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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 
 

1.1. Aanleiding en doel van het bestemmingsplan 
Initiatiefnemer is eigenaar van het onbebouwde perceel ten noorden van de 
woning aan de Koestraat 1 te Riel. Dit perceel wordt momenteel gebruikt voor 
landbouwdoeleinden in de vorm van het telen van gewassen, zoals gras, maïs en 
bieten. Vanwege de beperkte omvang is de opbrengst echter niet renderend, 
waardoor het perceel niet voldoende geschikt is als landbouwgrond. Bovendien is 
de locatie aan de Koestraat ong. gelegen in het gehucht ‘Looienhoek’. In dit 
bebouwingscluster zijn de laatste jaren verschillende woningbouwontwikkelingen 
mogelijk gemaakt op basis van de ruimte-voor-ruimte regeling.  
 
Om die redenen is bij initiatiefnemer de wens ontstaan om ter plaatse een 
ruimte-voor-ruimte woning te realiseren en het daarbij behorende bijgebouw 
gedeeltelijk in gebruik te nemen als bed & breakfast voor maximaal twee 
eenheden. Ten behoeve van de ontwikkeling van de ruimte-voor-ruimte woning 
zal een titel worden aangekocht bij de Ontwikkelingsmaatschappij ruimte-voor-
ruimte, zodat een positieve bijdrage aan de omgevingskwaliteit - door sanering 
van een intensieve veehouderij elders - is verzekerd. Verder zal het perceel 
zorgvuldig landschappelijk worden ingepast in de omgeving om een ruimtelijke 
kwaliteitswinst in de directe omgeving te verzekeren. 
 
Aangezien de locatie momenteel nog een agrarische bestemming heeft zal het 
bestemmingsplan ter plaatse gewijzigd moeten worden om de realisatie van een 
ruimte-voor-ruimte woning met ondergeschikte recreatieve verblijfsfunctie in het 
daarbij behorende bijgebouw mogelijk te maken. Dit bestemmingsplan geeft 
invulling aan het initiatief. 
 

1.2. Ligging en begrenzing plangebied 
Het plangebied ligt aan de Koestraat ong. te Riel, ten zuidwesten van de 
dorpskern in het buitengebied van de gemeente Goirle. Het plangebied is 
kadastraal bekend als gemeente Goirle, sectie K, nummer 1082 en heeft een 
oppervlakte van 2.500 m2. Op onderstaande afbeelding is een luchtfoto met het 
plangebied weergegeven. 
 



 6 

 
Afbeelding: ligging en globale begrenzing plangebied 
 

1.3. Vigerend bestemmingsplan 
Tot het moment waarop het voorliggende bestemmingsplan in werking treedt, 
geldt in het plangebied het volgende bestemmingsplan. 
 

Bestemmingsplan Vastgesteld Goedkeuring GS In werking 

Buitengebied Goirle 9 december 2008 14 juli 2009 24 september 2009 

 
1.4. Bij het plan behorende stukken 

Dit bestemmingsplan bestaat uit drie delen: een verbeelding waarop onder meer 
de bestemmingen in het plangebied zijn aangegeven, planregels waarin de bouw- 
en gebruiksmogelijkheden voor de op de verbeelding vermelde bestemmingen 
zijn opgenomen en deze toelichting waarin de achtergronden van het 
bestemmingsplan zijn beschreven. De verbeelding vormt samen met de regels 
het bindende deel van het bestemmingsplan. In deze toelichting worden onder 
andere de keuzes die in het bestemmingsplan worden gemaakt nader 
gemotiveerd en verantwoord. Hierin staat ook beschreven wat het vigerend 
beleid inhoud en met welke (milieu)planologische aspecten rekening is 
gehouden.  

 
1.5. Leeswijzer 

Deze toelichting bestaat uit acht hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk, 
wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van het plangebied. Hoofdstuk 3 
gaat in op het ruimtelijk beleidskader van rijk, provincie en gemeente. Het 
thematische beleidskader komt aan de orde in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 
worden milieuaspecten behandeld. Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten. De 
opzet van de planregels wordt in hoofdstuk 7 besproken, gevolgd door de 
uitvoerbaarheid in hoofdstuk 8.  
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HOOFDSTUK 2. BESCHRIJVING PLANGEBIED 
 
Voor het opstellen van een bestemmingsplan is het van belang dat de 
uitgangssituatie, ofwel de bestaande situatie, goed in beeld wordt gebracht. In dit 
hoofdstuk volgt een beschrijving van deze situatie door middel van een 
beschrijving van de historische ontwikkeling, de ruimtelijke en functionele 
structuur.  

 
2.1. Historische ontwikkeling 

Het dorp Riel is samengesteld uit de gehuchten Brakel, Zandeind en de dorpskom 
of Kerkeind. Brakel is daarvan het oudste buurtschap, waar al in de prehistorische  
en Romeinse tijd bewoners gevestigd waren. Zo zijn in 1840 op de heide onder 
Brakel meer dan 50 urnen opgegraven. 
Riel is een typisch Brabants esdorp. De dorpen zijn hier niet, zoals in Drenthe, 
concentrisch van vorm, maar langgerekt. Deze zogenaamde kransakkerdorpen 
breidden zich uit naarmate de beschikbare bouwgrond rondom de akkers vol 
raakte. Nieuwe vestigingen vonden dan wat verderop aan de kronkelige weg 
rondom de akkers plaats. Dit nederzettingspatroon is in Riel goed bewaard 
gebleven. Een bijzonderheid is dat de eerste ontginningsactiviteiten hier al in de 
7e eeuw moeten hebben plaatsgevonden.  De blokvormige verkaveling, waarbij 
akkers door hagen en houtwallen omringd werden om het vee te weren, is in Riel 
nog steeds te herkennen. In de eeuwen vóór het gebruik van kunstmest werden 
de akkers vruchtbaarder gemaakt door er zoden op te leggen die met dierlijke 
mest waren vermengd. Dit verklaart het holle, hoge karakter van de oude akkers. 
 
In de 12e eeuw kwam er in Riel een opleving in de ontginning van de woeste 
gronden, doordat een kerkelijke instelling zich hierop toelegde. Later, toen 
Brabant door de Staten-Generaal tot Generaliteitsland was verklaard  en als een 
wingewest werd uitgebuit, hadden de boeren weinig reden en mogelijkheden om 
hun arsenaal uit te breiden. De meeste boerderijen ter plaatse dateren uit het 
einde van de 19e eeuw, omdat bij een grote brand in 1877 vele hoeven verloren 
gingen. Riel maakte deel uit van de heerlijkheid Hilvarenbeek, maar lag echter 
daarvan gescheiden door het grondgebied van Goirle.  
 

2.2. Ruimtelijke en functionele structuur 
Het onbebouwde landbouwperceel is gelegen in het gehucht ‘Looienhoek’ wat 
zich bevindt ten zuidwesten van de kern Riel, in het buitengebied van de 
gemeente Goirle. In de directe omgeving bevinden zich burgerwoningen, 
akkerbouwbedrijven, veehouderijen en een niet-agrarisch bedrijf in de vorm van 
een fitnesscentrum.  
 

2.3. Technische infrastructuur 
Binnen het plangebied bevinden zich geen belangrijke technische infrastructurele 
voorzieningen met ruimtelijke relevantie. 
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HOOFDSTUK 3. RUIMTELIJK BELEIDSKADER 
 
Dit hoofdstuk geeft een korte weergave van het bij het opstellen van dit 
bestemmingsplan van kracht zijnde ruimtelijke beleidskader. 

  
3.1. Rijk 

 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een nieuw, integraal kader 
voor het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. Op 13 maart 2012 is de 
SVIR vastgesteld. In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 zou 
moeten uitzien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Daarbij streeft het 
Rijk naar een aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker 
voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en 
infrastructuur met elkaar verbindt. Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie 
die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, eenvoudige regels 
en een selectieve rijksbetrokkenheid. 

 
Daarnaast verstevigt de SVIR het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. 
De verantwoordelijkheid om te sturen in de ruimtelijke ordening wordt door de 
SVIR nog meer bij de provincies en gemeenten gelegd. Zo laat het Rijk de 
verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene 
ruimte op regionale schaal over aan provincies. Dit houdt in dat de betekenis van 
de nationale structuurvisie voor het plangebied zodoende zeer beperkt blijft.  
 
De SVIR richt zich op een dusdanig schaalniveau en is als gevolg daarvan ook van 
een zeker (hoog) abstractieniveau, dat hieruit geen concrete beleidskaders 
voortkomen voor dit bestemmingsplan. Door decentralisatie van bevoegdheden 
wordt het relevante beleidskader gevormd door de provincie Noord-Brabant en 
de gemeente Goirle. 

   
Conclusie 
Dit rijksbeleid werkt niet direct door in het plan. De afweging vindt voor de 
beoogde planontwikkeling decentraal plaats. 

   
Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid 
In de zogenaamde Realisatieparagraaf (‘Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid’) 
zijn alle nationale ruimtelijke belangen uit de verschillende Planologische Kern 
Beslissingen en de voorgenomen verwezenlijking daarvan gebundeld. Daarbij 
wordt onder meer ingezet op zuinig ruimtegebruik, de bescherming van 
kwetsbare gebieden (nationale landschappen en Ecologische Hoofdstructuur) en 
op bescherming van het land tegen overstromingen en wateroverlast. In de 
Realisatieparagraaf benoemt het kabinet ruim 30 nationale ruimtelijke belangen 
en de instrumenten om die uit te voeren. De Realisatieparagraaf is toegevoegd 
aan de Nota Ruimte en heeft de status van structuurvisie. 
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Conclusie 
Dit rijksbeleid werkt niet direct door in het plan. De afweging vindt voor de 
beoogde planontwikkeling decentraal plaats. 

 
AMvB Ruimte 
In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt het Rijk een 
aantal regels voor met betrekking tot de inhoud van bestemmingsplannen. De 
onderwerpen betreffen: project mainportontwikkeling Rotterdam, 
kustfundamenten, grote rivieren, Waddenzee en waddengebied en defensie (met 
uitzondering van radar). Voor de in het Barro genoemde onderwerpen moeten op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening alle bestemmingsplannen binnen een jaar 
aan de bepalingen uit het Barro voldoen. Geen van de in het Barro genoemde 
onderwerpen hebben echter betrekking op dit bestemmingsplan. 
 
Conclusie 
Geen van de in het Barro genoemde onderwerpen hebben betrekking op het 
initiatief. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen is per 1 oktober 2012 de ladder voor 
duurzame verstedelijking in artikel 3.1.6 Bro opgenomen, de ladder ziet op een 
zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 
infrastructurele besluiten. De ladder is een motiveringsinstrument dat verplicht 
moet worden toegepast bij elk ruimtelijk besluit dat een 'nieuwe stedelijke 
ontwikkeling' mogelijk maakt. Wat er onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
wordt verstaan, is in artikel 1.1.1 Bro bepaald: ‘De ruimtelijke ontwikkeling van 
een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 
woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.’  Uit de jurisprudentie 
komt naar voren dat het wel een nieuwe stedelijke ontwikkeling van enige 
omvang moet zijn. 
Per 1 juli 2017 is een gewijzigde ladder in werking getreden. Hierin is de tekst van 
de ladder teruggebracht naar de essentie, namelijk de noodzaak om aan te geven 
dat de voorgenomen nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet in een behoefte 
plus een motivering indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaand 
stedelijk gebied kan worden gerealiseerd: ‘De toelichting bij een 
bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat 
een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het 
bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk 
gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die 
behoefte kan worden voorzien.’ (artikel 3.1.6, tweede lid, Bro).  
 
Uit jurisprudentie blijkt dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State woningbouwontwikkelingen vanaf 12 woningen beschouwt als een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling. Het voorliggende initiatief maakt de realisatie van één 
ruimte-voor-ruimte woning met ondergeschikte recreatieve verblijfsfunctie in het 
daarbij behorende bijgebouw mogelijk en wordt daarmee niet beschouwd als 
stedelijke ontwikkeling waarvoor de ladder voor duurzame verstedelijking 
doorlopen moet worden. 
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Conclusie 
De ladder voor duurzame verstedelijking hoeft niet doorlopen te worden. 
 
Crisis- en herstelwet 
Met de Crisis- en herstelwet (Chw) wil het kabinet de procedures voor grote 
projecten versnellen. Hiermee wordt een stap gezet om de gevolgen van de 
economische crisis te bestrijden. De Chw zorgt voor een toename van het aantal 
kwalitatief goede woningen en bedrijfslocaties. Integrale gebiedsontwikkeling 
krijgt een belangrijke impuls. Op het gebied van bedrijventerreinen ligt de nadruk 
op herstructurering. De regels uit de Chw betreffen in deze vooral het 
bestuursprocesrecht waardoor de doorlooptijd van procedures voor in de wet 
aangewezen projecten kan worden verkort. 
 
Conclusie 
De Chw is niet van toepassing op het initiatief omdat dit plan niet kan worden 
aangemerkt als een besluit dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een 
ruimtelijk project zoals omschreven in de Chw. 
 

3.2. Provincie 
 
Omgevingsvisie Noord-Brabant 
Op 14 december 2018 is de Omgevingsvisie Noord-Brabant vastgesteld. Met de 
Brabantse Omgevingsvisie sluit de provincie met de hoofdopgaven aan bij 
rijksbeleid, Europese en mondiale doelstellingen. Het streven is dat de 
omgevingsvisie, hoewel formeel alleen zelfbindend, Noord-Brabant samenbindt. 
Want één ding is zeker; samenwerking is meer dan ooit nodig om de Noord-
Brabantse omgevingskwaliteit te bewaken en door te ontwikkelen. Waarbij 
ruimtelijke ordening dienend is aan maatschappelijke doelstellingen. Of het nu 
gaat om het verkleinen van sociale verschillen, het verbeteren van welvaart, of 
het gezonder, veiliger en duurzamer maken van onze leefomgeving. 
 
In de Omgevingsvisie Noord-Brabant heeft de provincie vier hoofdopgaven 
benoemd: werken aan de Brabantse energietransitie, werken aan een 
klimaatproof Brabant, werken aan de slimme netwerkstad, werken aan een 
concurrerende, duurzame economie. Hieraan ten grondslag ligt één basisopgave; 
de provincie streeft naar een veilige en gezonde leefomgeving met een goede 
omgevingskwaliteit. 
 
De vier hoofdopgaven hebben een grote ruimtelijke impact. Noord-Brabant is te 
klein als alles naast elkaar plaatsvindt. Het wordt dus passen en meten, met 
opgaven naast, onder, boven en met elkaar. Meerwaardecreatie en meervoudig 
slim ruimtegebruik is noodzaak. De opgaven moeten we daarom altijd in 
onderlinge samenhang bezien. Diep, rond en breed bekijken, dus. 
 
Als doel voor 2050 heeft de provincie het volgende gesteld: Noord-Brabant heeft 
een goede leefomgevingskwaliteit doordat de provincie op alle aspecten beter 
presteert dan wettelijk als minimumniveau is bepaald. Noord-Brabant staat met 
zijn TOP-landschap van oude en nieuwe landschappen in de top 5 van Europa. De 
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biodiversiteit binnen en buiten de natuurgebieden is op orde, de lucht- en 
waterkwaliteit voldoet en de bodem is vitaal. 
 
Voor 2030 streeft de provincie naar het volgende: Noord-Brabant heeft een 
aanvaardbare leefomgevingskwaliteit doordat de provincie voor alle aspecten 
voldoet aan de wettelijke normen. Natuurgebieden zijn ingericht, de afname van 
biodiversiteit is naar een positieve trend omgebogen, waardevolle 
cultuurhistorische landschappen zijn behouden en er is breed draagvlak voor de 
nieuwe energie- en klimaatadaptieve landschappen door de ontwerpende 
aanpak. 
 
Conclusie 
Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van één ruimte-voor-ruimte woning 
met ondergeschikte recreatieve verblijfsfunctie in het daarbij behorende 
bijgebouw. De ruimte-voor-ruimte regeling die er specifiek op is gestoeld om de 
sanering van intensieve veehouderijen in het buitengebied te stimuleren en 
verdere verstening van het buitengebied te voorkomen. Deze regeling houdt in 
dat er door de Ontwikkelingsmaatschappij ruimte- voor-ruimte bouwtitels 
kunnen worden afgegeven voor de sanering van een intensieve veehouderij. Deze 
zogenaamde ruimte-voor-ruimte titels kunnen vervolgens worden ingezet in een 
bebouwingsconcentratie in het buitengebied. Op deze manier is een milieu- en 
ruimtelijke kwaliteitswinst verzekerd. Het initiatief past derhalve in de kaders die 
gesteld worden door de Omgevingsvisie Noord-Brabant. 
 
Structuurvisie ruimtelijke ordening 
Op 19 maart 2014 is de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) in werking 
getreden, nadat Provinciale Staten de structuurvisie op 7 februari 2014 hebben 
vastgesteld. De SVRO schetst de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid 
tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk 
handelen van de provincie, maar bindt gemeenten niet rechtsreeks. Het is de 
basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wro biedt. 
Eén van deze instrumenten is de provinciale verordening. In de Interim 
omgevingsverordening Noord-Brabant (voorheen Verordening ruimte) zijn de 
kaderstellende elementen uit de structuurvisie vertaald in concrete regels die van 
toepassing zijn op (gemeentelijke) bestemmingsplannen. 
 
De provincie stuurt door middel van vier ruimtelijke structuren: de groenblauwe 
structuur, het landelijk gebied, de stedelijke structuur en de infrastructuur. 
Binnen deze structuren worden de belangrijkste, maatschappelijke 
ontwikkelingen opgevangen en kiest de provincie voor een bepaalde ordening 
van functies. Hiermee wil de provincie een gevarieerd en aantrekkelijk woon-, 
werk- en leefklimaat ontwikkelen waarin een kennisinnovatieve economie 
centraal staat voor een duurzaam Brabant. Het principe van 'behoud en 
ontwikkeling' staat hierin centraal. 
 
Volgens de structurenkaart, zie onderstaande afbeelding, is het plangebied 
gelegen in het gemengd landelijk gebied. In het gemengd landelijke gebied vindt 
een vermenging van functies plaats. Naast het gebruik van de gronden ten 
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behoeve van de land- en tuinbouw, is er ook plaats voor natuur, water, recreatie, 
toerisme en kleinschalige stedelijke functies.  
 

   
Afbeelding: uitsnede structurenkaart SVRO  

 
Doorwerking plangebied 
Daar de locatie gelegen is in het gemengd landelijk gebied, hanteert de provincie 
in haar afweging voor het toestaan van nieuwe initiatieven het multifunctionele 
gebruik als uitgangspunt. Het initiatief betreft het toevoegen van een 
woonfunctie met ondergeschikte recreatieve verblijfsfunctie in het daarbij 
behorende bijgebouw aan het multifunctioneel gebied. De omgeving van het 
plangebied is multifunctioneel doordat naast de beoogde woonfunctie ook 
agrarische bedrijvigheid, toerisme, kleinschalige stedelijke functies, 
waterfuncties, natuur en recreatie plaatsvinden.  
 
Conclusie 
Het initiatief is passend binnen de uitgangspunten van de SVRO. 
 
Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant 
Op 25 oktober 2019 hebben Provinciale Staten de “Interim  
omgevingsverordening Noord-Brabant” (hierna; IOV) vastgesteld. De IOV is op 5 
november 2019 inwerking getreden. De IOV is tot stand gekomen door de 
verschillende regelingen op provinciaal niveau over de fysieke leefomgeving 
samen te voegen. Dit betekent dat de regels betrekking hebben op milieu, 
natuur, ruimtelijke ordening, water, bodem en wegen. De IOV is daarbij een 
eerste stap op weg naar een omgevingsverordening, die op grond van de 
Omgevingswet wordt vastgesteld en die verplicht is voor provincies. Naar 
verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking. De IOV 
vervangt zes provinciale verordeningen en heeft de status van: 

- Milieuverordening gebaseerd op artikel 1.2. Wet milieubeheer; 
- Verordening wegen gebaseerd op artikel 57 Wegenwet en artikel 2A 

Wegenverkeerswet;  
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- Verordening Ontgronden gebaseerd op artikel 5, tweede lid, en artikel 7, 
tweede lid, Ontgrondingenwet; 

- Verordening natuurbescherming gebaseerd op diverse artikelen uit de 
Wet natuurbescherming; 

- Verordening ruimte gebaseerd op artikel 4.1. Wet ruimtelijke ordening; en 
de 

- Verordening water gebaseerd op diverse artikelen in de Waterwet. 
 
De IOV is beleidsneutraal van karakter. Dat betekent dat de huidige regels zijn 
gehandhaafd met het huidige beschermingsniveau en dat er in beginsel geen 
nieuwe beleidswijzigingen zijn doorgevoerd. 
Enkele inhoudelijke wijzigingen zijn echter wel aangebracht. IN hoofdlijnen gaat 
het om: 

- een meer gebruiksvriendelijke opbouw met regels die per 
gebruikersgroep (burgers en bedrijven, gemeenten, waterschap) bij elkaar 
staan en minde losse bijlagen; 

- aanpassingen waardoor de regels straks beter passen in het systeem van 
de Omgevingswet; 

- aanpassingen vanwege de vastgestelde omgevingsvisie, zoals de nieuwe 
manier van samenwerken en meer inzet op omgevingskwaliteit. 

 
Zo wordt onderscheid gemaakt tussen rechtstreeks werkende regels voor burgers 
en bedrijven en instructieregels voor gemeenten. De instructieregels voor 
gemeenten hebben tot doel dat de gemeenteraad de, in de 
omgevingsverordening opgenomen voorwaarden betrekt bij de vaststelling van  
een bestemmingsplan, Vooruitlopende op de Omgevingswet richten de 
instructieregels zich op een evenwichtige toedeling van functies (in plaats van het 
bestemmen van ontwikkelingen). Dit betekent dat de regels ook vanuit functies 
(van gebieden) zijn opgebouwd. Daarnaast richten de regels zich op een goede 
omgevingskwaliteit, inclusief een veilige en gezonde leefomgeving (in plaats van 
een goede ruimtelijke kwaliteit). 
De provincie wil de omgevingskwaliteit van Brabant bevorderen, in combinatie 
met een veilige en gezonde leefomgeving. Bij omgevingskwaliteit gaat het om de 
kwaliteit van een plek of gebied, die wordt bepaalde door een goed samenspel 
van herkomstwaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. 
 
De basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies zijn opgenomen 
in paragraaf 3.1.2. Voor het overige dient getoetst te worden aan de regels die 
van toepassing zijn op het werkingsgebied waar een plangebied in is gelegen. In 
dit geval is het plangebied gelegen binnen de werkingsgebieden 
‘Grondwaterbeschermingsgebied’, ‘Gemengd landelijk gebied’, ‘Landelijk gebied’ 
en ‘Stalderingsgebied’, zie onderstaande afbeelding. 
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Afbeelding: uitsnede kaart ‘Hoofdstuk 3 Instructieregels aan gemeenten’ Iov  
 
Voor wat betreft het grondwaterbeschermingsgebied zijn de voorwaarden vervat 
in artikel 3.11. Tevens gelden de rechtstreeks werkende regels uit artikel 2.7 tot 
en met 2.17 en in algemene zin ten aanzien van de ‘Zorgplicht waterwinning 
voormenselijke consumptie’, aldus vervat in artikel 2.1.   
 
Afdeling 3.6 bevat de voorwaarden voor een vitaal platteland, die onder andere 
van toepassing zijn op het gemengd landelijk gebied. In artikel 3.68, eerste lid, is 
vastgelegd dat alleen bestaande burgerwoningen en bedrijfswoningen zijn 
toegestaan. Hiervan kan worden afgeweken met ontwikkelingen die mogelijk 
worden gemaakt in het kader van rood voor groen, zoals ruimte-voor-ruimte 
woningen. De voorwaarden hiervoor zijn vervat in artikel 3.80. De vestiging van 
de ondergeschikte recreatieve verblijfsfunctie bij de ruimte-voor-ruimte woning 
kan op grond van artikel 3.68, tweede lid, mogelijk worden gemaakt als dit past 
binnen de voorwaarden die voor die functie zijn genoemd in paragraaf 3.6.7. 
Hiervoor moet derhalve getoetst worden aan artikel 3.73 ten aanzien van de 
vestiging van niet-agrarische functies in het landelijk gebied. 
 
Verder bevat artikel 3.52 aanvullende regels ten aanzien van het 
Stalderingsgebied. Deze regels hebben betrekking op een toename in de 
oppervlakte dierenverblijven voor hokdieren. Het initiatief betreft niet de 
ontwikkeling van een dierenverblijf. De regels met betrekking tot het 
Stalderingsgebied zijn derhalve niet van toepassing. 
 
Aan de relevante artikelen zal hierna worden getoetst. 
 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 3.1.2) 
Onder een evenwichtige toedeling van functies wordt verstaan dat invulling 
wordt gegeven aan een goede omgevingskwaliteit met een veilige, gezonde 
leefomgeving. Hiervoor moet rekening worden gehouden met: 
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- zorgvuldig ruimtegebruik; 
- de waarden in een gebied door toepassing van de lagenbenadering; 
- meerwaardecreatie. 

 
Deze aspecten zijn in de Iov nader uitgewerkt in de artikel 3.6 t/m 3.8. Daarnaast 
geldt voor ontwikkelingen in het landelijk gebied ook dat er sprake moet zijn van 
kwaliteitsverbetering (zie artikel 3.9). Deze artikelen worden hieronder nader 
toegelicht. 
 
Zorgvuldig ruimtegebruik (artikel 3.6) 
Conform artikel 3.6 houdt zorgvuldig ruimtegebruik in dat in beginsel gebruik 
wordt gemaakt van een bestaand ruimtebeslag. Een bestaand ruimtebeslag is 
gelegen binnen het werkingsgebied ‘Stedelijk gebied’ of betreft een bestaand 
bouwperceel. Hier kan middels artikel 3.80 vanaf worden geweken voor het 
toevoegen van een woning op basis van de ruimte-voor-ruimte regeling. Middels 
dit bestemmingsplan wordt van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Binnen het 
bouwperceel van die ruimte-voor-ruimte woning dienen dan wel alle gebouwen, 
bijbehorende bouwwerken en ander permanente voorzieningen te worden 
geconcentreerd. Hiertoe worden een bestemmingsvlak en bouwvlak vastgelegd 
voor het plangebied 
 
Wanneer er sprake is van een stedelijke ontwikkeling dient toepassing te worden 
gegeven aan artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (ladder 
voor duurzame verstedelijking). Zoals reeds uiteen is gezet betreft de realisatie 
van één ruimte-voor-ruimte woning met ondergeschikte recreatieve 
verblijfsfunctie in het daarbij behorende bijgebouw geen stedelijke ontwikkeling 
waarvoor de ladder voor duurzame verstedelijking doorlopen hoeft te worden. 
 
Toepassing van de lagenbenadering (artikel 3.7) 
De toepassing van de lagenbenadering omvat het effect van de ontwikkeling op 
verschillende lagen. Hierbij dient onderzocht te worden wat de effecten zijn op: 

- de ondergrond 
- de netwerklaag 
- de bovenste laag 

 
Met het effect op de ondergrond worden o.a. de aspecten bodem, grondwater en 
archeologische waarden bedoeld. De netwerklaag omvat aspecten zoals 
infrastructuur, natuurnetwerk, energienetwerk, waterwegen waaronder een 
goede, multimodale afwikkeling van het personen- en goederenvervoer. In de 
beschouwing van de bovenste laag dienen aspecten zoals cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden, de omvang van de functie en de bebouwing, de 
effecten op bestaande en toekomstige functies, de effecten op volksgezondheid, 
veiligheid en milieu aan bod te komen. 
 
Hierbij dient te worden gekeken naar het verleden, het heden en de toekomst. 
De beoogde ontwikkeling mag geen negatieve effecten hebben op de waarden in 
de omgeving en dient ook in de toekomst geen beperkingen op te leveren voor 
de omgeving. 
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De toetsing van de gevolgen van het initiatief op bovengenoemde aspecten is 
uitgebreid uiteengezet in hoofdstuk 4, 5 en 6 van deze toelichting. 
 
Meerwaardecreatie (artikel 3.8) 
Het aspect meerwaardecreatie omvat een evenwichtige benadering van de 
economische, ecologische en sociale aspecten die in een gebied en bij een 
ontwikkeling zijn betrokken. Het biedt de mogelijkheid om opgaven en 
ontwikkelingen te combineren, waardoor er meerwaarde ontstaat. Daarnaast 
ontstaat een bijdrage aan andere opgaven en belangen dan die rechtstreeks met 
de ontwikkeling gemoeid zijn. 
 
De fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit zoals bedoeld in artikel 
3.9 van de Iov kan deel uit maken van de meerwaardecreatie. Middels dit 
bestemmingsplan wordt meerwaarde gecreëerd door het initiatief te combineren 
met de sanering van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en de aanleg van 
zorgvuldig gekozen landschappelijke inpassing. 
 
Kwaliteitsverbetering (artikel 3.9) 
Een bestemmingsplan in landelijk gebied moet gepaard gaan met een fysieke 
verbetering van het landschap. Daarnaast moet worden aangetoond hoe deze 
fysieke verbetering financieel, juridisch en feitelijk wordt verzekerd. Een 
verbetering kan o.a. bestaan uit een landschappelijke inpassing, behoud of 
herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen, het slopen van 
bebouwing of aanleggen van extensieve recreatieve mogelijkheden. Deze vormen 
van kwaliteitsverbetering moeten worden geborgd in het bestemmingsplan. 
 
Voor de realisatie van ruimte-voor-ruimte woningen is in artikel 3.77 van de Iov 
echter nadrukkelijk bepaald dat artikel 3.9 (kwaliteitsverbetering van het 
landschap) niet van toepassing is mits voldaan wordt aan de voorwaarden uit 
artikel 3.80. De ruimte-voor-ruimte regeling voorziet - door de sanering van 
voormalige agrarische bedrijfsbebouwing elders – namelijk al in een verbetering 
voor de omgevingskwaliteit. Verder zal het perceel zorgvuldig landschappelijk 
worden ingepast in de omgeving om ook een ruimtelijke kwaliteitswinst in de 
directe omgeving te verzekeren. Het volledige landschappelijke inpassingsplan 
hiervoor is als bijlage aan deze toelichting toegevoegd.  
 
Voor wat betreft de ondergeschikte recreatieve verblijfsfunctie is het 
afsprakenkader van de regio Hart van Brabant van toepassing in de gemeente 
Goirle. Op 26 november 2015 is de notitie ‘Werkafspraken kwaliteitsverbetering 
landschap Hart van Brabant, actualisering 2015’ vastgesteld. Hierin worden 
ontwikkelingen in drie verschillende categorieën onderscheiden. Categorie 1 
wordt omschreven als een ontwikkeling waarvoor geen (extra) 
kwaliteitsverbetering van het landschap is vereist. Categorie 2 is een ontwikkeling 
die (zeer) beperkte invloed heeft op het landschap. Hierbij wordt de 
kwaliteitsverbetering vormgegeven door te voorzien in enkel een goede 
landschappelijke inpassing. Categorie 3 zijn ontwikkelingen welke een 
(substantiële) invloed hebben op het landschap. Hiervoor is zowel 
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landschappelijke als ruimtelijke kwaliteitsverbetering vereist. Onder elke 
categorie is lijst opgenomen van type ontwikkelingen worden bedoeld per 
categorie. In deze lijst is de vestiging van kleinschalige recreatieve 
nevenactiviteiten in/bij een woning, binnen de geldende bouwregels, specifiek 
aangewezen als een categorie 1 ontwikkeling.  
 
Voor de realisatie van de ruimte-voor-ruimte woning met ondergeschikte 
recreatieve verblijfsfunctie in het daarbij behorende bijgebouw is aanvullende 
kwaliteitsverbetering bovenop de landschappelijke inpassing van het plangebied 
op grond van de Interim omgevingsverordening dus niet nodig.  
 
Grondwaterbeschermingsgebied (artikel 2.1, 2.7 – 2.17 en 3.11) 
Het grondwaterbeschermingsgebied strekt mede tot bescherming van de 
kwaliteit van het grondwater en de bodem. Functies en activiteiten die risico’s 
geven voor de kwaliteit van het grondwater, zoals stedelijke ontwikkelingen, het 
houden van evenementen en milieubelastende activiteiten die (potentieel) 
schadelijke stoffen gebruiken moeten worden beperkt. Het risico op schade aan 
de bodem en het zich daarin bevindende grondwater moet worden voorkomen. 
Het gebruik van schadelijk uitloogbaar bouwmateriaal, zoals zink, lood, koper, 
gewolmaniseerd hout en teerbitumen, is verboden. 
 
Met het initiatief worden slechts beperkt bouwwerkzaamheden mogelijk 
gemaakt. Er zal in de beoogde situatie maximaal één woning met daarbij 
behorende bijgebouwen gerealiseerd kunnen worden. Hierbij zal geen gebruik 
worden gemaakt van uitloogbaar bouwmateriaal. Binnen het plangebied worden 
geen functies en activiteiten mogelijk gemaakt die risico’s geven voor de kwaliteit 
van de bodem en het zich daarin bevindende grondwater. Met het initiatief 
wordt de kwaliteit van het grondwater en de bodem ter plaatse van het 
plangebied dus afdoende beschermd. Dit is in de voorwaarden geborgd middels 
een gebiedsaanduiding. 
 
Ruimte-voor-ruimte (artikel 3.80) 
In artikel 3.80 van de Iov zijn de voorwaarden opgenomen voor de ontwikkeling 
van ruimte-voor-ruimte kavels in het landelijk gebied. Dit is toegestaan indien: 
a. er sprake is van een aanzienlijke winst van de omgevingskwaliteit; 

Een aanzienlijke winst voor de omgevingskwaliteit kan worden bewerkstelligd 
door de sanering van een intensieve veehouderij of door de aankoop van een 
titel bij de Ontwikkelingsmaatschappij ruimte-voor-ruimte. In dit geval zal een 
aanzienlijke winst voor de omgevingskwaliteit worden bewerkstelligd door de 
aankoop van een ruimte-voor-ruimte titel bij de Ontwikkelingsmaatschappij 
ruimte-voor-ruimte. Uiterlijk voor de vaststelling van het bestemmingsplan zal 
het bewijsstukkendossier voor aankoop van de ruimte-voor-ruimte titel 
worden overlegd. 

 
b. de ruimte-voor-ruimtekavel op een planologisch aanvaardbare locatie in een 

bebouwingsconcentratie ligt; 
Als naar de definitie van een bebouwingsconcentratie zoals opgenomen in de 
Iov wordt gekeken, is de locatie gelegen in een bebouwingsconcentratie. Er is 



 18 

namelijk sprake van een bebouwingscluster, een vlakvormige verzameling van 
bebouwing buiten bestaand stedelijk gebied. In de directe omgeving komen 
veel (burger)woningen en VAB-locaties voor. De bebouwingsdichtheid is hier 
dus relatief hoog. De ligging van het plangebied in een 
bebouwingsconcentratie maakt het een planologisch aanvaardbare locatie 
voor woningbouw. 

 
c. een goede landschappelijke inpassing van de te bouwen woning is verzekerd; 

Ten behoeve van het initiatief is voor het plangebied een zorgvuldig 
landschappelijk inpassingsplan opgesteld. De zuidelijke perceelgrens wordt 
voorzien van een knip- en scheerheg van 40 meter lang. De noordelijke 
perceelgrens wordt voorzien van 30 meter lange houtwal van 5 meter breed. 
Op die manier wordt de historische strokenverkaveling in de omgeving 
teruggebracht. A select zullen er ook nog wat solitaire landschapsbomen 
worden aangeplant. Er zal uitsluitend gebruik worden gemaakt van inheemse 
soorten. Het volledige landschappelijke inpassingsplan is als bijlage aan deze 
toelichting toegevoegd. 
 

d. er geen sprake is van (een aanzet voor) een stedelijke ontwikkeling behoudens 
in geval de locatie ligt binnen Verstedelijking afweegbaar. 
Door de toevoeging van één woning is geen sprake van (een aanzet voor) een 
stedelijke ontwikkeling. 

 
Geconcludeerd wordt dat de realisatie van een ruimte-voor-ruimte woning aan 
de Koestraat ong. past binnen de regels van de Iov. 
 
Vestiging niet-agrarische functies in landelijk gebied (artikel 3.73) 
In artikel 3.73, eerste lid, onder a, van de Iov is vastgelegd dat op een bestaand 
bouwperceel binnen het landelijk gebied kan worden voorzien in de vestiging van 
een niet-agrarische functie als dit past binnen de ontwikkelingsrichting van het 
gebied. Daarbij dienen de volgende aspecten te worden betrokken: 
1. een gebiedsgerichte benadering welke activiteiten en functies passen in de 

omgeving; 
De beoogde ontwikkeling van het landelijke gebied betreft een gemengde 
plattelandseconomie met in hoofdzaak een agrarische economie met daarbij 
passende bestemmingen. Er is naast land- en tuinbouw in een gemengde 
plattelandseconomie ruimte voor de ontwikkeling van niet-agrarische 
functies, zoals toerisme, recreatie, kleinschalige bedrijvigheid, zorgfuncties et 
cetera. Dit kan door verbreding, maar ook als zelfstandige functie. Het 
initiatief betreft het in gebruik nemen van een bijgebouw behorend bij een 
ruimte-voor-ruimte woning als ondergeschikte recreatieve verblijfsfunctie. 
Het initiatief draagt dus bij aan een gemengde plattelandseconomie in het 
landelijk gebied. 

 
2. welke effecten de mogelijke ontwikkeling heeft op andere aspecten, 

waaronder mobiliteit, agrarische ontwikkeling, leefbaarheid en leegstand 
elders; 
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De toetsing van de gevolgen van het initiatief op de genoemde aspecten is 
uitgebreid uiteengezet in hoofdstuk 4, 5 en 6 van voorliggende toelichting. 
 

3. hoe een ontwikkeling bijdraagt aan het versterken van de omgevingskwaliteit 
waaronder een bijdrage aan de sloop van overtollig en leegstaand vastgoed in 
het landelijk gebied. 
In de toetsing aan artikel 3.6 tot en met 3.9 van de Iov is reeds aangetoond 
dat de beoogde ontwikkeling – door de sanering van voormalige agrarische 
bedrijfsbebouwing elders – voorziet in een verbetering voor de 
omgevingskwaliteit. en de aanleg en instandhouding van landschappelijke 
inpassing van het plangebied. Verder zal het perceel zorgvuldig 
landschappelijk worden ingepast in de omgeving om ook een ruimtelijke 
kwaliteitswinst in de directe omgeving te verzekeren. 
 

Verder moet worden aangetoond dat: 
b. er geen splitsing van het bouwperceel plaatsvindt; 

Er is geen sprake van splitsing van het bouwperceel. De ondergeschikte 
recreatieve verblijfsfunctie wordt mogelijk gemaakt in een bijgebouw 
behorend bij de ruimte-voor-ruimte woning. 
 

c. overtollige bebouwing wordt gesloopt; 
Er is op het beoogde bouwperceel geen sprake van overtollige bebouwing. 
Alle bebouwing zal volledig in gebruik worden genomen ten behoeve van de 
woonfunctie en/of de ondergeschikte recreatieve verblijfsfunctie. 
 

d. de vestiging geen betrekking heeft op een kantoor met baliefunctie, 
lawaaisport of mestbewerking. 
Met de beoogde ontwikkeling is geen sprake van een kantoor met 
baliefunctie, lawaaisport of mestbewerking. 

 
Conform artikel 3.73, tweede lid, dient een bestemmingsplan dat de vestiging 
mogelijk maakt te borgen dat de functie, ook op lagere termijn, past binnen de 
ontwikkelingsrichting. Er dienen daartoe regels te worden gesteld: 
a. over een bij de omgeving passende omvang en publieksaantrekkende werking; 

Als een binnen de omgeving passende omvang en bijbehorende 
publieksaantrekkende werking geldt op grond van artikel 3.73, derde lid, sub 
c, voor voorzieningen ten dienste van vrije tijd een omvang van de bebouwing 
van ten hoogste 1 hectare. In de beoogde situatie mag maximaal 100 m2 van 
de bijgebouwen behorend bij de ruimte-voor-ruimte woning in gebruik 
worden genomen voor de ondergeschikte recreatieve verblijfsfunctie. 
Hiermee wordt dus voldaan aan de maximale omvang van de vrije 
tijdsvoorziening. 
 

b. welke specifieke gebruiksactiviteit is toegestaan; 
In de voorwaarden van het bestemmingsplan ligt vast dat uitsluitend ter 
plaatse van de aanduiding ‘bed and breakfast’ maximaal twee appartementen 
zijn toegestaan voor tijdelijk recreatief verblijf met een gezamenlijke 
maximum omvang van 100 m2. 
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c. dat opslag en stalling plaatsvindt in gebouwen; 
In de voorwaarden van het bestemmingsplan is buitenopslag als strijdig met 
de bestemming aangemerkt. 
 

d. dat de ontwikkeling verplaatst naar een passende locatie als deze niet langer 
past binnen de maximaal toegestane omvang. 
In de regels van het bestemmingsplan wordt niet voorzien in 
uitbreidingsmogelijkheden voor de ondergeschikte recreatieve verblijfsfunctie 
wanneer deze niet langer passend zouden zijn binnen de maximaal 
toegestane omvang. 

 
Er kan derhalve worden geconcludeerd dat het initiatief voldoet aan de 
voorwaarden voor de vestiging van een niet-agrarische functie in het landelijk 
gebied. 
 
Conclusie 
Gelet op bovenstaande voldoet de ontwikkeling aan de voorwaarden die zijn 
opgenomen in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. 
 

3.3. Gemeente 
 

Structuurvisie 
De structuurvisie, vastgesteld door de gemeenteraad op 20 juli 2010, biedt het 
kader voor het te voeren ruimtelijke beleid tot 2020. Het omvat de visie en de 
hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. 
 
Als algemene ambitie voor 2020 wordt een ‘groen en sociaal’ toekomstbeeld 
geschetst door de gemeente Goirle. Doorkijkend vanuit een ruimtelijke 
invalshoek heeft de gemeente een breed voorzieningenniveau (zorg, recreatie, 
detailhandel, etc.) van een hoge kwaliteit dat goed aansluit bij de behoeftes. Het 
buitengebied is nog steeds mooi, rustig en schoon. Er wordt geen ruimte geboden 
aan functies die massatoerisme aantrekken. 
 
Het plangebied ligt in het deelgebied ‘Buitengebied West’ van de gemeente 
Goirle. Dit deelgebied is overwegend open van karakter en de verkaveling is met 
name gericht op de landbouw. Het plangebied is gelegen in één van de vier 
bebouwingsconcentraties binnen het deelgebied, te weten ‘Looienhoek’. Hierin 
komen verschillende functies voor.  
 
In met name het zuidwestelijke deel van het deelgebied ‘Buitengebied West’ 
heeft de agrarische bedrijvigheid voorrang. Voor de bebouwingsconcentraties 
geldt dat elk een eigen streefbeeld voor de toekomst heeft. Voor de Looienhoek 
geldt: 

- verdere verdichting noordelijk deel behoort tot mogelijkheden; 
- rekening houden met landschappelijke en historische structuren bij 

eventuele verdichting; 
- behoud waardevolle zichten richting omliggende landschap. 
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Afbeelding: streefbeeld Looienhoek  
 

Het initiatief past binnen het streefbeeld voor de ‘Looienhoek’, doordat de 
ontwikkeling zorgt voor een verdere verdichting van het noordelijke deel van de 
bebouwingsconcentratie. Verder wordt het plangebied zorgvuldig landschappelijk 
ingepast, rekening houdend met landschappelijke en historische structuren in de 
omgeving en met behoud van waardevolle zichten richting het omliggende 
landschap. De beoogde ontwikkeling draagt hierdoor bij aan de ruimtelijke 
kwaliteit van het buitengebied van de gemeente Goirle.  

 
Conclusie 
De beoogde ontwikkeling past goed in de ambities van de gemeente Goirle voor 
het deelgebied ‘Buitengebied West’. 
 
Toekomstvisie 
In 2013 is door de gemeenteraad de ‘Toekomstvisie gemeente Goirle 2020’ 
vastgesteld onder de titel ‘Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend’ 
vastgesteld. Kortweg werd aan dit document de subtitel ‘Toekomstvisie 2020 
gegeven. Deze visie - gebaseerd op de drie kernbegrippen ‘groen, sociaal en 
ondernemend’ – dient als leidraad voor de toekomstige beleidsontwikkeling. 
 
De ambitie voor Goirle in 2020 luidt: Onze inwoners voelen zich thuis in de 
gemeente Goirle, want Goirle is een groene, sociale en ondernemende 
gemeente. 
 
Goirle is Groen 
De gemeente Goirle wordt gekenmerkt door het dorpse en landschappelijke 
karakter en is een prettige en groene woonomgeving, gelegen in het prachtige 
groen (bossen, beken, Regte Heide) en nabij de grote stad. 
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Goirle is Sociaal 
De gemeente Goirle is een dynamische en levendige gemeente. De onderlinge 
sfeer is goed, open en positief. Ieder handelt vanuit zijn of haar eigen 
verantwoordelijkheid. Problemen worden door onze inwoners zoveel als mogelijk 
zelf opgelost. In laatste instantie biedt de gemeente een vangnet voor diegenen 
die daarop zijn aangewezen. We denken en handelen vanuit de ´menselijke 
maat´. De inwoners kennen elkaar en zijn betrokken bij hun directe naaste 
omgeving maar juist ook in buurten en wijken. We zijn er voor elkaar en zorgen 
voor elkaar als dat nodig is. Goirle heeft een actief verenigingsleven en er zijn veel 
vrijwilligers. We zijn trots op ons eigen karakter en onze eigen identiteit en 
houden deze graag in stand. 
 
Goirle is Ondernemend 
Binnen de gemeente Goirle zijn voldoende voorzieningen voor wonen, leven, 
onderwijs, recreatie en zorg aanwezig voor jong en oud, voor ieder wat wils. 
Economische ontwikkelingen in dat kader worden waar mogelijk ondersteund. In 
onze afwegingen maken we een verantwoorde keuze gericht op duurzaamheid. 
Daarbij wegen we economische en ecologische argumenten in samenhang en 
zorgen we voor balans. We staan open voor nieuwe initiatieven van burgers, 
organisaties en ondernemers; soms initiëren we deze initiatieven zelf als we 
kansen zien of iets willen bereiken. Als gemeente kiezen we hierbij bij voorkeur 
een regierol. 
 
Conclusie 
Middels het initiatief wordt een ruimte-voor-ruimte woning met ondergeschikte 
recreatieve verblijfsfunctie in het daarbij behorende bijgebouw mogelijk gemaakt 
in de bebouwingsconcentratie ‘Looienhoek’. Deze ontwikkeling is passend binnen 
de beleidskaders van de Toekomstvisie. 
 
Bestemmingsplan ‘Buitengebied Goirle’ 
Het vigerende planologische regime ter plaatse is vervat in het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Goirle’, aldus in werking getreden op 24 september 2009. In dit 
bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming ‘Agrarisch’ en de 
lettertekenaanduiding ‘archeologische verwachtingswaarde’. De locatie is 
derhalve enkel bestemd voor agrarische doeleinden. 
 
Het vigerende bestemmingsplan biedt geen binnenplanse mogelijkheden om het 
plangebied voor woondoeleinden met ondergeschikte recreatieve verblijfsfunctie 
te gebruiken. Er is derhalve een bestemmingsplan herziening noodzakelijk om het 
initiatief mogelijk te maken. 
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Afbeelding: uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Buitengebied Goirle’ 
 

Conclusie 
Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, is dit bestemmingsplan 
opgesteld. 
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HOOFDSTUK 4. THEMATISCHE BELEIDSKADERS 
 
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de bij het opstellen van dit 
bestemmingsplan van kracht zijnde beleidskaders ten aanzien van de in relatie tot 
het plan relevante thema's. Daar waar nodig, wordt dieper ingegaan op de keuzes 
die in het plan zijn gemaakt op basis van de kaders. Milieuaspecten en water 
komen aan bod in de volgende hoofdstukken.  
 

4.1. Welstand 
 
Welstand 
Bouwplannen moeten onder meer worden getoetst aan 'redelijke eisen van 
welstand', aldus de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Naast het 
bestemmingsplan is het welstandsbeleid een middel om de ruimtelijke kwaliteit 
van de publieke omgeving te waarborgen bij de bouwplannen die in de gemeente 
worden gerealiseerd. Sinds 1 juli 2004 moet iedere gemeente de gehanteerde 
welstandscriteria vastleggen in een Welstandsnota, die door de gemeenteraad 
moet worden vastgesteld. In Goirle is dat gebeurd op 11 maart 2014. De 
welstandsnota heeft een duidelijke relatie met bestemmingsplannen. Het 
bestemmingsplan beschrijft naast de toegelaten functies in stedenbouwkundige 
termen de toegestane bouwmassa's in een gebied en de plaats waar deze mogen 
worden gebouwd. Het is de taak van welstandsbeleid te borgen dat bij 
veranderingen de verschijning van de bouwmassa's passend is en blijft in de 
omgeving. De Welstandsnota verdeelt de gemeente hiertoe in verschillende 
soorten gebieden, ieder met hun eigen gebiedsgerichte criteria. Voor de 
gedetailleerde regeling wordt verwezen naar de welstandsnota. Het concrete 
bouwplan dien te zijner tijd ter advisering aan de welstandscommissie te worden 
voorgelegd, waarbij zal worden getoetst aan de gebiedsgerichte criteria. 

  
4.2. Archeologie, cultuurhistorie en monumentenzorg 

 
Archeologie 
Omdat in groeiende mate het Europese archeologische erfgoed werd bedreigd, is 
in 1992 het Verdrag van Malta tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit verdrag 
is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk in situ te behouden. Waar dit 
mogelijk is, dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het 
ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologische belang vanaf het begin 
meewegen in de besluitvorming. Om dit meewegen te laten plaatsvinden wordt, 
naast de in ontwikkeling zijnde regelgeving en beleid, een economische factor 
toegevoegd. De kosten voor het zorgvuldig omgaan met het bodemarchief, in 
casu de kosten voor inventarisatie, (voor)onderzoeken, bodemonderzoek en 
documentatie, worden door de initiatiefnemer betaald. 
 
Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in 
werking getreden. Hiermee is het Verdrag van Malta in de Nederlandse 
wetgeving geïmplementeerd. Dit betekent onder meer het volgende: 

- de introductie van het veroorzakersprincipe, waardoor de kosten van 
archeologische onderzoek verhaald kunnen worden op de verstoorder; 
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- de verankering van de archeologische monumentenzorg in de ruimtelijke 
ordening. 

 
In wetgeving is de omgang met archeologisch erfgoed geregeld en zijn enkele 
uitgangspunten en doelstellingen gesteld. Zo kan iedere initiatiefnemer van 
projecten waarbij de bodem verstoord wordt, verplicht worden gesteld om een 
rapport over te leggen waaruit de archeologische waarde van het te verstoren 
terrein (het plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch 
onderzoek vereist. Dit bestaat in de eerste plaats uit vooronderzoek: het 
bureauonderzoek en/of inventariserende veldonderzoek, elk met bijbehorende 
standaardrapportages. Tijdens het bureauonderzoek wordt gekeken naar wat er 
in historisch, archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht al bekend is over het 
plangebied. De volgende fase bestaat in veel gevallen uit een veldonderzoek. 
Dergelijk onderzoek heeft als doel kansrijke en kansarme zones te karteren. 
Hierbij kan booronderzoek plaatsvinden alsmede proefsleuvenonderzoek. De 
resultaten dienen vervolgens te worden gewaardeerd. Tijdens de waarderende 
fase wordt van de aangetroffen vindplaatsen, ook wel site genoemd, de omvang, 
aard, datering en fysieke kwaliteit vastgesteld om zo tot een oordeel over de 
behoudenswaardigheid te komen. Op basis van dit oordeel neemt de betrokken 
overheid een (selectie)besluit  hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient 
te worden omgegaan. 
 
In het bestemmingsplan ‘Buitengebied Goirle’ heeft het plan de 
lettertekenaanduiding ‘archeologische verwachtingswaarde’ toegekend 
gekregen. Dit komt voort uit de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en 
Indicatieve Kaart Archeologische Monumenten (IKAW) van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed waarop het plangebied een hoge trefkans op 
archeologische waarden toegekend heeft gekregen, zie onderstaande afbeelding.  
 

  
Afbeelding: uitsnede AMK en IKAW (plangebied omcirkeld) 

 
Dit betekent dat het plangebied mede is bestemd voor het behoud van 
archeologische waarden ter plaatse. Met het initiatief wordt binnen het 
plangebied de realisatie van een woning met daarbij behorende bijgebouwen 
mogelijk gemaakt. Om de archeologische waarden in de gronden ter plaatse vast 
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te stellen is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) 
uitgevoerd. 
 
Onderzoek 
Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het 
plangebied in verband met de relatief grote afstand tot open water en de ligging 
op een plateau in plaats van in een gradiëntzone, hooguit een middelhoge 
verwachting voor resten uit het laat-paleolithicum en het mesolithicum. Voor 
resten daterend uit het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd en 
de vroege middeleeuwen geldt in verband met de ligging op een relatief laag deel 
van het dekzandlandschap op korte afstand ten noorden van aanmerkelijk hoger 
gelegen delen hiervan, eveneens eerder een middelhoge- dan een hoge 
archeologische verwachting. Voor resten uit de late middeleeuwen en de nieuwe 
tijd geldt eveneens een middelhoge verwachting omdat het plangebied weliswaar 
altijd een akker lijkt te hebben gevormd maar wel aan een historische weg en 
tussen historische bebouwing lag. 
 
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn binnen 
het plangebied zes boringen gezet en is tevens een vlakdekkende 
oppervlaktekartering uitgevoerd. 
 
Resultaten 
Uit de resultaten van het met een zandguts verrichte onderzoek blijkt dat de 
bodem binnen het plangebied van nature slecht ontwaterd is. Hierdoor is al 
binnen een halve meter onder het maaiveld een C-horizont van grijs, 
ongeoxideerd zand aanwezig. Hierboven ligt een door grondbewerking ontstane 
menglaag met daarboven een bouwvoor van dertig tot veertig centimeter dikte. 
Dit betekent dat binnen het plangebied niet de verwachte enkeerdgronden 
aanwezig zijn. Tevens blijkt hieruit dat de moderne bodembewerking tot in de C-
horizont reikt en een oppervlaktekartering derhalve een doeltreffende methode 
is om archeologische indicatoren op te sporen binnen het plangebied. Ondanks 
de goede vondstzichtbaarheid en de uitvoering van een dergelijke vlakdekkende 
oppervlaktekartering, zijn echter volstrekt geen relevante archeologische 
indicatoren aangetroffen binnen het plangebied. 
 
Conclusie 
De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om archeologisch 
vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek 
archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of 
bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten worden 
gehouden. 
 
Cultuurhistorie en monumentenzorg 
Het gemeentelijk beleid is erop gericht om bestaande cultuurhistorische en 
architectonische kwaliteiten te handhaven. Hierbij zijn vooral de 
Monumentenwet 1988, de gemeentelijke Monumentenverordening en de lijst 
van gemeentelijke monumenten het kader. 
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Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing 
In het plangebied komt geen cultuurhistorisch waardevolle bebouwing voor. 
 
Rijksmonumenten 
In het plangebied komen geen rijksmonumenten voor. 
 
Gemeentelijke monumenten 
In het plangebied komen geen gemeentelijke monumenten voor. 
 

4.3. Volkshuisvesting 
 
Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant 
De 'Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant' (Actualisering 2017) 
geeft inzicht in de veranderingen in de omvang, groei en samenstelling van de 
bevolking van de provincie Noord-Brabant. Deze prognoses zijn voor 
beleidmakers op elk maatschappelijk terrein, waaronder woningbouw en 
volkshuisvesting, van belang.  
Volgens de nieuwe provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose neemt 
het inwonertal van Noord-Brabant toe van 2.513.500 in 2017 tot een maximum 
van ruim 2.645.000 mensen aan het begin van de jaren ’40. Dit betekent dat de 
Brabantse bevolking de komende 25 jaar naar verwachting nog met ruim 130.000 
personen zal groeien. 
 
De woningvoorraad bereikt eveneens een hoger maximum vergeleken met de 
vorige prognose uit 2014. De hogere bevolkingsgroei speelt hierbij uiteraard een 
rol. Samen met de vergrijzing en de individualisering leidt dit tot een sterke groei 
van het aantal huishoudens (en dus woningen). Verwacht wordt dat er in Brabant 
anno 2050 iets meer dan 1.260.000 woningen nodig zijn om in de 
woningbehoefte te kunnen voorzien, ruim 20.000 woningen meer dan de 
ramingen uit 2014. Dat betekent een toename van een kleine 160.000 woningen 
ten opzichte van de 1.104.000 die er aan het begin van 2017 in de provincie 
moeten staan. De woningvoorraad blijft tot aan het einde van de 
prognoseperiode groeien, al vlakt de groei in de loop van de prognoseperiode wel 
sterk af. Al met al wacht Brabant de komende tijd nog een flinke 
woningbouwopgave, met een accent op de eerstkomende jaren. Tot 2030 zal de 
woningvoorraad nog met ruim 120.000 woningen moeten toenemen, gemiddeld 
genomen bijna 10.000 woningen (netto) per jaar. Dit om de verwachte groei van 
het aantal huishoudens op te kunnen vangen en bestaande woningtekorten terug 
te dringen. 
 
In lijn met het provinciale verstedelijkingsbeleid concentreert de groei van de 
woningvoorraad zich in de stedelijke gebieden Het beleid richt zich onder meer 
op: 

- het bouwen van voldoende woningen en 
- het voorzien in een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van woningen en 

woonmilieus. 
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Het is dan ook van provinciaal belang, dat de regionale woningmarkt goed 
functioneert. Daarvoor worden in regionaal verband afspraken gemaakt. De 
'Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant' geeft daarvoor, 
aangevuld met regionale woningbehoefteonderzoeken, waaronder het 
'Woningbehoefteonderzoek Hart van Brabant' van 2017, de input.  
 
Regionale afspraken Hart van Brabant 
De gemeente Goirle maakt samen met de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, 
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk , Tilburg en Waalwijk deel uit van de regio 
Hart van Brabant. Binnen deze regio maken deze gemeenten jaarlijks 
gezamenlijke afspraken met de provincie Noord-Brabant over de kwantitatieve  
woningbouwopgave, dit voor een voortschrijdende tienjaarsperiode. Basis 
hiervoor vormt de, hiervoor genoemde, periodiek door de provincie uitgebrachte 
bevolkings- en woningbehoefteprognose.  
 
In het Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant van 21 december 2018 
(Regionale Agenda Wonen 2018 Hart van Brabant, dit document is te vinden op 
de website van de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl ) zijn afspraken 
gemaakt tussen gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op 
Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk over het maximum aantal te bouwen 
woningen tot en met 2024. Uitzondering hierop zijn nieuwe woningen die 
mogelijk worden gemaakt op basis van de ruimte-voor-ruimte regeling. Dergelijke 
initiatieven worden niet meegerekend in de kwantitatieve woningbouwopgave. 
 
Woonvisie gemeente Goirle 2019-2022 
Het gemeentelijk woonbeleid volgt uit de vierjaarlijkse woonvisie. Op 2 juli 2019 
is de Woonvisie gemeente Goirle 2019-2022 vastgesteld door de gemeenteraad. 
In de woonvisie zijn de volgende ambities benoemd: 

1. Doelgroepen: De gemeente luistert goed naar woningzoekenden in de 
gemeente Goirle. 

2. Duurzaamheid: De gemeente wil zorgvuldig omgaan met energie, water 
en grondstoffen zoals beschreven in het Milieubeleidsplan Duurzaam 
Goirle 2017-2022. Nieuwe woningen moeten weinig tot geen energie 
verbruiken en zo min mogelijk CO2 uitstoten. 

3. Woonomgeving: De gemeente wil aantrekkelijk zijn voor jong en oud en 
een prettige alsmede groene omgeving bieden. Dit geldt zowel voor de 
woning zelf, maar ook voor de locatie, diens omgeving en de 
voorzieningen. 

4. Nieuwbouw: De gemeente wil voldoende en de juiste woningen bouwen 
en de gewenste woonmilieus toevoegen. De gemeente neemt de 
woningbehoefte van Goirlenaren als uitgangspunt bij het bouwen en 
realiseren van nieuwe woningen. Bij de woningprogrammering houdt de 
gemeente rekening met de woningen en woonmilieus die door verhuizing 
beschikbaar komen. 

 
De woonvisie is tot stand gekomen op basis van een kwalitatief 
woonbehoefteonderzoek uit 2018 en twee bijeenkomsten (1 in Goirle en 1 in 
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Riel) waar inwoners aan konden geven wat zijn belangrijk vinden in hun 
woonplaats. 
 
Ten aanzien van de kwantitatieve woningbehoefte geldt dat de gemeente Goirle 
in de jaren 2018-2028 gemiddeld 100 woningen per jaar wil realiseren. 80-90% 
van dit aantal wordt gerealiseerd in Goirle en 10-20% van dit aantal wordt 
gerealiseerd in Riel. De woningen die op de locatie Bakertand gerealiseerd mogen 
worden vallen buiten deze ambities. De gemeentelijke bouwopgave wordt 
jaarlijks in regioverband berekend. 
 
Bij voorkeur voegt de gemeente Goirle woonmilieus toe waar op lange termijn 
een tekort aan ontstaat en waarvan er onvoldoende vrijkomen door 
doorstroming. Aanvullend voegt de gemeente woonmilieus toe die al in relatief 
ruime mate beschikbaar zijn. Concreet zet de gemeente de komende jaren in op 
de toevoeging van koopwoningen in middeldure en dure categorieën om een 
verhuisstroom op gang te brengen. De afspraken over de woningbouw in de 
Zuidrand zijn getoetst aan de bepalingen uit de woonvisie over de woningen die 
in specifieke categorieën gerealiseerd moeten worden en voldoen aan die 
afspraken en de woonbehoefte. 
 
Conclusie  
Een ruimte-voor-ruimte kavel in het buitengebied behoort tot het duurdere 
segment. Hierdoor sluit het initiatief aan bij de Woonvisie gemeente Goirle 2019-
2022. 
 
Notitie Prioritering woningbouwlocaties 2016-2021 
In deze notitie, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in 
juni 2016, wordt antwoord gezocht op de vraag welke woningbouwlocaties in de 
komende jaren prioriteit moeten krijgen in het gemeentelijke 
woningbouwprogramma. Om te komen tot deze afweging en een prioritering te 
kunnen maken zijn in de Woonvisie de criteria, en de volgorde van deze criteria, 
vastgesteld waaraan de potentiele locaties moeten worden getoetst. Het gaat 
daar bij om de volgende criteria: 

- woonbehoefte (zowel kwalitatief als kwantitatief); 
- duurzaam ruimtegebruik (leegstand, bestaand stedelijk gebied); 
- nut en noodzaak van ontwikkeling vanwege andere beleidsdoelen (in 

willekeurige volgorde bijvoorbeeld: stedenbouw, cultuurhistorie, 
grondpositie en sturingsmogelijkheden). 

 
Conclusie 
Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van één extra woning op basis van de 
ruimte-voor-ruimte regeling. Zoals reeds uiteen is gezet kan het initiatief mogelijk 
worden gemaakt buiten de gereserveerde ruimte voor individuele initiatieven 
om. De beoogde ontwikkeling is derhalve passend binnen de 
woningbouwafspraken en het gemeentelijk beleid. 
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4.4. Landschapsbeleidsplan 
In 2016 is heeft de gemeente Goirle het Landschapsbeleidsplan vastgesteld om 
ingrepen in het landschap te begeleiden en toetsen en daarnaast een ambitie 
neer te zetten die inspireert tot nieuwe ontwikkelingen. Het 
landschapsbeleidsplan bestaat uit twee delen. In deel A zijn de uitgangspunten 
voor een aantrekkelijk, vitaal en beleefbaar landschap binnen een duurzaam en 
robuust raamwerk opgenomen. Deel B beschrijft per deelgebied de ruimtelijke 
karakteristiek en geeft concrete spelregels en praktische inrichtingsmaatregelen. 
 
Het plangebied is gelegen in het deelgebied ‘West: Rielsche Heideontginning met 
het Beekdal van de Hultensche Leij’. De Rielsche Heide is een jonge heide 
ontginning, een ruim opgezet open landbouwgebied met efficiënt ingerichte 
verkaveling en verspreid liggende erven, enkele historische routes en lanen en 
hier en daar beplantte stuifduinen en zandwallen. De Hultensche Leij doorsnijdt 
het open gebied van Deelgebied West en heeft potentie tot een natuurlijke beek 
en waterbuffer. Door de ontwikkeling van een netwerk van kruidenrijke bermen 
en randen ontstaat een agrarisch landschap met hoge biodiversiteit. 
 
Als concrete spelregels voor dit deelgebied worden aangedragen:  

- Openheid van rationeel verkaveld landschap benadrukken, door het 
inzetten op kruidenrijke bermen en weide- en akkerranden  en duidelijke 
laanbeplanting van de wegen aan de randen. 

- Bebouwing en erven zijn robuuste en stevige composities in het open 
landschap. 

- De cultuurhistorische zandwallen benadrukken. 
- Netwerk van ommetjes, o.a. over verdwenen zandpaden creëren. 

 
Voor erven en tuinen kan dit worden gecreëerd met onderstaande 
basisspelregels, beplantingssoorten en beheer. 
 

Schaalniveau Basisspelregel Beplantingssoorten Beheer 

Erf/tuin Bebouwing aan een zijde in 
dicht struweelrand 
Achterzijde van erfdeel 
inplanten met struweel 
afhankelijk van functionele 
indeling van achtererf 

Vuilboom, meidoorn, 
sleedoorn, hondsroos, 
hazelaar, 
krentenboompje, 
veldesdoorn, lijsterbes 

Divers en 
particulier 

 Voorzijde van erf siertuin, 
solitaire bomen en 
fruitboomgaarden 

Linden aan voorzijde 
erf, 
noot, tamme kastanje 
en 
fruitbomen, zoete kers 

Divers en 
particulier 

 
Voor het plangebied is op basis van bovenstaande een landschappelijk 
inpassingsplan opgesteld. Zoals reeds uiteen is gezet zal de zuidelijke 
perceelgrens worden voorzien van een knip- en scheerheg van 40 meter lang. De 
noordelijke perceelgrens wordt voorzien van 30 meter lange houtwal van 5 meter 
breed. Op die manier wordt de historische strokenverkaveling in de omgeving 
teruggebracht. A select zullen er ook nog wat solitaire landschapsbomen worden 
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aangeplant. Er zal uitsluitend gebruik worden gemaakt van inheemse soorten. 
Het volledige landschappelijke inpassingsplan is als bijlage aan deze toelichting 
toegevoegd. 
 

4.5. Verkeer en parkeren 
 
Verkeer 
Op 10 december 2013 heeft de gemeenteraad van Goirle een nieuw 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Het doel van het 
GVVP is het vastleggen van het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente 
Goirle voor de periode 2013 tot 2023. Het beleid moet aansluiten bij de ambities 
en de speerpunten die de gemeente heeft en moet tevens passen binnen de 
kaders die hogere overheden in hun beleid stellen. 
 
In het GVVP worden de thema's verkeersveiligheid, fiets, bereikbaarheid en 
verkeerscirculatie, voetgangers/minder validen, parkeren, openbaar vervoer  en 
leefbaarheid en milieu besproken. Voor de beoogde ontwikkeling zijn met name 
de aspecten ontsluiting van het plangebied en parkeren van belang. 
 
Ontsluiting van het plangebied 
Op basis van de CROW-publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' kan 
de verkeersgeneratie van een ruimtelijke ontwikkeling bepaald worden. Voor een 
vrijstaande woning in het buitengebied wordt een verkeersgeneratie van 
maximaal 8,6 vervoersbewegingen per dag voorgeschreven. Voor een 
middenklasse hotel (3* hotel) in het buitengebied geldt een verkeersgeneratie 
van maximaal 2,1 vervoersbewegingen per kamer per dag. In totaliteit resulteert 
het initiatief dus in een verkeersgeneratie van 12,8 vervoersbewegingen per dag.  
 
Het plangebied is gelegen aan de Koestraat, welke in noordelijke richting wordt 
ontsloten door de Looienhoek en in zuidelijke richting via de Akkerweg. Deze 
ontsluitingsroutes beschikken over voldoende capaciteit om de 
verkeersbewegingen van één woning met ondergeschikte recreatieve 
verblijfsfunctie, welke voornamelijk bestaan uit personenvervoer met lichte 
motorvoertuigen, af te wikkelen.  
 
Parkeren 
Bij de vestiging van nieuwe functies en intensivering van bestaande functies 
worden de parkeernormen gehanteerd zoals deze zijn opgenomen in de 
publicatie ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ van het CROW. Dit is in de 
planregels van het vigerende bestemmingsplan opgenomen.  
 
Voor het bepalen van het benodigde aantal parkeerplaatsen binnen het 
plangebied is voor wat betreft de woning aangesloten bij de parkeercijfers voor 
het segment ‘koop, vrijstaand’. De mate van stedelijkheid ter plaatse is ‘niet 
stedelijk’ en de locatie is gelegen in ‘buitengebied’. Hieruit volgt dat per woning 
gemiddeld voorzien moet worden in 2,4 parkeerplaatsen. Voor een middenklasse 
hotel (3* hotel) in het buitengebied geldt een parkeernorm van 0,7 
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parkeerplaatsen per kamer. Dit betekent dat er binnen het plangebied voorzien 
moet worden in minimaal 3,8 parkeerplaatsen. 
Binnen het plangebied is voldoende ruimte voor het parkeren en manoeuvreren 
van minimaal 4 auto’s. De minimale parkeernorm is in de planregels opgenomen, 
zodat is verzekerd dat aan deze randvoorwaarde wordt voldaan. 
 
Conclusie 
Met de beoogde ontwikkeling zullen er geen belemmeringen ontstaan voor de 
afwikkeling van personen- en goederenvervoer. 
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HOOFDSTUK 5 MILIEUASPECTEN 
 
Dit hoofdstuk geeft aan hoe de milieuaspecten een rol hebben gespeeld bij het 
opstellen van het voorliggende bestemmingsplan. 
 

5.1. Milieuhinder en bedrijven 
Vanuit milieuoogpunt kan een bepaalde afstand tussen een milieubelastende 
activiteit en een milieugevoelig object noodzakelijk zijn. Deze afstand dient dan 
bijvoorbeeld om ter plaatse van een kwetsbaar object, zoals woningen, een 
aanvaardbaar geur-, geluid- of veiligheidsniveau te realiseren. Deze afstand 
wordt milieuzonering genoemd. Een milieuzonering vormt het indirecte 
ruimtegebruik van een milieubelastende activiteit. In VNG-brochure 'Bedrijven 
en milieuzonering' (2009) zijn richtafstanden opgenomen, waarmee rekening 
moet worden gehouden ten opzichte van gevoelige functies. Het gaat daarbij 
zowel om de invloed van omliggende milieubelastende activiteiten op 
nieuwbouwplannen, als om invloed van eventuele nieuwe milieubelastende 
activiteiten op milieugevoelige bestemmingen in de omgeving. 
 
Invloed van de omgeving op het voornemen 
Met de beoogde ontwikkeling wordt binnen het plangebied een woning met 
ondergeschikte recreatieve verblijfsfunctie in het daarbij behorende bijgebouw 
mogelijk gemaakt. Dit betreft een nieuwe gevoelige functie. Om aan te tonen dat 
het plangebied op gepaste afstand van veehouderijen in de omgeving is gelegen 
wordt in paragraaf 5.6 het aspect geur nader uiteengezet. Geur vormt namelijk 
het maatgevende aspect als het gaat om milieuzonering tussen veehouderijen en 
milieugevoelige objecten. In de Wet geurhinder en veehouderij is ook 
opgenomen dat die Wet het exclusieve toetsingskader is ten aanzien van geur 
afkomstig van veehouderijen.  
 
Ten opzichte van agrarische bedrijven waar geen vee gehouden wordt, wordt wel 
getoetst aan de richtafstanden uit de VNG-handreiking. Het dichtstbijzijnde 
agrarische bedrijf – niet zijne een veehouderij – ten opzichte van het plangebied 
is gelegen aan de Akkerweg 1. Voor dergelijke bedrijven geldt op grond van de 
VNG handreiking een richtafstand van 30 meter. De kortste afstand tussen het 
plangebied en het agrarisch bedrijf aan de Akkerweg 1 bedraagt circa 71 meter. 
Hiermee wordt dus ruimschoots voldaan aan de richtafstand. 
 
Het dichtstbijzijnde niet-agrarische bedrijf In de omgeving van het plangebied is 
gelegen aan de Akkerweg 2 en betreft een fitnesscentrum. Op basis van de VNG 
handreiking geldt voor een dergelijk bedrijf tevens een richtafstand van 30 
meter. De inrichting aan de Akkerweg 2 is op een afstand van circa 177 meter ten 
opzichte van het plangebied gelegen. Ook ten opzichte van dit bedrijf wordt dus 
ruimschoots voldaan aan de richtafstand. 
 
Invloed van het voornemen op omgeving 
Uit voorgaande paragraaf blijkt dat het plangebied op gepaste afstand van 
bedrijvigheid in de omgeving is gesitueerd. Hierdoor vormt het initiatief dan ook 
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geen onevenredige belemmering voor de ontwikkelingsmogelijkheden van deze 
bedrijven. Voor veehouderijen wordt dit nog nader uiteengezet in paragraaf 5.6. 
 
Conclusie 
Gezien hetgeen hierboven beschreven kan geconcludeerd worden dat de 
beoogde gevoelige functie geen nadelige invloed heeft van de nabij gelegen 
inrichtingen. Tevens heeft de beoogde functie geen negatieve invloed op de 
bestaande rechten van omliggende woningen en bedrijven.  
 

5.2. Externe veiligheid 
 
Inleiding 
Externe veiligheid heeft betrekking op de risico's die mensen lopen ten gevolge 
van mogelijke ongelukken met gevaarlijke stoffen bij bedrijven en 
transportverbindingen (wegen, spoorwegen en waterwegen) en buisleidingen. 
Omdat de gevolgen van een ongeluk met gevaarlijke stoffen groot kunnen zijn, 
zijn de aanvaardbare risico's vastgelegd in diverse besluiten en regelingen. De 
belangrijkste zijn: 

- Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
- Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt); 
- Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

Binnen de beleidskaders voor deze drie typen risicobronnen staan altijd twee 
kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel 
beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen.  
 
De risico's dienen te worden beoordeeld op het plaatsgebonden en het 
groepsrisico. Het plaatsgebonden risicobeleid bestaat uit harde afstandseisen 
tussen risicobron en (beperkt) kwetsbaar object. Het groepsrisico is een maat die 
aangeeft hoe groot de kans is op een ongeval met gevaarlijke stoffen met een 
bepaalde groep slachtoffers. Hoe hoger het groepsrisico, hoe groter deze kans. 
Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven in de vorm van contouren rond 
een risicobron. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek: de fN-curve. 
Deze curve geeft aan hoe groot de kans is op een ongeval met een bepaald 
aantal slachtoffers. 
 
Plaatsgebonden risico.  
Het plaatsgebonden risico is de kans dat iemand die zich op een bepaalde plaats 
bevindt, komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door een lijn op een kaart die de 
punten met een gelijk risico met elkaar verbindt (zogeheten risicocontour). Het 
rijk heeft als maatgevende risicocontour de kans op overlijden van 10-6 per jaar 
gegeven (indien een persoon zich gedurende een jaar binnen deze contour 
bevindt is de kans op overlijden groter dan één op een miljoen jaar). 
Ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan het plaatsgebonden 
risico 10-6. Het plaatsgebonden risico 10-6 is voor ruimtelijke besluiten vertaald 
naar grenswaarden en richtwaarden.  
De wetgeving is erop gericht om voor bestaande situaties geen personen in 
kwetsbare objecten (zoals woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoren) 
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en zo min mogelijk personen in beperkt kwetsbare objecten (zoals kleine 
kantoren en sportcomplexen) bloot te stellen aan een plaatsgebonden risico dat 
hoger is dan 10-6 per jaar. 
Nieuwe ontwikkelingen van kwetsbare objecten binnen de risicocontour van 10-6 
per jaar zijn niet toegestaan. Nieuwe ontwikkelingen van beperkt kwetsbare 
objecten zijn ongewenst, maar wel toegestaan indien gemotiveerd kan worden 
waarom dit noodzakelijk is. Daarnaast dient aangetoond te worden dat afdoende 
maatregelen worden genomen om de risico's en de gevolgen van een eventueel 
ongeval te beperken.  

 
Groepsrisico 
Het groepsrisico is een maat voor de kans dat een bepaald aantal mensen 
overlijdt als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De hoogte van 
het groepsrisico hangt af van: 

- de kans op een ongeval; 
- het effect van het ongeval; 
- het aantal personen dat in de omgeving van de bron(inrichting of  

transportroute) verblijft; 
- de mate waarin de personen in de omgeving beschermd zijn tegen de  

gevolgen van een ongeval. 
 
Het groepsrisico kan worden weergegeven in een grafiek met op de horizontale 
as het aantal dodelijke slachtoffers en op de verticale as de kans per jaar op 
tenminste dat aantal slachtoffers. Het groepsrisico wordt bepaald binnen het 
zogenaamde invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Hoe meer personen in 
het invloedsgebied aanwezig zijn, hoe groter het aantal (potentiële) slachtoffers 
is, en hoe hoger het groepsrisico.  
Bij het opstellen van een bestemmingsplan, waarvan het plangebied is gelegen 
binnen het invloedsgebied van een risicobron, geldt een verantwoordingsplicht.  

 
Inrichtingen 
De dichtstbijzijnde risicovolle inrichting is gelegen op een afstand van circa 415 
meter ten zuiden van het plangebied, zie onderstaande afbeelding. Dit betreft 
een inrichting waar een propaantank aanwezig is. Voor een dergelijke 
opslagvoorziening geldt een veiligheidsafstand van 10 meter. Verder zijn er 
binnen een afstand van 750 meter van het plangebied geen risicovolle 
inrichtingen gelegen. Er ontstaan daardoor op grond van het Bevi geen 
belemmeringen voor de beoogde ontwikkelingen binnen het plangebied. 
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 Afbeelding: uitsnede risicokaart Nederland  

  
Transport 
Het niet-leiding gebonden transport van gevaarlijke stoffen in Goirle vindt plaats 
over de weg. In de gemeente is geen sprake van vervoer per spoor en vervoer 
over water. De dichtstbijzijnde transportroute waarover gevaarlijke stoffen 
worden vervoerd betreft de A58, die op een afstand van circa 2,5 km ten 
noorden van het plangebied is gelegen. Voor deze transportroute is een 
invloedsgebied van 4 km vastgesteld voor een toxisch scenario. Hier ligt het 
plangebied dus in. Op grond van het Bevt zal het groepsrisico derhalve 
verantwoord moeten worden. 
 
Buisleidingen 
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht 
geworden. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten 
worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Ten noorden 
van het plangebied zijn twee buisleidingen van de Gasunie, de A-532 en de A-
657, gelegen op een afstand van circa 235 meter. Het plangebied is derhalve 
buiten de PR 10-6 contouren van de buisleidingen gelegen, maar binnen de 
invloedsgebieden.  
   
Vuurwerk 
Op 1 maart 2002 is het Vuurwerkbesluit in werking getreden. Hierin zijn 
veiligheidsafstanden opgenomen, die moeten worden aangehouden tussen 
opslagplaatsen voor vuurwerk en kwetsbare objecten (zoals woningen, 
bedrijfsgebouwen, maar ook winkels, scholen en cafés). Bestaande 
vuurwerkbedrijven (inclusief detailhandel) kunnen positief worden bestemd, 
mits aan de veiligheidsafstanden ten opzichte van kwetsbare objecten wordt 
voldaan. Indien in een bestaande situatie  niet wordt voldaan aan de geldende 
veiligheidsafstanden, dient een verandering in de inrichting te worden 
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doorgevoerd, waardoor wel aan de veiligheidsafstand wordt voldaan, of dient 
het bedrijf te worden verplaatst. De veiligheidsafstanden worden gemeten vanaf 
de deuropening van de (buffer)bewaarplaats. Voor bedrijven waar niet meer dan 
10.000 kg consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, geldt een vaste afstand van 
8 meter in de voorwaartse richting tot (geprojecteerde) kwetsbare objecten. 
Voor bedrijven die meer dan 10.000 kg opslaan, geldt een vaste afstand van 20 
meter in voorwaartse richting, indien het uitsluitend verpakt 
consumentenvuurwerk betreft. Indien er (ook) sprake is van onverpakt vuurwerk, 
dient een grotere afstand te worden aangehouden, afhankelijk van de 
hoeveelheid vuurwerk in de bufferbewaarplaats (deze afstand kan oplopen tot 
48 meter voorwaarts). 
In de directe nabijheid van het plangebied zijn geen bedrijven gevestigd die 
vuurwerk verkopen.  
 
Groepsrisicoverantwoording 
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan dient het groepsrisico, conform 
artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en artikel 7 en 8 
van het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt), verantwoord te worden 
indien het plangebied is gelegen in het invloedsgebied en er sprake is van het 
toevoegen van een kwetsbaar object. Dat houdt in, dat de hoogte van het 
groepsrisico bekend moet zijn en tevens de bijdrage van het ruimtelijk plan aan 
het groepsrisico (verhoging/verlaging). Er moet inzicht gegeven worden in de te 
verwachten dichtheid van personen in de invloedsgebieden van risicobronnen 
binnen èn buiten het plan. Tevens dienen de maatregelen ter beperking van het 
groepsrisico te worden meegenomen. Verder dient volgens deze 
artikelen/regelingen advies te worden gevraagd aan de Veiligheidsregio.  
 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft voor de gemeente Goirle een 
standaardadvies opgesteld ten behoeve van kleine bestemmingsplannen die 
geen bijzondere of zeer kwetsbare objecten mogelijk maken, dan wel op 
voldoende afstand van een risicovolle inrichting of transportroute/buisleiding zijn 
gelegen. Zeer kwetsbare gebouwen hebben volgens het Besluit Kwaliteit 
Leefomgeving (Omgevingswet) een: 

- Gezondheidsfunctie met bed-gebied; 
- Woonfunctie voor zorg; 
- Onderwijsfunctie (basisschool); 
- Onderwijsfunctie (minderjarigen met lichamelijk of geestelijke 

beperking); 
- Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang; 
- Celfunctie. 

 
Met de ontwikkeling wordt geen zeer kwetsbaar object opgericht. De afstand tot 
het dichtstbijzijnde risicovolle transportroute en buisleidingen is meer dan 200 
meter en er worden met het ruimtelijk plan geen grote groepen personen  (>50 
personen) aan het plangebied toegevoegd. Er wordt één woning – voor het 
huisvesten van maximaal één huishouden – met een ondergeschikte recreatieve 
verblijfsfunctie – in de vorm van maximaal twee bed & breakfast eenheden - 
mogelijk gemaakt. Voor wat betreft de ligging van het plangebied binnen de 
invloedsgebieden van de risicovolle transportroute A58 en de buisleidingen van 
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de Gasunie kan derhalve gebruik worden gemaakt van het standaardadvies. De 
standaard groepsrisicoverantwoording en het standaardadvies van de 
Veiligheidsregio zijn derhalve als bijlage aan deze toelichting toegevoegd. 
 
Conclusie 
Ten aanzien van externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor 
voorliggende planontwikkeling.  
 

5.3. Kabels, leidingen en straalpad 
In of nabij het plangebied liggen geen planologische relevante buisleidingen en 
lopen geen relevante straalpaden, zie hiervoor de afbeelding in voorgaande 
paragraaf. Dit aspect vormt derhalve geen belemmering. 
 

5.4. Geluid  
De Wet geluidhinder (Wgh) vormt het juridische kader voor het Nederlandse 
geluidsbeleid. De Wgh bevat een uitgebreid stelsel van bepalingen ter 
voorkoming en bestrijding van geluidshinder door wegverkeer, industriële 
activiteit en railverkeer. Het stelsel is gericht op het voorkomen van nieuwe 
geluidhinder. 

 
Wegverkeer 
Het initiatief betreft de realisatie van een nieuwe geluidsgevoelige bestemming 
aan de Koestraat ong. te Riel. De geprojecteerde woning is gelegen binnen de 
geluidzones - zoals bedoeld in hoofdstuk VI van de Wgh (‘zones langs wegen’) - 
van de Koestraat, Akkerweg en Looienhoek. 
 
Voor deze nieuwe geluidsgevoelige bestemmingsplan is derhalve een akoestisch 
onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai uitgevoerd door 
Gbs Milieuadvies. Vervolgens  heeft een toetsing plaatsgevonden aan de normen 
uit de Wgh. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB op de rekenpunten – op een afstand van 15 meter uit de as van de weg 
(voorgevelrooilijn) - niet wordt overschreden.  
 
De recreatieve verblijfsvoorziening hoeft niet betrokken te worden in de 
besluitvorming. Vaste jurisprudentie hierover is dat recreatieverblijven geen 
geluidsgevoelige objecten zijn, zie ABRvS 30 mei 2000, nr. 199901166/1 (ECLI: 
NL.RVS.2004.AO5659). 
 
In het kader van de Wgh gelden dus geen restricties voor het initiatief. Het 
volledige akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai is als bijlage aan deze 
toelichting toegevoegd. 
 
Industrie 
Het plangebied ligt niet binnen en zone/contour van een ingevolgde de Wgh 
gezoneerd industrieterrein. Ook zijn er in of in de directe omgeving van het 
plangebied geen nieuwe industrieën voorzien. Derhalve is geen sprake van 
geluidhinderlijke inrichtingen die van invloed zijn op de ontwikkelingen binnen 
het plangebied. 
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Railverkeer 
Binnen de gemeente Goirle bevinden zich geen spoorwegen. Ook laat het 
bestemmingsplan geen nieuwe spoorwegen toe. Een akoestisch onderzoek naar 
spoorweglawaai is niet aan de orde. 
 
Conclusie 
In het kader van de Wgh gelden geen restricties voor het initiatief. Vanuit het 
aspect geluid zijn er geen belemmeringen voor de vaststelling van dit 
bestemmingsplan. 
 

5.5. Lucht 
Om de ontwikkeling van nieuwe functies mogelijk te maken dient de 
luchtkwaliteit in beschouwing te worden genomen. In hoofdstuk 5 van de Wet 
milieubeheer is de regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit vastgelegd. Doel 
ervan is het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van 
luchtverontreiniging. 
 
Niet in betekenende mate 
In de Regeling NIBM (niet in betekenende mate) is een lijst met categorieën 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. 
Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect 
luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere 
wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande 
project NIBM bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven.  
 
Voor de volgende categorieën in de Regeling NIBM kan getoetst worden aan of 
een plan NIBM bijdraagt: 

- Categorie woningbouwlocaties; 
- Categorie kantoorlocaties; 
- Combinatie van woningbouw en kantoren; 
- Categorie inrichtingen. 

 
De beoogde ontwikkeling betreft de ontwikkeling van één ruimte-voor-ruimte 
woning met ondergeschikte recreatieve verblijfsfunctie in het daarbij behorende 
bijgebouw. Hierdoor behoort de ontwikkeling tot de categorie 
woningbouwlocaties. Voor woningbouwlocaties geldt dat deze NIBM zijn 
wanneer het netto niet meer dan 1.500 nieuwe woningen omvat, in geval van 
één ontsluitingsweg (bijlage 3A, Regeling niet in betekende mate bijdragen).  
 
Er wordt met het initiatief dus ruimschoots voldaan aan de NIBM-grens. De 
ontwikkeling behoort derhalve tot een categorie van gevallen die niet in 
betekenende mate bijdraagt aan een (verslechtering) van de luchtkwaliteit en 
kan op dit vlak  dus onbelemmerd doorgang vinden. 
 
Woon- en leefklimaat 
Omgekeerd dient aangetoond te worden dat ter plaatse van een het plangebied 
sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat ten aanzien van het aspect 
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luchtkwaliteit. In de Wet zijn grenswaarden opgenomen ten aanzien van de 
jaargemiddelde concentraties voor onder andere fijnstof (PM10, PM2,5 en NO2). 
De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM10 bedraagt 40 μg/m3, 
voor PM2,5 25 μg/m3 en voor de kortdurende blootstelling van de mens aan 
piekconcentraties van NO2 200 μg/m3 voor het uurgemiddelde van NO2.  
 
Het RIVM heeft Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten van Nederland 
waarop de achtergrondconcentratie van deze fijnstoffen geraadpleegd kan 
worden. De jaargemiddelde fijnstofconcentratie op het plangebied is conform de 
GCN-kaart voor fijnstof PM10 18,29 μg/m3, voor PM2,5 12,15 μg/m3 en voor NO2 
12,2 μg/m3, zie onderstaande afbeeldingen. Er kan ter plaatse van het 
plangebied dus aan de grenswaarden worden voldaan. 
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Afbeelding: uitsneden GCN-kaarten fijnstof PM10, PM2,5 en NO2 

 
Conclusie 
Er bestaan voor het initiatief geen belemmeringen ten aanzien van het aspect 
luchtkwaliteit. 
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5.6. Geur 
 
Industriële geur 
Het beleid voor industriële geur (geur van bedrijven die niet tot de agrarische 
sector behoren) is samengevat in een brief van het ministerie van VROM van 30 
juni 1995. Kort gezegd komt het erop neer dat afgestapt is van stringente 
geurnormen: de toetsing of een ontwikkeling toelaatbaar is zonder voor 
overmatige geurhinder te zorgen, is grotendeels overgelaten aan lokale 
overheden. Er wordt in de brief een aantal algemene beleidsuitgangspunten 
gegeven, waarbij ‘het voorkomen van nieuwe geurhinder’ voor de ruimtelijke 
ordening het belangrijkst is. Binnen de gemeente worden deze algemene 
uitgangspunten gehanteerd. 
 
Voor een aantal categorieën bedrijven is dit algemene geurbeleid 
geconcretiseerd in de Nederlandse emissie Richtlijn lucht (NeR). Voor zover een 
‘dosis-effectrelatie’(de relatie tussen de geuremissie bij het bedrijf en de hinder 
voor omwonenden) voor een bedrijfscategorie is vastgesteld, zijn voor die 
bedrijven ‘normen’ vastgesteld waarbij hinder kan worden verwacht. Voor de 
overige categorieën bedrijven zal dit moeten worden vastgesteld door specifiek 
geuronderzoek. Aangezien de NeR een formele richtlijn is, en bovendien een 
concrete vertaling vormt van het algemene beleidskader, dient hier bij 
ruimtelijke plannen bij te worden aangesloten. In het Activiteitenbesluit zijn 
voorschriften met betrekking tot geur opgenomen die rechtstreeks gelden voor 
bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen. 
Voor enkele bedrijfscategorieën is behalve een grenswaarde voor nieuwe 
situaties ook een maximale geurimmissieconcentratie vastgesteld voor 
bestaande situaties. 
 
Conclusie 
Het plangebied ligt niet binnen de invloedzone van bedrijven met geurhinder. 
Geurhinder van industriële bedrijvigheid vormt derhalve geen belemmering. 
 
Agrarische geur 
Op bedrijven die tot de agrarische sector behoren (veehouderijen) zijn ten 
aanzien van het geurbeleid de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), aldus 
vastgesteld d.d. 5 oktober 2006, met de bijbehorende Regeling geurhinder en 
veehouderij en het Activiteitenbesluit van toepassing. Deze regelgeving geeft 
normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een 
geurgevoelig object. De geurbelasting wordt berekend en getoetst aan de hand 
van een verspreidingsmodel (V-stacks model). Dit geldt alleen voor dieren 
waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Regeling geurhinder en 
veehouderij. Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te 
houden afstanden. De wet geeft de mogelijkheid om op lokaal niveau 
gemotiveerd af te wijken van de wettelijke norm met een verordening. 
 
Woon- en leefklimaat 
De dichtstbijzijnde veehouderij ten opzichte van het plangebied is gelegen aan de 
Koestraat 3. Dit betreft een paardenhouderij. Voor paarden zijn bij ministeriële 
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regeling geen geuremissiefactoren vastgesteld. Op grond van artikel 4, eerste lid, 
van de Wgv dient de afstand tussen een paardenhouderij en een geurgevoelig 
object dat buiten de bebouwde kom is gelegen, derhalve minimaal 50 meter te 
bedragen. De kortste afstand tussen het plangebied en de paardenhouderij 
bedraagt 170 meter. Er kan dus ruimschoots worden voldaan aan de vaste 
afstanden uit de Wgv. Aangezien voldaan kan worden aan de voorwaarde uit de 
Wet wordt geconcludeerd dat het woon- en leefklimaat voor wat betreft het 
aspect geur ten aanzien van de paardenhouderij acceptabel is. 
 
De dichtstbijzijnde veehouderij waar dieren worden gehouden waarvoor bij 
ministeriële regeling wel geuremissiefactoren zijn vastgesteld is gelegen op een 
afstand van circa 390 meter, aan de Oude Tilburgsebaan 12A. Dit betreft een 
rundveehouderij, waar onder andere vleeskalveren gehouden worden. In de 
VNG-handreiking wordt voor wat betreft het aspect geur afkomstig van 
rundveehouderijen een richtafstand van 100 meter voorgeschreven. Alleen voor 
varkens- en pluimveehouderijen wordt een grotere richtafstand voorgeschreven 
(200 meter). Aangezien deze typen veehouderijen op nog grotere afstand zijn 
gelegen kan worden geconcludeerd dat er ruimschoots aan de richtafstand uit de 
VNG kan worden voldaan. Dit betekent dat het woon- en leefklimaat ten aanzien 
van het aspect geur ter plaatse van het plangebied acceptabel is. 
 
Omgekeerde werking 
In het geval dat een planologische ontwikkeling een geurgevoelig object tot 
stand doet komen is het omgekeerd van belang dat deze ontwikkeling de 
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving niet 
belemmert. Dit kan het geval zijn wanneer een nieuw geurgevoelig object wordt 
opgericht binnen de geurcontour of vaste afstand van een veehouderij, zoals die 
is gesteld in de Wgv.  
 
In dit geval zijn er reeds bestaande geurgevoelige objecten dichter bij de 
omliggende veehouderijen gelegen, dan de beoogde ruimte-voor-ruimte kavel 
met ondergeschikt recreatieve verblijfsfunctie. Die objecten zijn dan ook 
maatgevend voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderijen in de 
omgeving, niet geurgevoelige objecten in het plangebied. Hierdoor zullen 
bestaande geurgevoelige objecten de veehouderijen ook altijd meer 
belemmeren dan de beoogde geurgevoelige objecten binnen het plangebied 
zullen doen. 
 
Hierdoor zorgt de ontwikkeling met zekerheid niet voor een onevenredige 
belemmering voor de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen in de 
omgeving. 
 
Conclusie 
De beoogde woning en het daarbij behorende bijgebouw zijn gesitueerd op 
gepaste afstand van veehouderijen in de omgeving. Eventuele geurhinder van 
agrarische bedrijven vormt daarmee geen belemmering voor de beoogde 
ontwikkeling. Omgekeerd vormt de ontwikkeling ook geen belemmering voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving. 



 44 

5.7. Bodem 
Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet - ingevolge het Besluit 
ruimtelijke ordening - worden onderzocht of de voorgenomen bestemming niet 
wordt belemmerd door bodemverontreiniging. In het belang van de bescherming 
van het milieu zijn, om de bodem te beschermen, regels gesteld in de Wet 
bodembescherming. Deze wet is van toepassing op bestemmingsplannen die 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. De bodem dient geschikt te zijn voor de 
beoogde functie.  
 
Wanneer een gebouw of gebruik wordt gerealiseerd waarin mensen 2 uur of langer 
gaan verblijven dient een verkennende bodemonderzoek conform de NEN 5740 te 
worden uitgevoerd. Met het initiatief wordt de ontwikkeling van een ruime-voor-

ruimte woning met ondergeschikte recreatieve verblijfsfunctie in het daarbij 
behorende bijgebouw mogelijk gemaakt. 
 
Onderzoek 
In verband met de voorgenomen ontwikkeling binnen het plangebied is door 
Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
naar de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater. Vervolgens 
is beoordeeld of aanvullende procedures noodzakelijk zijn in het kader van de 
Wet bodembescherming. 
 
Allereerst is er een historisch vooronderzoek uitgevoerd naar de 
bodemgesteldheid op de locatie. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren 
gekomen. Op voorhand is het plangebied derhalve als ‘onverdacht’ ten aanzien 
van grondverontreiniging gekwalificeerd. 
 
Uit de onderzoeksresultaten van één van de grondmengmonsters voor de 
bovengrond blijkt analytisch een licht verhoogde gehalte aan lood. Deze 
concentratie overschrijdt de achtergrondwaarde, maar niet de 
interventiewaarde. In de overige grondmengmonsters – voor zowel de boven- als 
ondergrond – zijn analytisch geen van de onderzochte parameters in verhoogde 
mate aangetoond. In het grondwater zijn analytisch licht verhoogde gehalten aan 
barium en xylenen aangetoond. Ook deze concentraties overschrijden de 
streefwaarden, maar niet de interventiewaarden. 
 
Op basis van deze onderzoeksresultaten kan de hypothese ‘onverdacht’, slechts 
licht verhoogde gehalten in grond en grondwater, formeel worden aanvaard. 
 
Conclusie 
Op basis van het verkennend bodemonderzoek zijn er vanuit milieuhygiënisch 
oogpunt geen belemmeringen c.q. beperkingen voor het initiatief. Aanvullende 
bodemonderzoeken zijn niet noodzakelijk. 

 
5.8. Natuur 

In de Wet natuurbescherming zijn regels gesteld met betrekking tot 
gebiedsbescherming, soortenbescherming en bescherming van houtopstanden. 
In deze paragraaf wordt getoetst of de ontwikkeling invloed heeft op de 
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beschermde gebieden en soorten die zijn opgenomen in de Wet 
natuurbescherming. 
 
Gebiedsbescherming 
De gebiedsbescherming is beperkt tot de Natura 2000-gebieden en eventueel 
buiten het Natuur Netwerk liggende bijzondere provinciale natuurgebieden. De 
bescherming van het Natuur Netwerk Nederland is al beschermd in het Barro en 
provinciale verordening. In Nederland zijn 164 Natura 2000-gebieden 
aangewezen. Voorbeelden van de Natura 2000-gebieden zijn Kempenland-West, 
Kampina en Oisterwijkse Vennen en Regte Heide en Riels laag. De provincie 
Noord-Brabant heeft geen bijzondere provinciale natuurgebieden vastgesteld.  
 
Per Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen (voor soorten en 
vegetatietypen) opgesteld. Iedereen die vermoedt of kan weten dat zijn 
handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingdoelen, nadelige gevolgen voor 
een Natura 2000-gebied kan hebben, is verplicht deze handelingen achterwege te 
laten of te beperken. Het bevoegd gezag kan schadelijke activiteiten beperken en 
eisen dat een vergunning in het kader van de Wnb wordt aangevraagd. Regulier 
beheer en bestaand gebruik zijn (of worden) opgenomen in Natura 2000-
beheerplannen. Na vaststelling van de beheerplannen hoeft daarvoor geen 
vergunning aangevraagd te worden. 
 

Het dichtstbij liggende Natura 2000-gebied betreft Regte Heide en Riels laag, dat 
op een afstand van circa 665 meter ligt. 
 

Elke ruimtelijke ontwikkeling kan negatieve effecten hebben op de Natura 2000-
gebieden. Er zijn namelijk verschillende factoren die kunnen leiden tot de 
verstoring van beschermde vogel- en habitattypen en soorten. Vooral de 
storingsfactoren verzuring en vermesting door stikstof uit de lucht spelen hierbij 
een belangrijke rol, omdat deze ook op grote afstand van een gebied voor 
effecten kunnen zorgen. Daarnaast kunnen andere factoren eveneens leiden tot 
een verstoring van habitattypen en soorten, indien een ontwikkeling op korte 
afstand van een gebied plaatsvindt. 
 
Verzuring en vermesting door stikstof uit de lucht 
Middels het rekenprogramma AERIUS kan de stikstofdepositie op omliggende 
Natura 2000-gebieden worden berekend. Hiermee wordt het effect op verzuring 
en vermesting in beeld gebracht. Wanneer met het rekenprogramma AERIUS kan 
worden aangetoond dat een initiatief geen toename in stikstofdepositie op 
Natura 2000-gebieden tot gevolg heeft, kan de ontwikkeling doorgang vinden. 
Indien er wel sprake is van een toename in stikstofdepositie op Natura 2000-
gebieden moet onderbouwd worden hoe deze toename in depositie ongedaan 
wordt gemaakt (door het treffen van maatregelen of extern salderen).  
 
Om aan te tonen dat er als gevolg van de beoogde ontwikkeling geen toename in 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden plaatsvindt zijn middels het 
rekenprogramma AERIUS berekeningen gemaakt voor de realisatie- en 
gebruiksfase van het initiatief. De uitgangspunten voor deze berekeningen zijn 
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uiteengezet in de bijlagen. Hieruit blijkt dat de stikstofdepositie in zowel de 
realisatie- als de gebruiksfase van het plan niet groter is dan 0,00 mol/ha/jaar. 
Het aspect stikstofdepositie vormt derhalve geen belemmering voor vaststelling 
en uitvoering van het plan. 
 
Overige storingsfactoren 
Vanwege de ruime afstand van het plangebied tot het dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied Regte Heide en Riels laag leidt het initiatief verder niet tot andere 
voorkomende storende factoren op omliggende Natura 2000-gebieden zoals 
oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verdroging, verstoring door 
geluid, optische verstoring, verstoring door mechanische effecten en bewuste 
verandering soortensamenstelling. 
 
Conclusie 
Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat negatieve effecten op 
soorten en habitattypen in beschermde Natura 2000-gebieden zijn uitgesloten. 
Er is derhalve op grond van de Wet natuurbescherming geen 
omgevingsvergunning in het kader van gebiedsbescherming noodzakelijk. 
 
Soortenbescherming 
De soortenbeschermende werking is rechtstreeks opgenomen in de Wnb. In 
hoofdstuk 3 van de Wnb zijn de beschermingsregimes in drie aparte paragrafen 
neergelegd. Per beschermingsregime is bepaald welke verboden er gelden e  
onder welke voorwaarden ontheffing of vrijstelling kan worden verleend door 
het bevoegd gezag. Hieronder zijn de drie beschermingsregimes weergegeven: 
1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn; 

Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt 
in artikel 1 van de Vogelrichtlijn). 

2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn; 
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I 
en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. In de 
bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd. 

3. Beschermingsregime andere soorten. 
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage onderdeel A en B van de Wet 
natuurbescherming. Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, 
amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten 
voorkomend in Nederland. 

 
In de Wnb is onder meer bepaald dat beschermde diersoorten niet gedood, 
gevangen of verontrust mogen worden en plantensoorten niet geplukt, 
uitgestoken of verzameld mogen worden. Bovendien dient iedereen voldoende 
zorg in acht te nemen voor in het wild levende dieren en planten. Daarnaast is 
het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en holen, te 
beschadigen, te vernielen of te verstoren. 
 
Bij het beoordelen van de in het plangebied voorkomende beschermde soorten 
gaat het primair om soorten die door de ingreep direct beïnvloed worden, 
doordat: 
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- Zij fysiek aangetast worden (doden/verwonden van dieren, verwijderen 
van planten); 

- Zij verstoord worden (toename van geluid of licht); 
- Hun vaste verblijfplaatsen c.q. groeiplaatsen aangetast of verstoord 

worden. 
 
Gelet op de aard van het initiatief aan de Koestraat ong., dient met name 
bepaald te worden of ter plaatse van het plangebied beschermde natuurwaarden 
(rode lijst soorten) voorkomen, die verstoord zouden kunnen worden. Verboden 
handelingen dienen voorkomen te worden en handelingen mogen niet leiden tot 
aantasting van de gunstige staat van instandhouding. Het (onopzettelijk) doden, 
verwonden of verontrusten van deze soorten is zonder ontheffing niet 
toegestaan. Gezien het huidige intensieve gebruik van de landbouwgronden is de 
aanwezigheid van beschermde of bijzondere soorten echter niet te verwachten. 
 
Door middel van de ‘Effectenindicator soorten’ van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit is gekeken of de werkzaamheden voor het realiseren 
van de beoogde situatie een bedreiging vormt voor de beschermde diersoorten. 
Voor de realisatie is er sprake van de activiteiten ‘overig bouwwerk bouwen’. Uit 
de effectenindicator volgt dat de aanwezigheid van beschermde soorten 
onwaarschijnlijk is, zie onderstaande afbeeldingen. 
 

 
Afbeelding: uitsnede locatie Effectenindicator soorten 
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Afbeelding: uitsnede resultaten Effectenindicator soorten 
 
Conclusie 
Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van 
beschermde of bijzonder soorten binnen het plangebied onwaarschijnlijk is. 
Uiteraard zal ten alle tijden de wettelijke zorg voor in het wild levende dieren en 
planten in acht worden genomen. Hun directe leefomgeving, waaronder nesten 
en holen, zullen niet beschadigd, vernield of verstoord worden. Een 
omgevingsvergunning in het kader van de bescherming van soorten is op grond 
van de Wet natuurbescherming derhalve niet noodzakelijk. 
 
Bescherming van houtopstanden  
De bescherming van houtopstanden zoals die is vastgelegd in de Wnb vloeit 
voort uit de voormalige Boswet. Voorwaarden zijn gericht op de instandhouding 
van het bosareaal. Bij houtopstanden groter dan 10 are of 20 rijbomen en 
gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, herplantplicht en 
mogelijke oplegging van een kapverbod. Met het initiatief is geen sprake van het 
vellen van houtopstanden. De bestaande bomenrij in de gemeentelijke 
groenstrook/ wegberm blijft behouden. Een eventuele inrit wordt tussen 
bestaande bomen aangelegd. 
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Conclusie 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat er op grond van de Wet 
natuurbescherming geen omgevingsvergunning in het kader van de bescherming 
van houtopstanden noodzakelijk is. 
 

5.9. Milieueffectrapportage 
 
Algemeen 
Bij besluit van 21 februari 2011 is het Besluit milieueffectrapportage en het 
Besluit omgevingsrecht gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft het meer in 
lijn brengen van het Besluit m.e.r. met de Europese richtlijn m.e.r. Dit houdt in 
dat onder ander de zogenaamde drempelwaarde voor activiteiten een indicatief 
karakter heeft gekregen. Met dit wijzigingsbesluit is bepaald dat voor activiteiten 
die op de bij het besluit behorende C- en D-lijst zijn opgenomen, altijd aandacht 
aan m.e.r. geschonken dient te worden. Dit strekt tot het bepalen of een m.e.r. 
of m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is. Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 
voor activiteiten die behoren tot de C-lijst een m.e.r.-plicht volgt en voor 
activiteiten op de D-lijst volgt dan wel een m.e.r.(beoordeling) nodig is. Hierbij is 
(onder meer) de bij de activiteit behorende drempelwaarde van belang. 
 
Onderzoek 
De activiteit die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt kan 
aangemerkt worden als een stedelijk ontwikkelingsproject, zoals bedoeld in het 
Besluit m.e.r., zijnde ‘de aanleg , wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of 
parkeerterreinen.’ 
 
Vanuit de zogenaamde C-lijst geldt voor de ontwikkeling geen direct m.e.r.-plicht. 
De activiteit valt vanwege de omvang ervan eveneens buiten de D-lijst (D11.2), 
omdat de activiteit geen betrekking heeft op: 

- een oppervlakte van 100 hectare of meer; 
- een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen, of 
- een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. 

 
Een (vorm)vast m.e.r.-beoordelingsplicht is niet aan de orde. Wel dient (vormvrij) 
gemotiveerd te worden dat niet alsnog belangrijk negatieve effecten op het 
milieu zijn die aanleiding geven om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. 
 
De effecten van het voornemen zijn in vergelijking tot de huidige 
bestemmingsplan en het gebruik binnen het plangebied minimaal. Zo is de locatie 
gelegen binnen de bebouwingsconcentratie ‘Looienhoek’ en zal geen relevant 
verschil in de verkeersaantrekkende werking optreden in vergelijking met de 
huidige situatie, waarin reeds vergelijkbare functies in de omgeving van het 
plangebied zijn gevestigd. 
 
Op grond van de in dit kader van dit bestemmingsplan beschreven aspecten (zie 
vorige paragrafen) en het verschil tussen de daadwerkelijke activiteit in relatie tot 
de drempelwaarden waaruit een m.e.r.-beoordelingsplicht voortvloeit, wordt 



 50 

geconcludeerd dat bij de vaststelling van dit bestemmingsplan geen belangrijk 
nadelige milieueffecten voortkomen die het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling 
dan wel het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. Voor het 
project is geen aanleiding om een MER op te stellen. 
 
Conclusie 
Vanuit de m.e.r. wet- en regelgeving zijn er geen belemmeringen voor het 
vaststellen van het bestemmingsplan. 
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HOOFDSTUK 6 WATER 

 
De watertoets, die wettelijk is verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening, is het 
hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 
beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 
besluiten. Het doel van de watertoets is dat de waterbelangen evenwichtig 
worden meegewogen bij de totstandkoming van een plan en het voorkomen van 
waterproblemen, zoals wateroverlast en verdroging. De watertoets verplicht tot 
het opnemen van een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden 
met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Dit hoofdstuk geeft 
daar uitvoering aan. 
 

6.1. Beleid 
 
Rijk en provincie 
Het nationale en provinciale waterbeleid is beschreven in het Nationaal 
Waterplan en in het Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord-Brabant. 
 
Nationaal Waterplan 
Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2016-2021 
voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt 
zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en 
diverse vormen van gebruik van water.  
 
Provinciaal Milieu  en Waterplan Noord-Brabant 2016-2021 
Dit plan, vastgesteld op 18 december 2015 geeft de hoofdlijnen voor het milieu- 
en waterbeleid in de provincie. 
Hoofddoelen van dit plan zijn: 
- voldoende water voor mens, plant en dier; 
- schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht);   
- bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s; 
- verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening. 
 
Structuurvisie 
De provincie gaat ervan uit dat de wateroverlast in de regionale watersystemen 
in 2015 aangepakt is waarbij de trits ‘vasthouden, bergen, afvoeren’ als 
uitgangspunt geldt. Het vasthouden van het water vindt zoveel als mogelijk 
bovenstrooms op de hoger gelegen gebieden plaats in de zogenaamde 
brongebieden. Hier liggen kansen voor de koppeling met natuurontwikkeling en 
droogtebestrijding. Ook in de nabijheid van de grote steden liggen kansen voor 
het bovenstrooms vasthouden en bergen van het water. Hier liggen 
mogelijkheden voor de koppeling met bijzondere woon- en werkmilieus, de 
vergroting van het recreatief uitloopgebied en bestrijding van de verdroging in 
het omliggende landelijk gebied. 

 
Waterschap Brabantse Delta  
Waterschap Brabantse Delta is waterbeheerder van onder andere de gemeente 
Goirle en is verantwoordelijk voor de waterhuishoudkundige verzorging 
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(waterkwaliteit en waterkwantiteit) binnen het plangebied. Het beleid van het 
waterschap is verwoord in de volgende documenten en wordt, voor zover 
relevant, hierna kort besproken:  

- Waterbeheerplan 2016-2021; 
- Kadernota 2013-2017; 
- Ruimte voor de Rivier; 
- Keur Waterschap Brabantse Delta. 

 
Waterbeheerplan Brabantse Delta 2016-2021 
Het waterbeheerplan is het resultaat van een dialoog tussen alle verschillende 
partners die belang hebben bij goed waterbeheer. Het plan geeft inzicht in de 
doelen die het waterschap de komende zes jaar wil bereiken. Het is afgestemd op 
de gemeentelijke en provinciale plannen op het gebied van waterbeheer, de 
Europese Kaderrichtlijn Water en de Stroomgebiedbeheerplannen voor de Maas 
en de Schelde. 
 
Het gaat over verschillende onderdelen: 

- het watersysteem, bestaande uit het samenhangende geheel van 
oppervlaktewater en ondiep grondwater, inclusief kunstwerken zoals 
pompen en stuwen; het beheer gaat dan over de waterkwaliteit en de 
waterkwantiteit: over de stoffen in het water, de planten en dieren in en 
langs het water en over aan- en afvoer van water en het regelen van de 
waterstanden; 

- de dijken (waterkeringen) langs de grote en kleine rivieren; 
- de rioolwaterzuiveringsinstallaties, inclusief de bijbehorende pompen en 

transportleidingen (samen met de gemeentelijke riolering onderdeel van 
de afvalwaterketen); 

- de regionale vaarwegen voor beroeps- en recreatievaart. 
 
Kadernota 2018 - 2027 
Deze nota beschrijft hoe het waterschap onder meer omgaat met een aantal 
uitdagingen waarvoor ze gesteld wordt. In eerste instantie gaat het om 
klimaatadaptatie. De effecten van klimaatverandering zijn groter dan door velen 
gedacht en er zal een tandje bijgezet moeten worden. 
 
Een tweede uitdaging is de waterkwaliteit. Het waterschap is inmiddels gestart 
met het uitvoeren van een eerste serie watersysteemanalyses, die de komende 
jaren worden uitgebreid. Het waterschap evalueert daarbij de huidige aanpak en 
combineert dit met de nieuwste, lokale en (inter)nationale kennisinzichten. 
Daarbij zoekt het waterschap actief de samenwerking met bedrijven, inwoners, 
terreinbeheerders en medeoverheden. 
 
Keur 
Een van de instrumenten van het waterschap om zijn taken uit te oefenen is de 
Keur. De Keur kent gebods- en verbodsbepalingen die erop gericht zijn 
watergangen te beschermen. Zo is het in bepaalde gevallen verboden om zonder 
vergunning water te lozen of te onttrekken aan oppervlaktewater. Ook legt de 
Keur in sommige gevallen aan burgers een onderhoudsverplichting op. Daarnaast 
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mag men zonder vergunning geen activiteiten ontplooien of bouwwerken 
plaatsen die het onderhoud aan watergangen kunnen belemmeren. Dit betekent 
dat voor bepaalde activiteiten nabij watergangen  of met mogelijke invloed op 
watergangen een vergunning bij het waterschap moet worden gevraagd. 
 
Voor een aantal werkzaamheden is een vergunning vereist van het waterschap op 
grond van de Keur. Wanneer aan de bepalingen van de algemene regels van de 
Keur wordt voldaan is geen vergunning vereist. Voorbeelden van situaties waarbij 
de Keur van toepassing is zijn: 

- het dempen of wijzigen van een watergang; 
- het aanleggen van kabels of leidingen; 
- het planten van bomen en struiken; 
- het brengen van water in een watergang. 

 
Gemeente 
 
Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 
Als antwoord op de zorgplicht voortkomend uit de Wet milieubeheer, is door de 
gemeenteraad het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 (VGRP) 
vastgesteld. Doelstelling van het VGRP zijn: 

- beschermen volksgezondheid; 
- voorkomen wateroverlast; 
- voorkomen grondwateroverlast; 
- voorkomen milieuoverlast; 
- voorkomen instortingsgevaar (riolering); 
- voorkomen langdurige lozingsbeperking (riolering); 

 
De gemeente Goirle en waterpartners streven naar een integrale en duurzame 
benadering van het watersysteem en de afvalwaterketen. Hierbij wordt 
nadrukkelijk samenwerking tussen de ketenpartners gezocht. Integraliteit en 
samenwerking zijn hierbij geen doelen op zich, maar essentiële randvoorwaarden 
om kosten en kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit en 
kennisuitwisseling te verbeteren.   

 
Door klimaatverandering wordt het bestaande rioolstelsel steeds zwaarder op de 
proef gesteld. Buien worden heviger en duren langer. Hierdoor neemt het risico 
op (grond)wateroverlast toe. Het blijven verruimen van de ondergrondse 
riolering is geen optie, de afvoercapaciteit zal tijdens extreme 
neerslagomstandigheden niet toereikend zijn en het is bovendien te kostbaar. 
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden niet afgewenteld op het bestaande 
watersysteem en rioolstelsel.  

 
Om droge voeten te houden en schade te voorkomen wordt ruimte gecreëerd in 
het groen, oppervlaktewater en/of de openbare ruimte. Hierbij wordt de 
volgende voorkeursvolgorde aangehouden: infiltreren (vasthouden) waar 
mogelijk, bufferen op locaties met voldoende beschikbare ruimte en als het niet 
anders kan, dan pas afvoeren. In openbaar gebied komt dit tot uiting door 
hemelwatervoorzieningen in groenstroken die geschikt zijn gemaakt voor de 
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opvang van overtollig hemelwater, aanpassing van waterpartijen en/of 
bovengrondse water regulerende constructies (bovengrondse waterslimme 
oplossingen). Indien doelmatig draagt de perceelseigenaar een steentje bij door 
op eigen terrein voorzieningen te treffen voor buffering en/of opslag van 
hemelwater en/of opvang van overtollig grondwater. De gemeente ziet hierbij 
toe op een doelmatige invulling van de hemelwateropgave. Afkoppelen is hierbij 
een van de middelen. 

 
Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies worden hydrologisch neutraal ingepast. 
Gestreefd wordt om de menselijke activiteiten zo veel mogelijk af te stemmen op 
de natuurlijke (grond)waterfluctuaties. 

 
6.2. Huidige en toekomstige situatie 

 
Verdeling verhard oppervlak 
Het plangebied is op dit moment volledig onbebouwd.  In de beoogde situatie 
wordt ter plaatse een ruimte-voor-ruimte kavel ontwikkeld, waar een woning van 
maximaal 1.000 m3 kan worden gerealiseerd. Dit komt naar verwachting neer op 
maximaal 200 m2. Hierbij zijn een totale oppervlakte aan bijgebouwen van 
maximaal 150 m2 – waar onder andere de ondergeschikte recreatieve 
verblijfsfunctie in gevestigd zal worden – en een carport van maximaal 30 m2 
toegestaan. Voor de aan te leggen erfverharding is aangenomen dat maximaal 
1.000 m2 van het plangebied zal worden verhard. 
 
In de tabel is de geschatte toename aan verhardingen weergegeven. Hieruit blijkt 
dat in de beoogde situatie een toename van verhard oppervlak plaatsvindt van 
maximaal 1.380 m2. 
 
Tabel: geschatte toename oppervlakteverharding 

Oppervlaktes Huidige m2 Toekomstige m2 

Daken 0 m2 380 m2 

Terrein verhardingen 0 m2 1.000 m2 

Onverhard terrein 2.500 m2 1.120 m2 

Totaal 2.500 m2 2.500 m2 

 
Bodem en grondwater 
In het kader van de Wro dient aangetoond te worden of de bodemkwaliteit 
voldoende geschikt is voor de nieuwe functie en hoe toekomstige 
verontreinigingen voorkomen kunnen worden.  
 
De bodem bestaat voornamelijk uit zandgrond en heeft een goede 
doorlatendheid. Het maaiveld ligt op circa 17,2 meter ten opzichte van N.A.P. De 
gemiddelde hoogste grondwaterstand ter plaatse is 80-100 cm –MV, zie 
onderstaande afbeelding. 
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Afbeelding: uitsnede bodematlas Brabant ‘gemiddelde hoogste grondwaterstand’ 

 
Grondwater 
Binnen het plangebied worden geen werkzaamheden uitgevoerd die de 
grondwaterstand beïnvloeden (zoals drainages en onttrekkingen). 
 
Oppervlaktewater en watergangen 
Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. 
 
Huishoudelijk afvalwater 
Het huishoudelijk afvalwater afkomstig uit zowel de beoogde ruimte-voor-ruimte 
woning als het daarbij behorende bijgebouw wordt direct aangesloten op de 
gemeentelijke drukriolering. 
 
Hemelwater 
Voor hemelwater dient onderstaande voorkeursvolgorde te worden toegepast, 
waarbij optie 1 het meest wenselijk en optie 5 het minst wenselijk is: 

1. hergebruik 
2. vasthouden / infiltreren 
3. bergen en afvoeren 
4. afvoeren naar oppervlaktewater (direct of indirect) 
5. afvoeren naar de riolering 

 
Hierna wordt de voorkeursvolgorde doorlopen en beargumenteerd voor welke 
optie is gekozen. ‘Vasthouden’ betekent infiltratie in de bodem. Als hergebruik en 
(volledige) infiltratie niet mogelijk zijn, is afvoer naar een oppervlaktewater / 
riolering mogelijk. In dit geval kan een compenserende berging noodzakelijk zijn. 
Bij een compenserende berging kan worden gedacht aan een vijver een 
infiltratievoorziening of buffersloot met een geknepen afvoer naar een 
watergang. 
 
In de algemene regels en de hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor 
afvoeren van hemelwater is bepaald dat bij een toename van het verharde 
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oppervlak tot 2.000 m2 geen compensatie geëist wordt. Deze oppervlakten leiden 
hydrologisch gezien tot dermate kleine afvoeren dat deze geen probleem vormen 
voor de afvoercapaciteit van het afwateringsstelsel. Compenserende maatregelen 
ten aanzien van de toename verhard oppervlak zijn derhalve niet noodzakelijk. 
 
Zoals reeds uiteen is gezet is het plangebied in de huidige situatie volledig 
onbebouwd. In de beoogde situatie wordt naar schatting maximaal 1.380 m2 
verhard oppervlak aangebracht. Hiermee blijft de toename in verhard oppervlak 
onder de grens van het waterschap. Desalniettemin is het wenselijk dat het 
hemelwater in eerste instantie op het perceel verwerkt wordt. Hier wordt 
invulling aan gegeven door het hemelwater af te wateren op de voortuin. Dit 
water kan dan oppervlakkig overlopen richting de aangrenzende waterloop. Het 
hemelwater dat op het verhard oppervlak terecht komt wordt dus niet 
afgewaterd via het gemeentelijke riolering.  
 
Bij de inrichting, bouw en beheer worden zo min mogelijk vervuilende stoffen 
toegevoegd aan de bodem en het grond- en oppervlaktewatersysteem, conform 
de waterkwaliteitstrits, 1. schoonhouden 2. scheiden 3. Zuiveren. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan zorgvuldige materiaalkeuze (pakket duurzaam bouwen), geen 
blootstelling van uitloogbare bouwmaterialen zoals zink, koper en lood aan 
hemelwater en een verantwoord beheer van de openbare ruimte (weg- en 
groenbeheer). Hiermee wordt eveneens voldaan aan de voorwaarden ten aanzien 
van het grondwaterbeschermingsgebied uit de Iov (artikel 3.11). 
 
Gebiedsspecifieke waterbelangen 
In paragraaf 3.2 is reeds uiteengezet dat het plan op basis van de Interim 
omgevingsverordening Noord-Brabant is gelegen in het zogenaamde 
‘grondwaterbeschermingsgebied’. Het initiatief vormt geen risico voor de 
kwaliteit van de bodem en het zich daarin bevindende grondwater, wat in dit 
gebied getracht beschermd te worden. 
 
Uit de kaart ‘Beschermde gebieden Keur’ blijkt dat het plangebied verder niet is 
gelegen in een attentiegebied (zie hieronder).  
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Afbeelding: uitsnede keurkaart 'Beschermde gebieden' Brabantse Delta 

 
Conclusie 
Het aspect water vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
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HOOFDSTUK 7. OPZET PLANREGELS 
 

  In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de verschillende regels die 
  van toepassing zijn op de aanwezige bestemmingen. 
 

7.1. Plansystematiek 
Bij het opstellen van dit bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de in de 
Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde 
uitgangspunten. Gestreefd is hierbij naar uniformering en standaardisering 
van bestemmingen en regels. Voor de opbouw van de regels is aangesloten bij 
de geldende Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP). 
 

7.2. Hoofdstuk 1 van de regels: Inleidende regels 
Dit hoofdstuk bevat twee artikelen over de in het plan gehanteerde begrippen 
en de wijze van meten. 
 
Begrippen 
In dit artikel zijn de begrippen die in de planregels worden gehanteerd 
gedefinieerd. Bij de toetsing aan het bestemmingsplan moet worden 
uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende 
betekenis. Als gebruikte begrippen niet in artikel 1 voorkomend dan geldt de 
uitleg/interpretatie die daaraan in het dagelijkse taalgebruik wordt gegeven. 
 
Wijze van meten 
In dit artikel is aangegeven hoe de hoogte en andere maten die bij het 
bouwen in acht genomen dienen te worden, gemeten moeten worden. 
 

7.3. Hoofdstuk 2 van de regels: Bestemmingsregels 
De standaard opbouw van de bestemmingsregels conform de SVBP betreft:  
- bestemmingsomschrijving: een beschrijving van de bestemming;  

- bouwregels: regels voor het oprichten van gebouwen en bouwwerken;  

- nadere eisen: indien noodzakelijk staan hier aanvullende regels waarin 
specifieke eisen kunnen worden gesteld aan de realisatie van de op te 
richten bouwwerken;  

- afwijken van de bouwregels: de gevallen waarin afgeweken kan 
worden van de bouwregels;  

- specifieke gebruiksregels: indien noodzakelijk worden hier aanvullende 
regels gegeven voor het gebruik van de gronden binnen de 
betreffende bestemming;  

- afwijken van de gebruiksregels: de gevallen waarin afgeweken kan 
worden van de gebruiksregels;  

- omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden;  

- omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk;  

- wijzigingsbevoegdheid.  
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Per bestemming kunnen onderdelen, voor zover niet relevant, ontbreken. In 
voorliggend bestemmingsplan zijn de hierna te noemen bestemmingen 
opgenomen. 
 
Wonen 
De bestemming 'Wonen' is toegekend aan gronden waarop het wonen de 
hoofdfunctie is. Hier is tevens de aanduiding ‘bed and breakfast’ opgenomen, 
waarmee wordt geborgd dat dat uitsluitend ter plaatse van die aanduiding 
maximaal twee appartementen zijn toegestaan voor tijdelijk recreatief verblijf 
met een gezamenlijke maximum omvang van 100 m2. Daarnaast zijn in de 
woning en in de bijgebouwen onder voorwaarden aan huis gebonden 
beroepen en bedrijven als ondergeschikte nevenfunctie toegestaan. De 
begrippen verblijfsrecreatie, aan huis verbonden beroep en bedrijf zijn 
omschreven in artikel 1 van de planregels. Belangrijke voorwaarden voor de 
uitoefening van een aan huis verbonden beroep en bedrijf als nevenfunctie 
zijn onder meer dat de nevenfunctie ondergeschikt blijft aan de woonfunctie 
en dat degene die de nevenfunctie uitoefent ook zelf de bewoner van de 
woning is. Voorts geldt dat geen detailhandel mag plaatsvinden en dat aan 
huis gebonden bedrijven behoren tot de categorie A volgens de als bijlage bij 
de regels gevoegde Staat van bedrijfsactiviteiten. De toelichting op de Staat 
van bedrijfsactiviteiten is opgenomen als bijlage bij de toelichting. 
 
Verbeelding 
Op de verbeelding is binnen het bestemmingsvlak een bouwvlak aangewezen. 
Woningen (hoofdgebouwen) zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, 
behoudens een algemene regeling voor overschrijding van bouwgrenzen. 
 
Bouwregels 
De bouwmogelijkheden zijn gekoppeld aan het begrip bouwperceel. De 
omschrijving van een bouwperceel luidt als volgt: 'een aaneengesloten stuk 
grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegestaan'.  
Daarmee beslaat het bouwperceel nagenoeg altijd het gehele perceel. Het 
begrip bouwperceel is in die zin direct toepasbaar voor alle particuliere 
percelen. Onder bouwwerken vallen gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, zoals erfafscheidingen. 
De bouwregels maken onderscheid tussen de woning (het hoofdgebouw), 
bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde. Binnen het bouwvlak van 
de bestemming ‘Wonen’ mag één vrijstaande woning met een maximale 
inhoud van 1.000 m³, goothoogte van 6 meter en bouwhoogte van 10 meter 
worden opgericht.  
Per bestemmingsvlak mogen bijgebouwen met een maximale gezamenlijke 
oppervlakte van 150 m² worden opgericht. Een aangebouwd bijgebouw mag 
voor woondoeleinden worden gebruikt, mits dat niet leidt tot een toename 
van het aantal woningen. De goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 
3,25 meter bedragen. De bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 5,5 
meter bedragen. Indien binnen een bouwvlak voor een woning, een gebouw 
de maximale hoogtemaat van een bijgebouw overstijgt, dan zal dat gebouw 
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niet worden beschouwd als bijgebouw, omdat het in bouwkundige opzicht 
niet ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. Toetsing vindt dan plaats aan de 
hoogtematen voor het hoofdgebouw, de woning. 
 
Carports 
In de bouwregels is een afzonderlijke regeling opgenomen voor carports. In 
artikel 1 wordt het begrip carport omschreven. Op elk bouwperceel mag 
maximaal één carport van maximaal 30 m² worden opgericht, welke achter 
(het verlengde van) de voorgevel van de woning moet worden gebouwd. 
Daarnaast geldt, dat een carport grotendeels moet worden opgericht naast de 
zijgevel van de woning. De hoogte van een carport mag niet meer dan 3,25 
meter bedragen. 
 
Erfafscheidingen 
In de bouwregels voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, is een regeling 
opgenomen voor erfafscheidingen. Erfafscheidingen vóór de naar de weg 
gekeerde gevel van de woning mogen niet hoger zijn dan 1 meter; overige 
erfafscheidingen niet hoger dan 2 meter. Onder omstandigheden kan hiervan 
worden afgeweken. 
 
Beroep/bedrijf aan huis 
Zoals hierboven aangegeven mogen de woning en de daarbij behorende 
bijgebouwen tevens worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis 
verbonden beroep/bedrijf. Hierbij geldt, dat maximaal 30% van het 
vloeroppervlak van de woning of bijgebouwen tot een oppervlakte van 
maximaal 60 m² mag worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis 
verbonden beroep/bedrijf. Het percentage van 30 % wordt berekend over het 
bestaande totale vloeroppervlak van de woning en de bijgebouwen. 
 

7.4. Hoofdstuk 3 van de regels: Algemene regels 
Dit hoofdstuk bevat artikelen, waarin bepalingen zijn opgenomen die gelden 
voor het gehele plangebied, te weten de anti-dubbeltelbepaling, algemeen 
geldende bouw-, gebruiks-, aanduidings-, procedure-, afwijkings- en 
wijzigingsregels. 
 
Anti-dubbeltelbepaling 
In dit artikel is bepaald dat gronden, die al eens als berekeningsgrondslag voor 
bouwen hebben gediend, niet nogmaals als zodanig kunnen dienen. De anti-
dubbeltelbepaling wordt conform het Bro overgenomen in het 
bestemmingsplan. 
 
Algemene bouwregels 
Deze regels bevatten een regeling voor een beperkte overschrijding van 
bouwgrenzen. Daarnaast is een regeling opgenomen voor de ruimte tussen 
bouwwerken. Deze bepaling is bedoeld om het ontstaan van smalle 
ontoegankelijke open ruimten tussen gebouwen op aangrenzende terreinen 
te voorkomen, omdat deze aanleiding tot hinder door vervuiling kunnen 
geven. De bepaling kan zowel worden nageleefd door gebouwen tegen elkaar 
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aan te plaatsen, indien het bestemmingsplan dat toestaat, als door een 
tussenruimte van meer dan een meter breedte te realiseren. Het bevoegd 
gezag kan bij omgevingsvergunning hiervan afwijken, indien de smalle open 
ruimte voldoende voor onderhoud bereikbaar is. Hierbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan een opening in de zijgevel van het gebouw. 
 
Algemene gebruiksregels 
Dit artikel bevat de algemene gebruiksregels. Voor wat betreft strijdig gebruik 
en bevatten algemene parkeerregels. 
 
Algemene proceduregels 
In dit artikel zijn de regels opgenomen die burgemeester en wethouders in 
acht dienen te nemen bij het nemen van een besluit omtrent een nadere eis 
overeenkomstig een in het plan opgenomen regel over andere eisen. 
 
Algemene aanduidingsregels  
In dit artikel zijn aanduidingsregels opgenomen. 
 
Algemene afwijkingsregels 
In dit artikel is een aantal algemene afwijkingsmogelijkheden opgenomen. 
 
Algemene wijzigingsregels 
In dit artikel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het corrigeren van 
de bestemmingsgrenzen ten behoeve van een praktische uitvoering van het 
plan. Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het plan te 
wijzigen ten aanzien van de wettelijke regels. 
 
Overige regels 
Dit artikel bevat een bepaling over de wettelijke regelingen waar in de 
planregels naar wordt verwezen. 

 
7.5. Hoofdstuk 4 van de regels: Overgangsrecht en slotregel  

 
Overgangsrecht 
In dit artikel is het overgangsrecht ten aanzien van gebruik en bebouwing 
opgenomen. Het overgangsrecht houdt in dat gebruik en bebouwing dat in 
strijd is met het nieuwe bestemmingsplan, maar reeds aanwezig was ten tijde 
van de voorgaande plannen, onder voorwaarden, mag worden voortgezet. 
Gebruik dat strijdig was met het vorige bestemmingsplan blijft strijdig. Er is 
geen sprake van legalisatie van reeds strijdig gebruik door dit 
bestemmingsplan en er kan ook nog steeds worden gehandhaafd. Ook 
bouwwerken die op de peildatum illegaal zijn, blijven illegaal. Het 
overgangsrecht volgt uit het Besluit ruimtelijke ordening, dat verplicht tot het 
opnemen van een standaard overgangsregel voor bouwwerken (artikel 3.2.1) 
en gebruik (artikel 3.2.2). 
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Slotregel 
Hier wordt vermeld onder welke naam de regels van dit bestemmingsplan 
kunnen worden aangehaald. 
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HOOFDSTUK 8. UITVOERBAARHEID 

 
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op economische en 
maatschappelijke uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan. 
 

8.1. Economische uitvoerbaarheid 
Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening moet een 
exploitatieplan worden vastgesteld voor gronden waarop een bouwplan is 
voorzien, tenzij het verhaal van grondexploitatiekosten over de in het 
bestemmingsplan begrepen gronden anderszins, zoals bijvoorbeeld door 
middel van een overeenkomst, is verzekerd, of, zoals hier het geval is, er geen 
kosten in het openbaar gebied worden gemaakt. Nu deze laatste situatie zich 
voordoet kan gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan worden 
besloten dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld. 
 
Het plan wordt op kosten van initiatiefnemer gerealiseerd. Het 
bestemmingsplan is opgesteld op kosten van de initiatiefnemer. Alleen de 
kosten voor begeleiding van de planologische procedure komen voor rekening 
van de gemeente (waarvoor leges bij initiatiefnemer in rekening worden 
gebracht). Omdat het verhaal van kosten daarmee is verzekerd, is het op- en 
vaststellen van een exploitatieplan niet vereist en kan als zodanig worden 
besloten. Met initiatiefnemer is een planschadeverhaalsovereenkomst 
gesloten. 
 

8.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Het plan is onderworpen aan inspraak en heeft ter inzage gelegen voor 
ingezetenen van de gemeente Goirle en belanghebbenden. Tijdens deze 
periode konden zij schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Goirle. Van de gevoerde inspraakprocedure 
is een eindverslag opgesteld dat als bijlage in deze toelichting is opgenomen. 
Van het gevoerde overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening is een verslag gemaakt dat eveneens in de bijlagen is 
opgenomen.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 
Eindverslag inspraakprocedure 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2 
Verslag overleg Besluit ruimtelijke ordening 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3 
Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 4 
Landschappelijk inpassingsplan 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5 
Archeologisch onderzoek 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 6 
Standaard advies Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 7 
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
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1. Overzicht van de gevolgde procedure. 
 
1.1. Algemeen. 
Artikel 150 van de Gemeentewet draagt de gemeenteraad op een inspraakverordening vast te 
stellen, waarin regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en in de 
gemeente een belang hebbende natuurlijke personen en rechtspersonen bij de voorbereiding 
van gemeentelijk beleid worden betrokken. Deze verordening is de door de gemeenteraad van 
Goirle op 20 december 2005 vastgestelde "Inspraakverordening Goirle" (hierna te noemen: de 
inspraakverordening). Ten aanzien van bestemmingsplannen is op 14 december 2010 door de 
gemeenteraad besloten inspraak te verlenen. Tevens is een inspraakprocedure vastgesteld (zie 
paragraaf 1.4. Inspraakprocedure). Conform artikel 5 van de inspraakverordening van de 
gemeente Goirle, dienen burgemeester en wethouders ter afronding van de inspraak een 
eindverslag op te maken. Voorliggend stuk behelst dit verslag en bestaat, zoals voorgeschreven 
in artikel 5, tweede lid, onder a, b, en c, van de inspraakverordening, uit een overzicht van de 
gevolgde procedure. 
 
1.2. Object van inspraak. 
Object van inspraak is het voorontwerpbestemmingsplan "Koestraat ongenummerd (RvR 
woning)”. 
 
1.3. Subject van inspraak. 
Inspraak is verleend aan ingezetenen van de gemeente Goirle en belanghebbenden. 
 
1.4. Inspraakprocedure.  
De wijze waarop inspraak wordt gegeven is geregeld in de inspraakverordening, zoals deze door 
de gemeenteraad op 20 december 2005 is vastgesteld. Artikel 4, tweede lid, van de 
inspraakverordening bepaalt dat ons college voor één of meer beleidsvoornemens een andere 
inspraakprocedure kan vaststellen, waarbij kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4, 
eerste lid, van de inspraakverordening (waarin een standaardprocedure is opgenomen).  
Van deze mogelijkheid hebben wij op 14 december 2010 gebruik gemaakt, waarbij de volgende 
inspraakprocedure is vastgesteld. 
1. Burgemeester en wethouders leggen het voorontwerpbestemmingsplan, met de daarop 

betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling daarvan, ter 
inzage. 

2. Voorafgaand aan de terinzagelegging geven burgemeester en wethouders in één of meer 
dag- of nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze kennis van de 
terzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan. Volstaan kan worden met het 
vermelden van de zakelijke inhoud. 

3. In de kennisgeving als bedoeld onder 2, wordt vermeld: 
- waar en wanneer de stukken ter inzage liggen; 
- wie in de gelegenheid wordt gesteld om zienswijzen naar voren brengen en 
- op welke wijze dat kan geschieden. 

4. Insprekers kunnen bij burgemeester en wethouders schriftelijk een zienswijze omtrent het 
voorontwerpbestem-mingsplan naar voren brengen. 

5. De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen bedraagt drie weken. De termijn 
vangt aan met de dag, waarop het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. De 
artikelen 6:8 en 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige 
toepassing. 
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Het voorontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken die 
redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling daarvan hebben gedurende drie weken ter inzage 
gelegen. Hiervan is kennis gegeven op de gemeentelijke website, in het plaatselijke nieuws- en 
advertentieblad "Goirles Belang", alsmede op de in de gemeente gebruikelijke wijze door middel 
van aankondiging van de bekendmaking op het gemeentelijke publicatiebord. Gedurende de 
termijn van terinzagelegging konden ingezetenen van de gemeente Goirle en belanghebbenden 
schriftelijk zienswijzen omtrent het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Goirle. 
 
Schriftelijke zienswijzen. 
Van de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen is geen gebruik gemaakt. 
 
 
2. Tenslotte. 
De inspraakprocedure heeft niet geleid tot aanpassingen van het voorontwerpbestemmingsplan. 
Dit eindverslag zal ter kennis worden gebracht van de gemeenteraad . 
 
Goirle, 22 september 2020. 
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle, 
 
de planologisch-juridisch medewerker,      
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Verslag van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening  
ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan "Koestraat ongenummerd (RvR 
woning)"  
 
 
Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening schrijft voor dat burgemeester en 
wethouders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg plegen met de besturen 
van bij het plan betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie 
en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de 
behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. 
 
Op grond van dit artikel is het voorontwerpbestemmingsplan toegestuurd aan onderstaande 
instanties met het verzoek om vóór afloop van de inspraaktermijn te reageren: 
1. Provincie Noord-Brabant; 
2. Waterschap De Dommel; 
3. Ministerie van Defensie; 
4. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat; 
5. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. 
 
De ontvangen reacties zijn in onderstaande tabel samengevat weergegeven. In de volgende 
kolom is de reactie van de gemeente weergegeven en de laatste kolom geeft de gevolgen 
voor het plan weer. 
 

 Reactie diverse instanties Reactie gemeente Gevolgen voor het plan 

1. Provincie Noord-Brabant.   

 De provincie heeft bij brief van 
1 september 2020 aangegeven 
de volgende opmerkingen te 
hebben. 

  

1a. De voorwaardelijke verplichting 
(artikel 3.2.6 van de regels) 
biedt onvoldoende waarborgen 
met betrekking tot de 
landschappelijke inpassing. De 
gebruikspaling koppelen aan de 
beoogde woonbestemming met 
dien verstande dat binnen twee 
jaar na het onherroepelijk 
worden van het 
bestemmingsplan de inpassing 

Aan dit verzoek zal worden 
voldaan. 

De regels 
(planvoorschriften van 
het bestemmingsplan) 
worden op dit punt 
aangepast.  



wordt gerealiseerd en 
duurzaam in stand wordt 
gehouden.  

1b. Het ‘certificaat bouwtitel’ dient 
voor de vaststelling van het 
bestemmingsplan aanwezig te 
zijn en bij het plan worden 
gevoegd.  

Aan dit verzoek zal worden 
toegezien en voldaan. 

Geen gevolgen voor het 
plan 

1c. De plantoelichting gaat 
onvoldoende in op de 
aanduidingen 
grondwaterbeschermingsgebied 
en waterwinning voor 
menselijke consumptie. Het 
plan is niet voorzien van 
aanvullende regels ter 
bescherming van genoemde 
provinciale belangen.  

Aan dit verzoek zal worden 
voldaan. 

De toelichting zal 
redactioneel aangepast 
worden. Het juridisch 
kader (regels en 
verbeelding) wordt 
aangepast zodat de 
specifieke belangen  
worden geborgd.  

2. Waterschap Brabantse Delta    

 Het waterschap heeft bij mail 
van 11 augustus 2020 
aangegeven geen opmerkingen 
te hebben. 

  

3. Ministerie van Defensie   

 Het ministerie heeft niet 
gereageerd. 

  

4.  Ministerie van Economie, & 
Klimaat 

  

 Het ministerie heeft niet 
gereageerd. 

  

5. Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland 

  

 Rijkswaterstaat heeft niet 
gereageerd. 

  

    

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3  
Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten 

 



 

Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten 
 
Inleiding 
Een goede milieuhygiënische kwaliteit in gebieden kan worden gerealiseerd door een juiste 
afstemming van de situering van bedrijven en milieugevoelige functies (zoals woningen). Om 
dit te bereiken kunnen globaal bezien twee wegen worden bewandeld: 

- beïnvloeding door middel van ruimtelijke ordening; 
- het nemen van maatregelen op het milieuhygiënische vlak. 

 
De ruimtelijke ordening fungeert daarbij als het beleidskader en vormt een "grove zeef", 
waarbij getracht wordt de juiste functie op de juiste plaats te situeren. Bij de ruimtelijke 
ordening zijn het aanhouden van afstand tussen bron en gevoelig object (zonering) en 
functietoedeling de belangrijkste middelen. 
Milieuhygiënische maatregelen zorgen er vervolgens voor dat, zo nodig, voor de inrichting 
maatregelen worden getroffen ter voorkoming of beperking van hinder in het omliggende 
gebied. 
 
Bij de regeling in het bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van een "Staat van 
bedrijfsactiviteiten", gebaseerd op de publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG, publicatie juni 2007; “het groene boekje”). 
Door het koppelen van soorten bedrijven aan richtafstanden met betrekking tot aan te 
houden afstanden tussen bedrijven en milieugevoelige objecten biedt de staat een 
(aanvullend) instrument voor ruimtelijk-ordeningsbeleid bij bestemmingsplannen. 
 
Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de Staat van bedrijfsactiviteiten. Voor een 
uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de eerdergenoemde publicatie "Bedrijven en 
milieuzonering" van de VNG. 
 
Staat van bedrijfsactiviteiten 
De Staat van bedrijfsactiviteiten geeft slechts inzicht in milieu-planologische aspecten per 
bedrijfstype en een specifieke bedrijfssituatie. Voor de onderscheiden bedrijfstypen, 
gerangschikt volgens de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI-lijst) van het CBS, zijn per 
bedrijfstype voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de richtafstanden 
aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf, 
bedrijven c.q. bedrijfsactiviteiten (de milieubelastende activiteiten, opslagen en installaties) 
en een rustige woonwijk. Bij het aanhouden van de richtafstanden tussen de 
bedrijven/bedrijfsactiviteiten en milieugevoelige objecten (woningen) kan hinder en schade 
aan mensen binnen aanvaardbare normen worden gehouden. Onder bedrijven worden in dit 
verband ook begrepen landbouw- en recreatiebedrijven en milieubelastende vormen van 
publieke dienstverlening en openbare instellingen. Onder milieugevoelige objecten vallen 
ook ziekenhuizen scholen en terreinen voor verblijfsrecratie. 
 
Naast een "algemene staat van bedrijfsactiviteiten" die met name is toegespitst op 
specifieke bedrijfsterreinen is ook een staat van bedrijfsactiviteiten opgesteld voor gebieden 
waarbij sprake is van een functiemenging. Daarbij wordt gedacht aan : 

- stadscentra,dorpskernen en winkelcentra; 
- horecaconcentratiegebieden; 
- zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen; 



 

- (delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid. 
 
Het kan daarbij gaan om bestaande gebieden met functiemenging en om gebieden waar 
bewust functiemenging wordt nagestreefd, bijvoorbeeld een grotere levendigheid tot stand 
te brengen. Het toepassen van een specifieke staat van bedrijfactiviteiten wordt daarbij 
wenselijk geacht omdat de activiteiten in dergelijke functiemenggebieden qua schaal sterk 
kunnen verschillen van de activiteiten op specifieke bedrijventerreinen. 
 
Categorie-indeling functiemenging 
In de bijgaande lijst voor functiemenging is gekozen voor een indeling in drie categorieën: 
 
Categorie A 
Activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn dat deze aanpandig 
aan woningen kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het bouwbesluit voor scheiding 
tussen wonen en bedrijven zijn daarbij toereikend. 
 
Categorie B 
Activiteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter met een 
zodanige milieubelastingvoor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van woningen 
en ander gevoelige functies dienen plaats te vinden. 
 
Categorie C 
De activiteiten genoemd onder categorie B, waarbij vanwege de relatief grote 
verkeeraantrekkende werking een ontsluiting op de hoofdinfrastructuur is aangewezen. 
 
Randvoorwaarden 
Voor de toelaatbaarheid van de activiteiten gelden de volgende randvoorwaarden: 

1. het gaat om kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid; 
2. productie en/of laad- en loswerkzamheden vinden alleen in de dagperiode plaats; 
3. de activiteiten (inclusief opslag) geschieden hoofdzakelijk inpandig; 
4. activiteiten uit categorie C beschikken daarnaast over een goede aansluiting op de 

infrastructuur. 
 
Uitwerking staat van bedrijfsactiviteiten 
Naast de boevengenoemde randvoorwaarden zijn bij de selectie van de bijgaande lijst de 
volgende criteria gehanteerd: 

- voor categorie A gaat het om activiteiten in milieucategorie 1; 
- voor categorie B gaat het om activiteiten: 

o in categorie 1 voor het aspect gevaar; 
o in maximaal categorie 2 voor de aspecten stof en geur; 
o in maximaal categorie 3.1 voor het aspect geluid; 
o met een in deze voor verkeer van maximaal 1g (goederen) en 2p (personen); 

- voor categorie C gaat het om activiteiten zoals bij categorie B, echter met een index 
voor verkeer van maximaal 2g (goederen) en 3p (personen); 

- vuurwerkbesluit is van toepassing. 
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1.

2.
3.

2.

m¹ st / m¹ aantal
plantmateriaal 80-100: 40 3   120

stuks
2

1. Aan te planten knip- en scheerheg perceelsgrens (min. 40 m¹)

Beuk, Haagbeuk, Liguster, Veldesdoorn, Sleedoorn, Hulst of
vergelijkbaar inheems

plantafstand a-select
plantmateriaal 10-12:

2. Aan te planten landschapsbomen perceelsgrens (min. 2 st.)

Beuk, Haagbeuk, Esdoorn, Walnoot, Wilg, Els, Berk, Populier, Hoogstam 
fruit of vergelijkbaar inheems

m² st / m² aantal
plantmateriaal 80-100:
plantafstand 1,5 m driehoeksverband

150 0,45   68

3. Aan te planten houtsingel perceelsgrens (30 x 5 m = 150 m²)

Bomen: Beuk, Haagbeuk, Esdoorn, Walnoot, Wilg, Els, Berk, Populier,
Linde of vergelijkbaar inheems (min. 25% en min. 2 soorten)
Struiken: Hazelaar, Gelderse roos, Krent, Veldesdoorn, Vlier, Sleedoorn, 
Lijsterbes of vergelijkbaar inheems (min. 50% en min. 3 soorten)

LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN
KOESTRAAT ONG. RIEL

Datum:  24-03-2020 / 25-06-2020 gewijzigd
Schaal:  1 : 1000
Project:  17307-006
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Samenvatting 

Op 3 maart 2020 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) 
uitgevoerd op een terrein aan de Koestraat te Riel in de gemeente Goirle.  
De aanleiding tot het onderzoek vormt de voorgenomen bouw van een woning in het kader 
van de regeling ruimte-voor-ruimte. Het plangebied ligt in een zone die volgens de 
bestemmingsplankaart een dubbelbestemming heeft voor archeologie. In deze zone is 
voorafgaande aan bodemingrepen een archeologisch onderzoek vereist waaruit blijkt in 
hoeverre de voorgenomen graafwerkzaamheden bezwaarlijk kunnen zijn voor eventueel 
aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
 
Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied in 
verband met de relatief grote afstand tot open water en de ligging op een plateau in plaats 
van in een gradiëntzone, hooguit een middelhoge verwachting voor resten uit het laat-
paleolithicum en het mesolithicum. Voor resten daterend uit het neolithicum, de bronstijd, 
de ijzertijd, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen geldt in verband met de ligging op 
een relatief laag deel van het dekzandlandschap op korte afstand ten noorden van 
aanmerkelijk hoger gelegen delen hiervan, eveneens eerder een middelhoge- dan een hoge 
archeologische verwachting. Voor resten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd geldt 
eveneens een middelhoge verwachting omdat het plangebied weliswaar altijd een akker lijkt 
te hebben gevormd maar wel aan een historische weg en tussen historische bebouwing lag.   
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn binnen het 
plangebied zes boringen gezet en is tevens een vlakdekkende oppervlaktekartering 
uitgevoerd.  
Uit de resultaten van het met een zandguts verrichte onderzoek blijkt dat de bodem binnen 
het plangebied van nature slecht ontwaterd is. Hierdoor is al binnen een halve meter onder 
het maaiveld een C-horizont van grijs, ongeoxideerd zand aanwezig. Hierboven ligt een door 
grondbewerking ontstane menglaag met daarboven een bouwvoor van dertig tot veertig 
centimeter dikte. Dit betekent dat binnen het plangebied niet de verwachte enkeerdgronden 
aanwezig zijn. Tevens blijkt hieruit dat de moderne bodembewerking tot in de C-horizont 
reikt en een oppervlaktekartering derhalve een doeltreffende methode is om archeologische 
indicatoren op te sporen binnen het plangebied. Ondanks de goede vondstzichtbaarheid en 
de uitvoering van een dergelijke vlakdekkende oppervlaktekartering, zijn echter volstrekt 
geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen binnen het plangebied.  
Waarschijnlijk was het plangebied gedurende de prehistorie ten gevolge van de relatief 
slechte ontwatering, onaantrekkelijk als vestigingslocatie en is het plangebied gedurende de 
middeleeuwen en de nieuwe tijd slechts in gebruik geweest als akker. De resultaten van het 
onderzoek geven derhalve geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te 
adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee 
tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden 
rekening zou moeten worden gehouden. 
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1. Inleiding   

 

1.1 Algemeen 

Opdrachtgever Van Dun Advies, Postel 8, 5711 ET Someren 
Contactpersoon opdrachtgever Frans van den Borne 
Datum uitvoeringveldwerk 3 maart 2020 
Archis onderzoeksmelding 4778104100 
Bevoegd gezag: Gemeente Goirle 
Bewaarplaats vondsten: Provincie Noord-Brabant 
Bewaarplaats documentatie  Provincie Noord-Brabant 

 

1.2 Locatiegegevens  (LS02) 

Provincie Noord-Brabant 
Gemeente Goirle 
Plaats Riel 
Toponiem Koestraat ong., Riel 
Globale ligging Een halve kilometer ten zuiden van Riel; ten oosten 

van de Koestraat 
Hoekcoördinaten plangebied 128930 / 391922 

128930 / 391978 
128985 / 391978 
128985 / 391922 

Oppervlakte plangebied 0.25 Hectare 
Eigendom Particulier 
Grondgebruik Akker 
Hoogteligging Ca. 17,33 meter +NAP 
Bepaling locaties GPS Garmin, meetlinten 

 

1.3 Aard van de ingreep (LS01) 

Aard ingreep De bouw van een woning in het kader van de regeling 
ruimte-voor-ruimte. 
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1.4 Onderzoek  (LS01) 

Op 3 maart 2020 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) 
uitgevoerd op een terrein aan de Koestraat te Riel in de gemeente Goirle.  
De aanleiding tot het onderzoek vormt de voorgenomen bouw van een woning in het kader 
van de regeling ruimte-voor-ruimte. Het plangebied ligt in een zone die volgens de 
bestemmingsplankaart een dubbelbestemming heeft voor archeologie. In deze zone is 
voorafgaande aan bodemingrepen een archeologisch onderzoek vereist waaruit blijkt in 
hoeverre de voorgenomen graafwerkzaamheden bezwaarlijk kunnen zijn voor eventueel 
aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
Het archeologisch onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met 
bureaustudie.  
 

1.5 Doel- en vraagstelling 

Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te komen tot een 
gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel op basis waarvan de volgende vragen 
beantwoord kunnen worden: 
-Kunnen binnen het plangebied (nog) archeologische resten verwacht worden? 
-Zo ja, in welke zones en op welke diepten is dit het geval? 
-Wat zijn de verwachte prospectieve kenmerken van dergelijke archeologische resten? 
-Welke vorm van veldonderzoek is geschikt om de verwachte resten op te sporen? 
 
Inventariserend Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd 
archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Aan de 
hand van de resultaten hiervan kan worden vastgesteld of binnen het plangebied 
daadwerkelijk archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of deze 
vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen. 
 
ArcheoPro voert haar onderzoeken uit conform de hiervoor vastgelegde normen en 
richtlijnen (KNA 4.0 en SIKB BRL 4000) en is in het bezit van de daarvoor vereiste BRL 4000 
certificaten 4002 en 4003. 
Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P. Exaltus (senior KNA-archeoloog), drs. ing. P.J. 
Orbons (senior KNA-archeoloog/senior vakspecialist) en H. Rik (veldtechnicus). 
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Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de 
buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft 1 

 
1 Bron: Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008. 
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Figuur 2: Plankaart voor plangebied. De exacte bouwplannen waren op het moment 
van het onderzoek nog niet bekend. 2 
 

 

 

 
2 Bron: Van Dun Advies 
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Figuur 3: Het plangebied op de bestemmingsplankaart 3 
 

 
3 Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl 
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Figuur 4: Het plangebied op de kadasterkaart 4 
 
 

 
4 Bron: www.kadaster.nl 
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2 Bureauonderzoek 

 

2.1 Methode en bronnen 

Onderzoeksgebied bureauonderzoek: Cirkel met een straal van één kilometer rond het 
centrum van het plangebied  
Tijdens het bureauonderzoek wordt door de bestudering van beschikbare bronnen, kennis 
vergaard omtrent de bodem en geologie van het onderzoeksgebied en de hierin bekende en 
te verwachten archeologische waarden. 
Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek kan de beste aanpak voor het 
veldonderzoek worden bepaald. 
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd (voor bronvermelding; zie ook literatuurlijst, 
dit geldt ook voor de kaarten die in de tekst opgenomen zijn): 
  
• Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
• Archeologische MonumentenKaart (AMK) 
• ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) 
• Atlas van topografische kaarten Nederland 1955-1965, 1:50.000  
• Bodemkaart 1:50.000 
• Gemeente Goirle, Archeologische beleidskaart 
• Historische topografische atlas van Noord-Brabant 1836-1843, 1:25.000 
• Geomorfologische kaart 1:50.000 
• Geologische kaart 1:50.000 
• Grote historische atlas van Nederland 1:50.000 1838-1857 (Deel Zuid) 
• Grote historische topografische atlas van Nederland, provincie Noord-Brabant 1:25.000 

1894-1926 
• Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 
• Kadastrale minuutplan met aanwijzende tafels, 1830 
• Overig historisch kaartmateriaal (indien gebruikt) 
• Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische waardekaart 
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Figuur 5: Luchtfoto (2018) met daarop rood omlijnd het plangebied 5  

 
5 Bron: http://www.pdok.nl 
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2.2 Geo(morfo)logie, aardkunde en bodem  (LS04) 

Tijdens een groot deel van de laatste ijstijd (het Weichselien), heerste in Nederland een 
poolklimaat. Door het ontbreken van begroeiing had de wind vrij spel en kon vanuit het 
Noordzeebekken dekzand worden afgezet. Dit dekzand behoort tot het Laagpakket van 
Wierden (Formatie van Boxtel).  
Volgens de geologische overzichtskaart van Nederland liggen in het plangebied oude 
rivierafzettingen in de ondergrond. Deze rivierafzettingen bestaan hoofdzakelijk uit matig 
grof tot uiterst grof grindhoudend zand en grind dat is aangevoerd door de Rijn met de Maas 
als zijrivier. Deze afzettingen worden tot de Formatie van Sterksel gerekend. Een groot deel 
hiervan is door een verwilderd riviersysteem afgezet in het laatste deel van het Vroeg-
Pleistoceen (circa 1,1 miljoen jaar geleden) tot en met het Midden-Pleistoceen (circa 
475.000 jaar geleden). 
Tijdens het Pleniglaciaal (circa 75.000 - 15.700 jaar geleden) was de ondergrond permanent 
bevroren en moest het regen- en sneeuwsmeltwater over het oppervlak afstromen. 
Hierdoor zijn fluvioperiglaciale afzettingen gevormd en reeds bestaande dalen verder 
uitgesleten. Deze afzettingen bestaan uit fijn en grof zand, soms met grind, leemlagen en 
plantenresten, en worden tot de Formatie van Boxtel gerekend. 
In de koudste en droogste periode van het Weichseliën (het Laat-Pleniglaciaal en het Laat-
Glaciaal (26.000 - 11.755 jaar geleden) kon op grote schaal verstuiving optreden doordat de 
vegetatie nagenoeg verdwenen was. Hierdoor raakte de formatie van Sterksel bedekt met 
dekzand. Dit zand is kalkloos en fijnkorrelig, goed afgerond en arm aan grind. De afzettingen 
maken deel uit van het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel.  
Volgens de Geomorfologische kaart van Nederland ligt het plangebied op een gebied met 
terrasafzettingswelvingen (figuur 8, code 3L41d) met op enige afstand ten zuiden van het 
plangebied vrij vlakke dekzandruggen (figuur 8, code 3B53yc). Naar het oosten toe gaat het 
gebied met terrasafzettingswelvingen waarop het plangebied ligt, over in een glooiing van 
beekdalzijde (figuur 8, code 4H42). Deze vormt de westelijke dalrand van het dal van de Lei 
die langs de oostgrens van het onderzoeksgebied stroomt. Dit dal vormt een beekdalbodem 
die bedekt is met veen (figuur 8, code 22R42v). Op de uitsnede van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN, figuur 9) is met name dit dal goed herkenbaar. Ook is 
hierop goed te zien dat het dekzandlandschap ten zuiden van het plangebied aanmerkelijk 
hoger ligt dan het plangebied en dat het plangebied tussen dit hogere deel van het 
dekzandlandschap en een laag gelegen zone ten noorden hiervan, in ligt. 
De bodemkaart van Nederland toont binnen het plangebied de aanwezigheid van hoge 
zwarte enkeerdgronden die zijn gevormd in leemarm fijn zand (figuur 10, code zEZ23). Deze 
onderscheiden zich van bruine enkeerdgronden door hun donkere kleur, lager lutumgehalte 
en een hoger humusgehalte. Onder de enkeerdgronden zijn veelal resten van podzolgronden 
aanwezig. Deze podzolgronden worden gekenmerkt door een 20 à 35 cm dikke bouwvoor 
(Ap-horizont) waaronder soms nog een uitspoelingshorizont (E-horizont) kan worden 
aangetroffen die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van loodkleurig zand. Hieronder 
ligt een ijzer- en/of humusinspoelingslaag (B-horizont) met daaronder het schone gele zand 
van de C-horizont. De overgang van de B- naar de C-horizont verloopt veelal geleidelijk. De 
grondwatertrap VI, betekent dat het met name in de zomer, goed ontwaterde bodems 
betreft. 
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Figuur 6: Geologische kaart 6 
 
 

 
6 Bron: Stichting voor Bodemkartering, Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 1968 
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Figuur 7: Uitsnede uit de paleogeografische kaart met daarin rood omlijnd het 
plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied 
aangeeft 7 
 

 
7 Bron: P Vernieuwd digitaal basistand basisbestand paleogeografie van de Rijn-Maas Delta. K.M. Cohen, E. Stourhamer. 2012 
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Figuur 8: Uitsnede uit de geomorfologische kaart met daarin rood omlijnd het 
plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied 
aangeeft 8 

 
8 Bron: Universiteit Wageningen, Geomorfologische kaart van Nederland, Wageningen, 2017 
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Figuur 9: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland met daarin rood omlijnd 
het plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied 
aangeeft 9 
 
 
 

 
9 Bron: Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft 
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Figuur 10: Uitsnede uit de bodemkaart met daarin rood omlijnd het plangebied met 
daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft. Voor 
uitleg van de codes, zie hoofdstuk 2.2 10 
 
 

 
10 Bron: Universiteit Wageningen,  Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 2017 
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Figuur 11: Uitsnede uit de grondwatertrappenkaart met daarin rood omlijnd het 
plangebied met daaromheen de cirkel die de buitengrens van het onderzoeksgebied 
aangeeft 11

 
11 Bron: Universiteit Wageningen,  Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 2017 
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2.3 Archeologie  (LS01/LS04) 

Voor dekzandgebieden in hun algemeenheid geldt dat hierbinnen bewoningssporen kunnen 
worden aangetroffen die dateren vanaf het laat-paleolithicum. Vuursteenvindplaatsen van  
Voor dekzandgebieden in hun algemeenheid geldt dat hierbinnen bewoningssporen kunnen 
worden aangetroffen die dateren vanaf het laat-paleolithicum. Vuursteenvindplaatsen van 
jager-verzamelaars uit het laat-paleolithicum en het mesolithicum liggen veelal op relatief 
hoog gelegen delen van het dekzandlandschap in de nabijheid van water. Later, in het 
neolithicum wanneer een sedentair bestaan in de plaats komt van een nomadische 
levenswijze, verkiest men vooral de hoogste delen van het dekzandlandschap. Deze 
nederzettingskeuze blijft tot in de vroege middeleeuwen bestaan. In de late middeleeuwen 
en de nieuwe tijd zijn de nederzettingen met name gesticht langs doorgangswegen, op 
kruispunten van wegen en aan de overgangen van rivieren. De volgens het Archeologisch 
informatiesysteem Archis, in de wijde omgeving van het plangebied gelegen vindplaatsen 
zijn opgesomd in bijlage 4. Hierin is te zien dat deze vindplaatsen uit het mesolithicum tot en 
met de Nieuwe tijd dateren. Hieronder worden de vijf vindplaatsen die volgens Archis 
binnen het onderzoeksgebied liggen, nader besproken.  Zaaknummer 2332592100 ligt 
negenhonderd meter ten noordoosten van het plangebied en betreft bewoningssporen uit 
de late middeleeuwen die zijn aangetroffen tijdens een hier in 2011 door Archol verricht 
proefsleuvenonderzoek. Zaaknummer 3131713100 ligt zeshonderd meter ten noorden van 
het plangebied en betreft de vondst van urnen uit de ijzertijd bij Riel. Het betreft een oude 
vondst die grotendeels op basis van oude krantenknipsels is gereconstrueerd. Honderd 
meter oostelijker is door Sweco in 2009 proefsleuvenonderzoek verricht. Hierbij zijn sporen 
waargenomen direct onder de bouwvoor. Het betreft resten van een nederzetting uit de 
Vroege- tot Midden-IJzertijd (zaaknummer 2243695100). Daarnaast is er een vrijwel 
complete pot aangetroffen waarvan vermoed wordt dat deze uit een graf afkomstig is. 
Hiermee is waarschijnlijk het grafveld ontdekt waaruit de onder zaaknummer 3131713100 
vermelde urnen afkomstig zijn. Zaaknummer 2910162100 ligt een halve kilometer ten 
zuidoosten van het plangebied en betreft de vermelding van een rond 1960 afgegraven 
grafheuvel.  Negenhonderd meter ten zuidoosten van het plangebied tenslotte, ligt 
zaaknummer 3064478100. Hier is tijdens een oppervlaktekartering een klingvormige afslag 
met een geprepareerd slagvlak aangetroffen die dateert uit de periode mesolithicum-
neolithicum. 
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Figuur 12: Kaart met Archis vondstlocaties met daarop een cirkel met een straal van 
één kilometer rond het plangebied die de buitengrens van het onderzoeksgebied 
aangeeft 12 

 
12 Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ARCHIS III (Archeologisch Informatie Systeem),  http://archis.cultureelerfgoed.nl 
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Figuur 13: Kaart met Archisonderzoeksmeldingen met daarop een cirkel met een straal 
van één kilometer rond het plangebied die de buitengrens van het onderzoeksgebied 
aangeeft 13 

 
13 Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ARCHIS III (Archeologisch Informatie Systeem),  http://archis.cultureelerfgoed.nl 
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Figuur 14: Locatie van het plangebied op de archeologische landschappenkaart van 
Nederland 14 

 
 
14 Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Archeologische Landschappenkaart van Nederland. 
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2.4 Historie  (LS03) 

Het plangebied maakt van oudsher deel uit van de buurtschap Looienhoek die met de 
buurtschappen Brakel en Kerkeind, het esdorp Riel vormden. De bewoning en de akkers 
lagen op de hogere zandgronden, omgeven door de Rielse heide en het dal van De Lei. Op de 
overgang van de hogere gronden naar het beekdal lagen de graslanden.  In de twaalfde eeuw 
vond op instignatie van de abdij van Tongerlo een toename van de ontginning van woeste 
gronden plaats.  
Op de Tranchotkaart en op de kaart van Hendrik Verheesch (zie figuren 15 en 16) is het 
plangebied afgebeeld op een door wegen omgeven akker. Volgens de kaart van de 
historische landschappen en historische relicten (zie figuur 17 en 18) zijn deze wegen dan 
ook van oudsher al aanwezig en vormt het plangebied al eeuwen lang akkerland. Binnen of 
nabij het plangebied zijn geen beschermde cultuurhistorische elementen aanwezig (zie 
figuur 19). De kadasterkaart uit de periode 1811-1832 toont nog nagenoeg dezelfde situatie 
als de kaarten van Tranchot en Verheesch (zie figuur 20). Figuur 21 toont achtereenvolgens 
topografische kaarten van het onderzoeksgebied uit 1845, 1900, 1958 en 2016. Op deze 
kaarten is te zien dat de situatie in en rond het plangebied tot op de huidige dag, nagenoeg 
onveranderd is gebleven. De enige verandering wordt gevormd door de uitbreiding van de 
bebouwing op het perceel ten zuiden van het plangebied; waar overigens van oudsher al een 
boerderij staat.  
 

 
Figuur 15: Uitsnede uit de Tranchotkaart van 1805 15 
 

 
15 Bron: Tranchot en v. Muffling, Kartenaufnahme der Rheinlande 1803-1820 
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Figuur 16: Uitsnede uit de kaart van Verheesch 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Bron: verheesch 
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Figuur 17: Uitsnede uit de kaart met historische relicten (naar de Bont, 1993) 17 
 

 
17 Bron: Bont, Ch de., Cultuurhistorisch onderzoek Oost-Brabant, 1993 
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Figuur 18: Uitsnede uit de kaart met historische landschapselementen (Naar de Bont, 
1993) 18 
 

 
18 Bron: Bont, Ch de., Cultuurhistorisch onderzoek Oost-Brabant, 1993 
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Figuur 19: Uitsnede uit de kaart cultuurhistorische monumenten 19  

 
19 Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
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Figuur 20: Uitsnede uit de kadastrale kaart uit 1832 20  

 
20 Bron: Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008 
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Figuur 21: Uitsneden uit de topografische kaarten uit achtereenvolgens: 1845, 1900, 
1958 en 2016 21  
 

 
21 Bron: www.topotijdreis.nl  

http://www.topotijdreis.nl/
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2.5 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel  (LS05) 

Specifieke ligging (locatie) 
Het plangebied ligt op een gebied met terrasafzettingswelvingen ten noorden van hogere 
delen van het dekzandlandschap en tussen de historische bebouwing van de bij Riel 
behorende buurtschap Looienhoek. Het plangebied lijkt altijd in gebruik te zijn geweest als 
akkerland.  
 
Verwachte perioden (datering) 
In verband met de relatief grote afstand tot open water en de ligging op een plateau in plaats 
van in een gradiëntzone, geldt voor het plangebied hooguit een middelhoge verwachting 
voor resten uit het laat-paleolithicum en het mesolithicum. Voor resten daterend uit het 
neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen geldt in 
verband met de ligging op een relatief laag deel van het dekzandlandschap op korte afstand 
ten noorden van aanmerkelijk hoger gelegen delen van het dekzandlandschap, eveneens een 
middelhoge archeologische verwachting. Voor resten uit de late middeleeuwen en de 
nieuwe tijd geldt eveneens een middelhoge verwachting omdat het plangebied weliswaar 
altijd een akker lijkt te hebben gevormd maar wel aan een historische weg en tussen 
historische bebouwing lag.   
 

Complextypen en uiterlijke kenmerken 

Archeologische resten uit het laat-paleolithicum en het mesolithicum worden gekenmerkt 
door vuursteenvindplaatsen of kleine jachtkampementen die nauwelijks groter hoeven te 
zijn dan enkele tientallen vierkante meters.  Dergelijke vindplaatsen worden doorgaans 
gekenmerkt door dichte vuursteenspreidingen met slechts enkele grondsporen die veelal uit 
haardkuilen bestaan. Deze kunnen echter ook in concentraties voorkomen.  Archeologische 
resten uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen kunnen bestaan uit resten 
van nederzettingen en grafvelden. Deze zijn doorgaans meerdere hectares groot en bestaan 
uit zones met wisselende dichtheden van artefacten en grondsporen. Resten uit de late 
middeleeuwen en de nieuwe tijd bestaan uit nederzettingsresten zoals boerderijplaatsen, 
schuren en woningen, maar ook uit begravingsresten, (water)putten en perceelstructuren. 
 
Mogelijke verstoringen 
Door het gebruik voor de akkerbouw zal in elke geval de bovenste dertig tot veertig 
centimeter van de bodem zijn opgenomen in een bouwvoor.  
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2.6 Onderzoeksstrategie  (LS05) 

Tijdens het veldwerk moet allereerst worden vastgesteld hoe de bodem is opgebouwd, in 
hoeverre deze intact is en of hierin archeologische indicatoren aanwezig (kunnen) zijn.  
Om de bodemopbouw zo exact mogelijk te kunnen bestuderen kan het beste gebruik 
gemaakt worden van een guts.  
Binnen het 0,25 hectare grote plangebied zijn zes boorpunten verdeeld over een zo 
gelijkmatig mogelijk netwerk. Hierdoor is een boordichtheid bereikt van ruim twintig 
boringen per hectare. Een dergelijke boordichtheid voldoet ruimschoots om inzicht te 
verkrijgen in de bodemopbouw en de mate van verstoring hiervan. Indien aan de hand van 
de resultaten van het booronderzoek wordt vastgesteld dat de huidige grondbewerking tot 
in de natuurlijke ondergrond (C-horizont) reikt en een goede vondstzichtbaarheid heerst, is 
een oppervlaktekartering het meest geschikt voor het opsporen van archeologische 
indicatoren. Diverse van de archeologische vondsten in de omgeving van het plangebied zijn 
immers gedaan als oppervlaktevondsten.  
Van alle boorpunten wordt de NAP-hoogte bepaald door middel van het AHN en de 
waterpas. 
 

 
Figuur 22: Het plangebied gezien in oostelijke richting  
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3 Veldonderzoek 

 

3.1 Verrichte werkzaamheden (VS03) 

Positie boringen: Regelmatige verdeling over het plangebied (figuur 27). 
Gebruikt boormateriaal: Zandguts met een diameter van twee centimeter.  
Totaal aantal boringen: Zes 
Boordichtheid: Ruim twintig boringen per hectare 
Geboorde diepte: 1 m –Mv 
Inmeten boorlocaties: GPS, meetlint en waterpas 
Boorbeschrijving: Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.2) 
 
Inspectie bodemontsluitingen en/of oppervlaktekartering: Ten tijde van het veldonderzoek 
vormde het plangebied een nog braakliggende akker waarop slecht wat spaarzame, wilde 
begroeiing aanwezig was. De grond tussen deze begroeiing had echter al de gehele winter 
lang aan neerslag blootgesteld gestaan waardoor hier een goede vondstzichtbaarheid 
heerste. In verband hiermee is over het gehele plangebied een vlakdekkende 
oppervlaktekartering uitgevoerd waarbij elke vier meter een baan is belopen en het 
oppervlak is geïnspecteerd op de  aanwezigheid van archeologische indicatoren. 
 

 
Figuur 23: De vondstzichtbaarheid ten tijde van het veldonderzoek 
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3.2 Resultaten oppervlaktekartering  (VS03) 

Ondanks de goede vondstzichtbaarheid zijn tijdens de oppervlaktekartering slechts enkele 
glasresten uit de nieuwe tijd aangetroffen (zie figuur 24).  
 

 
Figuur 24: De spaarzame oppervlaktevondsten die uit glasresten uit de nieuwe tijd 
bestaan 
 

3.3 Resultaten booronderzoek  (VS03) 

De boringen zijn gezet in drie west-oost gerichte boorraaien van elk twee boringen. De 
ligging van de boorpunten is weergegeven op de boorpuntenkaart. De resultaten van het 
booronderzoek zijn opgesomd in Bijlage 1. 
Bovenin de boringen is een pakket humusrijk zand aangetroffen. De dikte van deze 
bouwvoor loopt uiteen 25 centimeter tot veertig centimeter in boring 1 en is hiermee 
onvoldoende dik om als akkerdek van een enkeerdgrond te kwalificeren. Hieronder is een 
menglaag (AC-horizont) aanwezig die bestaat uit geel zand met daarin brokken humusrijk 
zand. De totale dikte van de onder invloed van grondbewerking ontstane deel van de bodem 
loopt uiteen van ongeveer veertig centimeter in de boringen 5 en 6 tot ongeveer een halve 
meter in de overige boringen. De C-horizont bestaat overal binnen het plangebied uit grijs, 
ongeoxideerd zand. Dit vormt een aanwijzing dat de bodem binnen het plangebied van 
nature niet goed ontwaterd is. Sporen van podzolvorming ontbreken dan ook volledig.  
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Figuur 25: Foto van de bouwvoor (links) met daaronder de AC-horizont (midden) en 
geheel rechts de C-horizont van ongeoxideerd, grijs zand.   
 

 
Figuur 26: Boorprofielen  
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Figuur 27: Boorpunten met verstoringsdiepten 
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4 Conclusies en aanbevelingen  (VS07) 

Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied in 
verband met de relatief grote afstand tot open water en de ligging op een plateau in plaats 
van in een gradiëntzone, hooguit een middelhoge verwachting voor resten uit het laat-
paleolithicum en het mesolithicum. Voor resten daterend uit het neolithicum, de bronstijd, 
de ijzertijd, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen geldt in verband met de ligging op 
een relatief laag deel van het dekzandlandschap op korte afstand ten noorden van 
aanmerkelijk hoger gelegen delen hiervan, eveneens eerder een middelhoge- dan een hoge 
archeologische verwachting. Voor resten uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd geldt 
eveneens een middelhoge verwachting omdat het plangebied weliswaar altijd een akker lijkt 
te hebben gevormd maar wel aan een historische weg en tussen historische bebouwing lag.   
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn binnen het 
plangebied zes boringen gezet en is tevens een vlakdekkende oppervlaktekartering 
uitgevoerd.  
Uit de resultaten van het met een zandguts verrichte onderzoek blijkt dat de bodem binnen 
het plangebied van nature slecht ontwaterd is. Hierdoor is al binnen een halve meter onder 
het maaiveld een C-horizont van grijs, ongeoxideerd zand aanwezig. Hierboven ligt een door 
grondbewerking ontstane menglaag met daarboven een bouwvoor van dertig tot veertig 
centimeter dikte. Dit betekent dat binnen het plangebied niet de verwachte enkeerdgronden 
aanwezig zijn. Tevens blijkt hieruit dat de moderne bodembewerking tot in de C-horizont 
reikt en een oppervlaktekartering derhalve een doeltreffende methode is om archeologische 
indicatoren op te sporen binnen het plangebied. Ondanks de goede vondstzichtbaarheid en 
de uitvoering van een dergelijke vlakdekkende oppervlaktekartering, zijn echter volstrekt 
geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen binnen het plangebied.  
Waarschijnlijk was het plangebied gedurende de prehistorie ten gevolge van de relatief 
slechte ontwatering, onaantrekkelijk als vestigingslocatie en is het plangebied gedurende de 
middeleeuwen en de nieuwe tijd slechts in gebruik geweest als akker. De resultaten van het 
onderzoek geven derhalve geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te 
adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee 
tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden 
rekening zou moeten worden gehouden. 
 
In alle gevallen blijft onverminderd van kracht dat indien bij toekomstig graafwerk 
archeologische vondsten worden gedaan of archeologische grondsporen worden 
aangetroffen, deze direct gemeld dienen te worden bij de minister conform de Erfgoedwet 
2016, artikel 5.10 & 5.11. 
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Bijlage 1: Verklarende woordenlijst 

 
Verklarende woordenlijst 
AHN Actueel Hoogtebestand Nederland 
AMK Archeologische Monumentenkaart 
ASB Archeologische Standaard Boorbeschrijving 
Archis Archeologisch Informatie Systeem 
BP Before Present (present=1950) 
GIS Geografische Informatie Systemen 
GPS Global Positioning System 
IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
IVO Inventariserend VeldOnderzoek 
KLIC Kabels en Leidingen Informatie Centrum 
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
-mv Onder maaiveld 
NAP Normaal Amsterdams Peil 
PVA Plan van Aanpak 
PVE Programma van Eisen 
RCE Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
SBB Standaard Boor Beschrijvingsmethode 
SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

 
 

Bijlage 2: Archeologische tijdschaal 

Periode  Datering   
Midden- en Laat Paleolithicum (oude 
steentijd) 

250.000 - 9000 

Mesolithicum (midden steentijd) 9000 - 4500 
Neolithicum (nieuwe steentijd) 4500 - 2000 
Bronstijd 2000 - 800 
IJzertijd 800 - 12 v. chr. 
Romeinse tijd 12 v chr. - 500 n. chr. 
Vroege middeleeuwen 500 - 1000 
Volle middeleeuwen 1000 - 1250 
Late middeleeuwen 1250 - 1500 
Nieuwe tijd 1500 - heden 
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Bijlage 3: Literatuurlijst 

 

 

Bronnen   

Encyclopedie van Noord-Brabant (red. A. van Oirschot, A.C. Jansen en L.S.A. Kroesen; Baarn 
1985) 
 
Grote historische Provincie Atlas van Nederland; deel 4 Zuid-Nederland 1838-1857 
1:50.000. Topografische dienst Wolters Noordhoff Groningen 1990 
 
Grote historische topografische Provincie Atlas Noord-Brabant; 1905 1:25.000. Nieuwland 
Tilburg 2006 
 
Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000 Deel 4 Zuid-Nederland. Topografische 
dienst. Wolters Noordhoff Groningen 1997 
 
Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008 
 
Luchtfoto, http://maps.google.nl 
 
Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische waardekaart (http://www.noord-
brabant.nl/CHW) 
 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, IKAW 2 (Indicatieve kaart Archeologische Waarden), 
Amersfoort.  
 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, AMK (Archeologische monumentenkaart), 
Amersfoort.  
 
Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft.  
 
Stichting voor Bodemkartering,  Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 1968. 
 
Stichting voor Bodemkartering: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Staring 
Centrum, Wageningen, 1989 
 
Stichting voor Bodemkartering, Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 
1968. 
 
Tranchot en v. Muffling, Kartenaufnahme der Rheinlande 1803-1820 
 
Twaalf provinciën 2007. Atlas van topografische kaarten. Nederland 1955-1965. Uitgeverij 
twaalf provinciën. Landsmeer.  
 
 

http://www.noord-brabant.nl/CHW
http://www.noord-brabant.nl/CHW
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Digitale bronnen 

Ruimtelijke plannen 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Archis III 
http://archis.cultureelerfgoed.nl 
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onderzoek; richtlijnen en voorschriften. Deel A: Bodem. Wageningen, DLO-Staring Centrum. 
Technisch Document 19A. 
 
Cohen, K.M. & E. Stouthamer, 2012. Beknopte toelichting bij het digitaal basisbestand 
paleogeografie van de Rijn-Maas Delta, Utrecht, 2012. 
 
Es. Van W.A., Sarfatij, H. & P.J. Woltering (red.) 1988. Archeologie in Nederland; De rijkdom 
van het bodemarchief. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Amersfoort.    
 
Kuiper, M. 2006/2007. Atlas van topografische kaarten Nederland, 1955-1965. Uitgeverij 12 
Provinciën, Landsmeer. 
 
Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006)  
 
 
 

 
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://archis.cultureelerfgoed.nl/
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Bijlage 4: Overzicht vondstlocaties 

Zaak nr: Coordinaat Periode Vondsten Complexen 

2212428100 129633/392841 Mesoliticum, 
Middeleeuwen 

Keramiek, vuursteen Onbekend 

2243695100 129180/392467 IJzertijd, Nieuwe Tijd Keramiek Bewoning, grafveld, 
infrastructuur, 
onbekend 

2332592100 129392/392671 IJzertijd, Romeinse tijd, 
Middeleeuwen, Nieuwe 
Tijd 

Keramiek, onbekend Agrarisch, bewoning, 
onbekend 

2815425100 129270/390820 Middeleeuwen Onbekend Onbekend 

2900783100 130000/391000 Neoliticum Vuursteen Onbekend 

2901139100 129640/390750 Neoliticum, Bronstijd Onbekend Onbekend 

2910162100 129220/391565 Bronstijd, IJzertijd, 
Romeinse tijd 

Geen Grafveld 

3046161100 129475/391075 IJzertijd Gebruiksmateriaal Infrastructuur 

3046201100 129475/390975 Mesoliticum, Bronstijd Keramiek, vuursteen Onbekend 

3046478100 129525/391275 Mesoliticum, Neoliticum Vuursteen Onbekend 

3131713100 129025/392475 IJzertijd Bot, keramiek Grafveld 

3131762100 127800/391250 Bronstijd, IJzertijd Bot, keramiek Grafveld 

3131884100 129800/390600 Bronstijd Bot, gebruiksmateriaal, 
keramiek, metaal, 
vuursteen 

Grafveld, onbekend 

3178898100 129425/390850 IJzertijd Gebruiksmateriaal Infrastructuur 

 



Archeologisch onderzoek  Koestraat ong., Riel Gemeente Goirle ArcheoPro Rapport, 20017, Pagina 42 

Versie: 09-04-2020 www.ArcheoPro.nl  

Bijlage 5: Overzicht archeologische monumenten  

AMK nr: Coordinaat Periode Complex 

556 129801/390698 Bronstijd, 
IJzertijd 

Grafheuvel, onbepaald, Grafheuvel, 
onbepaald, Grafheuvel, onbepaald, 
Grafheuvel, onbepaald, Grafheuvel, 
onbepaald, Grafheuvel, onbepaald 

 
 
 

Bijlage 6: Overzicht archeologische onderzoeksmeldingen 

Zaak nr: Coordinaat Onderzoek Periode Vondsten Complexen 

2097628100 129029.4/392603.1  
Oppervlak: 9.70197 
ha.  

Bureauonderzoek Onbekend Geen Geen 

2146981100 129253.4/392890.6  
Oppervlak: 10.3263 
ha.  

Begeleiding Onbekend Geen Geen 

2150560100 129414/392656.8  
Oppervlak: 3.11547 
ha.  

Booronderzoek Onbekend Geen Geen 

2212428100 129634.7/392849.6  
Oppervlak: 0.998966 
ha.  

Booronderzoek Mesoliticum, 
middeleeuwen 

Keramiek, vuursteen Onbekend 

2227324100 129847.3/393069.8  
Oppervlak: 2.69699 
ha.  

Booronderzoek Onbekend Geen Geen 
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2231406100 129311.3/392419.7  
Oppervlak: 4.88324 
ha.  

Booronderzoek Onbekend Geen Geen 

2243695100 129309.9/392416.7  
Oppervlak: 5.0013 
ha.  

Proefsleuven IJzertijd, nieuwe tijd Keramiek Bewoning, grafveld, 
infrastructuur, 
onbekend 

2328778100 128189.9/388716.7  
Oppervlak: 918.44 
ha.  

Kartering Mesoliticum, neoliticum, 
bronstijd, ijzertijd, 
romeinse tijd 

Bouwmateriaal, 
keramiek, vuursteen 

Bewoning, onbekend 

2332592100 129413.7/392657.7  
Oppervlak: 3.07413 
ha.  

Proefsleuven IJzertijd, romeinse tijd, 
middeleeuwen, nieuwe tijd 

Keramiek, onbekend Agrarisch, bewoning, 
onbekend 

2349781100 127813.3/390298  
Oppervlak: 50.5895 
ha.  

Bureauonderzoek Onbekend Geen Geen 

2406237100 127823.4/390293.2  
Oppervlak: 49.1524 
ha.  

Booronderzoek Onbekend Geen Geen 

2429144100 129769.1/392868.1  
Oppervlak: 0.215647 
ha.  

Bureauonderzoek Onbekend Geen Geen 

2448925100 129683.1/391889  
Oppervlak: 11.8961 
ha.  

Begeleiding Onbekend Geen Geen 

2470746100 128959.9/392635.9  
Oppervlak: 2.15435 
ha.  

Bureauonderzoek Onbekend Geen Geen 

4041773100 129986.8/392904.1  
Oppervlak: 0.58029 

Bureauonderzoek Onbekend Geen Geen 
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ha.  

4041781100 129986.8/392904.1  
Oppervlak: 0.58029 
ha.  

Booronderzoek Onbekend Geen Geen 

4543869100 129768.6/392907.8  
Oppervlak: 0.070552 
ha.  

Begeleiding Onbekend Geen Geen 

4695996100 129856.2/390655.9  
Oppervlak: 922.159 
ha.  

Bureauonderzoek Onbekend Geen Geen 

 
 



Archeologisch onderzoek  Koestraat ong., Riel Gemeente Goirle ArcheoPro Rapport, 20017, Pagina 45 

Versie: 09-04-2020 www.ArcheoPro.nl  

Bijlage 7: Boorbeschrijving 

 
Algemene boorgegevens 
Soort boring BAR 
Projectnummer 20-022 
Projectnaam Koestraat ong., Riel 
Deelgebied NVT 
Organisatie ArcheoPro 
Archis meldingsnummer 4778104100 
Coördinaatsysteem RD2000 
Coördinaatsysteemdatum ETRS89 
Locatiebepaling GPS en meetlint 
Referentievlak NAP 
Bepaling maaiveldhoogte AHN – Waterpas 
Boormethode Guts en edelman 
Boordiameter 3 cm en 15 cm 
Opdrachtgever Van Dun Advies 

 
 

 
 

Posities van boringen (boorlocaties) 
Boornummer XCO YCO Meters t.o.v. NAP 

1 128939.4 391966.8 17.21 

2 128963.2 391970.6 17.23 

3 128956.0 391949.0 17.25 

4 128978.4 391951.6 17.13 

5 128941.1 391931.8 17.33 

6 128971.2 391929.0 17.14 
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Boorbeschrijving volgens ASB 5.2 
Boor Nr. LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken AIS 

GD BK BS BZ BG BH HK TK IK VLK CO PLH VS SST BHN BI GI  
1 40 Z     3 BR  DO       BOV   
 55 Z     1 GR   BR     BHAC ROG DEZ  
 80 Z  1    GR  LI      BHC  DEZ  
2 37 Z     3 BR  DO       BOV   
 50 Z     1 GR   BR     BHAC ROG DEZ  
 80 Z  1    GR  LI      BHC  DEZ  
3 35 Z     3 BR  DO       BOV   
 50 Z     1 GR   BR     BHAC ROG DEZ  
 80 Z  1    GR  LI      BHC  DEZ  
4 37 Z     3 BR  DO       BOV   
 46 Z     1 GR   BR     BHAC ROG DEZ  
 80 Z  1    GR  LI      BHC  DEZ  
5 25 Z     3 BR  DO       BOV   
 35 Z     1 GR   BR     BHAC ROG DEZ  
 70 Z  1    GR  LI      BHC  DEZ  
6 38 Z     3 BR  DO       BOV   
 43 Z     1 GR   BR     BHAC ROG DEZ  
 70 Z  1    GR  LI      BHC  DEZ  

 
 

Betekenis van de afkortingen: 

LDO – Onderzijde boortraject 
Lithologie:  

GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand 
Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BG= bijmengsel grind, BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 
1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst.  

Kleur:   
HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje,  
PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart. 
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TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).    
 IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker 
 VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel 
Overige kenmerken: 
 CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig 
 PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel)  

VS = veensoorten 
 SST = Sedimentaire structuren 
 BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont, BHAC = AC-horizont 
 BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor , ROG = rommelig, OPG = opgebracht 
 GI = Geologische interpretaties; DEZ = dekzand 
 AIS = Archeologische indicatoren  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 6 
Standaard advies Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 



 
Sector Risicobeheersing 

 
 

Fabriekstraat 34, Tilburg 

Postbus 3208 

5003 DE Tilburg 

Telefoon (088) 2250100 

www.brandweermwb.nl  

 

 

Gemeente GOIRLE 
T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 17 
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Datum  8 december 2017 Behandeld door  Harry Killaars  
Onze referentie  U.018861 Doorkiesnummer  06-53625089  

Uw referentie   E-mail  info@brandweermwb.nl 
Uw brief van   Onderwerp  Standaard advies 2018  

      

Geacht College, 
 
 
Een deel van uw gemeente is gelegen in het invloedsgebied van één of meerdere Brzo bedrijven en/of van 
een spoorlijn, autoweg of buisleiding. Uw beleid en de Besluiten externe veiligheid inrichtingen c.q. 
buisleidingen en transportroutes verplicht u het groepsrisico te verantwoorden van ieder ruimtelijk besluit dat 
u in dit invloedsgebied neemt. Verder dient u het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en 
West- Brabant iedere keer in de gelegenheid te stellen om te adviseren inzake de rampenbestrijding en de 
zelfredzaamheid. 
 
Werkingssfeer advies 
Met deze brief voorzien wij u van een standaard advies 2018, voor ruimtelijke ontwikkelingen in het 
invloedsgebied van een Bevi inrichting en/of de infrastructuur. U kunt dit standaard advies gebruiken voor de 
verantwoording van het groepsrisico voor ruimtelijke ontwikkelingen. In tabel 1 kunt u zien wanneer u het 
standaard advies kunt gebruiken en wanneer u de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant de 
gelegenheid stelt een maatwerkadvies uit te brengen.  
 
Het beleid van de Veiligheidsregio is dat alle nieuwe bijzonder kwetsbare objecten zoveel mogelijk 
ontmoedigd worden binnen de 750 m1 van een niet-categoriale Bevi inrichting en binnen 200 meter van een 
categoriale Bevi inrichting en/of risicovolle infrastructuur.  
Aanvragen voor maatwerk adviezen kunt u richten aan info@brandweermwb.nl. 
 

Bijzonder kwetsbare 
objecten hebben in de 
nieuwe Omgevingswet een 
plaats gekregen en men 
hanteert de nieuwe term 
zeer kwetsbare gebouwen. 
Maar ook grote groepen 
mensen in de buitenruimte 
hebben extra bescherming 
nodig. De zeer kwetsbare 
gebouwen zijn in figuur 1 
weergegeven. 
 
 

Figuur 1, Overzicht zeer kwetsbare gebouwen.  
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Bij het bepalen of het standaard advies kan worden gebruikt, kunt u onderstaande schema hanteren.  
 
Voor het standaard advies zijn bepalend:  
De afstand tot de risicobron1 en de mogelijkheid of nieuwe zeer kwetsbare gebouwen en/of grote groepen 
mensen mogelijk zijn. 
 

 
Tabel 1  
 
 
Opkomsttijd 
Door het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn in het Dekkings- en 
spreidingsplan 2015-2019 de opkomsttijden voor de brandweer vastgesteld. In onderstaande tabel zijn deze 
opkomsttijden weergegeven: 
 

Acht minuten Twaalf minuten 
woonfunctie voor 2003 woonfunctie na 2003 
celfunctie kantoorfunctie 
gezondheidszorgfunctie winkelfunctie 
logiesfunctie onderwijsfunctie overige 
onderwijsfunctie basisonderwijs tot 12 jaar industriefunctie 
bijeenkomstfunctie kinderdagopvang sportfunctie 
woonfunctie voor zorg bijeenkomstfunctie overige 
 overige gebruiksfunctie 

Tabel 2 opkomsttijden 
 
Wanneer een ontwikkeling plaatsvindt in de donker blauwe gebieden in figuur 2 het overzicht van 
opkomsttijden Basis Brandweer eenheid dienen er maatregelen worden getroffen uit de Toolbox die door de 
Veiligheidsregio MWB is ontwikkeld en bij de AOV-er van uw gemeente bekend is. Te denken valt aan 
gebiedsgerichte risicocommunicatie, training van de BHV organisaties en het aanbrengen van rookmelders 
bij bewoners. 

                                                           
1 De risicobronnen zijn zichtbaar op de signaleringskaart. Er wordt bij de afstanden onderscheid gemaakt tussen 
categoriale inrichtingen 200 meter (LPG, PGS loodsen en koel- en vrieshuizen) en niet-categoriale inrichtingen BRZO 
bedrijven 750 meter. 
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Figuur 2, Overzicht van opkomsttijden Basis Brandweer eenheid. 
 
Bereikbaarheid 
De planlocatie dient bereikbaar te zijn voor voertuigen van hulpverleningsdiensten. De eisen ten aanzien van 
de bereikbaarheid zijn opgenomen in de  Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening van de 
Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Brabant Noord en Brabant Zuidoost. Als de wegen in het 
plangebied voldoen aan de CROW 165 zijn geen problemen met de bereikbaarheid te verwachten. 
 
Waarschuwings- en alarmeringsinstallatie 

Binnen de bebouwde kom is er veelal 
voldoende dekking van de WAS-installatie 
daarnaast is NL Alert operationeel voor vele 
mobiele telefoons. Voor de 
industriegebieden is Alert4All ontwikkeld en 
kunnen BRZO bedrijven de overige bedrijven 
bij incidenten alerteren. Bij ontwikkelingen 
buiten de bebouwde kom adviseren wij u na 
te gaan of de dekking voldoende is. In figuur 
3 is een overzicht opgenomen van de 
dekking van de WAS-installatie in uw 
gemeente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3, Overzicht WAS-Installaties. 
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Adequate bluswatervoorziening 
Een adequate bluswatervoorziening is een bluswatervoorziening die: 

• de mogelijkheid biedt om middels een verbinding met de bluswatervoorziening, binnen drie minuten 
na aankomst, een tankautospuit van bluswater te voorzien; 

• na aansluiting direct en onafgebroken voldoende water uit de bluswatervoorziening kan leveren.  
 

De benodigde bluswatercapaciteit voor de adequate bluswatervoorziening is afhankelijk van de mogelijke 
scenario’s. In bijlage 1 is dit inzichtelijk gemaakt. Bij grote aanpassingen van het drinkwaternet of bij de 
afgifte van vergunningen voor zeer kwetsbare gebouwen kunt altijd contact op nemen met de behandelend 
ambtenaar. De  Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening van de Veiligheidsregio’s Midden- en 
West-Brabant, Brabant Noord en Brabant Zuidoost is door het bestuur van de Veiligheidsregio Midden en 
West-Brabant vastgesteld. 
 
Zelfredzaamheid  
Risicocommunicatie verbetert de zelfredzaamheid van de inwoners van uw gemeente voor wat betreft de 
inschattingsmogelijkheden van gevaar. Afsluitbare ventilatie en goede detaillering verbeteren de 
vluchtmogelijkheden/schuilmogelijkheden. Aandachtspunt zijn bedrijfsloodsen waar meerdere personen 
verblijven. De eisen voor de luchtdichtheid van loodsen zijn vrij laag, waardoor de luchtkwaliteit gedurende 
een toxisch scenario niet voor 4 uur is gegarandeerd. 
 
Hoogachtend, 
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,  
Afdelingshoofd Risicobeheersing, 
 
 
 
H. Sijbring 
 
 
 
 
 

 
Bijlage 1 Bluswater tabel 



Bijlage 1 Bluswater 
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Figuren 

 

1 Situatieschets 

2 Modelgegevens, objecten/wegen/bodemgebieden 

3 Situering waarneempunten 

4 Situering geluidcontour Koestraat 4,5 meter 

  

Bijlagen 

 

1 Verkeerscijfers /mailcontact gemeente Goirle 

2 Modelgegevens  

3 Rekenresultaten Lden vanwege de Koestraat 

 Rekenresultaten Lden vanwege de Akkerweg 

 Rekenresultaten Lden vanwege de Looienhoek 
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In opdracht van Van Dun Advies BV is door Gbs Milieuadvies een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Koestraat, 

Akkerweg en Looienhoek ter plaatse van het plangebied aan de Koestraat ong. te Riel.  

 

Beoogd wordt ter plaatse van het plangebied aan de Koestraat ong. te Riel één ruimte voor 

ruimte woning te realiseren. Het plangebied kent in het vigerende bestemmingplan de 

bestemming agrarisch. Initiatiefnemer is voornemens het plangebied om te zetten naar 

woningbouwlocatie ten behoeve van de oprichting van de nieuwe woning ter plaatse.  

 

De geprojecteerde woning is gelegen binnen de geluidzone van de Koestraat, Akkerweg en 

Looienhoek. 

 

De in het onderhavige onderzoek gehanteerde wegverkeersgegevens zijn opgevraagd bij de 

gemeente Goirle. De in de nabijheid van het plangebied gelegen objecten, wegen en 

bodemgebieden zijn herleid uit Google Maps, Google Earth, Bing Maps en Bagviewer 

kadaster. 

 

Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt het toetsingskader beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van 

de uitgangspunten (situatie/verkeersgegevens/modellering). Hoofdstuk 4 geeft de 

rekenresultaten weer en tot slot volgt in hoofdstuk 5 de conclusie.  

 

  

1. Inleiding 
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Volgens artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh), eerste lid, hebben alle wegen een 
geluidzone, met uitzondering van: 
1e wegen die binnen een als woonerf aangeduid gebied zijn gelegen; 
2e wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 
 
Een geluidzone is een aandachtsgebied dat zich aan weerszijden van een weg even ver uit de 
as uitstrekt en waar een onderzoeksplicht van toepassing is in het kader van de Wgh, indien 
daarbinnen sprake is van, onder andere, oprichting of wijziging van gevoelige bestemmingen 
(waaronder woningen). De ruimte boven en onder een weg behoort eveneens tot de zone van 
een weg. 
 
De breedte van een zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving: 
stedelijk dan wel buiten stedelijk gebied (zie tabel 2.1.1). Volgens artikel 1 van de Wgh moet 
als stedelijk gebied worden aangemerkt het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering 
van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs 
auto(snel)wegen. 
 
Tabel 2.1.1: Breedte van de geluidzone in relatie tot gebiedstypering en het aantal rijstroken. 

aantal rijstroken 
breedte van de geluidzone (m) 

buitenstedelijk gebied stedelijk gebied 

5 of meer 600 350 

3 of 4 400 350 

1 of 2 250 200 

Opmerking: de breedte van de geluidzone wordt gerekend vanaf de binnenzijde van de kantstreep van de 

buitenste rijstrook. 

 

 

Bij de beoordeling van een (toekomstige) akoestische situatie worden normen gehanteerd 
zoals vermeld in de Wgh. Deze normen hebben betrekking op geluidgevoelige bestemmingen, 
zoals woningen. Per type geluidgevoelige bestemming zijn ervoor op de gevel, afhankelijk 
van de situatie, twee normen: een voorkeursgrenswaarde (streefwaarde) en een maximale 
ontheffingswaarde (norm die nimmer overschreden mag worden). Indien de 
voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden 
kan, mits voldaan wordt aan bepaalde criteria, ontheffing worden verleend tot ten hoogste de 
maximale ontheffingswaarde. 
 
Voor toetsing van het geluidniveau vanwege wegverkeers- en spoorweglawaai aan de 
buitenzijde van een geluidgevoelige bestemming aan de normen van de Wgh wordt gebruik 
gemaakt van het begrip Lden. Deze grootheid staat voor de geluidbelasting, uitgedrukt in dB, 
op een bepaalde plaats en vanwege een bepaalde geluidbron over alle perioden van de dag – 
van 07.00 – 19.00 uur (dagperiode), van 19.00 – 23.00 uur (avondperiode) en van 23.00 – 
07.00 uur (nachtperiode) – gemiddeld over een jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
hinderbeleving in de verschillende onderscheiden delen van de dag: voor de avondperiode 
wordt een ‘straffactor’ van 5 dB meegenomen en voor de nachtperiode een factor van 10 dB. 

2. Wettelijk kader 

2.1. Zones langs wegen 

2.2. Normen wegverkeerslawaai  
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Tabel 2.2.1 

Normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in stedelijk gebied 

Voorkeursgrenswaarde 48 dB 

Maximale ontheffingswaarde 63 dB 

Maximale ontheffingswaarde, vervangende nieuwbouw 68 dB 

 
Tabel 2.2.2 

Normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in buitenstedelijk gebied 

Voorkeursgrenswaarde 48 dB 

Maximale ontheffingswaarde 53 dB 

Maximale ontheffingswaarde, agrarische bedrijfswoning 58 dB 

Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom 58 dB 

Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, 

binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg 

63 dB 

 
Omdat er sprake is van een buitenstedelijke situatie, geldt ter plaatse van de te projecteren 
woning voor het aspect wegverkeerslawaai een voorkeursgrenswaarde op de gevel van 48 dB 
Lden, met een maximale ontheffingswaarde van 53 dB Lden conform artikel 83 lid.1 Wgh. Het 
maximale binnenniveau mag op grond van het Bouwbesluit niet meer bedragen dan 33 dB.  
 

 

Al de in de Wgh genoemde grenswaarden voor de gevelbelasting vanwege wegverkeerslawaai 
betreffen waarden na de toegestane aftrek volgens artikel 110g van de Wgh. De numerieke 
invulling van deze aftrek is in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 
(Rmg2012) geregeld. Conform dit artikel bedraagt deze aftrek 2 dB(A) voor wegen waarvoor 
de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 
5 dB(A) voor de wegen met een snelheid lager dan 70 km/uur. Het argument voor het mogen 
toepassen van deze aftrek is dat auto’s in de toekomst stiller zullen worden als gevolg van 
voortschrijdende verbeteringen aan motoren en banden.  
 

Op 01 juli 2018 is het Rmg2012 gewijzigd. Deze wijziging heeft voor de aftrek conform 
artikel 110g Wgh het volgende tot gevolg: 
Voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 
bedraagt, is de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (eerste lid van artikel 3.4 Rmg2012) 
gewijzigd in: 
 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is; 
 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is; 
 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting; 
 5 dB voor overige wegen; 
 0 dB 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij 

toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet 
geluidhinder. 

 

 

 

2.3. Aftrek conform artikel 110g van de Wgh 
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Indien een geluidgevoelige bestemming geprojecteerd is binnen meerdere zones, dan dient 
ingevolge artikel 110f Wgh onderzoek uitgevoerd te worden naar de effecten van de 
samenloop van de verschillende geluidbronnen. Deze gecumuleerde geluidbelasting dient 
vastgesteld te worden als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidsbron. 
Allereerst wordt vastgesteld of van een relevante blootstelling door verschillende 
geluidsbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien van een geluidbron de zogenaamde 
voorkeurswaarde wordt overschreden. In dat geval dient bij de bepaling van de gecumuleerde 
geluidsbelasting rekening gehouden te worden met de verschillen in dosis-effectrelaties van 
de verschillende geluidsbronnen. De correctie conform artikel 110g Wgh met betrekking tot 
wegverkeer wordt hierbij niet toegepast. 
  

2.4. Gecumuleerde geluidbelasting 
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Beoogd wordt ter plaatse van het plangebied aan de Koestraat ong. te Riel één ruimte voor 

ruimte woning te realiseren. De exacte locatie van de woning is momenteel nog niet bekend. 

Woningbouw is beoogd in het blauw gearceerd gebied (zie figuur 3.1). In onderhavig 

onderzoek zijn een aantal rekenpunten toegevoegd ter plaatse van de voorgevelrooilijn op 15 

meter afstand van de as van de Koestraat (zie figuur 3 bijlagen voor de situering van de 

rekenpunten). Daarnaast zal de 48 dB contour als gevolg van de maatgevende weg inzichtelijk 

gemaakt worden ter plaatse van het beoogde bestemmingsvlak “wonen”. 

 

Zowel de Koestraat, de akkerweg en de Looienhoek is opgebouwd uit klinkers. Voor het deel 

ter plaatse van het plangebied geldt een maximumsnelheid van 60 km/h voor alle 

bovengenoemde wegen (zie mailcontact, bijlage 1).  

 

De omgeving is te omschrijven als rustig buitengebied en in het overdrachtsgebied zijn geen 

relevante hoogteverschillen aanwezig. In figuur 1 (zie bijlage) is een situatieschets 

opgenomen. 

 

 
Figuur 3.1 Beoogde planologische situatie, bestemming wonen, Natuur en Agrarisch 

 

 

 

 

 

3. Uitgangspunten 

3.1. Situatie 
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In de Wgh is voorgeschreven dat voor nieuwe situaties (bijvoorbeeld bouw van een woning) 
een bepaling van de geluidbelasting moet plaatsvinden voor een toekomstige situatie die 
tenminste 10 jaar verder ligt dan de datum van het vaststellen van het bestemmingsplan of het 
verlenen van een omgevingsvergunning. De verkeersgegevens van de Koestraat, de 
Akkerweg en de Looienhoek zijn door de gemeente Goirle aangeleverd. Van de drie wegen 
zijn echter geen telgegevens voorhanden. Ook het verkeersmodel biedt hier geen uitkomst 
voor wat betreft de Koestraat en de Akkerweg. In samenspraak met de gemeente Goirle is 
derhalve een inschatting gemaakt van de te verwachten etmaalintensiteiten en bijbehorende 
verdelingen over de tijd en in voertuigcategorie. Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens van 
de nabijgelegen en vergelijkbare weg Vijfhuizenbaan (zie mailcontact, bijlage 1). De 
gegevens van de Looienhoek zijn afkomstig uit het verkeersmodel (2020) en zijn ten behoeve 
van de berekening van de geluidbelasting met een groeipercentage van 1,5% per jaar 
opgehoogd naar het peiljaar 2030. 
 
In tabel 3.2.1 en 3.2.2 zijn de verkeersintensiteiten voor de Koestraat, Akkerweg en de 
Looienhoek voor het peiljaar 2030 weergegeven. In deze tabel zijn tevens de maximaal 
toegestane rijsnelheden en wegdekverharding gepresenteerd. 
 
Tabel 3.2.1: verkeersparameters Looienhoek 

Weg: Looienhoek 
Etmaalintensiteit 2030: 580  
Type wegdekverharding: Klinkers (keperverband) 
Snelheid: 60 km/uur 

 Verdeling (in %) 

 dagperiode 
(07.00 - 19.00 uur) 

avondperiode 
(19.00 - 23.00 uur) 

nachtperiode 
(23.00 – 07.00 uur) 

Uur intensiteit 6,2 3,8 1,3 
Lichte motorvoertuigen 89,0 89,0 89,0 
Middelzware motorvoertuigen 6,5 6,5 6,5 
Zware motorvoertuigen 4,5 4,5 4,5 

 
Voor zowel de Koestraat en de Akkerweg geldt dat op deze wegen voornamelijk 
bestemmingsverkeer rijdt. Aan de Koestraat en de Akkerweg zijn alleen een aantal agrarische 
bedrijven gelegen. Voor beide wegen is derhalve uitgegaan van een etmaalintensiteit van 150 
mvt/etmaal. Voor de verkeersverdeling is aangesloten zoals die van de Looienhoek.  
 
Tabel 3.2.2: verkeersparameters Koestraat/Akkerweg 

Weg: Koestraat/Akkerweg 
Etmaalintensiteit 2030: 150  
Type wegdekverharding: klinkers (keperverband) 
Snelheid: 60 km/uur 

 Verdeling (in %) 

 dagperiode 
(07.00 - 19.00 uur) 

avondperiode 
(19.00 - 23.00 uur) 

nachtperiode 
(23.00 – 07.00 uur) 

Uur intensiteit 6,2 3,8 1,3 
Lichte motorvoertuigen 89,0 89,0 89,0 
Middelzware motorvoertuigen 6,5 6,5 6,5 
Zware motorvoertuigen 4,5 4,5 4,5 

  

3.2. Verkeersgegevens 
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Het programma dat is gebruikt voor het opbouwen van het akoestisch rekenmodel en het 
uitvoeren van de berekeningen is Geomilieu V5.00 van DGMR Raadgevende Ingenieurs BV. 
Dit programma voldoet aan de eisen die gesteld worden aan software voor het gedetailleerd 
bepalen van geluidbelastingen. Het is daarmee gekwalificeerd als Standaard Rekenmethode II 
(SRM II), conform het Rmg2012; de regeling van 12 juni 2012, houdende regels voor het 
berekenen en meten van geluidbelasting ingevolge de Wgh. 
 

 
Bij de modellering zijn de intensiteiten van de rijlijnen, het wegtype en de snelheid ter plaatse 
ingevoerd. In bijlage 2 zijn alle gegevens (objecten, wegen, waarneempunten e.d.) in 
numerieke vorm opgenomen. 
 

 
De volgende situatie is doorgerekend: 
 
1.  De geluidbelasting vanwege de Koestraat, Akkerweg en Looienhoek. 
 

 
In het rekenmodel zijn diverse bodemgebieden ingevoerd. De wegdekverharding van de 
Koestraat, Akkerweg en de Looienhoek zijn als volledig hard ingevoerd. Voor het perceel aan 
de Koestraat ong. is uitgegaan van een bodemfactor van 0,5. Voor het overige is uitgegaan 
van een bodemfactor van 1 (zachte bodem). Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen 
hellingcorrectie te worden toegepast. Er zijn tevens geen akoestisch relevante kruispunten of 
rotondes in de directe omgeving van het bouwplan aanwezig. 
 

 
De rekenpunten zijn gemodellerd ter plaatse van de voorgevelrooilijn op 15 meter van de as 
van de Koestraat op een hoogte van 1,5 - 4,5 en 7,5 meter boven lokaal maaiveld. Zie figuur 3 
(bijlage) voor een grafische weergave van de rekenpunten. Daarnaast zal de 48 dB contour als 
gevolg van de maatgevende weg inzichtelijk gemaakt worden ter plaatse van het beoogde 
bestemmingsvlak “wonen”. 
 
 
 
 
 
 

3.3. Rekenmodel ten behoeve van de overdrachtsberekening 

3.3.1. Gehanteerd rekenmodel 

3.3.2. Modelgegevens 

3.3.3. Situatie 

3.3.4. Bodemfactor/overdracht 

3.3.5. Rekenpunten 
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In onderstaande tabellen staan de rekenresultaten weergegeven van de berekeningen. Bij de 

rekenresultaten is reeds gecorrigeerd voor artikel 110g van de Wet geluidhinder (5 dB) voor 

alle maatgevende wegen. Zie bijlage 3 voor de rekenresultaten. In bijlage 3 zijn de 

rekenresultaten weergegeven zowel inclusief als exclusief de aftrek artikel 110g van de Wet 

geluidhinder. 

 
Tabel 4.1 Geluidbelasting vanwege de Koestraat in dB Lden 

Punt Omschrijving Beoordelingsniveau 

  1,5 meter 4,5 meter 7,5 meter 

1 Voorgevelrooilijn  

15 m afstand as v/d Koestraat 

46 46 46 

2 Voorgevelrooilijn  

15 m afstand as v/d Koestraat 

45 46 46 

3 Voorgevelrooilijn  

15 m afstand as v/d Koestraat 

45 45 45 

 
Tabel 4.2 Geluidbelasting vanwege de Akkerweg in dB Lden 

Punt Omschrijving Beoordelingsniveau 

  1,5 meter 4,5 meter 7,5 meter 

1 Voorgevelrooilijn  

15 m afstand as v/d Koestraat 

22 23 24 

2 Voorgevelrooilijn  

15 m afstand as v/d Koestraat 

22 23 24 

3 Voorgevelrooilijn  

15 m afstand as v/d Koestraat 

23 24 24 

 
Tabel 4.3 Geluidbelasting vanwege de Looienhoek in dB Lden 

Punt Omschrijving Beoordelingsniveau 

  1,5 meter 4,5 meter 7,5 meter 

1 Voorgevelrooilijn  

15 m afstand as v/d Koestraat 

37 39 40 

2 Voorgevelrooilijn  

15 m afstand as v/d Koestraat 

36 37 38 

3 Voorgevelrooilijn  

15 m afstand as v/d Koestraat 

35 36 37 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Koestraat 

ter plaatse van rekenpunt 1 t/m 3 (voorgevelrooilijn) op een afstand van 15 meter van de as 

van de Koestraat ten hoogste 46 dB (inclusief aftrek van 5 dB op grond van artikel 110g Wgh) 

bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh wordt derhalve nergens 

overschreden.  

 

Verdere cumulatie is dan ook niet aan de orde.  

4. Rekenresultaten 
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In figuur 4.1 is de geluidbelasting vanwege de maatgevende weg (Koestraat) middels 

geluidcontouren inzichtelijk gemaakt op de maatgevende hoogte van 4,5 meter, inclusief de 

aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder (zie tevens figuur 4 bijlagen).  

 

 
Figuur 4.1 
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De toetsingswaarde als gevolg van wegverkeerslawaai op de Koestraat bedraagt maximaal 46 

dB Lden ter plaatse van rekenpunt 1 t/m 3 (voorgevelrooilijn) op 15 meter van de as van de 

Koestraat. Op basis hiervan wordt op alle rekenpunten (voorgevelrooilijn) voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden.  

 

De toetsingswaarde als gevolg van wegverkeerslawaai op de Akkerweg bedraagt maximaal 24 

dB Lden ter plaatse van rekenpunt 1 t/m 3 (voorgevelrooilijn) op 15 meter van de as van de 

Koestraat. Op basis hiervan wordt op alle rekenpunten (voorgevelrooilijn) voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden.  

 

De toetsingswaarde als gevolg van wegverkeerslawaai op de Looienhoek bedraagt maximaal 

40 dB Lden ter plaatse van rekenpunt 1 t/m 3 (voorgevelrooilijn) op 15 meter van de as van 

de Koestraat. Op basis hiervan wordt op alle rekenpunten (voorgevelrooilijn) voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden.  

 

 

In opdracht van Van Dun Advies BV is door Gbs Milieuadvies een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Koestraat, 

Akkerweg en Looienhoek ter plaatse van het plangebied aan de Koestraat ong. te Riel.  

 

Beoogd wordt ter plaatse van het plangebied aan Koestraat ong. te Riel één ruimte voor 

ruimte woning te ontwikkelen.  

 

Het akoestisch onderzoek heeft tot doel de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai te 

bepalen en deze te toetsen aan de normen uit de Wet geluidhinder. 

 

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt ter plaatse van rekenpunt 1 t/m 3 

(voorgevelrooilijn) op een afstand van 15 meter van de as van de vanwege de Koestraat 

nergens overschreden. Het vaststellen van hogere waarden is dan ook niet noodzakelijk en 

kan een goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd. 

 

5. Conclusie 

5.1. Toets aan de Wet geluidhinder 

5.2. Slotconclusie 



 

 

 

 

 

Figuren 











 

 

 

 

 

Bijlage 1 



Onderwerp: RE: Verkeerscijfers te Riel
Van: Erwin Happel <Erwin.Happel@Goirle.nl>
Datum: 10-2-2020 10:45
Aan: "'J. Gildbrandsen@gbsmilieuadvies'" <info@gbsmilieuadvies.nl>

Beste heer Gildbrandsen,

Voor de gevraagde straten geldt een 60 km/uur regime en de straten zijn verhard met klinkers.
Gegevens over etmaalintensiteiten heb ik niet. Normaal gesproken baseer ik me dan op tellingen of en verkeersmodel.
Tellingen zijn er niet, wel een verkeersmodel maar de betreffende straten zijn niet in dit model opgenomen.
Wel kan ik zeggen dat de intensiteit van de Looijenhoek rond de 500 mvt/etmaal ligt (obv verkeersmodel)
En dat de intensiteit van de gevraagde straten in ieder geval lager is.

Met vriendelijke groet,

Erwin Happel
Adviseur verkeer

T (06) 23 90 75 02

Gemeente Goirle | Postbus 17, 5050 AA Goirle | www.goirle.nl

Van: J. Gildbrandsen@gbsmilieuadvies <info@gbsmilieuadvies.nl>
Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 10:47
Aan: Erwin Happel <Erwin.Happel@Goirle.nl>
Onderwerp: Verkeerscijfers te Riel

Geachte heer Happel,

In het kader van een herziening van een bestemmingsplan ben ik momenteel bezig met een
akoes sch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning.  Het
betre  de loca e aan de Koestraat ong. te Riel (zie figuur bijlage voor uitsnede).

Hiervoor zou ik graag de volgende gegevens willen opvragen van de volgende relevante wegen:

- Koestraat;

- Akkerweg;

- Looienhoek.

Van deze wegen ben ik tevens op zoek naar de volgende gegevens:

RE: Verkeerscijfers te Riel  

1 van 2 11-2-2020 13:29
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- maximum snelheid;

- wegdektype;

- verdeling lichte, middelzware en zware motorvoertuigen verdeeld over de dag-, avond- en
nachtperiode;

- etmaalintensiteiten;

Ik kan me voorstellen dat er misschien geen cijfers zijn. Bij het ontbreken van deze cijfers zullen we
dan een aanname moeten doen. Graag uw sugges e indien van toepassing.

Hee  de gemeente naar u weten een hogere waarden beleid? Zo ja waar kan ik deze vinden?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u te allen jde contact opnemen. Alvast Bedankt.
-- 
Met vriendelijke groet,
ing. J. Gildbrandsen (Jerry)
Adviseur

Adriaan van Bergenstraat 95, 4811 SN Breda 
T(076) 888 13 56 - M (06) 160 457 48 
www.gbsmilieuadvies.nl

RE: Verkeerscijfers te Riel  
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Onderwerp: FW: Verkeerscijfers te Riel
Van: Erwin Happel <Erwin.Happel@Goirle.nl>
Datum: 11-2-2020 12:51
Aan: "'J. Gildbrandsen@gbsmilieuadvies'" <info@gbsmilieuadvies.nl>

Beste heer Gildbrandsen,

Even een aanvulling op mijn eerdere mail en nav je mail van vanochtend mbt het akoes sch onderzoek
wegverkeerslawaai (fase 1) van aug 2010.
Ik denk dat we van de volgende gegevens moeten uitgaan.
Koestraat (60 km/uur regime, klinkers, 150 mvt/etmaal (ingeschat *)

Akkerweg( 60 km/uur regime, klinkers, 150 mvt/etmaal (ingeschat *)

Looijenhoek (60 km/uur regime, klinkers, 500 mvt/etmaal obv verkeersmodel 2020)

(*) was ca 10 jaar terug 100 mvt/etmaal, gezien enkele ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving en autonome van
de groei van het verkeer over de periode
Is nu ingeschat op 150 mvt/etmaal

Voor de verdeling van de dag/avond/nachtuur percentages zou ik uitgaan van dezelfde verdeling
zoals in de rapportage v Akkerweg is gedaan, nl 6,2% (dag) 3,8% (avond) en 1,3% (nacht)
en verdeling voertuigen 89% (licht mvt),, 6,5% (middel-zwaar), 4,5% (zwaar)

Met vriendelijke groet,

Erwin Happel
Adviseur verkeer

T (06) 23 90 75 02

Gemeente Goirle | Postbus 17, 5050 AA Goirle | www.goirle.nl

Van: Erwin Happel
Verzonden: maandag 10 februari 2020 10:45
Aan: 'J. Gildbrandsen@gbsmilieuadvies' <info@gbsmilieuadvies.nl>
Onderwerp: RE: Verkeerscijfers te Riel

Beste heer Gildbrandsen,

Voor de gevraagde straten geldt een 60 km/uur regime en de straten zijn verhard met klinkers.
Gegevens over etmaalintensiteiten heb ik niet. Normaal gesproken baseer ik me dan op tellingen of en verkeersmodel.
Tellingen zijn er niet, wel een verkeersmodel maar de betreffende straten zijn niet in dit model opgenomen.

FW: Verkeerscijfers te Riel  

1 van 3 11-2-2020 13:29
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Raow0032Modelgegevens
Bijlage 2Gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Omtrek Vorm X-1 Y-1 Zwevend

G-01 Koestraat 1     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            53,48 Polygoon     128958,36     391917,96 False
G-02 Koestraat 1a     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            89,37 Polygoon     128922,58     391882,67 False
G-03 Koestraat 1b     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            39,27 Polygoon     128918,70     391855,95 False
G-04 Koestraat 2     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            50,16 Polygoon     128916,71     391783,74 False
G-05 Koestraat 2a     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            52,11 Polygoon     128898,91     391774,45 False

G-06 Gebouw derden     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            62,80 Polygoon     128922,29     391755,26 False
G-07 Gebouw derden     4,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            35,72 Polygoon     128982,71     391921,46 False
G-08 Gebouw derden     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            36,44 Polygoon     128945,68     391878,87 False
G-09 Gebouw derden     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            56,15 Polygoon     128987,72     391884,99 False
G-10 Looienhoek 6     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            68,56 Polygoon     128886,40     392072,37 False

G-11 Looienhoek 7     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            71,89 Polygoon     128923,35     392064,92 False
G-12 Looienhoek 3     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            53,69 Polygoon     128742,98     392094,26 False
G-13 Gebouw derden     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            90,50 Polygoon     128708,35     392105,67 False
G-14 Gebouw derden     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            32,29 Polygoon     128706,52     392068,53 False
G-15 Gebouw derden     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB           121,25 Polygoon     128768,36     392011,34 False

G-16 Gebouw derden     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            26,05 Polygoon     128745,52     392014,49 False
G-17 Gebouw derden     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            41,92 Polygoon     128727,10     392033,42 False
G-18 Akkerweg 4     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            55,62 Polygoon     128739,31     392023,28 False
G-19 Akkerweg 1     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            90,90 Polygoon     128768,84     391986,17 False
G-20 Akkerweg 3     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            58,12 Polygoon     128785,37     391953,69 False

G-21 Akkerweg 2     8,00      0,00 Eigen waarde 0 dB           115,89 Polygoon     128711,76     391928,19 False
G-22 Gebouw derden     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            47,03 Polygoon     128701,02     391902,95 False
G-23 Gebouw derden     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            44,75 Polygoon     128716,79     391904,35 False
G-24 Gebouw derden     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB            37,35 Polygoon     128699,83     391906,14 False

11-2-2020 13:45:26Geomilieu V5.00



Raow0032Modelgegevens
Bijlage 2Bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

B-01 Akkerweg     128761,03     391773,34 0,00
B-02 Koestraat     128858,64     391739,27 0,00
B-03 Looienhoek     128652,28     392058,31 0,00
B-04 Erfverharding     128930,12     391969,42 0,50

11-2-2020 13:45:55Geomilieu V5.00



Raow0032Modelgegevens
Bijlage 2Wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Groep Vorm Lengte Hdef. Type Hbron Helling Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)

W-01 Koestraat Polylijn           320,46 Eigen waarde Verdeling   0,75   0 W9a  60  60  60  60  60  60  60  60  60    150,00   6,20   3,80   1,30
W-02 Akkerweg Polylijn           273,89 Eigen waarde Verdeling   0,75   0 W9a  60  60  60  60  60  60  60  60  60    150,00   6,20   3,80   1,30
W-03 Looienhoek Polylijn           407,96 Eigen waarde Verdeling   0,75   0 W9a  60  60  60  60  60  60  60  60  60    580,00   6,20   3,80   1,30

11-2-2020 13:46:28Geomilieu V5.00



Raow0032Modelgegevens
Bijlage 2Wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

W-01  89,00  89,00  89,00   6,50   6,50   6,50   4,50   4,50   4,50   97,56   95,43   90,77
W-02  89,00  89,00  89,00   6,50   6,50   6,50   4,50   4,50   4,50   97,56   95,43   90,77
W-03  89,00  89,00  89,00   6,50   6,50   6,50   4,50   4,50   4,50  103,43  101,30   96,64
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Raow0032Modelgegevens
Bijlage 2Waarneempunten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Vorm Hdef. Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel Y X

01 Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat Punt Eigen waarde      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     391965,36     128937,90
02 Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat Punt Eigen waarde      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     391946,72     128940,02
03 Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat Punt Eigen waarde      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     391931,12     128940,24

11-2-2020 13:46:44Geomilieu V5.00
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Raow0032Rekenresultaten incl. aftrek art. 110g Wgh
Bijlage 3Koestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koestraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 43,6 41,5 36,9 45,5
01_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 44,1 42,0 37,3 45,9
01_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 43,9 41,7 37,1 45,7
02_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 43,5 41,4 36,7 45,3
02_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 44,0 41,9 37,2 45,8

02_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 43,8 41,7 37,0 45,6
03_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 42,8 40,7 36,0 44,7
03_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 43,4 41,3 36,6 45,2
03_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 43,2 41,1 36,4 45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-2-2020 13:49:25Geomilieu V5.00



Raow0032Rekenresultaten excl. aftrek art. 110g Wgh
Bijlage 3Koestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koestraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 48,6 46,5 41,9 50,5
01_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 49,1 47,0 42,3 50,9
01_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 48,9 46,7 42,1 50,7
02_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 48,5 46,4 41,7 50,3
02_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 49,0 46,9 42,2 50,8

02_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 48,8 46,7 42,0 50,6
03_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 47,8 45,7 41,0 49,7
03_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 48,4 46,3 41,6 50,2
03_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 48,2 46,1 41,4 50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Raow0032Rekenresultaten incl. aftrek art. 110g Wgh
Bijlage 3Akkerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Akkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 20,5 18,4 13,7 22,3
01_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 21,5 19,4 14,7 23,3
01_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 22,2 20,1 15,4 24,0
02_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 20,3 18,2 13,6 22,2
02_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 21,5 19,3 14,7 23,3

02_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 22,2 20,1 15,4 24,0
03_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 20,7 18,6 13,9 22,6
03_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 21,8 19,7 15,0 23,6
03_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 22,6 20,5 15,9 24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Raow0032Rekenresultaten excl. aftrek art. 110g Wgh
Bijlage 3Akkerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Akkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 25,5 23,4 18,7 27,3
01_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 26,5 24,4 19,7 28,3
01_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 27,2 25,1 20,4 29,0
02_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 25,3 23,2 18,6 27,2
02_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 26,5 24,3 19,7 28,3

02_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 27,2 25,1 20,4 29,0
03_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 25,7 23,6 18,9 27,6
03_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 26,8 24,7 20,0 28,6
03_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 27,6 25,5 20,9 29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-2-2020 13:50:57Geomilieu V5.00



Raow0032Rekenresultaten incl. aftrek art. 110g Wgh
Bijlage 3Looienhoek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looienhoek
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 35,4 33,3 28,6 37,2
01_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 36,9 34,7 30,1 38,7
01_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 38,0 35,8 31,2 39,8
02_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 34,1 32,0 27,3 35,9
02_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 35,4 33,2 28,6 37,2

02_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 36,3 34,2 29,5 38,1
03_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 33,3 31,2 26,5 35,1
03_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 34,4 32,2 27,6 36,2
03_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 35,2 33,0 28,4 37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-2-2020 13:50:16Geomilieu V5.00



Raow0032Rekenresultaten excl. aftrek art. 110g Wgh
Bijlage 3Looienhoek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looienhoek
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 40,4 38,3 33,6 42,2
01_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 41,9 39,7 35,1 43,7
01_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 43,0 40,8 36,2 44,8
02_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 39,1 37,0 32,3 40,9
02_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 40,4 38,2 33,6 42,2

02_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 41,3 39,2 34,5 43,1
03_A Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 1,50 38,3 36,2 31,5 40,1
03_B Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 4,50 39,4 37,2 32,6 41,2
03_C Voorgevelrooilijn 15 m v/d Koestraat 7,50 40,2 38,0 33,4 42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-2-2020 13:51:08Geomilieu V5.00
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1 Inleiding 

1.1 Opdrachtvorming 

In opdracht van Verschel en Van Dun B.V. heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Koestraat te Riel, gemeente Goirle. De regionale 
ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1. 
 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek is de voorgenomen ontwikkeling ter 
plaatse van de onderzoekslocatie. Als gevolg hiervan dient de milieuhygiënische kwaliteit van de 
grond en het grondwater vastgelegd te worden. Daarnaast dient door middel van onderhavig 
onderzoek beoordeeld te worden of aanvullende procedures noodzakelijk zijn in het kader van de Wet 
bodembescherming (Wbb). 
 
Opgemerkt wordt dat bij een bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering 
die erop is gericht om te kunnen beoordelen of (mogelijke) bodemverontreinigingen aanwezig zijn, 
evenals het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. De mogelijkheid blijft daarom 
bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet door het 
onderzoek worden aangetoond. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse norm NEN5740. Het veldwerk is onder 
certificaat uitgevoerd op grond van beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000.  
 
Het hierbij behorende procescertificaat en keurmerk van Lankelma Geotechniek Zuid B.V. is van 
toepassing op het gehele proces van het veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, vanaf 
acceptatie tot aan de overdracht van de veldgegevens en monsters. 
 
Lankelma Geotechniek Zuid B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie 
anders dan als onafhankelijk onderzoeksbureau. Verder is zij gecertificeerd in het kader van ISO-9001 
en de BRL-SIKB 2000 “veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” en de daarbij behorende 
protocollen. Hierbij gelden de ten tijde van het uitvoeren van het veldwerk, vigerende versies van deze 
documenten. 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek wordt onderstaand puntsgewijs benoemd: 

 historisch onderzoek naar bodembedreigende activiteiten/situaties binnen de locatie middels 
welke een inschatting wordt gemaakt of en waar op de locatie bodemverontreiniging te 
verwachten is; 

 bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie; 

 op basis van de resultaten vaststellen of in het kader van de Wbb sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. 

1.3 Gevolgde richtlijnen en opbouw rapportage 

De werkzaamheden zijn door Lankelma Geotechniek Zuid B.V. onder certificaat uitgevoerd, te weten 
conform BRL-SIKB 2000 en de daaraan gekoppelde protocollen: 

 2001: “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen”; 

 2002: “Het nemen van grondwatermonsters”.  
 
In de BRL-SIKB 2000 wordt verwezen naar de Nederlandse normen voor bodemonderzoek die 
eveneens bepalend zijn voor de uitvoering van het bodemonderzoek. De belangrijkste en meest 
bepalende normeringen zijn de NEN5725:2017 “Bodem-landbodem-strategie voor het uitvoeren van 
vooronderzoek” en de NEN5740/A1: 2016 “Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek”. 
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Voorliggend rapport presenteert de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2), de 
onderzoekshypothese en –strategie (hoofdstuk 3) en de resultaten van het veldwerk (hoofdstuk 4) en 
analytisch onderzoek en de aan het onderzoek te verbinden interpretatie van de onderzoeksresultaten 
(hoofdstuk 5) en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 
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2 Vooronderzoek 

Conform het onderzoeksprotocol NEN5725 is ten behoeve van de bepaling van de 
onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit 
vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 t/m 2.3 opgenomen 
informatie is afkomstig van/uit: 

 terreininspectie; 

 het archief van Lankelma Geotechniek Zuid B.V.; 

 omgevingsrapportage van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord-Brabant; 

 informatie opdrachtgever;  

 TNO (Regis); 

 website www.topotijdreis.nl; 

 website www.bodemloket.nl. 
 
Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek 
worden beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek 
ter beschikking staande gegevens alsmede de bij de terreininspectie geconstateerde situatie.  
 
Aanleiding en aspecten van het vooronderzoek 
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig vooronderzoek sluit aan bij A ‘opstellen hypothese 
over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek’, uit de 
NEN5725. 

2.1 Locatiegegevens 

Algemeen 
De onderzochte locatie is gelegen aan de Koestraat, ong. te Riel, gemeente Goirle. Kadastraal is de 
locatie bekend onder kadastrale gemeente Goirle, sectie K, nr. 337, ged. De coördinaten volgens het 
R.D. stelsel zijn x = 128,9 en y = 391,9. 
 
Het oppervlak van de onderzoekslocatie bedraagt circa 2.500 m². Ten tijde van de uitvoering van het 
onderzoek was onderhavige onderzoekslocatie in gebruik als landbouwgrond. Ten oosten van de 
onderzoekslocatie ligt het militair oefenterrein de Rechte Heide. In bijlage 2 is voornoemde situatie van 
de onderzoekslocatie weergegeven. Onderhavige locatie is zuidelijk gelegen ten opzichte van het 
centrum van Riel. 
 
Terreininspectie 
Door een gecertificeerd medewerker van Lankelma Geotechniek Zuid B.V. is een terreininspectie 
uitgevoerd voorafgaande aan de veldwerkzaamheden. De locatie is daadwerkelijk in gebruik zoals in 
voorgaande alinea omschreven. Er zijn tijdens de terreininspectie geen bijzonderheden (zoals 
verdachte plekken, artefacten of bodembeschermende voorzieningen, puin en/of asbest op het 
maaiveld, asbest beschoeiingen, verzakkingen, verhogingen, verkleuringen, brandplaatsen) 
geconstateerd, welke een aanwijzing zouden kunnen zijn voor een mogelijke bodemverontreiniging. 

2.2 Historische informatie 

Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat de onderzoekslocatie tot op heden in gebruik is geweest als 
agrarische bestemming. Deze bestemming is tot op heden niet veranderd.  
 
De locatie is in het buitengebied van Riel gesitueerd. De locatie grenst aan de westzijde aan de 
beklinkerde weg ‘Koestraat’. De noordzijde grenst aan de beklinkerde weg ‘Looienhoek’. De overige 
zijden grenzen aan akkers en weilanden.  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is voor zover bekend geen sprake van een (voormalige) 
stortlocatie. 
 
  

http://www.topotijdreis.nl/
http://www.bodemloket.nl/
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Explosieven 
De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) geeft voor Nederland een landelijk overzicht op een kleine 
schaal van de (verwachte) ligging van resten van ondergronds en bovengronds militair erfgoed. De 
onderzoekslocatie is gesitueerd in de zone ‘Overige gebieden’. Binnen deze zone kunnen resten 
worden verwacht van kleinere objecten en structuren zoals crashlocaties, veldgraven en 
onderduikholen. 

2.3 Gebiedsgericht beleid en/of kwaliteit grond en grondwater 

Het onderhavige onderzoeksgebied is gelegen binnen een gebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart 
/ bodembeheerplan is opgesteld. Volgens de kaart valt het onderzoeksgebied binnen een schoon 
deelgebied. Op basis van de kaart/beleidsplan kan worden aangenomen dat de bodem ter plaatse niet 
verontreinigd is. De milieuhygiënische kwaliteit wordt als zijnde de achtergrondwaarde beschouwd.  

2.4 Bevindingen bodemonderzoeken en/of archief onderzoek 

Via de omgevingsrapportage zijn gegevens bekend van bodemonderzoeken en/of potentieel 
bodembedreigende activiteiten ter plaatse van en/of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 
In onderstaande tekst zijn de bevindingen hiervan in het kort omschreven. 
 
Verkennend onderzoek NVN 5740 Koestraat 1a, Milec, d.d. 16 februari 1998.  
Op grond van de huidige inzichten van de bodemkwaliteit zijn er geen bezwaren tegen de 
voorgenomen bouwactiviteiten en het toekomstig gebruik (wonen met tuin) op de onderzoekslocatie. 

2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

De op basis van de geraadpleegde bronnen verwachte ondiepe geologie op de locatie is 
weergegeven in tabel 2.1. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het de geologische bodemopbouw 
betreft die door TNO is geïnterpoleerd op basis van onderzoek in de omgeving. De werkelijke 
laagopbouw en –samenstelling kunnen hiervan afwijken. 
 
tabel 2.1 Geohydrologische bodemopbouw* 

Diepte 
[m-mv]  

Formatienaam Lithologie 

0 – 1,0 Formatie van Boxtel Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, weinig zandige klei en grof 
zand en een spoor klei, veen en grind 

1,0 – 7,1 Formatie van Sterksel Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof en midden zand, weinig zandige klei, fijn 
zand en grind en een spoor klei 

7,1 – 7,5  Formatie van Stramproy Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei, klei en midden zand, weinig veen, 
fijn en grof zand en een spoor bruinkool 

* Bron: Landelijk DGM model V1.3 – 2009, NITG-TNO, de werkelijke diepte en formatienaam kan afwijken (met name nabij geologische 
breukzones)  

 
De grondwaterstand van het freatisch pakket bedraagt circa 2,3 m-mv. Het grondwater in het ondiepe 
(freatische) grondwater stroomt regionaal gezien in overwegend noordelijke richting. De locatie ligt niet 
in het intrekgebied van een grondwaterwinning c.q. een grondwaterbeschermingsgebied. 

2.6 Resumé 

Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek, is de locatie als zijnde ‘onverdacht’ gekwalificeerd 
ten aanzien van grondverontreiniging.  
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3 Hypothese en Onderzoeksstrategie 

 

3.1 Hypothese 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie ten aanzien van de grond en het 
grondwater als ‘onverdacht’ gekwalificeerd.  

3.2 Onderzoeksstrategie 

Voor de onderzoekslocatie is bij het vaststellen van de onderzoeksstrategie de boor-, bemonsterings- 
en analysestrategie gehanteerd, zoals beschreven in de NEN5740/A1 ‘Onderzoeksstrategie voor een 
onverdachte niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL, tabel 3.1). 
 
In het kader van onderhavig bodemonderzoek is géén onderzoek naar asbest in de bodem verricht. 
Tijdens de veldwerkzaamheden zal het maaiveld en de uitkomende grond wel indicatief visueel 
beoordeeld worden op het voorkomen van asbestverdacht materialen en/of bijmengingen. 
 

In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de uit te voeren veldwerkzaamheden en 
laboratoriumwerkzaamheden. 
 
tabel 3.1 Uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden bodemonderzoek 

Oppervlak (m2) Veldwerk Analyses 

0,5 m-mv 2 m-mv1 peilbuis2 bovengrond ondergrond grondwater 

2.500 9 2 1 2 x NEN57403 1 x NEN57403 1 x NEN57404 

 

1 Handboring tot minimaal 0,5 m- freatische grondwaterstand of 1 m-mv, maximaal tot 2,5 meter.  
Indien visueel schoon dan boren tot opgegeven einddiepte, anders boren tot 0,5 meter minus verdachte bodemlaag. 

2 Indien een grondwaterspiegel wordt aangetroffen dieper dan 5 m-mv behoeft geen peilbuis te worden geplaatst. 

3 

Standaard NEN5740 pakket voor grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), 
organische parameters (PAK (som 10), minerale olie, PCB (som 7)), lutum en organische stof. Als gevolg van waarnemingen in het veld 
kan het noodzakelijk zijn een extra mengmonster samen te stellen om een voldoende representatief beeld van de locatie te krijgen. 
Aanvullende werkzaamheden worden alleen na toestemming van de opdrachtgever uitgevoerd. 

4 

Standaard NEN 5740 pakket voor grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), 
benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen, minerale olie, vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-
dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, Som1,2-dichlooretheen, 1,1-dichlooretheaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, 
tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, 
Somdichloorpropaan, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen, bromoform. 
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4 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder procescertificaat van de BRL-SIKB 2000, conform de 
protocollen 2001 en 2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Evenals de 
daaraan gekoppelde Nederlandse Eenheidsnormen (NEN). 

4.1 Grond 

Het plaatsen van de boringen en de peilbuis is door de KWALIBO erkende veldwerkers de heer J. 
Gahrmann en de heer D. Vervoort, uitgevoerd op respectievelijk 13 en 20 februari 2020. De 
veldwerkers verklaren hierbij de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben 
uitgevoerd, conform de eisen van de BRL-SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. In tabel 4.1 
zijn ten behoeve van het onderzoek de uitgevoerde werkzaamheden opgenomen. 
 
tabel 4.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

Boring Diepte [m-mv] Filterdiepte [m-mv] 

B04 t/m B12 0,5 - 

B02, B03 2,0 - 

B01 3,5 2,5 – 3,5 

 
De bodem op de locatie bestaat tot de verkende diepte van 3,5 m-mv overwegend uit matig fijn, matig 
siltig zand. Met name de bovengrond is humushoudend. De situering van de onderzoekslocatie en de 
geplaatste boringen en peilbuis is opgenomen in bijlage 2. Voor de complete boorbeschrijvingen wordt 
verwezen naar bijlage 3. 
 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen 
welke tot een aanpassing van de boorstrategie heeft geleid. In de uitkomende grond zijn geen 
waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de 
bodem. 
 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN5707) verricht naar het 
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een indicatieve inspectie van het 
terrein plaatsgevonden. In de vrijkomende grond en op het maaiveld zijn geen asbestverdachte 
materialen en/of bijmengingen aangetroffen.  

4.2 Grondwater 

De peilbuis is, na inachtneming van de geldende rustperiode van minimaal een week door de erkende 
veldwerker, de heer D. Vervoort, bemonsterd op d.d. 20 februari 2020. De veldwerker verklaart hierbij 
de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd, conform de eisen van 
protocol 2002. In tabel 4.2 zijn de gegevens hiervan weergegeven: 
 
tabel 4.2 Peilbuisgegevens 

Peilbuisnummer B01 

Datum bemonstering 20 februari 2020 

Diepte grondwaterspiegel [m-mv] 2,0 

Filterstelling [m-mv] 2,5 – 3,5  

Toestroming goed 

Beluchting niet belucht 

Zuurgraad [pH] 6,8 

Elektrische geleidbaarheid [Ec,  S/cm] 346 

Troebelheid (NTU) 498* 

Waargenomen afwijkingen geen 

Drijflaag geen 

*De troebelheid van het grondwater uit de peilbuis kan hoog worden genoemd. De in de NEN5744 gehanteerde waarde voor troebelheid van 10 
NTU kan indicatief worden genoemd. Deze is gebaseerd op standaard factoren die zich in de natuur voordoen. Hogere troebelheden duiden op 
het feit dat onnatuurlijk hoge krachten op de bodemdeeltjes rond (de omstorting van) het peilfilter zijn of worden uitgeoefend. Aangezien de 
peilbuis recentelijk is geplaatst en het feit dat de bodemopbouw uit zeer fijn zand bestaat (lees: zeer fijne fracties) is het gemeten verhoogde NTU 
gehalte niet vreemd te noemen. In onderhavig geval gaan wij er vanuit dat de troebelheid wordt veroorzaakt door de in suspensie zijnde vaste 
(grond)deeltjes. 
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4.3 Afwijkingen BRL-SIKB 2000 protocollen 2001 en 2002 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden in het 
kader van de BRL-SIKB 2000 protocollen 2001 en 2002.  
 
Opgemerkt wordt dat de troebelheid niet op de onderzoekslocatie is gemeten maar ten kantore van 
Lankelma Geotechniek Zuid B.V. te Oirschot. Het grondwatermonster wordt pas dan genomen, 
wanneer conform de NEN5744 en het protocol 2002 is voldaan aan de overige gestelde eisen. Het 
meten van de troebelheid vindt als laatste handeling plaats, voorafgaande aan de daadwerkelijke 
monstername van het grondwater. Deze laatste stap wordt door Lankelma Geotechniek Zuid B.V. dus 
omgedraaid. Hetgeen verder niet van invloed kan zijn op de daadwerkelijk gemeten waarde. Derhalve 
wordt dit niet als een kritieke afwijking beschouwd. 
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5 Analyses en resultaten laboratoriumonderzoek 

 

5.1 Samenstelling en analyseparameters 

De grond(meng)monsters en het grondwatermonster zijn in het laboratorium van SYNLAB Analytics & 
Services B.V. in Rotterdam (door de RvA erkend) chemisch geanalyseerd. De analyses zijn 
uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000.  
 
Het aantal samengestelde en/of analytisch onderzochte grond(meng)monsters en/of 
grondwatermonsters is in overeenstemming met de onderzoeksstrategie zoals opgenomen in 
hoofdstuk 3. 
 
In tabel 5.1 is inzichtelijk gemaakt hoe de betreffende grond(meng)monsters zijn samengesteld (o.a. 
zintuiglijke waarnemingen en diepte geanalyseerde bodemlaag). Tevens zijn in tabel 5.2 de resultaten 
van het grondwateronderzoek weergegeven. De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 4. De 
resultaten zijn getoetst aan de achtergrondwaarden en interventiewaarden en zijn weergegeven in 
bijlage 5. 

5.2 Toetsingscriteria 

Teneinde de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische 
analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn 
vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (de zogenaamde generieke 
referentiewaarden). 

5.2.1 Generiek referentiekader Wet bodembescherming (Wbb) 

De gehalten en concentraties van de milieuschadelijke stoffen in respectievelijk de grond- dan wel 
grondwatermonsters worden gerelateerd aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering (Per 
1 juli 2013), die een onderdeel vormt van de Wet bodembescherming (Wbb).  
 
Bij de referentiewaarden wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde generieke ofwel landelijke 
achtergrondwaarden (in geval van grond), streefwaarden (in geval van grondwater) en de 
interventiewaarden (zowel grond als grondwater): 
 

achtergrondwaarde (grond) of S-waarde 
(grondwater) 

=  waarde voor een schone, multifunctionele bodem 

½ (AW of SW+I) waarde of bodemindex =
  

Waarde waarbij men een aanvullend/nader onderzoek in overweging dient 
te nemen ((achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde) / 2)  

interventiewaarde of I-waarde =  interventiewaarde voor sanering(sonderzoek) 

 

De referentiewaarden voor grond zijn mede afhankelijk gesteld van het gehalte lutum (fractie <2m) 
en organische stof. Dit betekent dat bij elk (verkennend) bodemonderzoek de gemeten waarden 
moeten worden omgerekend als zijnde “standaard bodem” (10% organische stof en 25% lutum). De 
omgerekende waarden worden vervolgens getoetst aan de vigerende referentiewaarden. Ten aanzien 
van de resultaten van de toetsing wordt in voorliggend rapport de volgende terminologie gehanteerd: 

 licht verhoogd gehalte: gehalte tussen de achtergrondwaarde (grond) c.q. streefwaarde  
(grondwater) en de ½ (AW+I) waarde;  

 matig verhoogd gehalte: gehalte tussen de ½ (AW of SW+I) waarde of bodemindex en gelijk 
interventiewaarde; 

 sterk verhoogd gehalte: gehalte groter dan de interventiewaarde. 

5.2.2 Generiek referentiekader kader Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

Bij het op basis van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) toepassen van een partij grond, volgens het 
generieke toetsingskader, spelen de kwaliteit en de functie van de ontvangende bodem een 
belangrijke rol. In verband met hergebruiksmogelijkheden van de grond voor een toepassing als zijnde 
landbodem, zijn de in de grond(meng)monsters gemeten gehalten indicatief getoetst aan de waarden 
afkomstig uit de Regeling bodemkwaliteit (Bijlage B, tabellen 1 en 2). Dit is geschied met behulp van 
het toetsingsinstrument BoToVa (Bodemtoets- en validatieservice). 
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Ten aanzien van de resultaten van de toetsing wordt in voorliggend rapport de volgende terminologie 
gehanteerd: 

 achtergrondwaarden: grond die vrij toepasbaar is bij elke bodemfunctie en elke bodemkwaliteit;  

 wonen: grond kan worden toepast bij de bodemfuncties en bodemkwaliteiten ‘wonen’ en 
‘industrie’; 

 industrie: grond kan worden toegepast bij bodemfunctie en bodemkwaliteit ‘industrie’; 

 niet toepasbaar: grond kan niet elders worden toegepast en dient te worden afgevoerd naar een 
erkend verwerker. 

5.3 Toetsingen 

5.3.1 Grond 

In tabel 5.1 zijn alleen de onderzochte parameters vermeld, waarvan de concentraties de betreffende 
achtergrondwaarden overschrijden.  
 
tabel 5.1 Resultaten grondonderzoek 

Monster-
nr. 

Samenstelling (cm-mv) Bodemsamenstelling/
bijmengingen 

Analysepara-
meters 

Parameters >AW  Toets 
(Wbb) 

Bbk 

MM1 B01 (80-130) B01 (130-180) B01 
(180-200) B02 (50-100) B02 
(100-150) B02 (150-200) B03 
(50-100) B03 (100-150) B03 
(150-200) 

matig fijn siltig zand NEN5740 pakket 
grond  

- - AW 

MM2 B01-A (0-50) B03-A (0-50) B05 
(0-50) B06 (0-50) B07 (0-50) 
B08 (0-50) 

matig fijn siltig zand, 
humeus 

NEN5740 pakket 
grond 

Lood 
 

* WO 

MM3 B02-A (0-30) B04 (0-50) B09 (0-
50) B10 (0-50) B11 (0-50) B12 
(0-50) 

matig fijn siltig zand, 
humeus 

NEN5740 pakket 
grond  

- - AW 

 
 Verklaring gebruikte afkortingen:  Verklaring van de tekens: 

AW voldoet aan bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde 2000 * groter dan AW en kleiner of gelijk aan de bodemindex 
WO voldoet aan bodemkwaliteitsklasse wonen ** groter dan bodemindex (0,5), kleiner of gelijk interventiewaarde 
IND voldoet aan bodemkwaliteitsklasse industrie *** groter dan interventiewaarde 
NT voldoet aan bodemkwaliteitsklasse niet toepasbaar - gehalte niet verhoogd t.o.v. AW dan wel detectiegrens  
Bbk indicatief getoetst aan Besluit bodemkwaliteit   

5.3.2 Grondwater 

In tabel 5.2 zijn alleen de onderzochte parameters vermeld, waarvan de concentraties de betreffende 
streefwaarden overschrijden. 
 
tabel 5.2 Resultaten grondwateronderzoek 

Monsternr. Analyse Parameters >SW Toets (Wbb) 

B01 NEN5740 grondwater Barium 
Xylenen 

* 
* 

 

Verklaring van de tekens: 

* 
** 
*** 
- 

groter dan streefwaarde en kleiner of gelijk ½ (streefwaarde+I) waarde 
groter dan ½ (SW+I) waarde en kleiner of gelijk interventiewaarde  
groter interventiewaarde 
gehalte niet verhoogd t.o.v. streefwaarde dan wel detectiegrens 
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6 Conclusie en aanbeveling 

In opdracht van Verschel en Van Dun B.V. heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Koestraat, ong. te Riel, gemeente Goirle. 
 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen ontwikkeling op 
deze locatie. Als gevolg hiervan is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater 
vastgelegd. Daarnaast is door middel van onderhavig onderzoek beoordeeld of aanvullende 
procedures noodzakelijk zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). 

6.1 Conclusie 

Algemeen 

De bodem op de locatie bestaat tot de verkende diepte van 3,5 m-mv overwegend uit matig fijn siltig 
zand. Met name de bovengrond is humushoudend. In de uitkomende grond zijn geen waarnemingen 
gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de bodem. Tijdens 
de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen welke 
tot een aanpassing van de boorstrategie heeft geleid. 
 
Grond 
In het grondmengmonster MM2 (bovengrond) is analytisch een licht verhoogde gehalten met lood 
aangetoond. Deze concentratie overschrijd de achtergrondwaarden, doch overschrijdt de 
interventiewaarde niet. In het grondmengmonster MM3 (bovengrond) zijn analytisch geen van de 
onderzochte parameters in verhoogde mate aangetoond. Allen liggen onder de achtergrondwaarden. 
Op basis van het Besluit bodemkwaliteit kan de milieuhygiënische kwaliteit van deze bodemlaag 
indicatief als klasse ‘Wonen’ beschouwd worden. 
 
 
In het grondmengmonster MM1 (ondergrond) zijn analytisch geen van de onderzochte parameters in 
verhoogde mate aangetoond. Allen liggen onder de achtergrondwaarden. Op basis van het Besluit 
bodemkwaliteit kan de milieuhygiënische kwaliteit van deze bodemlaag indicatief als klasse AW2000 
beschouwd worden. 
 
Grondwater 
In het grondwater uit peilbuis B01 zijn analytisch licht verhoogde gehalten met barium en xylenen 
aangetoond. De concentraties overschrijden de streefwaarden, doch niet de interventiewaarden.  
 
Asbest in grond 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN5707) verricht naar het 
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een indicatieve inspectie van het 
terrein plaatsgevonden. In de vrijkomende grond en op het maaiveld zijn geen asbestverdachte 
(plaat)materialen aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over 
de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie. 
 
Toetsing hypothese 
De hypothese ‘onverdacht’ kan op basis van de resultaten, slechts licht verhoogde gehalten in grond 
en grondwater, formeel worden aanvaard. 
 
Nader bodemonderzoek 
Op basis van voornoemde samenvatting en conclusies is nader bodemonderzoek vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt gezien niet aan de orde. 

6.2 Resumé en aanbeveling 

Middels onderhavig bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het 
grondwater vastgelegd. In het kader van de Wet bodembescherming zijn geen aanvullende 
procedures noodzakelijk. Op basis van de bevindingen uit onderhavig bodemonderzoek zijn er, ons 
inziens, vanuit milieuhygiënisch oogpunt derhalve geen belemmeringen c.q. beperkingen voor de 
voorgenomen ontwikkeling op deze locatie. 
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Wanneer men (graaf)werkzaamheden en/of wijzigingen uit gaat voeren, dient men rekening te houden 
met de volgende zaken: 

 wanneer men grond van de locatie wil afvoeren dient men rekening te houden met afzetkosten. 
Een acceptant van de grond kan een aanvullend onderzoek eisen (lees partijkeuring). Op basis 
van dit onderzoek is de bovengrond indicatief als zijnde klasse ‘Wonen’ bestempeld. De 
ondergrond is indicatief bestempeld als klasse ‘AW2000’; 

 het verlenen van een omgevingsvergunning is ter competentie aan het bevoegd gezag. 
 
 
 
 



  
 

   

Verkennend bodemonderzoek, Koestraat Riel 
rapport: 2000239 versie 1, 20 maart 2020 

 

Bijlage 1 : Regionale ligging locatie 
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Bijlage 2 : Situatietekening met boorlocaties 
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Bijlage 3 : Profielbeschrijvingen 
  



Projectnummer 2000239

Riel, Koestraat

Boormeester:JGA / DVE

B01

Datum: 13-2-2020

grondwaterstand in cm-mv: 200

Boormeester: jga

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk humeus, donker zwartbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, matig
roesthoudend, zwak
leemhoudend, licht oranjegeel,
Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig,
zwak roesthoudend, licht witgeel,
Edelmanboor

180

Zand, matig grof, matig siltig,
zwak grindig, matig
roesthoudend, licht grijsgeel,
Edelmanboor

220

Zand, matig grof, matig siltig,
zwak grindig, laagjes leem,
neutraalgrijs, Edelmanboor

350

B01a

Datum: 20-2-2020

Boormeester: JGA / DVE

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk humeus, donker zwartbruin,
Edelmanboor

50

B02

Datum: 13-2-2020

Boormeester: jga
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Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk humeus, donker zwartbruin,
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig roesthoudend, licht
oranjegeel, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig,
zwak roesthoudend, brokken
leem, licht witgeel, Edelmanboor

200

B02a

Datum: 20-2-2020

Boormeester: jga
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2
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Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk humeus, donker zwartbruin,
Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig siltig,
matig roesthoudend, licht
oranjegeel, Edelmanboor
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B03

Datum: 13-2-2020

Boormeester: jga
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Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk humeus, donker zwartbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk roesthoudend, licht
oranjegeel, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, matig siltig,
zwak grindig, zwak
roesthoudend, licht geelcreme,
Edelmanboor

200

B03a

Datum: 20-2-2020

Boormeester: JGA / DVE

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk humeus, donker zwartbruin,
Edelmanboor

50



Projectnummer 2000239

Riel, Koestraat

Boormeester:JGA / DVE

B04

Datum: 20-2-2020

Boormeester: JGA / DVE

0
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1
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Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk humeus, donker zwartbruin,
Edelmanboor

50

B05

Datum: 20-2-2020

Boormeester: JGA / DVE
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Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk humeus, donker zwartbruin,
Edelmanboor
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B06

Datum: 20-2-2020

Boormeester: JGA / DVE
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Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk humeus, donker zwartbruin,
Edelmanboor
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B07

Datum: 20-2-2020

Boormeester: JGA / DVE
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akker0

Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk humeus, donker zwartbruin,
Edelmanboor

50

B08

Datum: 20-2-2020

Boormeester: JGA / DVE
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Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk humeus, donker zwartbruin,
Edelmanboor
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B09

Datum: 20-2-2020

Boormeester: JGA / DVE
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sterk humeus, donker zwartbruin,
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B10
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Boormeester: JGA / DVE
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B11

Datum: 20-2-2020

Boormeester: JGA / DVE
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Bijlage 4 : Analysecertificaten grond en grondwater  
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Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 2000239.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 B01 (80-130) B01 (130-180) B01 (180-200) B02 (50-100) B02 (100-150) B02 (150-200) B03 (50-100)
B03 (100-150) B03 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 90.2          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S <1.5          

koper mg/kgds S <5          

kwik mg/kgds S <0.05          

lood mg/kgds S <10          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S 3.2          

zink mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S <0.01          

antraceen mg/kgds S <0.01          

fluoranteen mg/kgds S <0.01          

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01          

chryseen mg/kgds S <0.01          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01          

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 B01 (80-130) B01 (130-180) B01 (180-200) B02 (50-100) B02 (100-150) B02 (150-200) B03 (50-100)
B03 (100-150) B03 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  <5          

fractie C30-C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8244133 14-02-2020 13-02-2020 ALC201  
001 Y8244154 14-02-2020 13-02-2020 ALC201  
001 Y8244148 14-02-2020 13-02-2020 ALC201  
001 Y8244151 14-02-2020 13-02-2020 ALC201  
001 Y8244136 14-02-2020 13-02-2020 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8244137 14-02-2020 13-02-2020 ALC201  
001 Y8244142 14-02-2020 13-02-2020 ALC201  
001 Y8244128 14-02-2020 13-02-2020 ALC201  
001 Y8244132 14-02-2020 13-02-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Lankelma Geo. Zuid BV
Walter van de Heuvel
Postbus 38
5688 ZG  OIRSCHOT

Uw projectnaam : Riel, Koestraat
Uw projectnummer : 2000239
SYNLAB rapportnummer : 13203250, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 6MVCLMSP

Rotterdam, 28-02-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 2000239.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM2 B01-A (0-50) B03-A (0-50) B05 (0-50) B06 (0-50) B07 (0-50) B08 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM3 B02-A (0-30) B04 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B12 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 82.5  81.4        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  <0.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.1  2.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20        

cadmium mg/kgds S 0.28  0.20        

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5        

koper mg/kgds S 12  9.5        

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05        

lood mg/kgds S 68  14        

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds S 3.2  <3        

zink mg/kgds S 32  27        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01        

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.01        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01  <0.01        

chryseen mg/kgds S 0.01  <0.01        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.01        

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  0.01        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.01        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.098 1) 0.082 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM2 B01-A (0-50) B03-A (0-50) B05 (0-50) B06 (0-50) B07 (0-50) B08 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM3 B02-A (0-30) B04 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B12 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5        

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8337494 20-02-2020 20-02-2020 ALC201  
001 Y8337495 20-02-2020 20-02-2020 ALC201  
001 Y8337491 20-02-2020 20-02-2020 ALC201  
001 Y8337446 20-02-2020 20-02-2020 ALC201  
001 Y8337488 20-02-2020 20-02-2020 ALC201  
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Projectnummer
Rapportnummer
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Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8337485 20-02-2020 20-02-2020 ALC201  
002 Y8337493 20-02-2020 20-02-2020 ALC201  
002 Y8337487 20-02-2020 20-02-2020 ALC201  
002 Y8337483 20-02-2020 20-02-2020 ALC201  
002 Y8337455 20-02-2020 20-02-2020 ALC201  
002 Y8337489 20-02-2020 20-02-2020 ALC201  
002 Y8337490 20-02-2020 20-02-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Lankelma Geo. Zuid BV
Walter van de Heuvel
Postbus 38
5688 ZG  OIRSCHOT

Uw projectnaam : Riel, Koestraat
Uw projectnummer : 2000239
SYNLAB rapportnummer : 13203249, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : I3S26V48

Rotterdam, 25-02-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 2000239.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

B01-1-1 B01 (250-350)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 120          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 7.0          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 2.8          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 13          

zink µg/l S 31          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S 0.84          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S 0.27          

p- en m-xyleen µg/l S 0.76          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 1.03 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

B01-1-1 B01 (250-350)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6574852 20-02-2020 20-02-2020 ALC236  
001 G6574851 20-02-2020 20-02-2020 ALC236  
001 B1830447 20-02-2020 20-02-2020 ALC204  



 
 

 

Verkennend bodemonderzoek, Koestraat Riel 
rapport: 2000239 versie 1, 20 maart 2020 

 

Bijlage 5 : Toetsingstabellen grond en grondwater  
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 02-03-2020 - 09:55) 

 

Projectcode 2000239 
Projectnaam Riel, Koestraat 
Monsteromschrijving MM1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 90.2 90.2   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.5 2.5   

      

METALEN 
barium+ mg/kg <20 51.1 --  
cadmium mg/kg <0.2 0.239 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg <1.5 3.5 <=AW -0.07 
koper mg/kg <5 7.12 <=AW -0.22 
kwik° mg/kg <0.05 0.0499 <=AW 0.00 
lood mg/kg <10 10.9 <=AW -0.08 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 3.2 8.96 <=AW -0.40 
zink mg/kg <20 32.4 <=AW -0.19 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg <0.01 0.007 -  
antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  
chryseen mg/kg <0.01 0.007 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 <=AW -0.04 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 52 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 101 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 118 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 138 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 153 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 180 ug/kg <1 3.5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0.02 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13198938-001 MM1 B01 (80-130) B01 (130-180) B01 (180-200) B02 (50-100) B02 (100-150) B02 (150-200) B03 (50-100) 

B03 (100-150) B03 (150-200) 
 

  



Legenda  
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

 

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 02-03-2020 - 09:57) 

 

Projectcode 2000239 2000239 
Projectnaam Riel, Koestraat Riel, Koestraat 
Monsteromschrijving MM2 MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

droge stof % 82.5 82.5   81.4 81.4   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5   <0.5 0.5   

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.1 4.1   2.5 2.5   

          

METALEN 
barium+ mg/kg <20 43 --  <20 51.1 --  
cadmium mg/kg 0.28 0.467 <=AW -0.01 0.20 0.342 <=AW -0.02 
kobalt mg/kg <1.5 3 <=AW -0.07 <1.5 3.5 <=AW -0.07 
koper mg/kg 12 23.2 <=AW -0.11 9.5 19.3 <=AW -0.14 
kwik° mg/kg <0.05 0.0486 <=AW 0.00 <0.05 0.0499 <=AW 0.00 
lood mg/kg 68 103 WO 0.11 14 21.8 <=AW -0.06 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 3.2 7.94 <=AW -0.42 <3 5.88 <=AW -0.45 
zink mg/kg 32 68.6 <=AW -0.12 27 62.5 <=AW -0.13 

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02 -  0.01 0.01 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01 -  <0.01 0.007 -  
chryseen mg/kg 0.01 0.01 -  <0.01 0.007 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01 -  0.01 0.01 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01 -  0.01 0.01 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01 -  0.01 0.01 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.098 0.098 <=AW -0.04 0.082 0.082 <=AW -0.04 

          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 52 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 101 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 118 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 138 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 153 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 180 ug/kg <1 3.5 -  <1 3.5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW - 

          

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0.02 <20 70 <=AW -0.02 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13203250-001 MM2 B01-A (0-50) B03-A (0-50) B05 (0-50) B06 (0-50) B07 (0-50) B08 (0-50) 
13203250-002 MM3 B02-A (0-30) B04 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B12 (0-50) 
 

  



Legenda  
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

 

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 02-03-2020 - 09:59) 

 

Projectcode 2000239 
Projectnaam Riel, Koestraat 
Monsteromschrijving B01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

      

METALEN 
barium ug/l 120 120 >S 0.12 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <=S - 
kobalt ug/l 7.0 7 <=S - 
koper ug/l <2.0 1.4 <=S - 
kwik ug/l <0.05 0.035 <=S - 
lood ug/l 2.8 2.8 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1.4 <=S - 
nikkel ug/l 13 13 <=S - 
zink ug/l 31 31 <=S - 

      

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l 0.84 0.84 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l 0.27 0.27 -  
p- en m-xyleen ug/l 0.76 0.76 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 1.03 1.03 >S 0.01 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <=S - 

      

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13203249-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 2.29 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13203249-001 B01-1-1 B01 (250-350) 
 

  



Legenda  
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 

 
Normenblad 
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 

 
Analyse Eenheid S I 

    
METALEN 
barium ug/l 50 625 
cadmium ug/l 0.4 6 
kobalt ug/l 20 100 
koper ug/l 15 75 
kwik ug/l 0.05 0.3 
lood ug/l 15 75 
molybdeen ug/l 5 300 
nikkel ug/l 15 75 
zink ug/l 65 800 

    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l 0.2 30 
tolueen ug/l 7 1000 
ethylbenzeen ug/l 4 150 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.2 70 
styreen ug/l 6 300 

    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.01 70 

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l 7 900 
1,2-dichloorethaan ug/l 7 400 
1,1-dichlooretheen ug/l 0.01 10 
dichloormethaan ug/l 0.01 1000 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.01 20 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.8 80 
tetrachlooretheen ug/l 0.01 40 
tetrachloormethaan ug/l 0.01 10 
1,1,1-trichloorethaan ug/l 0.01 300 
1,1,2-trichloorethaan ug/l 0.01 130 
trichlooretheen ug/l 24 500 
chloroform ug/l 6 400 
vinylchloride ug/l 0.01 5 
tribroommethaan ug/l  630 

    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 ug/l 50 600 

 
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
S = Streefwaarden 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
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Notitie invoergegevens AERIUS-berekeningen 
Koestraat ong. te Riel 
 
 
Ulicoten, 25-06-2020     Kenmerk: JPa/17307-007 
 
Voor het initiatief aan de Koestraat ong. te Riel zijn twee AERIUS-berekeningen gemaakt, één voor de 
realisatiefase en één voor de gebruiksfase van het plan. In beide gevallen is gerekend met het rekenjaar 
2021, omdat dit (naar verwachting) het jaar zal zijn dat de beoogde woning met her daarbij behorende 
bijgebouw gerealiseerd worden. Wanneer uit de rekenresultaten blijkt dat er geen sprake is van een 
toename in stikstofdepositie, dus wanneer deze kleiner of gelijk is aan 0,00 mol/ha/jaar, kan worden 
geconcludeerd dat er geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is. De 
rekenresultaten van de berekening zijn als separate bijlage aan de toelichting toegevoegd. In deze notitie 
worden de gebruikte invoergegevens onderbouwd. 

 
Realisatiefase 

De bouw van een nieuwe woning met daarbij behorend bijgebouw neemt circa één jaar in beslag. Het 

bouwproces doorloopt een aantal fases; van ruwbouw, naar afwerking tot oplevering. Met name 
gedurende de ruwbouwfase zullen de meeste mobiele werktuigen gebruikt worden. In de afwerkingsfase 

gaat het voornamelijk om kleinere en specifiekere werkzaamheden binnen de ruwbouw.  

 
De realisatiefase genereert ook een toename in verkeersbewegingen, onder andere door bouwbedrijven 

en de aanvoer van bouwmaterialen. Daarnaast zal er tijdens de realisatiefase op enige momenten sprake 
zijn van het gebruik van machines, bijvoorbeeld voor het uitgraven van de bouwplaats en het zetten van 

spanten en dergelijke. In de ruwbouwfase zijn de meeste verkeersbewegingen, in de afwerkingsfase zal 

het enkel nog het afleveren van materialen betreffen en het op- en afrijden van bouwbedrijven.  
 

De totale emissie in de realisatiefase is opgebouwd uit twee te onderscheiden onderdelen:  
1. Verkeersbewegingen van al het personeel en bouwbenodigdheden;  

2. Inzet mobiele werktuigen/materieel met een relevante bijdrage.  
 

Hierna wordt apart op deze onderdelen ingegaan. 
 

Verkeersbewegingen  
Voor de verkeersbewegingen zijn de volgende invoergegevens gehanteerd:  

- Licht verkeer: Er zullen enkele personenauto’s en bedrijfsbusjes naar de bouwplaats komen, 

bijvoorbeeld de eigenaar van de woning of werknemers die op de bouwplaats 
bouwwerkzaamheden komen verrichten. Deze verkeersbewegingen blijven de gehele bouwfase 

aanwezig. Er is uitgegaan van maximaal 3 voertuigen per etmaal (totaal 6 verkeersbewegingen 
per etmaal);  

- Middelzwaar verkeer: Er is geen sprake van middelzwaar verkeer. Hieronder worden autobussen 
gezien of vrachtwagens zonder oplegger;  

- Zwaar verkeer: Niet iedere dag zullen materialen en goederen op locatie worden afgeleverd. Dit 
zal beperkt blijven tot enkele keren per maand (geschat op 1 keer per week). Eén vrachtwagen 

zal zich naar de bouwplaats bewegen. Deze vrachtwagen (of bijvoorbeeld tractor met kar) levert 

materialen en goederen en/of haalt deze op. Opgemerkt wordt dat dit zwaar verkeer 
voornamelijk plaatsvindt tijdens de ruwbouwfase, maar in het kader van een worst-case 
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benadering is hier nu geen onderscheid in gemaakt. Er is uitgegaan van maximaal één voertuig 

per week (totaal 8 verkeersbewegingen per maand).  

 
De verkeersbewegingen zijn in het rekenmodel gemodelleerd door middel van een lijnbron over de 
ontsluitingsroutes (buitenwegen). Deze lopen vanaf het plangebied in noordelijke richting naar de 
Looienhoek en in zuidelijke richting naar de Akkerweg. Over deze ontsluitingsroutes zijn de 
verkeersbewegingen evenredig verdeeld. De verkeersbewegingen zijn ingevoerd tot het moment dat deze 
zijn opgenomen in het ‘heersende verkeersbeeld’. In lijn met vaste jurisprudentie kunnen vanaf dat 
moment de gevolgen van het af- en aanrijdende verkeer voor het milieu namelijk niet meer worden 
toegerekend aan de inrichting. Om deze reden is een afstand van 100 m1 op de openbare weg 
opgenomen in de berekening of tot een kruising met een doorgaande weg. In deze afstand kan het 
verkeer afremmen of optrekken tot deze de normale snelheid heeft. 
 
De stikstofdepositie als gevolg van de verkeersbewegingen wordt berekend op jaarbasis. In het 
rekenmodel worden de bronnen die per etmaal worden ingevoerd vermenigvuldigd met 365 om de 
jaarlijkse depositie te berekenen. Dit betekent dat het ook mogelijk is dat er op dagen meerdere 
vervoersbewegingen zijn en op andere dagen minder. Bovenstaande aantallen zijn dan ook gemiddelden 
voor de realisatiefase. 
 
Inzet mobiele werktuigen/materieel 
Bij de bouw van een nieuwe woning met bijgebouw zal op enige momenten sprake zijn van het gebruik 
van mobiele werktuigen ter ondersteuning van de bouwwerkzaamheden. Voor de inzet van de mobiele 
werktuigen/materieel zijn de volgende invoergegevens gehanteerd:  

1. Eén graafmachine is in totaal circa 12 uur operationeel. De graafmachine zorgt ervoor dat de 
gronden worden ontgraven voor de fundering, kabel, leidingen, etc. De graafmachine zorgt er 

dus voor dat de bouwlocatie bouwrijp wordt gemaakt.  

2. Eén betonstorter is in totaal circa 8 uur operationeel. Met gebruik van de betonstorter wordt de 

fundering, de verdiepingsvloer en dergelijke aangebracht.  

3. Eén hijskraan is in totaal circa 8 uur operationeel. De hijskraan is ondersteunend bij het plaatsen 

van zware materialen zoals leidingen, bouwwanden, het dak(kapel), etc. Hierbij geldt dat de 
hijskraan langer op locatie aanwezig kan zijn, maar deze is dan niet continu in gebruik. 

4. Een trilplaat en shovel zijn elk circa 16 uur operationeel voor het aanleggen van de 
erfverhardingen. 

 
De mobiele werktuigen zijn ingevoerd als vlakbron op de bouwplaats. De emissies van de mobiele 
werktuigen worden naast de draaiuren gebaseerd op het vermogen en de bouwjaar van het werktuig. 
Voor de uitstoothoogte en de warmte-output is uitgegaan van de standaard waarden van AERIUS. In de 
bijlage zijn de gegevens zoals ingevoerd in AERIUS-Calculator opgenomen Hierbij wordt opgemerkt dat 
de mobiele werktuigen niet gelijktijdig gebruikt zullen worden. Feitelijk zal de stikstofemissie per etmaal 
dus lager liggen dan waar in de berekening van uit is gegaan.  
 
Gebruiksfase 
In de beoogde situatie zullen alleen de verkeersbewegingen ten behoeve van de nieuwe woning en de 
ondergeschikte recreatieve verblijfsfunctie mogelijk stikstofdepositie teweeg brengen. De nieuwe woning 
en het daarbij behorende bijgebouw worden in lijn met de landelijke wetgeving namelijk niet voorzien 
van een gasaansluiting, waardoor er ook geen sprake zal zijn van uitstoot van stikstof vanuit 
stookinstallaties. Uit de ‘Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2019A’, van Bij12 d.d. januari 
2020, volgt dat de emissiefactor van een gebouw in dat geval nul is.  
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Om de verkeersaantrekkende werking van de beoogde woning te bepalen is aangesloten bij de publicatie 
‘Toekomstbestendig parkeren’ van de CROW, editie december 2018. Voor een vrijstaande woning in het 
buitengebied wordt een verkeersgeneratie van maximaal 8,6 vervoersbewegingen per dag 
voorgeschreven. Voor een middenklasse hotel (3* hotel) in het buitengebied geldt een verkeersgeneratie 
van maximaal 2,1 vervoersbewegingen per kamer per dag. In totaliteit resulteert het initiatief dus in een 
verkeersgeneratie van 12,8 vervoersbewegingen per dag. Voor de afwikkeling van de 
verkeersbewegingen zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in de realisatiefase.  
 

Conclusie  

Uit de uitgevoerde AERIUS-berekening blijkt dat er geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jr op   
Natura 2000-gebieden zijn. Derhalve zijn ten behoeve van het initiatief voor zowel de realisatiefase als 

voor de gebruiksfase geen vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. 
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Bijlage 1: Invoergegevens mobiele werktuigen t.b.v. nieuwe woning  
 
Invoergegevens graafmachine  

 
 
Invoergegevens betonstorter  
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Invoergegevens hijskraan 

 
 
Invoergegevens trilplaat 
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Invoergegevens shovel 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 10 

    Rekenresultaten AERIUS-berekening realisatiefase 
 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Realisatiefase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RVrMxuwBFeFw (08 juni 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Van Dun Advies B.V. Koestraat ong., 5133 NC Riel

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

17307-007 RVrMxuwBFeFw

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

08 juni 2020, 15:31 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 9,22 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting AERIUS-berekening realisatiefase

RVrMxuwBFeFw (08 juni 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Locatie
Realisatiefase

Emissie
Realisatiefase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Ontsluitingsroute 1
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Ontsluitingsroute 2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bouwplaats
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 8,93 kg/j

RVrMxuwBFeFw (08 juni 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Realisatiefase

Naam Ontsluitingsroute 1
Locatie (X,Y) 128889, 392051
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 3,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Ontsluitingsroute 2
Locatie (X,Y) 128869, 391753
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 3,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RVrMxuwBFeFw (08 juni 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Naam Bouwplaats
Locatie (X,Y) 128961, 391948
NOx 8,93 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 2,09 kg/j

AFW Betonstorter 4,0 4,0 0,0 NOx 2,88 kg/j

AFW Hijskraan 4,0 4,0 0,0 NOx 1,44 kg/j

AFW Trilplaat 4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Shovel 4,0 4,0 0,0 NOx 2,30 kg/j

RVrMxuwBFeFw (08 juni 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200403_6c571f9654

Database versie 2019A_20200403_6c571f9654

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RVrMxuwBFeFw (08 juni 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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BIJLAGE 11 

     Rekenresultaten AERIUS-berekening gebruiksfase 
 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RkBQDAweYthc (25 juni 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Van Dun Advies B.V. Koestraat ong., 5133 NC Riel

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

17307-007 RkBQDAweYthc

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

25 juni 2020, 16:23 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting AERIUS-berekening gebruiksfase

RkBQDAweYthc (25 juni 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Ontsluitingsroute 1
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Ontsluitingsroute 2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Ontsluitingsroute 1
Locatie (X,Y) 128889, 392051
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,4 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Ontsluitingsroute 2
Locatie (X,Y) 128869, 391753
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,4 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Resultaten

pagina 4/5



Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
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HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 

 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

1. plan: 

het bestemmingsplan 'Koestraat ong.' met identificatienummer 
NL.IMRO.0785.BP2020001Koestraat-ow01 van de gemeente Goirle. 

 

2. bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand met de bijbehorende 
regels en de daarbij behorende bijlagen. 

 

3. 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. 

 

4. aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

 

5. aan huis verbonden bedrijf: 

het verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke -geheel of overwegend 
door middel van handwerk uit te oefenen- bedrijvigheid dat door tenminste één bewoner in 
die woning en/of een bijbehorend bijgebouw wordt uitgeoefend, waarvan de aard, omvang 
en uitstraling zodanig zijn, dat de activiteit in de woning of de daarbij behorende 
bijgebouwen past, waarbij de woning in hoofdzaak de woonfunctie, in ruimtelijke en visuele 
zin blijft behouden, en de activiteit ter plaatse kan worden uitgeoefend, waaronder een 
beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit in verband met de aan huis verbonden 
bedrijfsactiviteit behoort, met dien verstande dat de activiteit niet vergunningplichtig is 
ingevolge de Wet milieubeheer en is vermeld in categorie A van de Staat van 
bedrijfsactiviteiten (bijlage bij deze regels) of voor wat betreft de aard en omvang in relatie 
tot de milieuhinder die de bedrijfsactiviteit veroorzaakt, gelijk gesteld kan worden met een 
bedrijf dat behoort tot één van deze categorieën. 

 

6. aan huis verbonden beroep: 

een beroep op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, ontwerptechnisch, 
kunstzinnig of hiermee te vergelijken gebied, niet zijnde detailhandel, dat door tenminste 
één bewoner van een woning in die woning en/of een bijbehorend bijgebouw wordt 
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uitgeoefend, waarbij de woning in hoofdzaak de woonfunctie blijft behouden, en de 
desbetreffende beroepsuitoefening een ruimtelijke en visuele uitstraling heeft die in 
overeenstemming is met de woonfunctie. 

 

7. afhankelijke woonruimte: 

een (gedeelte van een) bijgebouw, dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de 
(bedrijfs)woning, waarbij dit bijgebouw hoort, en waarin een gedeelte van de huishouding 
uit een oogpunt van mantelzorg is gehuisvest. 

 

8. afgewerkt bouwterrein: 

de gemiddelde hoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, omringende 
grond. 

 

9. ander werk: 

een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid. 

 

10. bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

 

11. 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. 

 

12. begane grond: 
de bouwlaag van een gebouw, die rechtstreeks ontsloten wordt vanaf het straatniveau 
danwel waarvan de bovenkant van de vloer maximaal 1,50 meter boven meetniveau is 
gelegen. Onder een begane grondlaag wordt eveneens een souterrain verstaan. 

 

13. bestaande situatie (bebouwing en gebruik): 
a. legale bouwwerken die aanwezig of in uitvoering zijn op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan, dan wel bouwwerken zoals deze mogen 
worden gebouwd krachtens een vóór dat tijdstip aangevraagde vergunning; 

b. het legale gebruik van grond en opstallen zoals aanwezig op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 

 

14. bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 

 

15. bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
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16. bevoegd gezag:  

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wabo. 

 

17. bijgebouw: 

een al dan niet vrijstaand gebouw, dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

 

18. bouwen: 

plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een 
bouwwerk. 

 

19. bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak. 

 

20. bouwlaag: 

een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of 
bij benadering gelijke bouwhoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met 
inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder. 

 

21. bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten. 

 

22. bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel. 

 

23. bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

 

24. bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang van hout, steen of ander materiaal, die 
hetzij direct hetzij indirect en duurzaam met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect 
steun vindt in of op de grond. 

 

25. carport: 

een op de grond staande overkapping van één bouwlaag bij een bestaande woning of een 
bestaand woongebouw, die bedoeld is als een overdekte stallingsruimte voor 
personenauto's, die geen eigen wanden of deuren heeft en waarvan de begrenzing wordt 
gevormd door de woning of daarbij behorende bijgebouwen en/of ondersteuningen van de 
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overkapping, die niet wordt aangemerkt als gebouw. 

 

26. dak: 

de bovenafdichting van een gebouw. 

 

27. detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of 
leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen of huren voor gebruik, 
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, 
niet zijnde een supermarkt. 

 

28. dienstverlening: 

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden. 

 

29. escortbedrijf: 

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon, die bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats dan in de 
bedrijfsruimte wordt uitgeoefend (escortservices, bemiddelingsbureaus, overigen). 

 

30. erf: 

een als zodanig aangegeven gebied. 

 

31. gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt. 

 

32. gebruiken: 

het gebruiken, doen en laten gebruiken. 

 

33. groenvoorzieningen: 

het geheel van voorzieningen en activiteiten ten behoeve van groenaanleg, waaronder in 
ieder geval moeten worden verstaan parken, met bijbehorende voorzieningen, zoals 
verhardingen, waterpartijen, waterberging, watergangen en sloten, speelplaatsen, speel- en 
trapveldjes waaronder Cruijf-courts, bruggen en andere kunstwerken, straatmeubilair, en 
dergelijke, alsmede voorzieningen ter ondersteuning van de verkeersregulering en de 
verkeersveiligheid. 

 

34. hoofdgebouw: 

een of meer gebouwen, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien 
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meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het 
belangrijkst is.  

 

35. huishouden: 

persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge 
verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan; bedrijfsmatige kamerverhuur 
wordt daaronder niet begrepen. 

 

36. kamerverhuur: 

het verschaffen van woonverblijf aan meer dan één huishouden, met dien verstande dat het 
verhuren van kamers zonder eigen voorzieningen, zoals een badkamer en keuken, aan 
maximaal twee personen, door een eigenaar (hospita) die in dezelfde woning woont niet als 
kamerverhuur wordt aangemerkt. 

 

37. mantelzorg: 

het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of 
sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband. 

 

38. nutsvoorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en 
elektriciteitsdistributie, alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in 
ieder geval worden begrepen duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, openbare 
sanitaire voorzieningen, transformatiehuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, 
waterhuishoudkundige voorzieningen, (collectieve) energievoorzieningen (onder andere 
warmte- en koudeopslag), telefooncellen, abri's, apparatuur voor telecommunicatie, 
voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling, en dergelijke. 

 

39. omgevingsvergunning: 

vergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wabo. 

 

40. ondergeschikte bouwdelen / bouwdelen van ondergeschikt belang:  

bouwdelen van beperkte afmetingen, die buiten de hoofdmassa van het gebouw uitsteken 
zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, licht-, 
antenne- en vlaggenmasten, windvanen, wolfseinden, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, 
balkons, balkon- en terrashekken en dergelijke, dakkapellen, andere ondergeschikte 
dakopbouwen, liftschachten, en overige overstekende ondergeschikte daken. 

 

41. ondergronds: 

beneden het peil. 
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42. overig bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam 
met de aarde is verbonden. 

 

43. prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
tegen vergoeding. 

 

44. prostitutiebedrijf: 

een inrichting of instelling gericht op het tegen betaling doen plaatsvinden van seksuele 
omgang met prostituees op een naar buiten toe kenbare wijze, zoals een bordeel of 
escortbedrijf. 

 

45. souterrain: 

een bijzondere bouwlaag waarvan de vloer onder het gemiddeld aangrenzend peil is 
gelegen en waarbij de vloer van de bovengelegen bouwlaag maximaal 1,50 meter boven peil 
is gelegen. 

 

46. seksinrichting: 

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch/pornografische aard plaatsvinden; onder seksinrichting wordt in ieder geval 
verstaan: een (raam)prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een 
sekstheater, een parenclub, een privéhuis of een erotische massagesalon, al dan niet in 
combinatie met elkaar. 

 

47. Staat van bedrijfsactiviteiten: 

een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van 
bedrijven en installaties. 

 

48. uitvoeren: 

het uitvoeren, doen uitvoeren en laten uitvoeren. 

 

49. verblijfsrecreatie: 

het verblijf voor recreatieve doeleinden buiten de eerste woning, waarbij ten minste een 
nacht wordt doorgebracht, met uitzondering van overnachtingen bij familie en kennissen. 

 

50. vloeroppervlak: 

de totale oppervlakte, buitenwerks gemeten, van alle ruimten op de begane grond, de 
verdiepingen, de zolder en de aangebouwde bijgebouwen. 
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51. voorgevel: 

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met 
meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel van het hoofdgebouw die door zijn 
aard, functie, constructie, dan wel gelet op de uitstraling ervan, als belangrijkste gevel kan 
worden aangemerkt. 

 

52. Wabo: 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

53.  wet/wettelijke regelingen: 

indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen dan wel 
verordeningen en dergelijke, dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op 
het tijdstip van vaststelling van het plan, tenzij anders is bepaald. 

 

54. woning:  

een (gedeelte van een) gebouw, dat bestaat uit een complex van ruimten, uitsluitend 
bedoeld voor de huisvesting van niet meer dan één afzonderlijk huishouden. 

a. vrijstaande woning: een woning, die als woning niet aan een andere woning is 
aangebouwd en die zich op een zekere afstand van beide zijdelingse perceelsgrenzen 
bevindt. 

 

55. wijziging: 

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid , sub a, van de Wet ruimtelijke ordening. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

2.1  Meetregels 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

1. afstand van een bouwwerk tot de zijdelingse grens van het bouwperceel: 

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en enig punt van het bouwwerk, waar die 
afstand het kortst is. 

 

2. dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

 

3. goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, dan wel de druiplijn, het boeiboord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 

 

4. bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen 
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen. 

 

5. horizontale diepte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voorgevel en de achtergevel. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. verticale diepte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot het laagste punt van het bouwwerk, fundering niet meegerekend. 

 

9. lengte, breedte en diepte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de buitenste verticale projecties van bouwdelen 
en/of de harten van gemeenschappelijke scheidsmuren, boven peil. 
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10. peil: 
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: 

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 
b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 

grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de 
bouw. 

 

2.2  Ondergeschikte bouwdelen 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 
bouwdelen van beperkte afmetingen, die buiten de hoofdmassa van het gebouw uitsteken, 
buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw- dan wel 
bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt. Onder ondergeschikte bouwdelen 
worden in ieder geval verstaan plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 
ventilatiekanalen, schoorstenen, licht, antenne- en vlaggenmasten, windvanen, wolfeinden, 
gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons, balkon- en terrashekken en dergelijke, 
dakkapellen, andere ondergeschikte dakopbouwen, liftschachten, en overige overstekende 
daken. 
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HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 
 

Artikel 3  Wonen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, met dien verstande dat kamerverhuur niet is toegestaan; 
b. tuinen, erven en verhardingen; 
c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder in ieder geval wordt 

verstaan watergangen en andere waterpartijen, reserveringen voor 
infiltratievoorzieningen (zoals bijvoorbeeld wadi's), retentievoorzieningen, 
(compenserende) waterberging, waterbuffers en bergbezinkbassins, alsmede 
kunstwerken ten behoeve van waterhuishoudkundige voorzieningen; 

d. parkeervoorzieningen; 

 

met dien verstande dat: 

e. de woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen tevens mogen worden gebruikt 
voor tijdelijk recreatief verblijf, met dien verstande, dat maximaal 2 appartementen zijn 
toegestaan, met een gezamenlijk maximum van 100 m2; 

f. de woning en/of daarbij behorende bijgebouwen tevens mogen worden gebruikt voor 
de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande, dat maximaal 
30% van het bestaande vloeroppervlak van de woning en/of bijgebouwen tot een 
oppervlakte van maximaal 60 m², mag worden gebruikt voor de uitoefening van een aan 
huis verbonden beroep; 

g. de woning en/of daarbij behorende bijgebouwen tevens mogen worden gebruikt voor 
de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf, met dien verstande, dat maximaal 
30% van het bestaande vloeroppervlak van de woning en/of de bijgebouwen, tot een 
oppervlakte van maximaal 60 m², mag worden gebruikt voor de uitoefening van een aan 
huis verbonden bedrijf; 

h. aangebouwde bijgebouwen mogen worden gebruikt ten behoeve van de woonfunctie. 

 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Algemeen 

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 3.1 omschreven 
bestemmingsomschrijving en met inachtneming van de volgende regels: 

a. toegestaan zijn: 
1. woningen; 
2. daarbij behorende bijgebouwen; 
3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

b. buiten het bouwvlak mogen geen hoofdgebouwen worden gebouwd; 
c. ondergronds bouwen is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, tot een verticale 

diepte van maximaal 5 meter. 
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3.2.2  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van het hoofdgebouw, zijnde de woning, gelden naast het bepaalde in lid 
3.2.1 de volgende regels: 

a. per bouwvlak mag niet meer dan één vrijstaande woning worden gebouwd; 
b. de inhoud mag niet meer bedragen dan 1.000 m3; 
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m; 
d. de (bouw)hoogte mag niet meer bedragen dan 10 m. 

 

3.2.3  Bijgebouwen 

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden naast het bepaalde in lid 3.2.1 de volgende 
regels: 

a. vrijstaande bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 2 m achter (het 
verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd. 

b. de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 150 m²; 
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,25 m; 
d. de (bouw)hoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m; 
e. de afstand van vrijstaande bijgebouwen tot het dichtstbijzijnde punt van de woning mag 

niet meer bedragen dan 15 m. 

 

3.2.4  Carports 

Voor het bouwen van een carport gelden naast het bepaalde in lid 3.2.1 de volgende regels: 

a. de oppervlakte van een carport mag niet meer dan 30 m2 bedragen; 
b. de carport dient minimaal 1 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van het 

hoofdgebouw te worden gebouwd; 
c. carports moeten grotendeels worden opgericht naast de zijgevel van het hoofdgebouw; 
d. op een bouwperceel mag maximaal één carport worden opgericht; 
e. de bouwhoogte van een carport mag niet meer dan 3,25 meter bedragen. 

 

3.2.5  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden naast het bepaalde in lid 
3.2.1 de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, 
met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor (het 
verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer dan 1 meter mag 
bedragen; 

b. de bouwhoogte van antenne-, licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 6 meter 
bedragen; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 
3 meter bedragen; 

d. paardenbakken zijn niet toegestaan; 
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e. zwembaden mogen uitsluitend achter (het verlengde van) de voorgevel van het 
hoofdgebouw worden gebouwd, met dien verstande dat de oppervlakte niet meer mag 
bedragen dan 100 m² en de afstand tot het dichtstbijzijnde punt van de woning niet 
meer dan 15 meter. 

 

3.2.6  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing 

Het gebruik van de gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming 'Wonen' is 
uitsluitend toegestaan indien de landschappelijke inpassing uiterlijk binnen 2 jaar na het 
tijdstip van het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor het bouwen is 
gerealiseerd, in overeenstemming met het landschappelijk inpassingsplan zoals opgenomen 
in Bijlage 2 bij deze regels, en vervolgens duurzaam in stand te wordt gehouden.  

 

3.3  Nadere eisen 

Het bevoegd gezag is bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van: 

a. de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en 
bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van: 
1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
2. de ruimtelijke of landschappelijke inpassing;  
3. de verkeersveiligheid; 
4. de sociale veiligheid; 
5. de brandveiligheid; 
6. de milieusituatie; 
7. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verkeers- 
en vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen. 

 

3.4  Afwijken van de bouwregels 

3.4.1  Bijgebouwen 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.3, 
onder e, voor het bouwen van een bijgebouw op een afstand van meer dan 15 m van de 
bedrijfswoning indien dit noodzakelijk is in verband met een doelmatige inrichting van het 
perceel. 

 

3.4.2  Erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.5, 
onder a, voor het toestaan van erf- en terreinafscheidingen met een bouwhoogte van 
maximaal 2 meter  vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw, mits: 

a. dit past binnen het straat- en bebouwingsbeeld van de omgeving; 
b. dit mogelijk is uit oogpunt van een veilige verkeerssituatie. 
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3.4.3  Paardenbak t.b.v. hobbymatig gebruik 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.5, 
onder d, voor het oprichten van een paardenbak ten ten behoeve van hobbymatig gebruik 
binnen deze bestemming, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast, waarbij in ieder geval 
een afstand van minimaal 50 m wordt aangehouden ten opzichte van (bedrijfs)woningen 
van derden, alsmede een afstand van minimaal 20 m tot belendende percelen van 
derden; 

b. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Indien deze bestaat uit een 
beplantingsstrook dan dient deze uit voornamelijk streekeigen soorten te bestaan; 

c. het gebruik van paardenbakken is uitsluitend hobbymatig toegestaan; 
d. de omvang van de paardenbakken mag in totaal niet meer bedragen dan 800 m2; 
e. lichtmasten zijn niet toegestaan; 
f. voor afrasteringen gelden de volgende bepalingen: 

1. de hoogte van afrasteringen mag niet meer bedragen dan 2 m; 
2. afrasteringen worden uitgevoerd in een open constructie; 

g. overige bouwwerken zijn niet toegestaan; 
h. er mag geen grotere opslag van mest plaatsvinden dan 1 m3; 
i. er wordt voldaan aan de natuur-, milieuwet- en regelgeving; 
j. indien activiteiten die samenhangen met het aanleggen van een paardenbak 

omgevingsvergunningsplichtig zijn voor werken en werkzaamhedenplichtig, vormt de 
afweging hierbij onderdeel van deze omgevingsvergunning en is geen aparte 
omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden benodigd. 

 

3.4.4  Landschappelijke inpassing 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in lid 3.2.6, overeenkomstig het landschappelijk inpassingsplan, zoals opgenomen 
in Bijlage 2 van deze regels, mits in plaats daarvan andere landschapsmaatregelen worden 
getroffen, met dien verstande dat deze landschapsmaatregelen: 

a. minimaal gelijkwaardig zijn aan de in het landschappelijk inpassingsplan opgenomen 
landschapsmaatregelen; 

b. voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de landschappelijke waarden 
waarvoor de in het landschappelijk inpassingsplan genoemde landschapsmaatregelen 
zijn bepaald. 

c. zijn afgestemd op de specifieke omgevingskenmerken. 

 

3.5  Specifieke gebruiksregels 

3.5.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van vrijstaande en aangebouwde bijgebouwen als zelfstandige woning; 
b. het gebruik van gronden voor de naar de weg gekeerde bouwgrens voor het stallen van 

voertuigen, caravans en dergelijke, anders dan op een oprit; 
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c. buitenopslag. 

 

3.6  Afwijken van de gebruiksregels 

3.6.1  Minicamping 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning 
afwijken van het bepaalde in 3.1 teneinde kleinschalig kamperen en de daarvoor 
noodzakelijke voorzieningen, zoals sanitaire voorzieningen, toe te staan, waarbij aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. kampeermiddelen zijn uitsluitend toegestaan op een afstand van minimaal 25 m van de 
bestemming 'Wonen' van derden; 

b. slechts kampeermiddelen zijn toegestaan met een niet-permanent karakter; 
c. een minicamping is uitsluitend toegestaan in de periode 15 maart tot en met 31 

oktober; 
d. er zijn maximaal 20 standplaatsen voor kampeermiddelen toegestaan; 
e. de oppervlakte van het bestemmingsvlak waarvoor omgevingsvergunning wordt 

gevraagd, mag niet kleiner zijn dan 3000 m2; 
f. de bebouwing vindt plaats binnen de voor deze bestemming geldende 

bouwmogelijkheden, met dien verstande dat de oppervlakte van bouwwerken ten 
behoeve van kleinschalig kamperen maximaal 50 m2 mag bedragen; 

g. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Indien deze bestaat uit een 
beplantingsstrook dan dient deze uit voornamelijk streekeigen soorten te bestaan; 

h. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit 
betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen 
niet onevenredig mogen worden beperkt; 

i. er wordt voldaan aan de natuur-, milieuwet- en regelgeving; 
j. de verkeersaantrekkende werking van de activiteit dient te zijn afgestemd op de 

feitelijke ontsluitingssituatie; 
k. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte, waarbij geldt dat 

het aantal parkeerplaatsen ten minste 110% van het aantal standplaatsen bedraagt; 
l. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van 

de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de natuur-, milieuwet- en 
regelgeving; 

m. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van landschapswaarden. 

 



  17  

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS 
 

Artikel 4  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. 
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Artikel 5  Algemene bouwregels 

5.1  Overschrijding van bouwgrenzen 

Bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen, in afwijking van het bepaalde in 
hoofdstuk 2 van deze regels, worden overschreden ten behoeve van tot gebouwen 
behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), liftkokers en -schachten, galerijen, 
hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits: 

a. de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 meter;  
b. de bouwhoogte van erkers, entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt dan de 

bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het betreffende gebouw; 
c. de breedte van erkers, entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt dan 50% van de 

breedte van de betreffende gevel van het gebouw; 
d. de afstand van deze bouwdelen tot de bestemmingsgrens minimaal 3 meter bedraagt, 

daar waar het bestemmingsvlak grenst aan de weg. 

 

5.2  Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen 

5.2.1  Parkeergelegenheid 

Bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning 
voor het bouwen van een gebouw geldt dat ten behoeve van het parkeren en/of het stallen 
van auto's in de juiste mate ruimte wordt aangebracht in, op of onder dat gebouw dan wel 
op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, met dien verstande dat: 

a. de juiste mate van ruimte wordt bepaald op basis van de parkeernormen en 
berekeningsmethoden zoals opgenomen in de publicatie 317 'Kencijfers parkeren en 
verkeersgeneratie' van het CROW van oktober 2012; 

b. de in lid 5.2.1, onder a, bedoelde ruimten voor het parkeren en/of stallen van auto's 
moeten afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze 
eis wordt geacht te zijn voldaan als de parkeervoorzieningen ten minste de afmetingen 
hebben zoals bepaald in de 'Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de 
bebouwde kom 2012' (ASVV 2012) van het CROW van december 2012; 

c. de in de aanhef bedoelde parkeerruimte duurzaam in stand gehouden wordt. 

 

5.2.2  Laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen 

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte 
aan ruimte voor laden en lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate 
zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat 
bij dat gebouw hoort. 

 

5.2.3  Afwijking 

Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in lid 5.2.1 en/of lid 5.2.2: 

a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op 
overwegende bezwaren stuit; of 
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b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- en/of stallingsruimte, dan wel laad- of 
losruimte wordt voorzien. 
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels 

6.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
c, van de Wabo, wordt in ieder geval gerekend: 

a. een gebruik van gronden als stort- en /of opslagplaats van grond en / of afval, met 
uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte 
gebruik en onderhoud; 

b. een gebruik van gronden als stallings- en / of opslagplaats van één of meer aan het 
gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een 
zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 

c. de vestiging van inrichtingen als bedoeld in 2.1, derde lid, van het Besluit 
omgevingsrecht (inrichtingen die in belangrijke mate geluidshinder kunnen 
veroorzaken); 

d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor (detail)handel, met uitzondering van een 
zodanig gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan in of krachtens deze regels; 

e. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van 
prostitutie, escortbedrijf, prostitutiebedrijf en/of seksinrichting. 
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Artikel 7  Algemene aanduidingsregels 

7.1  milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 

7.1.1  Aanduidingsomschrijving 

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied' 
zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, tevens bestemd voor de 
bescherming van de kwaliteit van het grondwater ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening.  

 

7.1.2  Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag de verticale diepte van een 
bouwwerk niet meer dan 3 m onder maaiveld bedragen.  

 

7.1.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van artikel x.2.2 
voor het bouwen van een bouwwerk met een verticale diepte van meer dan 3 m onder 
maaiveld, met dien verstande dat:  

a. het bouwwerk of de bouwwerkzaamheden geen onevenredige afbreuk doen aan de 
bescherming van de kwaliteit van het grondwater ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening; en  

b. voor de afweging over het verlenen van de omgevingsvergunning advies van 
gedeputeerde staten wordt gevraagd.  

 

7.1.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag 
de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:  

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en 
ophogen van gronden, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, 
parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;  

b. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 
waterpartijen;  

c. het gebruiken, storten en opslaan van meststoffen, bestrijdingsmiddelen, verontreinigde 
grond of schadelijke stoffen;  

d. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 
communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en 
apparatuur; en  

e. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die een verandering van de 
waterhuishouding of het grondwaterpeil tot gevolg hebben, zoals drainage en 
(onder)bemaling.  
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7.1.5  Uitzondering 

Het in lid 7.1.4 vervatte verbod geldt niet voor gevallen als bedoeld in artikel 2.8 van de 
Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant of de verordening als bedoeld in artikel 2.6 
van de Omgevingswet.  

 

7.1.6  Voorwaarden 

Een omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 7.1.6 wordt 
door het bevoegd gezag niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van 
gedeputeerde staten.  
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels 

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale 
veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, bij een 
omgevingsvergunning afwijken ten behoeve van: 

a. het gebruik van een vrijstaand of aangebouwd bijgebouw als afhankelijke woonruimte, 
mits: 
1. het een vrijstaand of aangebouwd bijgebouw betreft behorende bij een woning 

binnen een bestemming waarbinnen een permanente (bedrijfs)woning is 
toegestaan; 

2. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg, 
hetgeen blijkt uit een schriftelijke verklaring van in ieder geval de behandelende 
huisarts; 

3. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in het geding zijnde belangen 
waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven; 

4. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen wordt 
ingepast met een maximale oppervlakte van 80 m2; 

5. het bijgebouw een onlosmakelijk geheel vormt met de woning van waaruit de 
mantelzorg wordt verleend; 

6. het bevoegd gezag verleent bedoelde omgevingsvergunning zowel op naam van de 
mantelzorgverlener als de mantelzorgontvanger onder de voorwaarden dat binnen 
vier weken na beëindiging van het gebruik van het vrijstaand of aangebouwd 
bijgebouw als afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg hiervan 
schriftelijk melding wordt gemaakt bij het bevoegd gezag en de 
gebruiksmogelijkheden van het vrijstaand of aangebouwd bijgebouw binnen twaalf 
weken na beëindiging van het gebruik als afhankelijke woonruimte ten behoeve van 
mantelzorg ongedaan wordt gemaakt voor bewoning; 

b. het afwijken van de voorgeschreven maten voor de  goothoogte, bouwhoogte, 
oppervlakte, inhoud en afstand van bouwwerken, dan wel een voorgeschreven 
bebouwingspercentage, eventueel met overschrijding van de bouwgrenzen binnen een 
bestemmingsvlak, mits de afwijking niet meer bedraagt dan 10% van de in deze regels 
voorgeschreven maten; 

c. het afwijken van bouwgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak op de 
verbeelding, niet zijnde bestemmingsgrenzen, indien en voor zover afwijking 
noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de grond, mits de afwijking 
ten opzichte van hetgeen op de verbeelding is aangegeven niet meer dan 2,5 meter 
bedraagt; 

d. de bouw van hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dan toegestaan ingevolge 
deze regels, met dien verstande dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, mag worden vergroot tot niet meer dan 10 meter; 

e. het oprichten van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, gedenktekens, geen gebouwen 
zijnde, en monumenten , geen gebouwen zijnde, tot een bouwhoogte van niet meer dan 
15 meter; 

f. het realiseren van gebouwen en bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen en/of 
het opwekken van duurzame energie, tot maximaal 100 m2 (bruto vloeroppervlak) en 
een bouwhoogte van maximaal 3 meter; 
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g. gevelisolatie en toestaan dat de aanduiding 'bouwvlak' wordt overschreden met 
maximaal 30 centimeter ten behoeve van gevelisolatie om energie te besparen. 
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Artikel 9  Algemene wijzigingsregels 

9.1  Algemene wijzigingen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, 
eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:  

a. de ligging van grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en aanduidingen te wijzigen, 
met inachtneming van de volgende regels: 
1. de bij de wijziging betrokken grenzen mogen ten hoogste 5 meter worden 

verschoven; 
2. de oppervlakte van de bij de wijziging betrokken bestemmings- en bouwvlakken en 

aanduidingen mag ten hoogste 5% worden verkleind of vergroot ten opzichte van de 
oppervlakte vóór de wijziging; 

3. door een wijziging mogen het straat-, bebouwings- en landschapsbeeld, het woon- 
en leefklimaat, de waterstaatkundige belangen, de ontwikkeling van omliggende 
bedrijven, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden, niet onevenredig worden aangetast. 

b. het plan te wijzigen ten aanzien van het aanpassen van opgenomen regels in de 
voorafgaande artikelen, waarbij wordt verwezen naar regels in wettelijke regelingen 
en/of publicaties, indien deze wettelijke regelingen en/of publicaties na het moment van 
vaststelling van het plan worden gewijzigd. 
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Artikel 10  Algemene procedureregels 

10.1  Nadere eis 

Bij het nemen van een besluit omtrent een nadere eis overeenkomstig een in het plan 
opgenomen regels over nadere eisen nemen burgemeester en wethouders de volgende 
regels in acht: 

a. het ontwerpbesluit ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs 
nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, twee weken ter inzage; 

b. van de terinzagelegging wordt tevoren in één of meer dag-, nieuws-, of 
huis-aan-huisbladen, of op een andere geschikte wijze kennis gegeven; 

c. de kennisgeving dient tevens langs elektronische weg te geschieden; 
d. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van 

zienswijzen; 
e. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van 

burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit. 
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Artikel 11  Overige regels 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, worden toegepast zoals 
deze luiden op het moment van vaststelling van het plan, tenzij expliciet anders is geregeld. 
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HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS 
 

Artikel 12  Overgangsrecht 

12.1  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 lid 12.1, onder a, een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in lid 12.1, onder a, met maximaal 10%. 

c. Lid 12.1, 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. 

 

12.2  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 lid 12.2, 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 lid 12.2, 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. Lid 12.2, 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 13  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als:  

 

regels van het bestemmingsplan 'Koestraat ong.'. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ............................... 

 

 

 

 

De voorzitter,    De griffier, 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 
Staat van bedrijfsactiviteiten 

 



Staat van bedrijfsactiviteiten 

SBI-CODE OMSCHRIJVING 

C
A

TE
G

O
R

IE
 

01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW   
014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:   
014 - algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m² B 
014 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m² B 
0142 KI-stations B 
      
15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN   
151 Slachterijen en overige vleesverwerking:   
151 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m² B 
1552 Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m² B 
1581 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, v.c. < 2500 kg meel/week B 
1584 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:   
1584 - Cacao- en chocoladefabrieken- vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m² B 
1584 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m² B 
1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. B 
      
17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL   
174, 175 Vervaardiging van textielwaren B 
176, 177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen B 
      
18 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT   
181 Vervaardiging kleding van leer B 
      
20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.   
203, 204, 205 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 B 
205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken B 
      
22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA   
221 Uitgeverijen (kantoren) A 
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen B 
2223 Grafische afwerking A 
2223 Binderijen B 
2224 Grafische reproduktie en zetten B 
2225 Overige grafische aktiviteiten B 
223 Reproduktiebedrijven opgenomen media A 
      
24 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN   
2442 Farmaceutische produktenfabrieken:   
2442 - verbandmiddelenfabrieken B 
      
26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN   
2615 Glasbewerkingsbedrijven B 
262, 263 Aardewerkfabrieken:   
262, 263 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW B 
267 Natuursteenbewerkingsbedrijven:   
267 - indien p.o. < 2.000 m² B 
2681 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken B 
      
28 VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)   
281 - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 B 
284 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 B 
2852 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 B 
287 Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2  B 
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Staat van bedrijfsactiviteiten 

SBI-CODE OMSCHRIJVING 

C
A

TE
G
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R

IE
 

30 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS   
30 Kantoormachines- en computerfabrieken B 
      
33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN   
33 Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. B 
      
36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.   
361 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 A 
362 Fabricage van munten, sieraden e.d. B 
363 Muziekinstrumentenfabrieken B 
3661.1 Sociale werkvoorziening B 
      
40 PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER   
40 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:   
40 - < 10 MVA B 
40 Gasdistributiebedrijven:   
40 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A A 
40 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C B 
40 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:   
40 - blokverwarming B 
      
41 WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER   
41 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:   
41 - < 1 MW B 
      
45 BOUWNIJVERHEID   
45 Aannemersbedrijven met werkplaats/ installatiebedrijven met werkplaats, b.o. < 1000 m2 B 
      
50 HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS   
501, 502, 504 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven B 
5020.4 Autobeklederijen A 
5020.5 Autowasserijen B 
503, 504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires B 
      
51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING   
511 Handelsbemiddeling (kantoren) A 
5134 Grth in dranken C 
5135 Grth in tabaksprodukten C 
5136 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk C 
5137 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen C 
514 Grth in overige consumentenartikelen C 
5148.7 Grth in vuurwerk en munitie:   
5148.7 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton B 
5153 Grth in hout en bouwmaterialen:   
5153 - algemeen C 
5153 - indien b.o. < 2000 m2 B 
5153.4 zand en grind:   
5153.4 - indien b.o. < 200 m²  B 
5154 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:   
5154 - algemeen C 
5154 - indien b.o. <2.000 m² B 
5156 Grth in overige intermediaire goederen C 
5162 Grth in machines en apparaten, exclusief machines voord de bouwnijverheid  C 
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Staat van bedrijfsactiviteiten 

SBI-CODE OMSCHRIJVING 

C
A
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517 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. C 
      
60 VERVOER OVER LAND   
6022 Taxibedrijven B 
6024 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m² C 
603 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen B 
      
61, 62 VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT   
61, 62 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) A 
      
63 DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER   
6321 Autoparkeerterreinen, parkeergarages C 
6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) A 
633 Reisorganisaties A 
634 Expediteurs, cargadoors (kantoren) A 
      
64 POST EN TELECOMMUNICATIE   
641 Post- en koeriersdiensten C 
642 Telecommunicatiebedrijven A 
642 zendinstallaties:   
642 - FM en TV B 
642 - GSM en UMTS-steunzenders B 
      
65, 66, 67 FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN   
65, 66, 67 Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen B 
      
70 VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED   
70 Verhuur van en handel in onroerend goed A 
      

71 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 
GOEDEREN   

711 Personenautoverhuurbedrijven B 
712 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) C 
713 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen C 
714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. C 
      
72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE   
72 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. A 
72 Switchhouses B 
   
73 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK   
732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek A 
      
74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING   
74 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren A 
7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales C 
7484.4 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. A 
      
75 OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN   
75 Openbaar bestuur (kantoren e.d.) A 
7525 Brandweerkazernes C 
      
80 ONDERWIJS   
801, 802 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs B 
803, 804 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs B 
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Staat van bedrijfsactiviteiten 

SBI-CODE OMSCHRIJVING 

C
A
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85 GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG   
8512, 8513 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven A 
8514, 8515 Consultatiebureaus A 
853 Verpleeghuizen B 
853 Kinderopvang B 
9001 rioolgemalen B 
      
91 DIVERSE ORGANISATIES   
9111 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) A 
9131 Kerkgebouwen e.d. B 
9133.1 Buurt- en clubhuizen B 
      
92 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE   
9213 Bioscopen C 
9232 Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen C 
9234 Muziek- en balletscholen B 
9234.1 Dansscholen B 
9251, 9252 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. A 
9261.1 Zwembaden: overdekt C 
9261.2 Sporthallen B 
9261.2 Bowlingcentra B 
9262 Schietinrichtingen:   
9262 - binnenbanen: boogbanen A 
9262 Sportscholen, gymnastiekzalen B 
9271 Casino's C 
9272.1 Amusementshallen B 
      
93 OVERIGE DIENSTVERLENING   
9301.3 Wasverzendinrichtingen B 
9301.3 Wasserettes, wassalons A 
9302 Kappersbedrijven, schoonheidsinstituten en zonnestudio's A 
9303 Begrafenisondernemingen: uitvaartcentra A 
9304 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden B 
9305 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. A 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2 

     Landschappelijk inpassingsplan 
 



1.

2.
3.

2.

m¹ st / m¹ aantal
plantmateriaal 80-100: 40 3   120

stuks
2

1. Aan te planten knip- en scheerheg perceelsgrens (min. 40 m¹)

Beuk, Haagbeuk, Liguster, Veldesdoorn, Sleedoorn, Hulst of
vergelijkbaar inheems

plantafstand a-select
plantmateriaal 10-12:

2. Aan te planten landschapsbomen perceelsgrens (min. 2 st.)

Beuk, Haagbeuk, Esdoorn, Walnoot, Wilg, Els, Berk, Populier, Hoogstam 
fruit of vergelijkbaar inheems

m² st / m² aantal
plantmateriaal 80-100:
plantafstand 1,5 m driehoeksverband

150 0,45   68

3. Aan te planten houtsingel perceelsgrens (30 x 5 m = 150 m²)

Bomen: Beuk, Haagbeuk, Esdoorn, Walnoot, Wilg, Els, Berk, Populier,
Linde of vergelijkbaar inheems (min. 25% en min. 2 soorten)
Struiken: Hazelaar, Gelderse roos, Krent, Veldesdoorn, Vlier, Sleedoorn, 
Lijsterbes of vergelijkbaar inheems (min. 50% en min. 3 soorten)
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