstof uit. Door het verbeteren van de 
doorstroming en het verminderen van de wachttijd, wordt de uitstoot van geluid, CO2 en fijnstof 
verminderd. 
 
Blootstelling aan fijnstof vormt een groot risico op stoflongen voor werknemers en omwonenden. 
CO2 is één van de belangrijkste aanjagers van klimaatverandering, wat op zijn beurt weer 
extreme weersomstandigheden en een verhoogde zeespiegel tot gevolg heeft. Het verminderen 
van de uitstoot van deze twee schadelijke stoffen, vormt dus een groot belang voor het milieu en 
de volksgezondheid. 
 
Beoordeling van belangen 
Wij kunnen instemmen met de in de aanvraag beschreven belangen. Deze zijn weergegeven in 
tabel 1. 
 
Gunstige staat van instandhouding 
In de aanvraag beschreven effect op de staat van instandhouding van de desbetreffende soorten 
 
Huismus 
Exacte gegevens over de populatie huismussen rond het plangebied zijn niet bekend. Op het 
terrein van Dura Vermeer zijn tijdens de soortgerichte onderzoeken wel nesten aangetroffen die 
buiten het plangebied vallen (Tauw, 2017b). Deze maken deel uit van dezelfde populatie en 
blijven door de beoogde ontwikkeling ongeschonden. Ook in Haaften zijn meerdere nestlocaties 
bekend die tot dezelfde metapopulatie gerekend kunnen worden (NDFF). 
De staat van instandhouding van de huismus is als matig ongunstig beoordeeld (Sovon, 2018a). 
Het aantal broedpaar lijkt nog vrij fors (tussen 500.000 1.000.000 paar), maar kende de 
afgelopen jaren een sterk dalende trant. De vrije val van het aantal broedparen huismus lijkt de 
laatste jaren echter iets te stabiliseren. Over de staat van instandhouding van huismus op 
plaatselijke schaal van het plangebied zijn geen gegevens beschikbaar. Wel zijn binnen op het 
terrein van Dura Vermeer, buiten het plangebied meerdere nesten aanwezig. 
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Steenuil 
Exacte cijfers over de populatie van steenuil in de omgeving van het plangebied zijn niet bekend. 
De Vereniging Agrarische Natuur- en Landschapbeheer Tieler- en Culemborger Waarden 
(VANLTCW-TCS) is momenteel nog bezig met het inventariseren van alle broedgevallen binnen 
het Culemborger en Tielerwaard. Op dit moment zijn bij de steenuilenwerkgroep 17 nestgevallen 
bekend. Echter, zij is er zeker van dat er meer broedgevallen zijn, die nog niet in kaart gebracht 
zijn. In de omgeving van Haaften is volgens de werkgroep één ander actief nest aanwezig, waar 
in 2017 een succesvol broedgeval aanwezig was. Verder valt uit de NDFF op te maken dat er 
ten zuiden van Neerijnen en langs de Veerstraat in Tuil ook territoria van steenuilen zijn 
vastgesteld. Deze territoria maken waarschijnlijk deel uit van de populatie van het broedgeval bij 
het plangebied. Ook aan de andere kant van de Waal, bij Gameren en Brakel zijn veel 
waarnemingen van steenuilen gedaan.  
 
De staat van instandhouding van de steenuil is als matig ongunstig beoordeeld (Sovon, 2018b). 
Landelijk is het aantal broedparen teruggelopen van 8.000 à 12.000 paar in de periode 1979-
1985 tot 5.500 à 6.500 paar in de periode 1998-2000 (Hustings & Vergeer, 2002). De afgelopen 
tien jaar echter, is er geen sprake meer van een significante aantalsverandering. Van de staat 
van instandhouding van kerkuil in de directe regio van het plangebied is geen data beschikbaar. 
De VANL-TCW weet van één ander actief broedpaar in de omgeving Haaften. Dit sluit de 
aanwezigheid van andere nesten echter niet uit.  
 
Ruige dwergvleermuis  
Over de populatie en het netwerk ruige dwergvleermuizen in de omgeving van het plangebied is 
geen data beschikbaar. Het aantal exemplaren dat tijdens het nader onderzoek is aangetroffen 
was ook beperkt. De Grote Put, een plas tussen Haaften en Hellouw, vlak ten zuiden van het 
plangebied biedt wel uitstekend foerageergebied voor vleermuizen. In de omgeving van het 
plangebied blijven na de werkzaamheden nog veel locaties beschikbaar voor ruige 
dwergvleermuizen die als paarverblijfplaats zouden kunnen dienen. De boerderijen aan de 
Margrietstraat, de gebouwen die op het terrein van Dura Vermeer staan en ook de bomen op het 
terrein en in de tuinen van de huizen in de omgeving, bieden kieren en spleten die voor 
vleermuizen als paarverblijfplaats kunnen functioneren. 
 
De landelijke staat van instandhouding voor de ruige dwergvleermuis is in 2013 als gunstig 
vastgesteld (Eionet, 2018). Op een plaatselijke schaal zijn er geen gegevens beschikbaar. Door 
het treffen van maatregelen vindt afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding niet plaats. 
Door rekening te houden met kwetsbare perioden en diervriendelijk te werken wordt het doden 
en/of verwonden van huismussen, steenuilen en vleermuizen, uitgesloten. Er wordt voorzien in 
tijdelijke en permanente alternatieve verblijfplaatsen. 
 
De uitvoering van de maatregelen heeft geen negatief effect op de staat van instandhouding van 
huismus of ruige dwergvleermuis.  
 
Beoordeling van de effecten op de staat van instandhouding van de desbetreffende soorten  
Het uitvoeren van de maatregelen als bedoeld in de aanvraag leidt niet tot verslechtering van de 
staat van instandhouding van de huismus, steenuil en ruige dwergvleermuis. 
 
Conclusie 
Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend. 
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OVERIGE VERPLICHTINGEN 
 
Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde 
ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving. 
 
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 

 
mr. H. Boerdam 
Teammanager Vergunningverlening  
 
 
 
Beroep 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een 
beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die 
partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland 
(Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te 
treffen. 
 
Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf 
of organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige 
voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. 
 
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 
Over de hoogte en de wijze van betalen van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de 
rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl. 
 
 
 
 
bijlagen: 
- Bijlage 1: figuur 1. ligging plangebied 
     figuur 2. ontwerptekening nieuwe situatie 
- Bijlage 2: figuur 3. locaties tijdelijke vleermuiskasten 
  

http://www.rechtspraak.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
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BIJLAGE 1 
 

 
Figuur 1. ligging plangebied  

 
 

 
 
Figuur 2. Ontwerptekening van het Dura Vermeer terrein in Haaften na uitvoering van  
de beoogde ontwikkelingen.  
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BIJLAGE 3 
 
 

 
Figuur 3. Locaties van de geplaatste tijdelijke verblijfplaatsen voor ruige dwergvleermuizen.  
Op iedere locatie hangen twee tijdelijke kasten. 

 
Specifieke eisen plaatsing tijdelijke en permanente verblijfplaatsen 
 
Huismus 

- Minimaal 3 meter vrije ruimte onder de kast. Dus onderkant kast minimaal 3 meter boven 
afdakjes, uitbouwen, schuurdaken en/of maaiveld; 

- Vrije aan-/uitvliegopening; 
- Buiten het bereik van predatoren zoals katten; 
- Binnen 200 meter geplaatst van de verloren verblijfplaatsen; 
- Ophangen aan gebouwen; 
- Vervangende nestplaatsen van huismussen moeten binnen 200 meter van 

schuilgelegenheden (parkjes, groenstroken, hagen, enz.) opgehangen worden; 
- Kasten minimaal 50 cm uit elkaar. De openingen wijzen niet naar elkaar. 

 
Ruige dwergvleermuis 

- Minimaal 3 meter vrije ruimte onder de kast. Dus onderkant kast minimaal 3 meter boven 
afdakjes, uitbouwen, schuurdaken en/of maaiveld; 

- Vrije aan-/uitvliegopening; 
- Buiten het bereik van predatoren zoals katten; 
- Binnen 200 meter geplaatst van de verloren verblijfplaatsen; 
- Opgehangen aan bomen; 
- Niet in de buurt van kunstlicht (rekening houdend met o.a. straatlantarens en 

buitenlampen). 
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V.O. Korfgraaf 1, Hellouw Bakker Milieuadviezen 

1. INLEIDING EN DOELSTELLING

 In opdracht van de familie van Mourik is door Bakker Milieuadviezen een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op een deel van het terrein Korfgraaf 1 te Hellouw, kadastraal bekend gemeente Haaften, sectie 
H, nummers 1092 en 1093.  

 Het doel van het onderzoek is vast te stellen of de grond en/of het grondwater ter plaatse van het perceel 
verontreinigingen bevatten welke een belemmering of beperking zouden kunnen vormen bij de 
voorgenomen herontwikkeling van het huidige grasland tot woonbestemming. Het doel is om 2 woningen 
te realiseren. 

 In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de terreinsituatie van de onderzoekslocatie. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
uitgevoerde werkzaamheden. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van het onderzoek weer. In hoofdstuk 5 zijn 
de conclusies en aanbevelingen opgenomen. 

 NB: Bakker Milieuadviezen heeft het bodemonderzoek uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 2000 
conform de onderliggende 2001 en 2002. Middels ondertekening van het voorliggende rapport wordt 
verklaard dat er geen sprake is van eigendom van het te onderzoeken onroerend goed en tevens dat het 
bodemonderzoek onpartijdig en onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd. De uitvoerend 
veldwerker is O. Bakker. 

2. ACHTERGRONDINFORMATIE.

2.1 Terreinsituatie en historie.

 De onderzoekslocatie is gelegen aan de noordzijde van de Korfgraaf. De plaats van de locatie ten opzichte 
van de omgeving is op bijlage 1 weergegeven. Het te onderzoeken perceel heeft een oppervlakte van ca 
5800 m2. Dit is een ruime oppervlakte waarbinnen de 2 woningen gebouwd zullen gaan worden. 

 Voor historische informatie is de opdrachtgever, TOPO-tijdreis, Bodemloket.nl, de architect van de 
opdrachtgever, het eigen bodemonderzoeksarchief en de ODR geraadpleegd. Van de ODR is informatie 
ontvangen over eerdere bodemonderzoeken op en rondom het perceel en enkele bouwvergunningen. 

 Terreinbeschrijving.

 Het onderzoeksterrein betreft geheel grasland met enkele bomen. Het terreindeel heeft een L-vorm. Ten 
oosten hiervan bevindt zich de woning met tuin van de opdrachtgever. Het grasland wordt aan de west- en 
noordzijde begrensd door sloten en is geheel omzoomd met een strook bosplantsoen. 

 Ten tijde van het veldwerk was het gras op het terrein verdord vanwege de extreme droogte. Bij de 
terreininspectie zijn geen bodemverdachte kenmerken waargenomen (geen morsingen, brandplekken of 
zwerfasbest). 

 Huidig gebruik. 

 Grasland voor schapen. 
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 Voormalig gebruik. 

 Het terrein heeft altijd een agrarisch gebruik gekend. Op TOPO-tijdreis zijn oude topografische kaarten 
bekeken en daaruit blijkt dat het perceel altijd grasland is geweest. Er is nooit sprake geweest van een 
boomgaard of kassen. Dat geldt ook voor direct aangrenzende percelen. Daarmee is de bodem niet verdacht 
op het voorkomen van klassieke bestrijdingsmiddelen als DDT en Drins. Op het terrein stond in juli 2018 
ter hoogte van boring 14 nog een kleine houten schapenstal met een stalen dak (geen asbest). Bij het 
aanvullende onderzoek in maart 2019 was deze stal verplaatst naar de westelijke perceelsgrens (nabij 
boring 3). Op het terrein heeft verder nooit enige bebouwing gestaan waarmee de kans op asbest op of 
in de bodem al gering is. De Provincie Gelderland hanteert de zogenoemde asbestkansenkaart en op 
basis hiervan zou het oostelijke terreindeel licht verdacht zijn op asbest. Dit komt dus voort uit het 
gegeven dat op luchtfoto’s bovengenoemde schapenstal is geconstateerd en dat daarmee het terrein de 
typering `mogelijk asbestverdachte locatie’ heeft gekregen. Zoals vermeld bevat de schapenschuur geen 
asbesthoudend dak of ander materiaal en daarmee is de typering asbestverdacht niet terecht (zie foto’s, 
laatste bijlage in dit rapport). 

 Toekomstig gebruik.

 Woonbestemming voor wat betreft het te onderzoeken terreindeel. 

 Calamiteiten.

 Geen gegevens van bekend. 

 Ophogingen/dempingen/stort.

 Op het terrein zijn op basis van oude topografische op TOPO-tijdreis vermoedelijk 2 slootjes of greppels 
gedempt. De opdrachtgever heeft het vermoeden dat het ondiepe greppels waren in het verleden. In 
onderhavig onderzoek zijn hier 6 extra controleboringen voor uitgevoerd. De ligging hiervan is afdoende 
bepaald met de magnetisch-veld-methode en met de geraadpleegde topografische kaarten. 

 Boven- en ondergrondse tanks.

 Op het terrein heeft geen onder- of bovengrondse olietank gelegen.  

 Omgeving. 

 Het perceel ligt in een agrarisch buitengebied met overwegend grasland en bouwland. Direct aangrenzend 
hebben geen boomgaarden gelegen. 

 Bodemonderzoeken locatie en omgeving.

 In 2001 is voor de bouw van de woning van de opdrachtgever een bodemonderzoek uitgevoerd door 
Econsultancy. Hierbij bleek de bodem rondom de voormalige woning licht verontreinigd met PAK en 
enkele metalen.  In 2008 heeft Optifield op Korfgraaf 8 een onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn geen 
bijzonderheden aangetroffen. Uit eigen archief is uit 2012 een onderzoek bekend op Korfgraaf 3. Hier was 
de boven- en ondergrond geheel schoon. 

 Hypothese. 
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 Op grond van de verkregen informatie is uitgegaan van een onverdachte locatie uitgezonderd de gedempte 
slootjes of greppels, waar enkele verificatieboringen voor zijn verricht. Het terrein was vooraf niet verdacht 
op asbest in de bodem. 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologische situatie.

 Informatie over de bovenste 1.20 meter van de ongeroerde bodem ter plaatse is verkregen via de bodemkaart 
van Nederland. Het bodemtype valt onder de zogenoemde jongere kleien en zanden (formaties van 
Duinkerke en Tiel) op oudere kleien en zanden (formaties van Calais en Gorkum). De grondwaterstro-
mingsrichting in de regio is noordwestelijk tot westelijk. 

3. ONDERZOEKSPROGRAMMA.

3.1 Algemeen.

 Het onderzoek is opgezet volgens de NEN 5740+A1, paragraaf 5.1, "Onderzoeksstrategie bij verkennend 
onderzoek" (Nederlands Normalisatie-Instituut). De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de BRL 
SIKB 2000 en de onderliggende protocollen 2001 en 2002. 

3.2 Veldwerkzaamheden. 

 Op donderdag 19 juli 2018 zijn op de onderzoekslocatie de veldwerkzaamheden verricht. Voor het boren 
is een Edelmanboor gebruikt. De locaties van de boringen en de peilbuis zijn weergegeven in bijlage 2.  

 Er zijn 20 boringen verricht voor het normale basisonderzoek en 6 extra boringen voor verificatie van de 
eventuele dempingen. Boring 18 is uitgevoerd tot 2.5 m-mv (meter beneden maaiveld) en is voorzien van 
een peilbuis. Diverse boringen voor het normale onderzoek en voor de verificatie van de dempingen zijn 
1.7 a 2 m diep uitgevoerd en de overige boringen tot 0.5 m-mv.  

 De uitkomende grond is zintuiglijk onderzocht op de aanwezigheid van eventuele verontreinigingen en 
beschreven. De beschrijvingen van de boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. 

3.3 Laboratoriumonderzoek

 De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd in het geaccrediteerde 
laboratorium AL-West. 

 Grond. 

 Van de grondmonsters zijn 5 mengmonsters samengesteld, waarvan de samenstelling, het betreffende 
terreindeel en de bijbehorende resultaten zijn weergegeven in paragraaf 4.2. Deze monsters zijn 
geanalyseerd op het standaard analysepakket (NEN 5740) voor grondmonsters. Dit pakket omvat de 
volgende parameters: 

 - Zware metalen: Barium, Cobalt, Molybdeen, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink. De 
meeste metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem voor en worden daarbij 
niet aangemerkt als een verontreiniging. Verontreinigingen met zware metalen kunnen onder 
andere worden aangetroffen op terreinen van bedrijven waar met metaaloplossingen (bijv. 
galvanische bedrijven) en metaalpigmenten (keramische industrie) wordt gewerkt en voorts op 
stookplaatsen, in sintelverhardingen en in combinatie met puin in de bodem. In stedelijke gebieden 
blijkt vaak sprake van een diffuse (niet zeer sterke maar over een groot gebied verspreide) 
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verontreiniging met zware metalen, voornamelijk lood en in mindere mate koper en zink; 
 - Polychloorbifenylen (PCB).  
 - Minerale olie. Minerale olie is een verzamelnaam voor de verschillende soorten 

aardolieprodukten zoals benzine, gasolie en petroleum. Minerale olie kan als verontreiniging 
worden aangetroffen bij tankstations, ondergrondse opslagtanks e.d.; 

 - Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Polycyclische aromatische koolwa-
terstoffen is een verzamelnaam voor teerachtige produkten welke bestaan uit twee of meer 
aromatische ringen. Verontreinigingen met polycyclische aromaten kunnen worden aangetroffen 
op voormalige gasfabrieksterreinen, bij asfaltmolens, op stookplaatsen, in combinatie met 
verontreinigingen met aardolieprodukten en bij aanwezigheid van kooldeeltjes, sintels en asfalt in 
de grond. Diffuse verontreinigingen met polycyclische aromaten tengevolge van depositie vanuit 
de lucht komen eveneens voor. Voor onderzoek naar bodemverontreiniging met polycyclische 
aromaten worden bepaalde stoffen geanalyseerd. De zogenaamd VROM-reeks welke is 
opgenomen in het toetsingskader uit de Leidraad Bodembescherming omvat 10 stoffen (10 PAK 
van VROM). 

 Grondwater.

 Het grondwatermonster is geanalyseerd op het standaardpakket voor grondwater. Dit pakket bestaat uit de 
volgende parameters: 

 - benzeen, tolueen, ethylbenzeen,xyleen, naftaleen en styreen; 
 - vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (13); 
 - cobalt, barium, molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink; 
 - minerale olie; 
 - tribroommethaan; 
 - dichloorpropanen(1,1-1,2-1,3). 
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4. ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1 Bodemopbouw en veldwaarnemingen.

 Uit de boorbeschrijvingen (bijlage 3) blijkt dat de toplaag bestaat uit donkerbruine matig humeuze zware 
klei (lutum 54% !). Daaronder bevindt zich eveneens zeer zware klei tot 2.5 m-mv. Zintuiglijk zijn geen 
bijmengingen of verontreinigingen aangetroffen. Derhalve is er ook geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen, waarmee er geen aanleiding was voor onderzoek naar asbest in de bodem. 

 Bij de boringen ter verificatie van de 2 dempingen is vastgesteld dat er zintuiglijk schone, vermoedelijk 
terreineigen grond is gebruikt. Er was geen reden om deze grond extra te onderzoeken. 

 Op de datum van grondwatermonstername (26 juli 2018) werd grondwater op 0.95 m-mv aangetroffen. De 
overige veldwaarnemingen staan in bijlage 3.  

4.2 Analyseresultaten 

 De analyserapporten zijn opgenomen als bijlage 4. Voor de beoordeling van de analyseresultaten wordt 
gebruik gemaakt van onderstaande normen: 

 Achtergrondwaarde AW 2000. 
 Deze waarde geeft het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit komt overeen 

met het niveau waarbij de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, dier en plant heeft, zijn 
veiliggesteld. 

 Interventiewaarde: 
 Deze waarde geeft het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake kan zijn van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Hierbij is sprake van een zodanige bodemverontreiniging, dat de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant kunnen verminderen. De interventiewaarden 
zijn gebaseerd op een uitgebreide studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 
naar zowel de humaan- als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen. 

 Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging indien in meer dan 25 m3 grond of in meer 
dan 100 m3 grondwater sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde door een of meer 
parameters. 

 Tussenwaarde:
 Voor de waarde voor nader onderzoek, de tussenwaarde genaamd, wordt het gemiddelde van de AW 2000 

en de interventiewaarde gehanteerd. 

 De genoemde waarden zijn voor een aantal stoffen afhankelijk gesteld van de percentages lutum en 
organische stof van de grond. De berekening van deze waarden voor de bepaalde of geschatte percentages 
is opgenomen in bijlage 5. 



6 

V.O. Korfgraaf 1, Hellouw Bakker Milieuadviezen 

In het hierna volgende overzicht staan per geanalyseerd monster de overschrijdingen van de toetsingswaarden als 
volgt weergegeven: 

> AW overschrijding achtergrondwaarde AW 2000 (lichte verontreiniging); 
> T overschrijding tussenwaarde (matige verontreiniging); 
> I overschrijding interventiewaarde (ernstige verontreiniging). 

Grond.

Mengmonster Bodemlaag Gehalte > AW Gehalte > T Gehalte > I 

1 t/m 8 bovengrond zuidelijk 
terreindeel 

- - - 

9 t/m 15 bovengrond noordelijk 
terreindeel 

- - - 

1.2+1.3+5.2+5.3 
+9.2+9.3+15.2 
+15.3 

ondergrond klei 
(0.5-1.5 m-mv) 

- - - 

22 t/m 26 bovengrond aanvullend 
onderzoek noordelijke strook 

- - - 

22.2+22.3=26.2+26.3 ondergrond aanvullend 
onderzoek noordelijke strook 

- - - 

Grondwater.

In het grondwater is onderstaand verhoogd gehalte aangetroffen. 

Parameter Gehalte      Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

Barium 170  * 50 340 625 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Op basis van het hierboven beschreven bodemonderzoek kan voor de onderzoekslocatie (het onderzochte terreindeel) 
het volgende worden geconcludeerd: 

- Op het terrein zijn in het verleden 2 greppels of slootjes gedempt, doch dit is uitgevoerd met vermoedelijk 
terreineigen grond, die zintuiglijk als geheel onverdacht is aangemerkt. Er was dan ook geen enkele 
aanleiding voor analytisch onderzoek naar deze grond. Ook bij alle overige boringen zijn geen 
bijmengingen of verontreinigingen waargenomen. Er was daarmee dan ook geen enkele aanleiding voor 
onderzoek naar asbest in de bodem; 

- De bovengrond is in drie mengmonsters onderzocht en blijkt geheel schoon te zijn voor alle standaard NEN-
5740-parameters. Opvallend is dat de gehalten voor bijna alle parameters in de mengmonsters gelijk aan 
elkaar zijn. Dit toont mede aan dat de betreffende grond in geen enkel opzicht negatief benvloed is door 
het gebruik in het verleden; 

- In de ondergrond (2 mengmonsters) zijn alle standaard NEN-5740-parameters in gehalten beneden de AW 
2000 aangetroffen; 

- Het grondwater is licht verontreinigd met barium, hetgeen een bekend gegeven is. Het betreft een niet 
relevante verhoging. 

Op grond van de resultaten van het onderzoek vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor de voorgenomen 
herontwikkeling tot woonbestemming. 
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Toetsingsinstellingen
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht
Opdrachtnummer 783636
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 24126 Korfgraaf 1 Hellouw
Datum binnenkomst 20.07.2018
Rapportagedatum 26.07.2018
CRM Dhr. Henk Berenpas
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Monster
Analysenummer 630654
Monsteromschrijving MIX: 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8
Datum monstername 19.07.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 6,3 Gemeten waarde
Lutum (%) 53 Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 % N
Fractie < 2 µm 53 % Ds 53 % N
Cadmium (Cd) 0,34 mg/kg Ds 0,3 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 1,2 4,3 13
Kwik (Hg) 0,06 mg/kg Ds 0,046 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 0,83 4,8 36
Barium (Ba) 260 mg/kg Ds 137 mg/kg N
Kobalt (Co) 18 mg/kg Ds 9,62 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 35 190 190
Zink (Zn) 110 mg/kg Ds 70,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 200 720 720
Nikkel (Ni) 49 mg/kg Ds 27,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 39 100 100
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 88 190 190
Lood (Pb) 35 mg/kg Ds 27,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 210 530 530
Koper (Cu) 30 mg/kg Ds 21,4 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 54 190 190
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 38,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

Koolwaterstoffractie C10-
C12

< 3 mg/kg Ds 3,33 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C12-
C16

< 3 mg/kg Ds 3,33 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C16-
C20

< 4 mg/kg Ds 4,44 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C20-
C24

< 5 mg/kg Ds 5,56 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C24-
C28

< 5 mg/kg Ds 5,56 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C28-
C32

< 5 mg/kg Ds 5,56 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C32-
C36

< 5 mg/kg Ds 5,56 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C36-
C40

< 5 mg/kg Ds 5,56 mg/kg N

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 1,11 ug/kg N
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 1,11 ug/kg N
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 1,11 ug/kg N
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 1,11 ug/kg N
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 1,11 ug/kg N
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 1,11 ug/kg N
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 1,11 ug/kg N
som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 6,8 40 40

som 7 polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101, 118, 138,
153, 180

7,78 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 40 500 1000
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Monster
Analysenummer 630655
Monsteromschrijving MIX: 9+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15
Datum monstername 19.07.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 6,2 Gemeten waarde
Lutum (%) 54 Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 % N
Fractie < 2 µm 54 % Ds 54 % N
Cadmium (Cd) 0,36 mg/kg Ds 0,31 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 1,2 4,3 13
Kwik (Hg) 0,06 mg/kg Ds 0,046 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 0,83 4,8 36
Barium (Ba) 260 mg/kg Ds 134 mg/kg N
Kobalt (Co) 19 mg/kg Ds 9,99 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 35 190 190
Zink (Zn) 120 mg/kg Ds 75,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 200 720 720
Nikkel (Ni) 49 mg/kg Ds 26,8 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 39 100 100
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 88 190 190
Lood (Pb) 36 mg/kg Ds 27,8 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 210 530 530
Koper (Cu) 30 mg/kg Ds 21,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 54 190 190
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 39,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

Koolwaterstoffractie C10-
C12

< 3 mg/kg Ds 3,39 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C12-
C16

< 3 mg/kg Ds 3,39 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C16-
C20

< 4 mg/kg Ds 4,52 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C20-
C24

< 5 mg/kg Ds 5,65 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C24-
C28

< 5 mg/kg Ds 5,65 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C28-
C32

< 5 mg/kg Ds 5,65 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C32-
C36

< 5 mg/kg Ds 5,65 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C36-
C40

< 5 mg/kg Ds 5,65 mg/kg N

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 1,13 ug/kg N
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 1,13 ug/kg N
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 1,13 ug/kg N
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 1,13 ug/kg N
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 1,13 ug/kg N
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 1,13 ug/kg N
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 1,13 ug/kg N
som 7 polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101, 118, 138,
153, 180

7,9 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 40 500 1000

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 6,8 40 40
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Monster
Analysenummer 630656
Monsteromschrijving MIX: 1.2+ 1.3+ 5.2+ 5.3+ 9.2+ 9.3+ 15.2+ 15.3
Datum monstername 19.07.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 4,7 Gemeten waarde
Lutum (%) 61 Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 % N
Fractie < 2 µm 61 % Ds 61 % N
Cadmium (Cd) 0,22 mg/kg Ds 0,19 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 1,2 4,3 13
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,025 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 0,83 4,8 36
Barium (Ba) 280 mg/kg Ds 130 mg/kg N
Kobalt (Co) 15 mg/kg Ds 7,08 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 35 190 190
Zink (Zn) 92 mg/kg Ds 53,7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 200 720 720
Nikkel (Ni) 48 mg/kg Ds 23,7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 39 100 100
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 88 190 190
Lood (Pb) 21 mg/kg Ds 15,4 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 210 530 530
Koper (Cu) 26 mg/kg Ds 17,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 54 190 190
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg N
Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 52,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

Koolwaterstoffractie C10-
C12

< 3 mg/kg Ds 4,47 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C12-
C16

< 3 mg/kg Ds 4,47 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C16-
C20

< 4 mg/kg Ds 5,96 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C20-
C24

< 5 mg/kg Ds 7,45 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C24-
C28

< 5 mg/kg Ds 7,45 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C28-
C32

< 5 mg/kg Ds 7,45 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C32-
C36

< 5 mg/kg Ds 7,45 mg/kg N

Koolwaterstoffractie C36-
C40

< 5 mg/kg Ds 7,45 mg/kg N

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 1,49 ug/kg N
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 1,49 ug/kg N
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 1,49 ug/kg N
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 1,49 ug/kg N
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 1,49 ug/kg N
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 1,49 ug/kg N
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 1,49 ug/kg N
som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 6,8 40 40

som 7 polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101, 118, 138,
153, 180

10,4 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 40 500 1000

Tabelinformatie
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
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W Woonwaarde
IND Industriewaarde
IW Interventiewaarde



BIJLAGE 5b: TOETSINGSTABEL GRONDWATER. 

Parameter Streefwaarde(ug/l) Tussenwaarde(ug/l) Interventiewaarde 

Barium 50 340 625 

Cadmium 0,4 3,2 6 

Cobalt 20 60 100 

Koper 15 45 75 

Kwik 0,05 0,18 0,3 

Lood 15 45 75 

Nikkel 15 45 75 

Zink 65 433 800 

Molybdeen 5 153 300 

Benzeen 0.2 15 30 

Tolueen 7 504 1000 

Ethylbenzeen 4 77 150 

Xyleen 0.2 35 70 

Naftaleen 0.02 35 70 

Styreen 6 153 300 

Vinylchloride 0.01 2.5 5 

Dichloormethaan 0.2 500 1000 

1,1-dichloorethaan 7 454 900 

1,1-dichlooretheen 0.01 5 10 

1,2-Dichloorethaan 7 204 400 

cis-1,2-dichlooretheen 0.2 10 20 

Trans1,2-dichlooretheen 0.2 5 10 

Trichloormethaan 6 203 400 

1,1,1-trichloorethaan 0.2 150 300 

1,1,2-trichloorethaan 0.2 65 130 

Trichlooretheen(tri) 24 262 500 

Tetrachloormethaan 0.2 5 10 

Tetrachlooretheen (per) 0.2 20 40 

Dichloorpropanen 0.01 500 1000 

tribroommethaan 1 315 630 

Minerale olie  50 325 600 
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Aeriusberekening, 2 nieuwe woningen aan de Graaf Reinaldweg en de Korfgraaf te Hellouw 

1 Inleiding 
 

 Aanleiding 

Voor het mogelijk maken van twee woningen aangrenzend aan de kern van Hellouw is een 

bestemmingsplan opgesteld. Bij een ontwikkeling dient als onderdeel van de planologische procedure 

gemotiveerd te worden dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De onderwerpen van een 

goede ruimtelijke ordening zijn divers zoals bodemkwaliteit, geluidhinder en luchtkwaliteit. De effecten 

van het project op nabijgelegen natuurgebieden behoort hier ook toe. Er kunnen nadelige effecten 

optreden als gevolg van te veel stikstofdepositie vanuit een project op nabijgelegen natuurgebieden. De 

aanwezige flora en fauna kan zodanig beïnvloed worden door een te grote toename van stikstof dat 

aanwezig beschermde soorten in hun voortbestaan bedreigt worden. Om te bepalen of deze effecten 

optreden bij het vast te stellen bestemmingsplan is een Aerius berekening nodig. 

 Wettelijk kader 
In de Wet natuurbescherming is voorgeschreven dat voor alle activiteiten, waaronder bouwen en het in 

gebruik nemen van bebouwing, geldt dat deze geen nadelige effecten mogen hebben op Natura 2000-

gebieden. Met nadelige effecten op nabijgelegen natuurgebieden wordt met name vermesting en of 

verzuring van de aanwezige gronden bedoeld. Door vermesting en verzuring kunnen de abiotische 

factoren zodanig wijzigen dat de aanwezig beschermde planten en of dieren in hun voortbestaan 

bedreigd worden. Wanneer er toch verzuring of vermesting optreedt is een Wet 

natuurbeschermingsvergunning nodig. In de vergunningsvoorwaarden zijn dan ook 

compensatiemaatregelen opgenomen.   

Om aan te tonen dat een activiteit geen nadelige effecten oplevert op Nature 2000-gebieden kan een 

zogenaamde Aerius berekening uitgevoerd worden. Hiervoor is een Aeriuscalculator beschikbaar 

gesteld door het RIVM. De norm voor de toegestane stikstof van een activiteit op een Natura 2000-

gebied is gesteld op 0,00 mol/ha/j. Deze norm volgt op de uitspraak van 29 mei 2019 van de Raad van 

State over de PAS regeling. De PAS regel was een landelijke vereffeningsregeling voor 

stikstofdepositie. De PAS regeling, die als uitgangspunt maximaal 0,05 mol/ha/j toestond vanuit een 

activiteit op een natuurgebied, is als onvoldoende beoordeeld door de Raad van State. Het gevolg is 

dat enkel als er vanuit een activiteit 0,00 mol/ha/j optreedt op een natuurgebied er voldaan kan worden 

aan de wettelijke voorwaarde dat er geen nadelige effecten mogen optreden.  

 

 leeswijzer 
In hoofdstuk 1 is de aanleiding en het wettelijk kader besproken. In hoofdstuk 2 volgt de een 

gedetailleerdere beschrijving van het plan en de uitgangspunten voor de Aerius berekening. Hoofdstuk 

3 toont de uitgevoerde berekening en Hoofdstuk 4 geeft de conclusie van de berekening. 
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Aeriusberekening, 2 nieuwe woningen aan de Graaf Reinaldweg en de Korfgraaf te Hellouw 

2 Beschrijving plan en uitgangspunten 
 

 Het plan 
Het plan houdt de realisatie van twee nieuwe woningen in. Het gaat om twee vrijstaande woningen op 

een ruim perceel. Eén woning wordt aan de noordkant ontsloten via de ventweg langs de Graaf 

Reinaldweg. De andere woning wordt ontsloten aan de zuidkant via de Korfgraaf. In de huidige situatie 

is het perceel in gebruik als schapenweide en boomgaardje. Het wordt niet intensief agrarisch gebruikt. 

Het perceel is ook aan drie zijden begroeid met bomen en struiken. Het heeft daarmee een besloten 

karakter en de nieuwe woningen zullen grotendeels van het zicht worden onttrokken.   

 

Luchtfoto plangebied te Hellouw (bron: Google Earth) 

 

Foto plangebied twee nieuwe woningen gezien vanaf de Graaf Reinaldweg (bron: google streetview) 
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Aeriusberekening, 2 nieuwe woningen aan de Graaf Reinaldweg en de Korfgraaf te Hellouw 

 

Foto plangebied twee nieuwe woningen gezien vanaf de Korfgraaf (bron: google streetview) 

 

 

Uitsnede bestemmingsplankaart met toekomstige bouwvlakken  

 

In bovenstaande uitsnede van het bestemmingsplan zijn de bouwvlakken aangegeven waarbinnen de 

woningen gebouwd mogen worden. Het maximum aantal woningen en de maximum omvang van die 

woningen is wel in het plan vastgesteld.   

 Verkeersgegevens  
Voor de Aeriusberekening moet vastgesteld worden wat de toename van het aantal 

vervoersbewegingen per dag bedraagt. Voor het bepalen van de vervoersbewegingen in de 

gebruiksfase is uitgegaan van de CROW-publicatie ‘Verkeersgeneratie woon- werkgebieden’. Voor de 

berekening van het aantal voertuigen in de bouwfase is een realistische inschatting genomen voor de 

bouw van twee woningen. De aantallen vervoersbewegingen zijn per etmaal weergegeven.  

In onderstaande tabellen is de toename van verkeersbewegingen in zowel de bouwfase als de 

gebruiksfase per etmaal weergegeven: 

 

Type woningen aantal Verkeersgeneratie Totaal vervoersbewegingen 

lichte voertuigen 

Vrijstaande woningen 2 2,9 5,8 

Tabel 1: vervoersbewegingen gebruiksfase per etmaal 
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Type voertuigen Lichte voertuigen Middelzware 

voertuigen 

Zware voertuigen 

Aantallen 2 1 1 

Tabel 2: vervoersbewegingen en type voertuigen bouwfase per etmaal 

 

 Afstand tot natuurgebieden 

Het plangebied is niet in of nabij een Natura 2000-gebied gelegen. De meest nabijgelegen natuurbieden 

voor het plan zijn de Rijntakken dat op ca. 5 km ten oosten van de planlocatie ligt. Het Lingegebied en 

Diefdijk-zuid dat op 5,5 km van het plangebied ligt. Tot slot het gebied Loevestein, Pompveld en 

Kornsche Boezem dat op ca. 6,5 km ten westen van de locatie ligt. 

 

uitsnede kaart Nature 2000-gebiden (bron: provincie Gelderland) 
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Aeriusberekening, 2 nieuwe woningen aan de Graaf Reinaldweg en de Korfgraaf te Hellouw 

3 Aerius-berekening 
 
Om te bepalen of er stikstofdepositie optreedt op nabijgelegen natuurgebieden is de Aeriuscalculator, 

versie 16 september 2019 gebruikt. Deze rekenmodule is ter beschikking gesteld door het RIVM en 

berekent de stikstofdepositie als gevolg van een activiteit op een natuurgebied. 

In de onderstaande afbeelding zijn de resultaten zoals die ingevoerd zijn in de calculator getoond. Er is 

berekend wat de stikstofdepositie is als gevolg van de verkeerstoename tijdens het gebruik, tijdens de 

bouwfase en de stikstoftoename als gevolg van het in gebruik zijn van de woningen. 

 

 

 

Uitsnede Aeriuscalculator met invoer bouwverkeer, resultaat 0,00 mol/ha/j 
 

Uitsnede Aeriuscalculator met invoer verkeer gebruiksfase, resultaat 0,00 mol/ha/j 
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Uitsnede Aeriuscalculator met invoer 2 vrijstaande woningen, resultaat 0,00 mol/ha/j 
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Aeriusberekening, 2 nieuwe woningen aan de Graaf Reinaldweg en de Korfgraaf te Hellouw 

4 Conclusie 
De Aeriusberekening is uitgevoerd om te bepalen of het mogelijk maken van twee woningen in het 

bestemmingsplan: ‘Bestemmingsplanherziening Kern Hellouw & ’t Overrijke, Verwijdering twee 

bedrijfswoningen te Haaften en realisatie twee woningen te Hellouw’ geen nadelige effecten oplevert 

voor Natura 2000-gebieden in de omgeving. 

 

Er zijn in de directe omgeving geen Natura 2000-gebieden aanwezig. Op respectievelijk 5 en 6,5 

kilometer is gebied de Rijntakken en gebied Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem gelegen. Er is 

door middel van de Aeriuscalculator bepaald of de stikstofdepositie op deze Natura 2000-gebieden of 

verder gelegen gebieden hoger is dan de maximaal toegestane waarde van 0,00 mol/ha/j.  

 

Voor het invoeren van de gegevens is uitgegaan van de bouw en het gebruik van 2 vrijstaande 

woningen. De verkeersaaantrekkende effecten zijn vastgesteld op 6 voertuigbewegingen per dag tijdens 

de gebruiksfase. Voor de bouwfase is uitgegaan van 2 lichte voertuigen, 1 middelzwaar en 1 zwaar 

voertuig per dag.  

 

De conclusie is dat voor alle drie de onderdelen de activiteit niet leidt tot een toename van stikstof op 

de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Er is voor het plan dan ook geen vergunning in het kader 

van de Wet natuurbescherming noodzakelijk en de Wet natuurbescherming vormt geen belemmering 

voor de uitvoering en exploitatie van het plan. 



 

Regels  
bestemmingsplan 
“Bestemmingsplanherziening Kern 
Hellouw & 't Overrijke” 
 
Planstatus: ontwerp 
Plan identificatie: NL.IMRO.1960.HELkorfgraaf-ONT1 
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 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 
In deze regels wordt verstaan onder:    

plan: 

het bestemmingsplan 'Bestemmingsplanherziening Kern Hellouw & 't Overrijke' met 

identificatienummer NL.IMRO.1960.HELkorfgraaf- ONT1 gemeente West Betuwe.  

   

bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 

bijlage. 

   

aanbouw: 

een aan het hoofdgebouw gebouwd gebouw - gemeten vanaf het peil -, dat bouwkundig 

ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en in functioneel opzicht deel uitmaakt van het 

hoofdgebouw. 

    

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. 

   

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. 

   

afhankelijke woonruimte: 

een bijgebouw bij een woning, dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met die woning 

en waar een gedeelte van de huishouding, zoals gehuisvest in die woning, uit een oogpunt 

van mantelzorg is ondergebracht.  

   

ambachtelijk bedrijf: 

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. 

   

archeologisch deskundige: 

de door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige op het 

gebied van archeologie. 

   

archeologisch monument: 

terrein dat op basis van de Monumentenwet 1988 is aangewezen als beschermd 

archeologisch monument. 
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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 

en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA). 

   

archeologische verwachting: 

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van 

archeologische relicten. 

   

archeologische waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende 

archeologische relicten. 

   

bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

   

bebouwingspercentage: 

een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van 

het deel van het bouwperceel, dat ten hoogste mag worden bebouwd. 

   

bed & breakfast: 

een voorziening gericht op het bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren 

van ontbijt, als ondergeschikte toeristisch-recreatieve activiteit. Onder een bed & breakfast-

voorziening wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van 

tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid. 

   

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; 

   

bijgebouw: 

een niet voor bewoning bestemd, vrijstaand of aangebouwd gebouw, dat zowel bouwkundig 

als functioneel ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en ten dienste staat van het 

hoofdgebouw. 

   

bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 

van een bouwwerk. 

   

bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 

hoogte liggende vloeren is begrensd. 
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bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten.  

   

bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

   

bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden. 

   

detailhandel:   

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen het uitstallen ten verkoop, het 

verkopen of bewaren van goederen aan diegenen die deze goederen kopen voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

dienstverlening door een horecabedrijf wordt hieronder niet begrepen.  

   

gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt.  

   

hoofdgebouw: 

een of meer 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 die bestemming het belangrijkst is.  

   

mantelzorg: 

het anders dan bedrijfsmatig bieden van zorg aan een of meer leden van een huishouding, 

die hulpbehoevend is of zijn op het fysieke, psychische en/of sociale vlak. 

   

overig bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam 

met de aarde is verbonden. 

   

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. 

   

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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voorgevellijn: 

de lijn waarin de voorgevel van het hoofdgebouw is gelegen alsmede het verlengde daarvan.  

   

voorgevelrooilijn: 

de grens van het bouwvlak die gericht is naar de weg en waarop de bebouwing is 

georiënteerd. 

   

woonruimte: 

een besloten ruimte, die al dan niet tezamen met één of meer andere ruimten, bestemd is 

voor de bewoning door één huishouden.  
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Artikel 2 Wijze van meten 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:  

   

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. 

   

bebouwd oppervlak van een bouwperceel: 

de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen. 

   

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. 

   

bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil verticaal tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig 

bouwwerk, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, 

antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

   

breedte, diepte c.q. lengte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke 

scheidingsmuren. 

   

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. 

   

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. 

   

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. 

   

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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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Bedrijf 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2': een bedrijf in de 
milieucategorie 1 dan wel 2, zoals genoemd in bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1': een bedrijf in de 
milieucategorie 1, 2 dan wel 3.1, zoals genoemd in bijlage Staat van 
bedrijfsactiviteiten;  

c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 
gasontvangstation': een gastontvangstation';  

d. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': een bedrijfswoning;  
e. tuinen, erven en verhardingen;  
f. parkeervoorzieningen;  
g. groenvoorzieningen;  
h. nutsvoorzieningen;  
i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.  

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Bedrijfsgebouwen 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd, met 
dien verstande dat minimaal 3 meter uit de aan de zij- en achterkant gelegen 
perceelsgrens gebouwd dient te worden;  

b. voor zover de gebouwen op kortere afstand dan 3 meter uit de aan de zij- en 
achterkant gelegen perceelsgrens gebouwd zijn, ten tijde van het ter inzage leggen 
het ontwerp van dit bestemmingsplan, gelden de bestaande maten als minimale 
maten;  

c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 
‘maximale bouwhoogte (m) ’ is aangegeven;  

d. het bebouwingspercentage per bouwperceel mag niet meer bedragen dan ter plaatse 
van de aanduiding 'maximaal bebouwingspercentage (%)' is aangegeven. 

3.2.2 Bedrijfswoningen 
Bedrijfswoningen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 

'bedrijfswoning', mits voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

a. de voorgevel van de bedrijfswoning moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn 
dan wel op een afstand van maximaal 2,5 m daarachter;  

b. per bedrijf is één bedrijfswoning toegestaan, onder de volgende voorwaarden:  
1. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

‘maximale goothoogte (m)’ is aangegeven;  
2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

‘maximale bouwhoogte (m)’ is aangegeven. 
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3.2.3 Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen 
Bij een bedrijfswoning mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, mits wordt 

voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 3 m achter de 
voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;  

b. de maximale gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer 
bedragen dan 60 m²;  

c. de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen 
dan 3 m;  

d. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 4,5 m. 

3.2.4 Bouwwerken, geen gebouw 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 voorgevelrooilijn 
mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat:  

1. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 
kraan' niet meer dan 20 m mag bedragen;  

2. de bouwhoogte op het bouwperceel ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
vorm van bedrijf - gasontvangstation' niet meer dan 3 m bedragen;  

3. de bouwhoogte van pergola’s niet meer dan 2,5 m mag bedragen;  
4. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten niet 

meer dan 5 m mag bedragen;  
5. de stapelhoogte van goederen niet meer mag bedragen dan 8 meter;  
6. 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 op het bouwperceel ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van bedrijf - gasontvangstation' niet meer dan 3 m bedragen;  
3. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten niet 

meer dan 5 m mag bedragen. 

3.3 Afwijken van de bouwregels 

3.3.1 Bebouwingspercentages 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3 

lid 2.1 sub d, voor het toestaan van een hoger bebouwingspercentage met een maximum 

van 80%.  

3.3.2 Voorwaarden 
De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3 lid 3.1 wordt uitsluitend verleend indien:  

a. geen onevenredige aantasting van het woongenot van omwonenden plaatsvindt;  
b. de bedrijfsvoering van nabij gelegen bedrijven niet wordt beperkt;  
c. gebouwen uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd, met dien 

verstande dat minimaal 3 meter uit de aan de zij- en achterkant gelegen 
perceelsgrens gebouwd dient te worden;  
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d. indien aangetoond wordt dat vanuit bedrijfseconomische motieven verhoging van het 
bebouwingspercentage voor het voortbestaan van het bedrijf noodzakelijk is. 

3.3.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3 

lid 2.4, voor het toestaan van erfafscheidingen met een maximale hoogte van 2,5 m.  

3.3.4 Voorwaarden 
De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3 lid 3.3 wordt uitsluitend verleend indien:  

a. geen onevenredige aantasting van het woongenot van omwonenden plaatsvindt;  
b. de bedrijfsvoering van nabij gelegen bedrijven niet wordt beperkt;  
c. verhoging van de erfafscheiding stedenbouwkundig en ruimtelijk inpasbaar is;  
d. verhoging van de erfafscheiding verkeerskundig verantwoord is; 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van situering, materiaalgebruik en 

uitvoering van de erfafscheiding. 

3.4 Specifieke gebruiksregels 

3.4.1 Parkeren 

Bij het oprichten van gebouwen of het veranderen in gebruik dient de inrichting van elk 

perceel zodanig te zijn dat voldoende ruimte aanwezig is om zowel het parkeren als het 

eventueel laden en lossen op eigen terrein te kunnen afwikkelen. Op eigen terrein dient 

voorzien te zijn in voldoende parkeeraccommodatie. 

3.4.2 Verboden gebruik 
Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende 

opstallen te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig 

met deze bestemming. Daaronder wordt het volgende in elk geval verstaan: 

a. inrichtingen waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen van toepassing is;  
b. geluidszoneringsplichtige inrichtingen;  
c. detailhandel anders dan in volumineuze goederen, als nevenassortiment ten dienste 

van en ondergeschikt aan de functie genoemd in 3.1 onder a en b met een maximum 
van 30% van het bruto vloer oppervlak;  

d. kantoren, behoudens kantoren als onzelfstandig onderdeel van een ter plaatse 
aanwezig bedrijf. Per bedrijf mag het kantoorvloeroppervlak niet meer bedragen dan 
50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak, met een maximum van 500 m²;  

e. wonen, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';  
f. opvang van groepen verminderd zelfredzame personen. 

3.5 Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1 Milieucategorie 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het 

bepaalde in artikel 3 lid 1 onder a en b, om:  

a. om bedrijven toe te staan in één categorie hoger van in 3.1 onder a en b genoemd, 
voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de 
specifieke werkwijze, technische voorzieningen of bijzondere verschijningsvorm) 
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geacht kan worden te behoren tot de in 3.1 onder a en b genoemde categorieën van 
de Staat van Bedrijfsactiviteiten;  

b. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactivitetien zijn genoemd, 
voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan 
worden te behoren tot de categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals in 
3.1 onder a en b genoemd; 

met dien verstande dat risicovolle inrichtingen en geluidszoneringsplichtige inrichtingen niet 

zijn toegestaan.  

3.5.2 Voorwaarden 
De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3 lid 5.1 wordt uitsluitend verleend indien:  

a. het doel en uitgangspunten van het plan niet onevenredig wordt aangetast;  
b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet 

onevenredig worden aangetast. 

3.5.3 Nevengeschikte activiteit bij bedrijfswoning 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het 

bepaalde in artikel 3 lid 1 sub d voor het toestaan van lichte bedrijvigheid als nevengeschikte 

activiteit bij de bedrijfswoning, 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 van de bedrijfswoning;  

b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het 
verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;  

c. detailhandel is niet toegestaan;  
d. de activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de omgeving waarbij geldt dat 

deze past in milieucategorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;  
e. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner. 
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Artikel 4 Tuin 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. tuinen, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;  
b. erkers, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;  
c. verhardingen voor in- en uitritten;  
d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Gebouwen 

Op deze gronden mogen uitsluitend erkers worden gebouwd ten behoeve van de 

aangrenzende hoofdgebouwen. Hiervoor gelden de volgende bepalingen: 

a. De horizontale diepte van een erker mag niet meer bedragen dan 1,5 m.  
b. De erker mag over ten hoogste 50% van de breedte van de naar de weg gekeerde 

gevel van het hoofdgebouw worden gebouwd.  
c. De bouwhoogte van de erker mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste 

bouwlaag van het hoofdgebouw. 

4.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. Op de gronden gelegen achter de voorgevelrooilijn mag de bouwhoogte niet meer 
dan 2 m bedragen, met uitzondering van:  

1. pergola’s waarvan de bouwhoogte niet meer dan 2,50 m mag bedragen;  
2. verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten (met uitsluiting van 

reclamemasten), waarvan de bouwhoogte niet meer dan 5 m mag bedragen. 
b. Op de gronden gelegen vóór de voorgevelrooilijn mag de bouwhoogte niet meer dan 

1 m bedragen, met uitzondering van:  
1. pergola’s waarvan de bouwhoogte niet meer dan 2,50 m mag bedragen;  
2. overig tuinmeubilair, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 2 m mag 

bedragen;  
3. verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten (met uitzondering van 

reclamemasten), waarvan de bouwhoogte niet meer dan 5 m mag bedragen. 
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Artikel 5 Water 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. waterstaatkundige doeleinden ten behoeve van waterbeheersing en waterberging;  
b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;  
c. verhardingen voor in- en uitritten; 

alsmede daaraan ondergeschikt: 

d. groenvoorzieningen. 

5.2 Bouwregels 

5.2.1 Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

5.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 

a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen 
dan 4 m. 
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Artikel 6 Wonen 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:   

a. wonen;  
b. aan-huis-verbonden beroepen;  
c. tuinen, erven en verhardingen;  
d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

6.2 Bouwregels 

6.2.1 Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:  

a. Ter plaatse van de aanduiding ’vrijstaand’ mogen uitsluitend de aangeduide type(n) 
worden gebouwd.  

b. Per bouwvlak is maximaal 1 hoofdgebouw toegestaan;  
c. Hoofdgebouwen dienen binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd.  
d. De goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de 

aanduiding ‘maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven.  
e. De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de 

aanduiding ‘maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven.  

6.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen gelden de volgende 

bepalingen:  

a. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak 
worden gebouwd.  

b. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 1 m achter 
de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd. Indien aan- en uitbouwen 
en bijgebouwen ten tijde van het ter inzage leggen van het ontwerp van dit 
bestemmingsplan voor 1 m achter de voorgevellijn zijn gesitueerd, geldt de 
bestaande situering.  

c. Bij hoekwoningen mogen geen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd 
vóór het verlengde van de voorgevelrooilijn van de om de hoek gelegen 
hoofdgebouwen.  

d. De gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen buiten het 
bouwvlak, mag niet meer bedragen dan:  

1. 40 m², indien het bouwperceel kleiner is dan 150 m²;  
2. 40 m2, vermeerd met 25% van het bouwperceel dat groter is dan 150 m², 

indien het bouwperceel een oppervlakte heeft van meer dan 150 m² en minder 
dan 350 m²;  

3. 90 m2, vermeerd met 10% van het bouwperceel dat groter is dan 350 m² met 
een maximum van 150 m2, indien het bouwperceel groter is dan 350 m²;  

e. met dien verstande, dat de bovengenoemde maten uitsluitend mogen worden 
overschreden door een hobbykas van maximaal 6 m² en onder de voorwaarde dat 
achter de woning een eigen buitenruimte aanwezig moet blijven van minimaal 25 m².  

f. In aanvulling op het bepaalde onder d is ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' 
een bijgebouw toegestaan waarbij de oppervlakte niet groter is dan het 
aanduidingsvlak.  
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g. De goothoogte van een vrijstaand bijgebouw mag niet meer bedragen dan 4 m.  
h. De goothoogte van een aanbouw of aangebouwd bijgebouw mag niet meer bedragen 

dan de hoogte van de begane-grondlaag van het hoofdgebouw.  
i. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de woning.  
j. In afwijking van het bepaalde onder a en b, mag op de gronden behorende tot de 

voortuin per woning één aanbouw, zoals een portaal of erker worden gebouwd, met 
dien verstande dat:  

k. de horizontale diepte niet meer mag bedragen dan 1,5 m;  
l. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van 

het hoofdgebouw.   

6.2.3 Bouwwerken geen gebouw 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 voorgevelrooilijn 
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 overkappingen niet meer dan 2,5 m mag bedragen;  
3. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten (met 

uitsluiting van reclamemasten) niet meer dan 5 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 (met 

uitsluiting van reclamemasten) niet meer dan 5 m mag bedragen.  

6.3 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken: 

a. van het bepaalde in artikel 6 lid 2.1 sub c, voor het vergroten van het hoofdgebouw 
aan de achterzijde, met dien verstande dat:  

1. de totale diepte van het hoofdgebouw niet meer mag bedragen dan 15 m;  
2. de goothoogte van een gebouw niet meer mag bedragen dan de goothoogte 

van het bestaande hoofdgebouw;  
3. de bouwhoogte van een gebouw niet meer mag bedragen dan de 

bouwhoogte van het bestaande hoofdgebouw;  
4. de uitbreiding wat betreft de situering en afmetingen past in de 

stedenbouwkundige opzet van het gebied;  
5. door de uitbreiding van het hoofdgebouw geen onevenredige gronden 

aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. Dit betekent onder andere dat de bezonning van het uitzicht van de 
naastgelegen percelen niet onevenredig mogen worden geschaad; 

b. van het bepaalde in artikel 6 lid 2.2 sub b, voor het bouwen van een aanbouw, 
bijgebouw of overkapping tot op minder dan 1 m van de voorgevellijn dan wel geheel 
of gedeeltelijk vóór de voorgevellijn, met dien verstande dat:  

1. het aan- en/of bijgebouw of de overkapping wat betreft de situering en 
afmetingen past in de stedenbouwkundige opzet van het gebied;  

2. door de bouw van het aan- en/of bijgebouw of de overkapping geen 
onevenredige gronden aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden. Dit betekent onder andere dat de bezonning 
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van het uitzicht van de naastgelegen percelen niet onevenredig mogen 
worden geschaad;  

3. het aan- en/of bijgebouw of de overkapping is verbonden met het 
hoofdgebouw aan de voorgevel respectievelijk zijgevel dan wel met de 
voorgevel respectievelijk de zijgevel van het hoofdgebouw één geheel vormt;  

4. de oppervlakte van het aan- en/of bijgebouw of de overkapping ten hoogste 
20 m² bedraagt;  

5. de goothoogte van het aan- en/of bijgebouw of de overkapping ten hoogste 
2,75 m bedraagt;  

6. het gedeelte van het gebouw dat voor de voorgevellijn wordt gebouwd, geen 
(geheel of nagenoeg geheel) gesloten wanden mag hebben;  

7. de afstand tot de weg, indien de bouwgrens overschreden wordt, minimaal 3 
m bedraagt; 

c. van het bepaalde in artikel 6 lid 2.2 sub g, voor een goothoogte tot maximaal 5 m, 
met inachtneming van de volgende voorwaarden:  

1. er mag geen tweede bouwlaag ontstaan;  
2. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen mogen 

niet onevenredig worden aangetast; 

6.4 Specifieke gebruiksregels 

6.4.1 Aan huis verbonden beroepen 

Binnen de bestemming ‘Wonen’ is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen 

toegestaan als nevengeschikte activiteit bij de woonfunctie, 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.  

b. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het 
verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.  

c. Detailhandel is niet toegestaan.  
d. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner. 

6.4.2 Voorwaardelijke verplichting 

Het gebruik van de gronden met de bestemming Wonen, conform het gestelde in artikel 6 lid 
1, is slechts toegestaan wanneer geen bedrijfswoningen aanwezig zijn ter plaatse van de 
bestemming Bedrijf. 

6.5 Afwijken van de gebruiksregels 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het 

bepaalde in artikel 6 lid 1  voor het toestaan van lichte bedrijvigheid als nevengeschikte 

activiteit bij de woonfunctie, 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.  

b. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het 
verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.  

c. Detailhandel is niet toegestaan.  
d. 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.  
e. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner. 
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Artikel 7 Waarde - Archeologie 2 

7.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, naast andere bestemmingen, 

mede bestemd voor de bescherming van archeologische waarden.  

7.2 Bouwregels 

a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in artikel 7 lid 1 bedoelde bestemming 
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor 
aanvullend definitief archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.  

b. Bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende 
bestemmingen zijn op deze gronden slechts toelaatbaar, indien daarvoor door het 
bevoegd gezag is afgeweken. Er kan alleen worden afgeweken, indien is aangetoond 
dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of 
kunnen worden geschaad. 

c. Afwijking, zoals in sub b bedoeld, is niet vereist, indien: 
1. op basis van een aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is 

aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige 
archeologische relicten aanwezig zijn; 

2. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande 
bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande 
fundering wordt benut; 

3. het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 250 m² en de verstoring 
minder diep dan 50 cm is.  

d. Alvorens het bevoegd gezag beslist over het afwijken als bedoeld in sub b, winnen 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 afwijking. 

e. Indien een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend is het ten tijde van de 
bouwwerkzaamheden aan de gemeente West Betuwe of een daardoor aangewezen 
partij altijd toegestaan archeologische waarnemingen te doen. 

7.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

a. Het is verboden op of in de in het plangebied gelegen gronden, zonder of in afwijking 
van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden van het bevoegd gezag, de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:  

1. grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm en over een oppervlakte groter dan 
250 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;  

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;  
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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 artikel 7 lid 3 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.  

c. Het verbod, zoals in artikel 7 lid 3 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. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is 
aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn;  

3. de werken en werkzaamheden:  
i. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

het plan;  
ii. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende 

aanlegvergunning of een ontgrondingvergunning; 
4. de werken en werkzaamheden op aanvullend of definitief archeologisch 

onderzoek zijn gericht. 
d. Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een 

aanlegvergunning als bedoeld in artikel 7 lid 3 sub a, winnen 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 een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is het aan de gemeente West Betuwe of 
een daardoor aangewezen partij altijd toegestaan archeologische waarnemingen te 
doen ten tijde van het uit te voeren werk.  

 

Artikel 8 Waarde - archeologie 3 
De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn vergelijkbaar aan die voor 

'Waarde - Archeologie 2', met dien verstande dat de ondergrens van de van de 

vergunningplicht wordt gesteld op 5.000 m².  

 

Artikel 9 Waarde - Archeologie 4 
De voor ‘Waarde - Archeologie 4’ aangewezen gronden dienen alleen bij MER-plichtige 

projecten, projecten in het kader van de Tracé-wet en projecten met een omvang van meer 

dan 10.000 m² te worden onderzocht op eventuele archeologisch waardevolle resten. 
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3 Algemene regels 

Artikel 10 Anti-dubbeltelregel 
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. 

Artikel 11 Algemene bouwregels 

11.1 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. 

11.2 Bebouwingspercentages 
In die gevallen dat een bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met het bepaalde in 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrechttot 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. 

11.3 Bebouwing uitgesloten 
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – 1’ is geen bebouwing 

toegestaan. 

Artikel 12 Algemene gebruiksregels 
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 gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 
'voorwaardelijke verplichting' overeenkomstig de bestemmingsregels, indien het 
principe van de in de bijlage 'landschappelijke inrichting' aangegeven tuinontwerp niet 
verwezenlijkt is en in stand gehouden wordt.  
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Artikel 13 Algemene aanduidingsregels 

13.1 veiligheidszone - lpg 

13.1.1 Aanduidingsomschrijving 

Ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - lpg' gelden bouwregels voor het tegengaan 

van een te hoog veiligheidsrisico vanwege het LPG-tankstation.  

13.1.2 Bouwregels 

13.1.3 Afwijken van de bouwregels 

Het college van burgemeester en wethouders kan bij omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in artikel 13 lid 1.2  voor het bouwen of uitbreiden van nieuwe (beperkt) kwetsbare 

objecten, in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 2 van dit plan, uitsluitend 

indien is gebleken:  

a. dat de nieuwbouw of uitbreiding niet plaatsvindt binnen de PR 10-6 contour voor 
bestaande situaties;  

b. dat het groepsrisico wordt verantwoord overeenkomstig het gestelde in artikel 13 lid 1 
onder a t/m i van het BEVI;  

c. dat binnen het kader deze groeprisicoverantwoording de volgende beperkingen en/of 
maatregelen gelden:  

1. Nieuwe detailhandel en nieuw (ondergeschikt) kantoor worden niet 
toegestaan, omdat bij dergelijke objecten meerdere personen aanwezig 
kunnen zijn. Indien in de omgevingsvergunning van het LPG-tankstation is 
vastgelegd dat LPG uitsluitend mag worden bevoorraad buiten de 
openingstijden van een kantoor of detailhandel, kan van deze bepaling 
worden afgeweken.  

2. Bij nieuwbouw worden vluchtroutes gerealiseerd die wegleiden van de 
risicobron.  

3. Er wordt zo min mogelijk glas toegepast op korte afstand van de risicobron. 

Artikel 14 Algemene afwijkingsregels 

14.1 Algemene afwijkingen 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken:   

a. van de in deze regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 
10% van die maten, afmetingen en percentages.  

b. 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;  

c. van deze regels en toestaan dat het bouwvlak in geringe mate wordt overschreden, 
indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;  

d. van deze regels ten behoeve van de overschrijding van de 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 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.  
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e. 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;  

f. 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;  
g. 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. 

14.2 Afwijking detailhandel en ambachtelijke bedrijven 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de 

bestemmingsregels teneinde detailhandel en/of ambachtelijke bedrijven te vestigen, waarbij 

de volgende bepalingen van toepassing zijn:  

a. Bij de omgevingsvergunning ten behoeve van detailhandel mag de 
voorzieningenstructuur in de kern niet onevenredig worden aangetast.  

b. Bij de omgevingsvergunning ten behoeve van een ambachtelijke bedrijf dient deze 
milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de omgeving waarbij geldt dat deze past in 
milieucategorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten.  

c. Er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van het woon- en leefklimaat.  
d. Er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de bouw- en 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.  
e. De omgevingsvergunning mag geen nadelige invloed hebben op de normale 

afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de 
parkeerbehoefte veroorzaken. 

14.3 Afwijken mantelzorgvoorziening 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het in artikel 

12 sub b vervatte verbod ten behoeve van de realisering van een mantelzorgvoorziening in 

een bijbehorend bouwwerk, dat gebruikt gaat worden als een afhankelijke woonruimte bij de 

woning, mits:    

a. de behoefte aan mantelzorg is aangetoond;  
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;  
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d. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake aan- en uitbouwen 
en bijgebouwen wordt ingepast;  

e. er geen zelfstandige woning ontstaat. Na beëindiging van de mantelzorgsituatie dient 
de tijdelijke woonunit weer verwijderd te worden.  

f. bij de mantelzorgvoorziening geen afzonderlijke bijgebouwen worden opgericht. 

14.4 Afwijking Bed & Breakfast 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van het uitoefenen 

van een bed & breakfast, mits:  

a. de woonfunctie als hoofdfunctie gehandhaafd blijft, waarbij de oppervlakte die wordt 
gebruikt ten behoeve van de bed & breakfast maximaal 40% van het vloeroppervlak 
van de (bedrijfs)woning bedraagt, met een maximum van 50 m²;  

b. de bed& breakfast binnen de bestaande woning wordt gerealiseerd;  
c. de bed & breakfast in parkeergelegenheid en bergingsmogelijkheden volledig op het 

eigen perceel voorziet;  
d. er geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- en leefklimaat van 

omwonenden en de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven ontstaan. 

14.5 Afwijking kinderdagverblijf 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het uitoefenen van een 

kinderdagverblijf bij een (bedrijfs)woning, mits:  

a. de hoofdfunctie gehandhaafd blijft, waarbij de oppervlakte die wordt gebruikt voor het 
kinderdagverblijf maximaal 40% van het vloeroppervlakte van de bestaande 
bebouwing bedraagt, met een maximum van 50 m².  

b. het kinderdagverblijf binnen de vigerende bouwregeling wordt ingepast;  
c. de verkeersintensiteit en inrichting van de weg, waaraan het kinderdagverblijf is 

gelegen, van dien aard zijn, dat het gebruik voor het brengen en halen van de 
kinderen de verkeersveiligheid niet in de weg staat;  

d. ten behoeve van het kinderdagverblijf in voldoende parkeergelegenheid en 
bergingsmogelijkheden op het eigen perceel wordt voorzien;  

e. er geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- en leefklimaat van 
omwonenden en de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven ontstaan;  

f. uit de noodzakelijke milieu- en/of andere onderzoeken blijkt dat de gronden geschikt 
zijn voor het gebruik als kinderdagverblijf. 

Artikel 15 Algemene wijzigingsregels 

15.1 Wijziging Waarde - archeologie 4 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door:  

a. de dubbelbestemmingen ‘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 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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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 16 Overgangsrecht 

16.1 Overgangsrecht bouwwerken 

a. 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:  

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. 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. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld in het bepaalde onder a met maximaal 10%.  

c. Het bepaalde onder a 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. 

16.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet.  

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het 
bepaalde onder a, 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.  

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, 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.  

d. Het bepaalde onder a 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 'Bestemmingsplanherziening Kern Hellouw & 't Overrijke'. 
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01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:

014 016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D 3.1 2 G 1

014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 3.1 2 G 1

014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

05 03 -

05 03 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN

0501.2 0312 Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C 10 50 3.1 1 G 1

0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen

0502 032 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1

15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1 1 G 1

151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50 10 50 3.1 1 G 1

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1 1 G 1

151 108 8

- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000

m² 50 0 50 10 50 3.1 2 G 1

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30 10 50 3.1 1 G 1

1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:

1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50 50 R 50 3.1 1 G 1

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2 1 G 1

1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

1585 1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1 2 G 2

1593 t/m 1595 1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2 1 G 1

17 13 -

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

172 132 0 Weven van textiel:

173 133 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1 2 G 2 B

174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1 1 G 1

176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1 1 G 2

18 14 -
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18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181 141 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3.1 1 G 1

182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G 2

183 142, 151 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10 10 50 3.1 1 G 1 B L

19 19 -

19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

192 151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1 2 G 2

193 152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1 2 G 1

20 -

20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

203, 204, 205 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1 1 G 1

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 1 G 1

21 17 -

21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C 30 R 50 3.1 1 G 2

22 58 -

22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1

2223 1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2 G 1

2224 1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 2 G 1 B

2225 1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 2 G 1 B

223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1 2 G 1 B L

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 2 G 1

25 22 -

25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3.1 1 G 1

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:

252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1 2 G 1

26 23 -

26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1 1 G 1

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:
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262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 1 G 1 L

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50 0 50 3.1 1 G 1

2681 2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2

28 25 -

28 25, 31 -

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL.

MACH./TRANSPORTMIDD.)

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 1

284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B

287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 2 B

30 26, 28, 33 -

30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2 1 G 1

31 26, 27, 33 -

31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.

316 293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 1 G 1

32 26, 33 -

32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.

321 t/m 323 261, 263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50 30 50 D 3.1 2 G 1 B

3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1 1 G 2 B

33 26, 32, 33 -

33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2 1 G 1

35 30 -

35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

36 31 -

36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1

362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 1 G 1 B

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2

364 323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2

365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2

3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 1 P 1
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3663.2 32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1 2 G 2

40 35 -

40 35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1 B

40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1 1 P 1 B

40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:

40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1

40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1 1 P 1

40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C 10 30 2 1 P 1

41 36 -

41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:

41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C 30 50 3.1 1 G 2

41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

45 41, 42, 43 -

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID

45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1 B

50 45, 47 -

50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504 451, 452, 454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1 B

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 1 G 1

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1 1 G 1 B L

5020.5 45205 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 3 P 1

503, 504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30 10 30 2 1 P 1

51 46 -

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 2

5122 4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 2 G 1

5124 4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1 2 G 1

5125, 5131 46217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1 2 G 1

5132, 5133 4632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1 2 G 1

5134 4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 2 G 1

5135 4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 2 G 1

5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2 2 G 1

5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2 2 G 1



Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bestemmingsplan Bedrijventerrein Overrijke

gemeente Neerijnen vastgesteld 19 december 2013

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES

- - n
u

m
m

e
r

G
E

U
R

S
T

O
F

G
E

L
U

ID

G
E

V
A

A
R

G
R

O
O

T
S

T
E

A
F

S
T

A
N

D

C
A

T
E

G
O

R
IE

V
E

R
K

E
E

R

V
IS

U
E

E
L

B
O

D
E

M

L
U

C
H

T

5138, 5139 4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1

5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:

5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2 2 G 1

5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1 2 G 1

5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30 30 30 2 2 G 1

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1 2 P 2

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50 10 50 3.1 2 G 2

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1

5153.4 46735 4 zand en grind:

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2 1 G 1

5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50 10 50 3.1 2 G 2

5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2 1 G 1

5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2 1 G 1

5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2 2 G 2

5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1 2 G 2 B

5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1 2 G 2 B

518 466 0 Grth in machines en apparaten:

518 466 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1 2 G 1

519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2 2 G 1

60 49 -

60 49 - VERVOER OVER LAND

6022 493 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

6024 494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1

603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2 1 P 1 B

63 52 -

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1 2 G 2

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1 L

64 64 -

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

71 77 -

71 77 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1
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712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1

713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1 B

714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2 2 G 2

74

63, 69tm71, 73, 74,

77, 78, 80tm82 -

74

63, 69tm71, 73, 74,

77, 78, 80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1 1 P 1 B

7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2 G 1 B

7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1

75 84 -

75 84 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN

7525 8425 Brandweerkazernes 0 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1

90 37, 38, 39 -

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING

9001 3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:

9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2 1 P 1

9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 50 3.1 2 G 1

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 1 B

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:

9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30 10 50 3.1 1 G 2 L

9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2 1 G 1 B L

93 93 -

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1 2 G 1 L

9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2 2 G 1 B L

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 1 G 1

9301.3 96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1 1 P 1
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