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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Heisteeg” is op 19 juni 2012 vastgesteld en biedt ruimte aan 64 
woningbouwkavels. Hierop kunnen 44 vrijstaande woningen en 20 twee-onder-een kapwoningen 
worden gerealiseerd, op ruime tot zeer ruime kavels. 

In het bestemmingsplan "Heisteeg" is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen middels de 
gebiedsaanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied', vanwege geluidscontouren van nabijgelegen 
bedrijvigheid. Het betreffende bedrijf Vromans Bouw B.V. is inmiddels verplaatst. In het pand waar 
voorheen een bouwbedrijf zat gevestigd dat kunststof, aluminium en houten kozijnen maakte, zijn 
tegenwoordig diverse andere activiteiten (Lily's hartige Broden, opslag van Danvo B.V. en opslag 
van loonwerker Pijnenburg). Deze activiteiten produceren minder geluid, waardoor het mogelijk is 
om uitvoering te geven aan de wijzigingsbevoegdheid en zodoende vijf woonkavels te realiseren.

Om uitvoering te geven aan de wijzigingsbevoegdheid dient een wijzigingsplan opgesteld te 
worden. Onderhavig plan vormt dit wijzigingsplan. Het wijzigingsplan maakt onderdeel uit van het 
bestemmingsplan (moederplan). Aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid wordt in dit 
bestemmingsplan voldaan. In hoofdstuk 5 wordt aangetoond dat sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat voor wat betreft het aspect geluid. Er worden in het wijzigingsgebied vijf vrijstaande 
woningen gerealiseerd, conform het beeldkwaliteitsplan behorende bij het moederplan (Bijlage 1).

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

De woningbouwlocatie Heisteeg ligt aan het dorpslint van Riel ten zuiden van de dorpskern. De 
locatie is in 2013 bouwrijp gemaakt ten behoeve van de woningbouw. Ten noorden van het 
plangebied ligt de Alphenseweg die overgaat in de Kerkstraat. Aan de overzijde van de 
Alphenseweg, die als een doorgaande route geldt voor het dorp Riel, is een bedrijventerrein 
gelegen. Ten zuiden/zuidoosten bevinden zich het sportpark 'De Krim' van voetbalvereniging 'Riel' 
en de velden en complexen van de ruitersportvereniging en scouting. Het westelijke deel van het 
plangebied wordt begrensd door akkerland en burgerwoningen. De locatie Heisteeg ligt aan de 
zuidzijde van Riel, zoals met rood is weergegeven in figuur 1-1.
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Figuur 1-1 Globale ligging locatie Heisteeg 

Het plangebied bestaat uit de twee gebieden met de gebiedsaanduiding 'wro-zone - 
wijzigingsgebied' (figuur 1-2), onderdeel uitmakend van de woningbouwlocatie Heisteeg. De 
gronden van voorliggend plangebied zijn ingezaaid met gras en worden regulier onderhouden. 

Figuur 1-2  Ligging plangebied 

1.3  Vigerende bestemmingsplan

Het vigerende bestemmingsplan is:
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Bestemmingsplan Vastgesteld

Bestemmingsplan Heisteeg 19-06-2012

In het vigerende bestemmingsplan "Heisteeg" hebben de gronden de bestemming 'Wonen' en de 
gebiedsaanduiding ´wro-zone - wijzigingsgebied´. Dit wijzigingsplan maakt het door middel van de 
wijzigingsbevoegdheid mogelijk om woningen te realiseren. Het bestemmingsplan Heisteeg blijft 
van kracht, het wijzigingsplan maakt hier onderdeel van uit.

1.4  Bij het plan behorende stukken

Dit wijzigingsplan 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 wijzigingsplan zijn beschreven. De verbeelding vormt samen met de regels 
het bindende deel van het wijzigingsplan. In deze toelichting worden onder andere de keuzes die 
in het wijzigingsplan 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 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 plangebied ligt aan het eerder genoemde dorpslint langs de Alphenseweg. De Alphenseweg is 
een doorgaande weg door middel waarvan alle verkeer van de kern Riel wordt afgewikkeld. Het lint 
wordt gekenmerkt door afwisselend vrijstaande, halfvrijstaande woningen en een aantal clusters 
met aaneengebouwde woningen en bedrijven (deels gelegen op het bedrijventerrein). De 
lintbebouwing bestaat uit maximaal twee bouwlagen, met uitzondering van de twee voormalige 
leerlooierijen aan de Dorpstraat, en is voorzien van diverse kapvormen. De bebouwingsdichtheid 
neemt vanuit het centrum richting het buitengebied af. De percelen aan het lint zijn vaak smal en 
diep en hebben veelal fraaie erf- en singelbeplantingen.

Bijzonder zijn de groene ruimten tussen het lint en de latere ontwikkelingen. Deze ruimten 
bestaan veelal uit kleinere boscomplexen en weitjes en dragen bij aan een groene kleinschalige 
en dorpse sfeer. Bovendien geven zij 'lucht' aan het lint.

Ter hoogte van het plangebied is in het wegprofiel van de Alphenseweg de overgang van 
buitengebied naar dorp zichtbaar. Het profiel verandert hier van een breed profiel met vrijliggende 
fietspaden naar een smaller profiel met aanliggende fietspaden.
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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

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur & 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 bestemmingsplangebied 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 onderhavig 
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 onderhavig plan. De afweging vind voor onderhavige 
planontwikkeling decentraal plaats. 

3.1.2  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 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.

Conclusie

Indien van toepassing opnemen: Dit rijksbeleid werkt niet direct door in onderhavig plan. De 
afweging vindt voor onderhavige planontwikkeling decentraal plaats.
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3.1.3  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 onderhavig bestemmingsplan.

3.1.4  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 5 woningen mogelijk en wordt daarmee niet 
beschouwd als stedelijke ontwikkeling waarvoor de ladder voor duurzame verstedelijking doorlopen 
moet worden.

Conclusie

De ladder voor duurzame verstedelijking hoeft niet doorlopen te worden.

3.1.5  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 onderhavig bestemmingsplan 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.
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3.2  Provincie

3.2.1  Structuurvisie ruimtelijke ordening

De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) is door Provinciale Staten  vastgesteld op 1 
oktober 2010 en geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met een 
doorkijk 2040). Op 7 februari 2014 hebben Provinciale Staten de Structuurvisie 2010, partiele 
herziening 2014 vastgesteld. Hierin is een aantal wijzigingen opgenomen ten aanzien van SVRO 
uit 2010. 

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 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.

Binnen de stedelijke structuur worden twee ontwikkelingsperspectieven onderscheiden:
stedelijk concentratiegebied (stedelijke regio's): in het stedelijk concentratiegebied, inclusief 
de bijbehorende zoekgebieden voor verstedelijking, wordt de bovenlokale 
verstedelijkingsbehoefte opgevangen;
overig stedelijk gebied (landelijke regio's): het overige stedelijke gebied, met de bijbehorende 
zoekgebieden voor verstedelijking, voorziet in de opvang van de lokale 
verstedelijkingsbehoefte. Grootschalige verstedelijking is ongewenst en voor woningbouw 
geldt in principe 'bouwen voor migratiesaldo -nul'.

Bij verstedelijking wordt het accent verlegd van nieuwe uitleg naar het bestaand stedelijk gebied. 
Er wordt ingezet op zorgvuldig ruimtegebruik door de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied 
zo goed mogelijk te benutten door in te zetten op herstructurering en onderhoud. Daarnaast wordt 
door middel van gebiedspaspoorten aangegeven welke landschapskenmerken de provincie 
bepalend vindt en welke ambities de provincie heeft voor de ontwikkeling van de 
landschapskwaliteiten in deze gebieden. De ruimte binnen deze gebieden moet zo goed mogelijk 
benut worden waarbij rekening gehouden dient te worden met de gebiedskenmerken en de 
kwaliteiten van de omgeving.

   Wijzigingsplan Heisteeg
  Pagina 13 van 221



Figuur 3-1 Uitsnede SVRO (plangebied omkaderd)

Het plangebied valt deels binnen stedelijk concentratiegebied en deels binnen gemengd landelijk 
gebied. In beide gebieden is de realisatie van Ruimte voor Ruimte kavels mogelijk.

Conclusie

Onderhavige ontwikkeling vindt plaats in een gebied dat in de structuurvisie is aangeduid als 
stedelijk concentratiegebied en gemengd landelijk gebied. Zodoende sluit het initiatief aan bij de 
doelstellingen uit de SVRO.

3.2.2  Verordening ruimte

In de Wro is vastgelegd hoe de bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening zijn verdeeld 
tussen rijk, provincies en gemeenten. De provincie kan door middel van een planologische 
verordening regels formuleren waarmee gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke plannen 
rekening moeten houden. De provincie Noord-Brabant heeft hiertoe de Verordening ruimte 
Noord-Brabant (VR) opgesteld. 

De regels van de VR zijn er, in lijn met het beleid van de SVRO, op gericht om het grootste deel 
van de stedelijke ontwikkelingen plaats te laten vinden in de stedelijke regio's en in het bestaand 
stedelijk gebied. De begrenzingen van de stedelijke en landelijke regio's zijn vastgelegd in kaarten 
behorende bij de VR. In de VR zijn ook het bestaande stedelijk gebied, de zoekgebieden voor 
stedelijke ontwikkeling en de ecologische hoofdstructuur begrensd. In de VR zijn regels 
opgenomen waaraan ruimtelijke plannen dienen te voldoen. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
dienen in principe plaats te vinden in bestaand stedelijk gebied of in een zoekgebied voor 
stedelijke ontwikkeling. 
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Figuur 3-2 Uitsnede kaart Verordening Ruimte (plangebied omkaderd)

Het plangebied is binnen de VR aangeduid als 'bestaand stedelijk gebied: stedelijk 
concentratiegebied'. Bestaand stedelijk gebied is gebied dat het bestaande ruimtebeslag van een 
kern bevat ten behoeve van een samenhangende ruimtelijke structuur van stedelijke functies. Op 
deze gronden mogen stedelijke ontwikkelingen plaatsvinden. De voorgestane ontwikkeling is 
zodoende in overeenstemming met het provinciale beleid.

3.3  Gemeente

3.3.1  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.

Voor de kern Riel is beschreven dat het bestaande lint en het Bels lijntje typerend zijn voor deze 
kern. Het oude lint is nog steeds duidelijk waarneembaar aanwezig. Het Bels lijntje vormt een 
harde scheiding tussen de kern en het buitengebied. Voor wonen is tot 2015 invulling gegeven aan 
bestaande plannen voor uitbreidingslocaties. Na 2015 wordt de vraag vooral opgevangen door 
ontwikkeling van locaties binnen het stedelijk gebied. Het werken vindt hoofdzakelijk plaats op de 
bestaande bedrijventerreinen. Daarnaast wordt gezocht naar herprofilering van bestaande 
bedrijventerreinen, waardoor niet langer alleen het accent komt te liggen op zware logistieke 
bedrijvigheid. Voor de kern Riel is het van belang het inwonertal op peil te houden, zodat de 
leefbaarheid in het dorp gewaarborgd kan worden. Naast enkele reeds aangewezen locaties voor 
uitbreiding, waaronder Heisteeg, biedt hoofdzakelijk inbreiding een oplossing voor toekomstige 
vraag naar woningen. De voorgestane herontwikkeling die het bestemmingsplan mogelijk maakt, 
past derhalve binnen het beleid zoals geformuleerd in de structuurvisie.
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3.3.2  Bestemmingsplan

Het vigerende bestemmingsplan is:

Bestemmingsplan Vastgesteld

Bestemmingsplan Heisteeg 19-06-2012

In het vigerende bestemmingsplan "Heisteeg" hebben de gronden de bestemming 'Wonen' en de 
gebiedsaanduiding ´wro-zone - wijzigingsgebied´. Dit wijzigingsplan maakt het door middel van de 
wijzigingsbevoegdheid mogelijk om woningen te realiseren. Het bestemmingsplan Heisteeg blijft 
van kracht, het wijzigingsplan maakt hier onderdeel van uit.

Conclusie

Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, is onderhavig wijzigingsplan opgesteld.

3.3.3  Stedenbouwkundige notitie 'Inbreidingsmogelijkheden kom Riel'

In 2005 heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige notitie 'Inbreidingsmogelijkheden kom Riel' 
vastgesteld. Deze notitie vormt het toetsingskader waaraan toekomstige initiatieven 
stedenbouwkundige geobjectiveerd kunnen worden beoordeeld op hun aanvaardbaarheid.

Conclusie

Ten behoeve van het plangebied Heisteeg is een afzonderlijk Beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat 
gelijktijdig met dit bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld en daarmee als 
toetsingskader functioneert.

3.3.4  Toekomstvisie

In 2013 is door de gemeenteraad de “Toekomstvisie gemeente Goirle 2020” vastgesteld onder de 
titel “Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend” . 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) 
nabij de grote stad.

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 
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willen bereiken. Als gemeente kiezen we hierbij bij voorkeur een regierol.

Conclusie 

De voorgestane ontwikkeling die het bestemmingsplan mogelijk maakt, past derhalve binnen het 
beleid zoals geformuleerd in de toekomstvisie. 
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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  Stedenbouwkundige uitgangspunten en welstand

Stedenbouwkundige uitgangspunten

De toekomstige ruimtelijke en functionele structuur sluit volledig aan bij de randvoorwaarden en 
uitgangspunten zoals opgesteld in het moederplan "Heisteeg". Volledigheidshalve is het 
beeldkwaliteitsplan behorende bij het moederplan "Heisteeg" als bijlage van de toelichting 
opgenomen (Bijlage 1). Voor de overige onderdelen wordt verwezen naar het moederplan, dat van 
kracht blijft.

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. 

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 archeologisch 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;
de verankering van de archeologische monumentenzorg in de ruimtelijke ordening.

In wetgeving is de omgang met archeologisch erfgoed geregeld en zijn enkele uitgangspunten en 
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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.

Bureauonderzoek en verkennend onderzoek

Uit bureauonderzoek en aanvullend inventariserend veldonderzoek/boren, uitgevoerd in 2006, is 
gebleken dat het plangebied Heisteeg een hoge kans heeft op het aantreffen van archeologische 
waarden. Uit het inventariserend veldonderzoek/boren is gebleken dat de bodemopbouw in het 
plangebied grotendeels intact was. Gezien de resultaten van het veldwerk is aanbevolen binnen 
het plangebied een proefsleuvenonderzoek uit te laten voeren om de aanwezigheid van 
archeologische vindplaatsen te onderzoeken en de kwaliteit ervan te kunnen bepalen.

Het proefsleuvenonderzoek is door Grontmij uitgevoerd in 2009 en leverde volgens de uitvoerder 
aanwijzingen op voor IJzertijdbewoning (inclusief mogelijk grafveld) in het plangebied. Verder zijn 
op het terrein sporen van agrarisch gebruik vanaf de middeleeuwen aanwezig. Grontmij adviseerde 
om een deel van het plangebied waar sporen van IJzertijdbewoning en een mogelijk grafveld 
aanwezig waren, vlakdekkend op te graven.

In afwijking van het selectieadvies van Grontmij heeft het college van burgemeester en wethouders 
van Goirle op 24 januari 2012 besloten geen verder onderzoek uit te laten voeren in het plangebied 
Heisteeg vanwege de beperkte conservering en het lage potentieel om kenniswinst te realiseren. 

Het bestemmingsplan kent derhalve geen dubbelbestemming. 

Cultuurhistorie en monumentenzorg

Het gemeentelijk beleid is erop gericht om bestaande cultuurhistorische en architectonische 
kwaliteiten te handhaven. Hierbij zijn vooral de Erfgoedwet, de gemeentelijke 
Monumentenverordening en de lijst van gemeentelijke monumenten het kader.

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  Volskhuisvesting

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 
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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.

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 19 december 2018 (Regionale Agenda 
Wonen 2019 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 2027. Op basis van de provinciale behoefteprognose is in 
de gemeente Goirle de kwantitatieve woningbehoefte voor de periode 2017-2027 840 woningen.

Plannen binnen stedelijk gebied behoeven geen regionale afstemming.

Woonvisie

Het gemeentelijk woonbeleid volgt uit de vierjaarlijkse woonvisie. De Woonvisie is vastgesteld door 
de gemeenteraad op 15 december 2015 (let op: nieuwe woonvisie is in voorbereiding, nagaan of 
deze al is vastgesteld). Het doel van de Woonvisie is onder meer het vaststellen van een 
gemeentelijke ambitie op het gebied van wonen, het bieden van een afwegingskader voor 
beleidskeuzes. In de Woonvisie komen thema's en trends in het wonen aan de orde, worden 
actuele knelpunten geduid en worden de woonopgaven voor de komende jaren benoemd. In de 
woonvisie is gekozen voor vier hoofdthema's:

wonen en de woonomgeving; 
wonen, zorg en welzijn;
nieuwbouwen
duurzaamheid.

Gestreefd wordt naar een gemeente waarin voldoende mate van kwaliteit en differentiatie in het 
woningaanbod is zodat iedereen passende woonruimte kan vinden.

Binnen de gemeente zijn veel potentiële woningbouwlocaties. Er moet daarom een zorgvuldige 
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afweging plaatsvinden. Niet alleen omdat er niet meer woningen gebouwd 'mogen' worden, maar 
ook omdat wanneer er meer capaciteit wordt geboden dan er behoefte is, de kans groot is dat er 
uiteindelijk minder wordt gebouwd dan die behoefte. Bij te veel aanbod tegelijkertijd kunnen 
plannen elkaar onderling beconcurreren of zelfs elkaar in gijzeling nemen omdat bij geen van de 
plannen voldoende wordt afgenomen om te starten. De afweging waar woningen mogen worden 
gebouwd vindt plaats in de Notitie Prioritering woningbouwlocaties.

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).

De locatie Heisteeg is opgenomen in de notitie. Ruimte voor Ruimte woningen tellen niet mee in 
de aantallen voor de regionale woningbouwafspraken.

4.4  Groen

De gemeenteraad heeft op 11 maart 2014 het Groenstructuurplan vastgesteld. In dit plan wordt 
een lange termijn visie voor het gemeentelijk groen binnen de bebouwde kom weergegeven. Het 
wijzigingsplan heeft geen gevolgen voor het bestaande groen binnen het plan Heisteeg. 

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. 

Conclusie

Heisteeg is reeds ingericht conform de uitgangspunten in het moederplan. 

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 opgenomen.
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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. Onderstaand wordt per aspect beknopt ingegaan op de 
belangrijkste conclusies met betrekking tot voorliggende herziening. 

Voor de onderzoeken wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de al beschikbare 
onderzoeken zoals uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan "Heisteeg" en de 
onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van de beoogde herontwikkeling in 2017. Voor bodem 
en akoestiek heeft een actualisatie plaatsgevonden.

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 de VNG-brochure 'Bedrijven en 
milieuzonering' 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.

Richtafstanden

Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakte van de door de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) opgestelde publicatie "Bedrijven en milieuzonering". In deze publicatie is een 
lijst opgenomen met bedrijfstypen. Voor de bedrijfstypen zijn indicatieve (richt)afstanden bepaald 
voor de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De richtafstanden vormen een indicatie van de 
aanvaardbaarheid in de situatie dat gevoelige functies in de nabijheid van milieubelastende 
functies worden gesitueerd. Indien bekend is welke activiteiten concreet worden beoogd of 
aanwezig zijn, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten 
milieubelasting (in plaats van richtafstanden).

Twee omgevingstypen

De toelaatbaarheid van milieubelastende functies die volgende de VNG worden gehanteerd zijn 
afhankelijk van het type gebied. Er bestaan twee type gebieden:
1. een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype (zoals een rustig buitengebied, een 

stiltegebied of een natuurgebied) of
2. een gebied met functiemenging. Binnen de gebieden met functiemenging heeft men te maken 

met milieubelastende en milieugevoelige functies die op korte afstand van elkaar zijn 
gesitueerd. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en 
kleine bedrijven. Voorbeelden van gebieden met functiemenging zijn 
horecaconcentratiegebieden, stadscentra, winkelcentra en winkelgebieden van dorpskernen, 
woonwerkgebieden met kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid en gebieden langs 
stadstoegangswegen met meerdere functies.

5.1.1  Bedrijven rond het plangebied

Op het bedrijventerrein zijn bedrijven van verschillende categorieën gevestigd. De volgende 
bedrijven zijn vanwege de ligging ten opzichte van de nieuwe woonwijk en de activiteiten die ter 
plaatse worden uitgevoerd aangemerkt als een potentiële hinderbron:

Veertels 20: broodjesfabriek, categorie 3.1 en 3.2 (middels vrijstelling volledig 3.2)
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Alphensweg 1a: diverse bedrijven; categorie 2
Spoorweide 2: wijnkistenfabriek (machinale houtbewerking); categorie 3.1
Spoorweide 6: slagerij: categorie 3.2

5.1.1.1  Broodjesfabriek

Voor de broodjesfabriek zijn bepalend de aspecten geur en geluid.

Geur

Op basis van de VNG-brochure geldt voor het aspect geur een richtafstand van 50 meter. Aan 
deze afstand wordt voldaan ter hoogte van de gevels van de woningen die mogelijk worden 
gemaakt door het plan. Uitgangspunt is hierbij hetgeen mogelijk is op grond van het 
bestemmingsplan Kom Riel.

De activiteiten van de broodjesfabriek passen niet binnen het bestemmingsplan Kom Riel en zijn 
mogelijk gemaakt door middel van een ontheffing ex artikel 3.23 Wro. Uitgaande van de 
bedrijfsbebouwing die op basis van deze ontheffing is gerealiseerd, wordt tevens voldaan aan de 
richtafstand van 50 meter. Hierop geldt een uitzondering voor de kavel die direct grenst aan het 
wijzigingsgebied. De afstand tot de gevel van deze woning is 44,2 meter. Gezien het volgende is 
desondanks sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

De broodjesfabriek produceert uitsluitend afbakbroodjes. Het afbakken van de broodjes vindt 
elders plaats. Juist het bakken van de broodjes levert geurhinder op. De feitelijke geurhinder is 
met andere woorden aanzienlijk minder. Daarnaast is in het kader van het verlenen van de 
ontheffing met de broodjesfabriek afgesproken dat haar activiteiten geen nadelige gevolgen mogen 
hebben voor de te realiseren woningen. Ook moet zij voldoen aan het bepaalde in het 
Activiteitenbesluit, waaronder de regeling ter voorkoming respectievelijk beperking van geurhinder 
in art. 4.110 Activiteitenbesluit juncto artikel 4.107 van de bijbehorende regeling.

Voor eventuele uitbreidingsmogelijkheden op basis van het geldende bestemmingsplan geldt dat, 
zoals aangegeven, de broodjesfabriek niet past binnen het vigerende bestemmingsplan en 
middels een ontheffing mogelijk is gemaakt. De huidige situatie komt qua milieuhinder, realistisch 
gezien, dan ook overeen met hetgeen planologisch maximaal mogelijk is.

Geluid

Op basis van de VNG-brochure geldt voor het aspect geluid tevens een richtafstand van 50 meter. 
Aan deze afstand wordt voldaan ter hoogte van de gevels van de woningen die mogelijk worden 
gemaakt door het plan. Uitgangspunt is hierbij hetgeen mogelijk is op grond van het 
bestemmingsplan Kom Riel.

De activiteiten van de broodjesfabriek passen niet binnen het bestemmingsplan Kom Riel en zijn 
mogelijk gemaakt door middel van een ontheffing ex artikel 3.23 Wro. Uitgaande van de 
bedrijfsbebouwing die op basis van deze ontheffing is gerealiseerd, wordt tevens voldaan aan de 
richtafstand van 50 meter. Hierop geldt een uitzondering voor de kavel die direct grenst aan het 
wijzigingsgebied. De afstand tot de gevel van deze woning is 44,2 meter. Gezien het volgende is 
desondanks sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

De broodjesfabriek voldoet aan de geluidsnormen in de VNG-brochure (bijlage 15). Ook moet de 
broodjesfabriek voldoen aan het bepaalde in het Activiteitenbesluit op het gebied van geluidhinder 
waaronder de artikelen 2.17 tot en met 2.22. Bovendien is het plangebied gelegen aan een 
doorgaande weg waardoor ter plaatse reeds sprake is van wegverkeerslawaai (zie paragraaf 4.6 
van deze toelichting en bijlage 18).

Voor eventuele uitbreidingsmogelijkheden op basis van het geldende bestemmingsplan geldt dat, 
zoals aangegeven, de broodjesfabriek niet past binnen het vigerende bestemmingsplan en 
middels een ontheffing mogelijk is gemaakt. De huidige situatie komt qua milieuhinder, realistisch 
gezien, dan ook overeen met hetgeen de maximale planologisch maximaal mogelijk is.
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5.1.1.2  Bedrijven Alphenseweg 1a

De nieuw gevestigde bedrijven in het voormalige bedrijfspand van Vromans Bouw B.V. (Lily's 
hartige broden, opslag van Danvo B.V. en opslag va nloonwerker Pijnenburg) vallen onder 
categorie 2. Op basis van de VNG-brochure geldt voor het aspect geluid een afstand van 10 
meter. De afstand tot de gevels van de geplande woningen bedraagt minimaal 35 meter. 
Bovendien staan er woningen tussen dit bedrijf en de geplande woningen. De nieuwe bedrijven 
hebben geen invloed op het akoestische klimaat bij de woningen.

5.1.1.3  Wijnkistenfabriek

Voor de wijnkistenfabriek is het aspect geluid bepalend.

Op basis van de VNG-brochure geldt voor het aspect geluid een afstand van 30 meter. Aan deze 
afstand wordt voldaan ter hoogte van de gevels van de woningen die mogelijk worden gemaakt 
door het plan met uitzondering van één kavel die in het wijzigingsgebied is gelegen. De indicatieve 
hindercirkel ligt 9 meter over het bestemmingsvlak. Gezien het volgende is desondanks sprake 
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Binnen het bedrijf vindt machinale houtbewerking plaats. Naast het afkorten van hout worden 
wijnkisten geassembleerd. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van schiethamers. Om 
inzicht te krijgen in de hinder die het bedrijf veroorzaakt is door Grontmij een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd.

Hieruit volgt dat de in de VNG-brochure genoemde grenswaarden voor het langtijdgemiddeld en 
maximaal geluidsniveau ter plaatse van de bouwvlakken binnen het plangebied niet worden 
overschreden, ook voor wat betreft de gecumuleerde geluidsbelasting.

Daarnaast moet het bedrijf voldoen aan het bepaalde in het Activiteitenbesluit. Voor het bedrijf zijn 
geen maatwerkvoorschriften ten aanzien van het aspect 'geluid' van kracht. Het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau mogen derhalve ter plaatse van de gevel van 
woningen niet meer bedragen dan respectievelijk 50 en 70 dB(A) etmaalwaarde.

Uit onderstaande tabel, afkomstig uit de aanvullende notitie akoestiek blijkt, in aanvulling op het in 
2008 uitgevoerde onderzoek, dat het bedrijf hieraan voldoet en kan blijven voldoen na realisatie van 
het plan.

De representatieve bedrijfssituatie is tevens de maximale bedrijfssituatie. Dit wordt veroorzaakt 
door de aanwezigheid van de burgerwoning aan de Alphenseweg 1.

5.1.1.4  Slagerij

Voor de slagerij is het aspect geur bepalend.

Op basis van de VNG-brochure geldt voor het aspect geur een richtafstand van 50 meter. De 
afstand tot de gevel van de dichtstbij gelegen woning binnen het plangebied bedraagt 75 meter. 
Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van geurhinder als gevolg van 
de slagerij.

De huidige situatie komt qua milieuhinder, realistisch gezien, overeen met hetgeen de maximale 
planologisch maximaal mogelijk is.
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5.1.1.5  Sportvelden/sportaccomodaties

Ten zuiden van het plangebied zijn sportvelden/sportaccomodaties van Voetbalvereniging Riel en 
de ruitervereniging gelegen. Het sportveld aan de zuidzijde is ingedeeld in twee hoofdvelden en 
één oefenveld aan de westelijke zijde. In het midden van het terrein staat een gebouw met 
kleedkamers en een kantine met sportgebonden horeca. Het oefenveld is voorzien van zes 
lichtmasten. Het terrein van de ruitervereniging aan de zuidwestzijde is ingericht met een hal, 
loopvelden en een kantine. Op het loopveld zijn lichtmasten aanwezig. Beide sportterreinen vallen 
onder de werking van het Activiteitenbesluit.

Lichthinder

Voor het aspect licht is geen richtafstand opgenomen de VNG-brochure. Wel wordt hierin ter 
voorkoming van hinder (voor het aspect geluid) een afstand van .. meter genoemd. Aan deze 
afstand wordt voldaan.

Door de aanwezigheid van een eikenbos (minimaal 20 meter diep) gelegen tussen het sportveld/ 
loopveld en de woningen, is er feitelijk ook geen sprake van lichthinder.

Bovendien zijn in het Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen om lichthinder van sportterreinen 
tegen te gaan. De verlichting ten behoeve van sportbeoefening dient te zijn uitgeschakeld tussen 
23.00 uur en 07.00 uur en indien geen sport wordt beoefend of onderhoud plaatsvindt. Voorts is in 
het Activiteitenbesluit opgenomen dat de lichtinstallatie zodanig wordt uitgevoerd dat directe 
lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen in gevels en daken van nabij gelegen woningen moet 
worden voorkomen.

Geluidhinder

De richtafstand is 30 meter. Aan deze afstand wordt voldaan.

De kantines zijn bepalend voor het aspect geluid. Deze zijn gelegen op meer dan 75 meter 
afstand. Bovendien is de ingang van de kantines aan de voorzijde gelegen (Oude Tilburgsebaan) 
evenals de parkeergelegenheid.

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 
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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) 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. 

Conclusie

Voor het bestemmingsplan "Heisteeg" is het plaatsgebonden risico en het groepsrisico 
onderzocht. Er bleek geen belemmering te zijn ten gevolge van dit aspect voor de voorgenomen 
ontwikkeling. De situatie is nog actueel en de toename van vijf woningen heeft geen gevolgen voor 
het plaatsgebonden risico en het groepsrisico ter plaatse. Het voorliggende bestemmingsplan is 
om die reden niet strijdig met de geldende risiconormering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

In en in de omgeving van het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig die vallen onder het Bevi, 
waar sprake is van grootschalige opslag van gevaarlijke stoffen of Bevi inrichtingen. Aan de 
Vijfhuizenlaan 1C en 3A zit het bedrijf Human Factors Solutions met een opslag van ontplofbare 
stoffen. Op de locatie kan maximaal 1 kilogram zwart buskruit (gebarengroep 1.1) en maximaal 
50 kilogram rookzwart buskruit (gevarengroep 1.3) worden opgeslagen. De effectafstand 
(veiligheidsafstand van 1 kg zwart buskruit en 50 kilogram rookzwart buskruit is 8 meter vanaf de 
opslag. Het plangebied voor de ontwikkeling ligt op 200 meter, ruimschoots buiten de 
effectafstand. Het aspect 'externe veiligheid' vormt geen belemmering voor de voorgenomen 
herontwikkeling. 

   Wijzigingsplan Heisteeg
  Pagina 26 van 221



5.3  Kabels, leidingen en straalpad

In de directe omgeving van het plangebied liggen de volgende niet-planologisch relevante leidingen 
die geen belemmeringen met zich meebrengen:

Essent Kabelcom, CAI kabel.
Intergas, gashoofdleiding en dienstleiding.
KPN telecom, telecomkabel.
Essent netwerk, midden- en laagspanningskabel.
Brabant Water, waterleiding.

Tevens liggen in het zuiden in de nabijheid van het plangebied een tweetal hoge drukgasleidingen. 
In het bestemmingsplan "Heisteeg" is nagegaan of deze gasleidingen invloed hebben op het 
plangebied. De maatregelen die genomen worden in verband met het plaatsgebonden risico als 
gevolg van de aanwezigheid van een aardgasleiding binnen het te ontwikkelen plangebied blijven 
van kracht om zo de faalfrequentie met een factor 3 terug te brengen en daarmee de PR10-6 
contour zodanig te reduceren dat de voorgenomen nieuwbouw erbuiten valt. Het gaat hierbij om de 
volgende maatregelen:

Bij een melding van graafwerkzaamheden neemt de leidingbeheerder zelf direct contact op 
met de daadwerkelijke uitvoerder van de werkzaamheden. Bij dit contact worden 
werkafspraken gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd. Tot het moment dat er contact 
wordt gelegd met de uitvoerder moet de leidingbeheerder dagelijks de situatie ter plekke 
controleren.
Indien er tussen de melding en de aanvang van de werkzaamheden meer dan een week zit, 
moet de leidingbeheerder iedere week (tot aanvang van de werkzaamheden) contact opnemen 
met de uitvoerder van de werkzaamheden.
Als de werkzaamheden langer dan een week duren, moet wekelijks (totdat de 
werkzaamheden zijn afgerond) een extra inspectie ter plaatse plaatsvinden door de 
leidingbeheerder.
Er wordt tijdens de werkzaamheden extra markering toegepast.
Het moet voor degene die bij de leidingbeheerder de melding van de werkzaamheden 
afhandelt direct duidelijk zijn dat voor het betreffende leidingdeel een strikte begeleiding van 
toepassing is. Dit zal in de procedure voor de afhandeling van de meldingen moeten worden 
geborgd.
Het betreft maatregelen die worden toegepast bij werkzaamheden in de nabijheid van 
leidingen en niet aan werkzaamheden in het plangebied.

De toename van vijf woningen heeft geen gevolgen voor het plaastgebonden risico en het 
groepsrisico ter plaatse. 

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. Voor de 5 woningen is een akoestiek onderzoek uitgevoerd (Bijlage 6)

Wegverkeer

Er is vanuit het wegverkeer geen akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder 
nodig. Dit omdat de wettelijk vastgestelde rijsnelheid op de Alphenseweg/Kerkstraat 30 km/h 
bedraagt. Echter vanuit een goede ruimtelijke ordening is de geluidsbelasting toch inzichtelijk 
gemaakt. De berekende geluidsbelasting op de gevels van 1 geplande woning is hoger dan 53 dB 
Lden. De hoogst berekende waarde bedraagt 58 dB (Lden) op de gevel evenwijdig aan de 
Alphenseweg. Deze waarde is hoger dan de gestelde grenswaarde van 53 dB. De maximale 
ontheffing van 63 dB voor stedelijk gebied wordt niet overschreden. Aangezien de Wet 
geluidhinder feitelijk niet van toepassing is, is het niet nodig en formeel gezien ook niet mogelijk 
om Hogere waarden aan te vragen. Daar de woning ten minste een geluidsluwe gevel heeft en de 
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uiterste grenswaarde hier niet wordt overschreden, is sprake van een akoestisch gezien 
acceptabel woon- en leefklimaat. Wegverkeerslawaai vormt dan ook geen belemmering.

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. In de directe omgeving van het plangebied is geen sprake van andere 
geluidhinderlijke inrichtingen die van invloed zijn op de ontwikkelingen binnen het plangebied.

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

Er is sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat. Geluid vormt geen belemmering voor de 
ontwikkeling van de 5 woonkavels. 

Indien voor de bouw van de woningen een omgevingsvergunning wordt aangevraagd dient men te 
voldoen aan het gestelde in het Bouwbesluit afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten. 
Vanwege verkeerslawaai betekent dit dat in de gevels van de woningen met een berekende 
geluidsbelasting (Lden) > 53 dB voorzieningen getroffen dienen te worden zodat in de 
verblijfsgebieden een binnenniveau van 33 dB niet wordt overschreden.

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.

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. 

Onderhavige ontwikkeling betreft het planologische maken van een dermate laag aantal woningen, 
dat dit niet behoort tot een categorie van gevallen waarvoor een luchtkwaliteitonderzoek nodig is. 
Het wijzigingsplan draagt derhalve niet in betekenende mate bij aan een (verslechtering) van de 
luchtkwaliteit en kan op dit vlak dus onbelemmerd doorgang vinden.

Conclusie

Er bestaan voor het onderhavige bestemmingsplan geen belemmeringen ten aanzien van het 
aspect luchtkwaliteit.

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 
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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 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) is ten aanzien van het 
geurbeleid de Wet geurhinder en veehouderij ( 5 oktober 2006) en de bijbehorende Regeling 
geurhinder en veehouderij 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. 

Conclusie

Het plan ligt in sterk stedelijk gebied. Het plangebied ligt niet in de nabijheid van agrarische 
bedrijven. Geurhinder van agrarische bedrijven vormt daarmee geen belemmering. 

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 dient 
te zijn voor de beoogde functie. 

In 1998 t/m 2011 zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd in het kader van het 
bestemmingsplan Heisteeg. Op basis van de uitkomsten van deze bodemonderzoeken is 
toentertijd vastgesteld dat er vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen beperkingen zijn voor het 
toekomstige gebruik van de locatie als 'wonen met tuin'.

De locatie Heisteeg is in 2013 bouwrijp gemaakt. Sindsdien zijn op de locatie geen 
bodembedreigende activiteiten geweest. Naar aanleiding van een voorgenomen terreinoverdracht 
van de onderzoekslocatie is in 2019 een Actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd. 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen van de grond en de analyseresultaten is te 
concluderen dat geen bijzonderheden zijn aangetroffen die wijzen op het aanwezig zijn van 
bodemverontreiniging. De plaatselijk waargenomen zwakke tot matige puin- en baksteen 
bijmengingen zijn van recente ouderdom (afkomstig van nieuwbouw) en zijn derhalve onverdacht 
ten aanzien van asbest. In de bovengrond zijn geen noemenswaardige verhoogde gehalten aan 
onderzochte parameters aangetroffen.  

In het grondwater zijn verhoogde gehalten aan zware metalen aangetroffen welke beschouwd 
worden als verhoogde achtergrondgehalten. Op basis van de aangetroffen gehalten is er geen 
noodzaak een andere onderzoekshypothese te bepalen. Er is geen noodzaak aanvullend 

   Wijzigingsplan Heisteeg
  Pagina 29 van 221



onderzoek uit te voeren.  

Vanuit milieuhygienisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling 
van de onderzoekslocatie tot woonbestemming. 

Vanwege de aanwezige licht tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen (met name nikkel) 
in het grondwater wordt er geadviseerd om geen grondwater op te pompen voor 
consumptiedoeleinden dan wel het besproeien van tuinen.  

5.8  Ecologie

De Wet natuurbescherming (Wnb) vervangt per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet en 
de Natuurbeschermingswet 1988. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, 
bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden. Naast bescherming vanuit de 
Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn door het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). Het NNN is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 
natuurgebieden. Het netwerk moet nat uurgebieden beter verbinden met elkaar en met het 
omringende agrarisch gebied.

Doel van de Wnb is drieledig:
1. bescherming van de biodiversiteit in Nederland;
2. decentralisatie van verantwoordelijkheden;
3. vereenvoudiging van regels.
In deze paragraaf wordt getoetst of de ontwikkeling invloed heeft op de beschermde gebieden en 
soorten die zijn opgenomen in de Wnb.

Gebiedsbescherming

In het kader van de Wnb en NNN (voorheen de Ecologische hoofdstructuur) dient er getoetst te 
worden of de beoogde ontwikkelingen een negatieve invloed hebben op de beschermde gebieden. 
De gebiedsbescherming is beperkt tot de Natura 2000-gebieden en eventuele buiten het NNN 
geleden bijzondere provinciale natuurgebieden.

In Nederland zijn 164 Natura 2000-gebieden aangewezen. Voorbeelden van de Natura 
2000-gebieden zijn Kempenland-West, Kampina, Oisterwijkse Vennen en Regte Heide en Riels 
Laag. De provincie Noord-Brabant heeft geen bijzondere 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 
instandhoudingsdoelen, 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.

Soortenbescherming

De soortenbeschermende werking is rechstreeks 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 en onder welke voorwaarden ontheffing of vrijstelling kan 
worden verleend door het bevoegd gezag. Hieronder zijn de drie beschermingsregimes 
weergegeven:

1. Beschermingsregimes soorten Vogelrichtlijn

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

2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn

Dit zijn de 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.
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3. Beschermingsregimes andere soorten

Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage onderdeel A en B van de Wnb. 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 worden. 
Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht ten nemen voor in het wild levende dieren en 
planten. Daarnaast is het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en 
holen, te beschadigen, vernielen of te verstoren.

Het verkennend natuuronderzoek is erop gericht om een eerste inzicht te krijgen in de (mogelijk) 
aanwezige beschermde natuurwaarden in en om het projectgebied en de eventuele vervolgstappen 
die moeten worden genomen inzicht te krijgen in de mogelijke effecten op beschermde 
natuurwaarden in en om het projectgebied en de mogelijke vervolgstappen die moeten worden 
genomen. Het verkennend onderzoek is de eerste stap in de procedure (zie bijlage 2). Afhankelijk 
van het resultaat moeten de navolgende stappen al dan niet worden doorlopen.

5.8.1  Natura 2000-gebieden

Op basis van het verkennende natuuronderzoek dat in 2017 is uitgevoerd in het kader van de 
beoogde herontwikkeling is geconcludeerd dat er Natura 2000-gebieden in de nabijheid van het 
plangebied bevinden. Dit betreft o.a. de Regte Heide & Riels Laag. Effecten van de voorgenomen 
ontwikkeling, op het onderdeel gebiedsbescherming, zijn op voorhand niet uit te sluiten. De 
geringe afstand van het plangebied tot het Natura 2000-gebied (0,5 km) en de 
verkeersaantrekkende werking als gevolg van voorgenomen ontwikkeling kan mogelijk leiden tot 
negatieve effecten (verzuring en vermesting) op stikstofgevoelige habitattypen van Natura 
2000-gebieden binnen de invloedsfeer van de ingreep. Om eventuele effecten nader te kunnen 
bepalen zijn stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd (Bijlage 3). De resultaten van de 
stikstofberekeningen zijn hieronder kort samengevat:

Aanlegfase

Tijdens de aanlegfase worden mobiele werktuigen ingezet voor de aanlegwerkzaamheden. Daarbij 
zullen er transportbewegingen plaatsvinden voor aan- en afvoer van materieel en materialen. 

Voor de aanlegfase is het projecteffect berekend. Dit is de maximale toename van de 
stikstofdepositie in omliggende natuurgebieden ten gevolge van het plan. De berekeningen zijn 
uitgevoerd met AERIUS Calculator 2019. Het resultaatbestand van AERIUS Calculator is los 
meegeleverd met deze notitie en is opgenomen in bijlage 2 van de notitie. Uit de resultaten blijkt 
dat er in de gebruiksfase geen stikstofgevoelige habitattypen/leefgebieden zijn met een toename 
>0,00 mol N/ha/jaar.

Gebruiksfase

Tijdens de gebruiksfase zijn er emissies van stikstof ten gevolge van de transportbewegingen van 
het wegverkeer van en naar de woningen. De woningen worden op een duurzame manier verwarmd 
en zijn niet aangesloten op het gasnet. Hierdoor ontstaan bij de verwarming van deze woningen 
geen emissies van stikstof.

Voor de gebruiksfase is het projecteffect berekend. Dit is de maximale toename van de 
stikstofdepositie in omliggende natuurgebieden ten gevolge van het plan. De berekeningen zijn 
uitgevoerd met AERIUS Calculator 2019. Het resultaatbestand van AERIUS Calculator is los 
meegeleverd met deze notitie en is opgenomen in bijlage 2 van de notitie. Uit de resultaten blijkt 
dat er in de gebruiksfase geen stikstofgevoelige habitattypen/leefgebieden zijn met een toename 
>0,00 mol N/ha/jaar.

Conclusie

Tijdens de gebruiksfase en aanlegfase van het plan zijn er geen toenamen van de stikstofdepositie
> 0,00 mol/ha/jaar op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Ten aanzien van het aspect
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stikstofdepositie zijn er geen belemmering om het plan ten uitvoering te brengen. 

5.8.2  Soortenbescherming

Vanuit de Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming, zijn er geen belemmeringen 
voor de voorgenomen ontwikkeling van de woonkavels binnen het plangebied. Nader onderzoek is 
dan ook niet noodzakelijk. Naast bepalingen voor specifiek aangewezen soorten geldt krachtens 
artikel 1.11 (lid 1 en 2) van de Wet natuurbescherming, de algemene zorgplicht voor alle in het 
wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Via deze wet wordt 
eenieder mede verantwoordelijk gesteld voor de zorg en bescherming van flora en fauna en dient 
men geen handelingen uit te voeren die opzettelijk soorten kunnen aantasten.

5.8.3  Natuurnetwerk Brabant

Het plangebied is niet gelegen binnen de NNB, derhalve is geen sprake van ruimtebeslag. In de 
directe omgeving zijn wel gebieden aanwezig die onderdeel zijn van de NNB. Gelet op de afstand 
tot nabijgelegen NNB gebieden en de buffering van reeds aanwezige infrastructuur en bebouwing, 
vinden effecten zoals optische verstoring, licht- en geluidsverstoring (dan wel overige directe 
effecten) plaats buiten de invloedssfeer van de NNB gebieden. Een nadere beschouwing op deze 
effectindicatoren wordt niet noodzakelijk geacht.

Effecten vanuit een toename van stikstofdepositie op de kwaliteit van de wezenlijke kenmerken en 
waarden van de NNB is niet op voorhand uitgesloten. Echter, gelet op de aard van de 
ontwikkeling, de afstand tot het plangebied en tussenliggende elementen, zal er geen sprake zijn 
van een aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van de NNB middels externe 
werking. Vanuit de natuurbeleidskaders zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen 
ontwikkeling, er is geen noodzaak voor een nadere procedure. Hiermee is voldoende gewaarborgd 
dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is in het licht van de Wet natuurbescherming.
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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 en 
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 (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
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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. 

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 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. Doelstellingen 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.  
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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 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

Onderdeel van de bestemmingsplanprocedure is het uitvoeren van een watertoets voor het 
plangebied. Het doel van de watertoets is tweeledig:

afstemming van de plannen met Waterschap Brabantse Delta en de Gemeente Goirle;
het nadrukkelijk en evenwichtig laten meewegen van waterhuishoudkundige belangen bij de 
(her)ontwikkeling.

In 2012 is in het kader van de bestemmingsplanprocedure een watertoets uitgevoerd, hierin zijn de 
plannen voor de 5 woningen in dit wijzigingsplan meegenomen. Daarnaast zijn in 2017 de effecten 
van de beoogde herontwikkeling in beeld gebracht (zie bijlage 4). Uitgaande van het feit dat de 
toevoeging van 5 woningen minder effect heeft dan de beoogde herontwikkeling is geen nieuwe 
watertoets doorlopen voor het wijzigingsplan. Onderstaande conclusies gelden ook voor dit 
wijzigingsplan:

Hemelwater wat valt op de verhardingen op de kavels dient door de toekomstige eigenaar verwerkt 
te worden conform de uitganspunten die in deze oplegnotitie zijn opgesteld. De 
verantwoordelijkheid voor de opvang van hemelwater is vastgelegd in een kettingbeding en 
bijgevoegd bij de koopcontracten.

Hemelwater wat valt in het openbaar gebied wordt geborgen in een wadi in het zuidwestelijke deel 
van het plangebied. De toename aan verhardingen resulteert in een peilstijging van 1 cm in de 
wadi op basis van een 65 mm bui (T=100). Hierdoor bedraagt de maximale peilstijging 0,48 m, bij 
een maximaal toegestane peilstijging van 0,50 m. 

Het plangebied bevindt zich in het attentiegebied van Natte Natuurparel de Regte Heide en binnen 
de boringsvrije zone van drinkwaterwingebied Gilzerbaan. De voorgenomen ontwikkelingen leiden 
niet tot een verslechtering van de hydrologische situatie. Gezien de aard van de ontwikkelingen, 
namelijk woningbouw, wordt de bodem niet dieper geroerd dan 3 m-mv binnen de boringsvrije zone 
van drinkwatergebied Gilzerbaan.

Het plangebied ligt in de 25-jaarszone van grondwaterwingebied Gilzerbaan. De 25-jaarszone 
houdt in dat het grondwater binnen deze zone in maximaal 25 jaar naar de bron toe stroomt. 
Binnen deze zone geldt er aanvullende regelgeving voor de bescherming van de 
grondwaterkwaliteit.

Voor de aanleg van hemelwaterinfiltratievoorzieningen (wadi's) moet worden gewaarborgd dat het 
afstromend water doelmatig gezuiverd wordt voordat het in de bodem infiltreert. Al het afstromend 
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water van de verhardingen moet gezuiverd worden omdat deze verhardingen ook als parkeerplaats 
voor motorvoertuigen dienen.

Op basis van de voorgaande bevindingen worden geen negatieve effecten verwacht op de 
waterhuishouding door de toevoeging van 5 woningen door het inzetten van de 
wijzigingsbevoegdheid.   
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Hoofdstuk 7  Opzet planregels

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de verschillende regels (hoofdzakelijk 
bestemmingsregels) 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.

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. 
Daarnaast zijn in de woning en in de bijgebouwen onder voorwaarden aan huis gebonden 
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beroepen en bedrijven als ondergeschikte nevenfunctie toegestaan. De begrippen 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 zijn binnen het bestemmingsvlak een bouwvlak en een gebied waarbinnen 
bijgebouwen zijn toegestaan, aangewezen. Woningen (hoofdgebouwen) zijn uitsluitend 
toegestaan binnen het bouwvlak, behoudens een algemene regeling voor overschrijding van 
bouwgrenzen.

Bijgebouwen mogen zowel binnen het bouwvlak als binnen het gebied 'bijgebouwen' worden 
gebouwd. Voor de maximale goot- en bouwhoogte van woningen gelden de maxima zoals die op 
de verbeelding zijn aangegeven. Op de verbeelding zijn alle woningen in een bouwvlak 
opgenomen. De naastgelegen gronden worden opgenomen in het gebied 'bijgebouwen'. De grens 
van het gebied ''bijgebouwen" is 3 meter uit de voorste bouwgrens gelegd.

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.

Onder bijgebouwen worden begrepen alle vrijstaande en aangebouwde bijgebouwen. De 
begripsomschrijving is in artikel 1 opgenomen. Bijgebouwen mogen zowel binnen het bouwvlak als 
binnen het gebied 'bijgebouwen' worden gebouwd. De bouwmogelijkheden binnen het gebied 
'bijgebouwen' worden begrensd door een absoluut aantal m².

De maximaal toegestane oppervlakte aan bijgebouwen dat ter plaatse van het gebied 'bijgebouwen 
'wordt toegestaan is afhankelijk van de oppervlakte van het (kadastrale) perceel. De volgende 
indeling en maatvoering wordt daarbij gehanteerd:

1 een bouwperceel met een bouwperceel met 
een oppervlakte tot 150 m² 

      maximaal 50 m² 

2 een bouwperceel met een oppervlakte van 
150 m² tot 200 m²

      maximaal 60 m²

3 een bouwperceel met een oppervlakte van 
200 m² tot 250 m² 

      maximaal 68 m²

4 een bouwperceel met een oppervlakte van 
250m² tot 500 m² 

      maximaal 75 m²

5 een bouwperceel met een oppervlakte vanaf 
500 m² 

      maximaal 100m²

Deze bepaling geldt alleen voor het gebied 'bijgebouwen'. Voor het bepalen van de maximaal 
toegestane oppervlakte aan bijgebouwen is dus alleen de oppervlakte die ter plaatse van het 
gebied 'bijgebouwen' aanwezig is, bepalend. De bepaling is dus niet van toepassing op het 
bouwvlak voor de woning.

Een aangebouwd bijgebouw mag voor woondoeleinden worden gebruikt, mits dat niet leidt tot een 
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toename van het aantal woningen. De goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3,65 meter 
bedragen, de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 5 meter bedragen. Indien binnen een 
bouwvlak voor een woning, een gebouw de maximale hoogtemaat van een bijgebouw overstijgt, 
dan zal dat gebouw 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.

Erf- en terreinafscheidingen

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.

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.

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

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.

Artikel 5 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 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. 

Tenslotte is in de algemene bouwregels de parkeernorm opgenomen.

Artikel 6 Algemene gebruiksregels

Dit artikel bevat de algemene gebruiksregels voor wat betreft strijdig gebruik.

Artikel 7 Algemene aanduidingsregels

In dit artikel zijn aanduidingsregels opgenomen.

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

In dit artikel is een aantal algemene afwijkingsmogelijkheden opgenomen.

Artikel 9 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.
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Artikel 10 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

Artikel 11 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).

Artikel 12 Slotregel

Hier wordt vermeld onder welke naam de regels van dit bestemmingsplan kunnen worden 
aangehaald.
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Hoofdstuk 8  Uitvoerbaarheid

8.1  Economische uitvoerbaarheid

In de Wro is in afdeling 6.4 de regelgeving rondom de grondexploitatie opgenomen. Centrale 
doelstelling is om in de situatie van particuliere grondexploitatie te komen tot een verbetering van 
het gemeentelijk kostenverhaal en de versterking van de gemeentelijke regie bij 
locatieontwikkeling. 

In artikel 6.12 Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden 
waarop een bouwplan is voorgenomen. In artikel 6.2.1 Bro is vastgelegd wat onder een bouwplan 
wordt verstaan. De bouw van een of meerdere hoofdgebouwen is in het betreffende artikel van het 
Bro opgenomen.

Een exploitatieplan dient tegelijkertijd met een bestemmingsplan te worden vastgesteld. In de 
Wro is tevens opgenomen, dat kan worden afgeweken van de verplichting tot het opstellen van 
een exploitatieplan indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of 
besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is. Dit is het geval indien de gemeente en de 
initiatiefnemer en/of de ontwikkelende partij een privaatrechtelijke overeenkomst hebben gesloten 
over de verdeling van kosten bij de grondexploitatie. De gemeente Goirle heeft met de  
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte een anterieure overeenkomst gesloten. Bij de 
vaststelling van een bestemmingsplan moet een expliciet besluit worden genomen dat het niet 
noodzakelijk is om een exploitatieplan vast te stellen.

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. Er zijn geen zienswijzen 
binnengekomen op het plan.
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Beeldkwaliteitsplan Heisteeg
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1.1 Inleiding 
Het voorliggende beeldkwaliteitplan zal naast de welstandsnota door de gemeente worden 
vastgesteld en zal fungeren als welstandstoetsingskader bij het aanvragen van een 
omgevingsvergunning voor het bebouwen van de percelen op deze locatie. Voor de woningen 
en de openbare ruimte worden hierin regels opgenomen om het gewenste eindbeeld “wonen in 
een dorp” te kunnen realiseren. Om het gewenste ambitieniveau daadwerkelijk te kunnen 
realiseren is het van belang dat niet alleen van de gemeente, maar ook van de 
ontwikkelingspartij extra inspanning wordt gevraagd om de beeldkwaliteit te waarborgen. 
 
 

 
Figuur 1. Ligging plangebied 
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Stedenbouwkundig plan 
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Figuur 3. Het stedenbouwkundig plan 
 
De structuur in het plangebied wordt verder gedragen door de twee (binnen)straten, waarvan de 
wegen een lus vormen. Het straatprofiel van de twee binnenstraten wordt doorgetrokken naar 
de Heisteeg, waar het uiteindelijk één rijbaan vormt voor het langzaam en bestemmingsverkeer. 
Op deze wijze wordt de nieuwe buurt verbonden met de bestaande dorpskern. Daar waar de 
twee straatprofielen bij elkaar komen ontstaat een driehoekige groene ruimte. Deze ‘brink’ 
vormt de centrale plek in het plan, waarbij de woningen en openbare ruimte een spel met elkaar 
aangaan. Een tweede groene ruimte ligt aan het zandpad van de Heisteeg. Zij dragen bij aan 
de groene sfeer van het woongebied.  
 
Vanuit het dorp redenerend, waaieren de twee straten uit in de richting van het buitengebied.  
Zij worden vervolgens met elkaar verbonden door een derde straat. Hiervandaan is er een wijds 
zicht op de omgeving en wordt er een verbinding gemaakt met het landelijk gebied. Ook de 
zuidelijke straat maakt een gebaar naar het landschap doordat het profiel verbreedt. 
 
Omgekeerd is er ook vanuit het landelijk gebied en de Alphenseweg een dorpssilhouet te 
aanschouwen door de zorgvuldig gekozen afwisseling van bomen en woningen. Het bestaande 
eikenbos zorgt er bovendien voor dat de nieuwe woningen meteen na aanleg een groene 
achtergrond hebben en geeft daarmee cachet aan de ontwikkeling. 
Aan het einde van de meest zuidelijke straat staan twee bestaande, zeer mooie eiken.  
Zij komen aan een verlaagde groene ruimte te staan, die de overgang vormt tussen de 
woningen en het landelijk gebied. Deze laagte biedt de mogelijkheid om regenwater te bergen. 
 
 
 
 



•

•

•

•
•

•

•



3 Bebouwing 

•
•
•



Bebouwing 
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Woningtypes 
Het woningbouwprogramma bestaat uit 44 vrijstaande woningen en 20 twee-onder-een 
kapwoningen. Voorgesteld wordt om binnen dit programma een drietal woningtypes te 
onderscheiden; 20 twee-onder-een kapwoningen, 34 dorpswoningen en 10 
langgevelboerderijen. Binnen de categorie dorpswoningen zijn 7 kavels aangeduid (oranje ster) 
die een modern/eigentijdse vormgeving kunnen hebben. 
 

 
Figuur 4a. Twee-onder-één kapwoningen 
 

 
Figuur 4b. Langgevelboerderijtypes  
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Figuur 5. Voorbeelden van mogelijke kapvormen twee-onder-eenkapwoningen 
 
 
 

 
Figuur 6. Voorbeelden van mogelijke kapvormen dorpswoningen, inclusief woningen aangeduid 
met ster 
 



Bebouwing 
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Figuur 7. Voorbeelden van mogelijke kapvormen dorpswoningen, aangeduid met ster 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 8. Voorbeelden van mogelijke kapvormen langgeveltypen 
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Aan-, uit- en bijgebouwen 
Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen hoofd- en bijgebouwen zowel in 
uitstraling, massa en positie.  
Bijgebouwen zijn vrijstaand, als ondergeschikte massa tegen het hoofdgebouw aan geplaatst of 
als onderdeel van het hoofdgebouw. Voor alle gevallen geldt dat men voldoet aan de 
parkeernorm, zie ook paragraaf 4.3.  
Indien het bijgebouw tegen het hoofdgebouw aangebouwd wordt dient deze minimaal 5 meter 
achter de voorgevelrooilijn geplaatst te worden.  
 
Voor het woningtype ‘langgevelboerderijen’ worden aan- en uitbouwen aan de voor- en 
zijkanten niet passend gevonden, zij worden ‘los’ geplaatst ter ondersteuning van de 
architectuur. Ook de toepassing van erkers en serres passen niet bij dit woningtype. 
Voor de overige woningtypen geldt dat aan- en uitbouwen achter de voorgevel gebouwd 
worden, met uitzondering van entreepartijen deze mogen maximaal 1 meter voor de voorgevel 
gebouwd worden.  
De aan-, uit- en bijgebouwen worden in dezelfde stijl en materiaalgebruik als het hoofdgebouw 
vormgegeven.  
De maximale goothoogte is 3,25 meter en de maximale bouwhoogte is 5 meter.  
 



Bebouwing 
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Architectuur 
 
Hieronder volgen de voorgestelde architectuurtypes voor de verschillende woningtypen in het 
plangebied. De verschillende types wijken onderling af in volume en uitstraling, maar zijn 
anderzijds familiair doordat zij geïnspireerd zijn op de dorpse, traditionele architectuur. De 
architect wordt uitgenodigd zich te laten inspireren door de bestaande Rielse bebouwing. De 
verschillende types worden op de volgende pagina’s geïllustreerd met beelden die de beoogde 
sfeer aangeven en als inspiratiebron dienen. Alle woningen kunnen zowel in een traditionele als 
eigentijdse architectuur worden uitgevoerd, voor beiden zijn beelden opgenomen. 
 
Twee-onder-een-kapwoningen 
Voor de twee-onder-een-kapwoningen geldt dat ze worden vormgegeven als individuele 
woningen, door middel van verschillende hoogtes, kapverdraaiingen en/of een a-symmetrische 
vormgeving.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 10. Referentiebeelden twee-onder-een-kapwoningen, let op de bovengenoemde beelden geven de 
beoogde sfeer weer, voor de exacte kleuren wordt verwezen naar kleur- en materiaalgebruik 



Bebouwing 
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Langgevelboerderijen 
Tien woningen in het plangebied zijn geïnspireerd op het traditionele en streekgebonden 
langgevelboerderijtype. Dit type wordt allereerst gekenmerkt door een goede verhouding van 
het grondvlak, dit is minimaal 1:1,7. Het dak heeft een kloeke vorm en is eenvoudig in haar 
uitstraling. Dakkappellen en dakramen zijn ondergeschikt aan het dakvlak. Aan- en uitbouwen 
worden ‘los’ geplaatst ter ondersteuning van de architectuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 11. Referentiebeelden langgevelboerderijen, let op de bovengenoemde beelden geven de beoogde 
sfeer weer, voor de exacte kleuren wordt verwezen naar kleur- en materiaalgebruik 
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Dorpswoningen 
Kenmerkend voor de dorpswoningen is de verscheidenheid in volume en uitstraling. De 
dakvormen zijn sprekend en goede doordachte details verrijken het hoofdgebouw. Extra 
aandacht dient geschonken te worden aan hoeksituaties, blinde gevels zijn hier niet toegestaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 12. Referentiebeelden dorpswoningen, let op de bovengenoemde beelden geven de beoogde sfeer 
weer, voor de exacte kleuren wordt verwezen naar kleur- en materiaalgebruik. Deze referentiebeelden 
hebben ook betrekking op de dorpswoningen aangeduid met een ster 
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De dorpswoningen die aangeduid zijn met een ster mogen een moderne uitstraling krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 13. Referentiebeelden dorpswoningen aangeduid met een ster, let op de bovengenoemde beelden 
geven de beoogde sfeer weer, voor de exacte kleuren wordt verwezen naar kleur- en materiaalgebruik 



Openbare ruimte, terreininrichting 
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  !penba�e �uimte" te��einin�i#hting 

4.1 Verkeer 
Het toekomstige woongebied wordt in het kader van duurzaam veilig geheel ingericht als 30 
km/u-gebied. Voor de aansluiting van het woongebied op de Alphenseweg wordt voorzien in 
een duurzame en veilige kruising. Vooralsnog wordt hierbij uitgegaan van een plateau.  
In het woongebied zijn geen aanvullende verkeersremmende voorzieningen nodig. Het relatief 
smalle wegprofiel, de korte straten en de aanwezigheid van bomen in de berm hebben een 
voldoende verkeersremmende werking. 
Voor langzaam verkeer is er van de Kerkstraat via de Heisteeg een verbinding met het nieuwe 
woongebied. Deze verbinding kan tevens gebruikt worden bij calamiteiten. Daarnaast wordt 
deze verbinding gebruikt voor bestemmingsverkeer. Dit wordt het buurterf genoemd. 
  
4.2 Ontsluiting  
De locatie wordt ontsloten door een klinkerweg van 5.00 meter breed, die als een lus in het 
plangebied ligt. De twee oost-westgerichte straten vormen de dragers van het plan. Weliswaar 
komt de rijbaan samen in een bocht, maar de straat loopt als het ware door, doordat deze 
overgaat in een ‘buurterf’ richting Heisteeg. Deze route is tevens bestemd als calamiteitenroute 
en vormt de toerit tot enkele woningen. Halverwege het buurterf (Heisteeg) worden 
neerklapbare paaltjes geplaatst waardoor autoverkeer de Heisteeg niet kan gebruiken als 
sluiproute. 
 
4.3 Parkeren 
Voor de Ruimte voor Ruimtepercelen en de reguliere kavels van ongeveer 500 m² geldt dat 
iedere kavel voorziet in tenminste twee parkeerplaatsen op eigen terrein naast elkaar. Voor de 
overige kavels geldt een parkeernorm van 1,9, waarbij minimaal één parkeerplaats op eigen 
terrein opgelost dient te worden en 0,9 in het openbaar gebied. Een oprit op eigen terrein dient 
minimaal 5,5 meter diep te zijn. Gepleit wordt voor diepe inritten (12 meter), waardoor de 
mogelijkheid bestaat voor het parkeren van twee auto’s achter elkaar. Ook de reguliere kavels 
gelegen aan de Alphense weg dienen twee parkeerplekken te realiseren op eigen terrein. De 
breedte van de inritten bij de grotere kavels bedraagt 4 meter waardoor twee parkeerplaatsen 
op eigen erf naast elkaar een mogelijkheid is. 
Parkeren in het openbaar gebied vindt plaats in de parkeerhavens. Op onderstaande 
afbeeldingen zijn de parkeerplekken in het openbaar gebied en de parkeermogelijkheden op 
eigen terrein weergegeven. De parkeerplekken aangeduid in groen zijn extra 
parkeermogelijkheden (overmaat). 
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Figuur 14. Parkeermogelijkheden in openbaar gebied en op eigen terrein 
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Figuur 16. Het profiel van de zuidelijke straat, profiel 1 
 
 

 
 
Figuur 17. Het profiel van noordelijke straat, profiel 2 

 
Figuur 18. Het profiel van het gedeelte van de westelijk gelegen straat die de toegang vormt tot 
het woongebied, profiel 3 
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4.5.1 Groenstructuur 
In de groenstructuur van het plan Heisteeg onderscheiden we enerzijds de groene mal die het 
plangebied omringd en anderzijds de groene ruimten en grasbermen in het plan zelf. 
 
De groene mal wordt gevormd door het bestaande eikenbos en een rij esdoorns tussen het 
sportpark en het plangebied in. Zij geven de nieuwe bebouwing al bij oplevering een stevige 
groene achtergrond. Tevens zorgt het eikenbos ervoor dat de lichthinder van het sportveld 
beperkt blijft.  
 
Met de nieuwe ontwikkeling wordt aangehaakt op het bestaande eikenbos, doordat inlandse 
eiken worden aangeplant rondom de groene ruimte in het zuiden van het plan. Zij vormt een 
overgang tussen de woningen en het landelijk gebied. Deze ruimte wordt verlaagd aangelegd 
om bij extreme regenval een gedeelte van het regenwater te bergen (wadi, profiel 4).  
 

 
Figuur 19. Groenstructuur 
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Figuur 20. Zuidelijke groene ruimte, verlaagd aangelegd om bij extreme regenval water te 
bergen, profiel 4 
 
De tweede groene ruimte is de zogenaamde brink (profiel 5). Deze vormt de centrale plek in het 
plan, waarbij openbare ruimte en architectuur een nauwe relatie met elkaar aangaan. De 
woningen staan dicht op de weg en drie bomen van 1e of 2e grootte krijgen de ruimte in volle 
glorie uit te groeien. Dit zorgt ervoor dat er een intieme dorpse ruimte ontstaat. 
 

 
 
Figuur 21. Het profiel de ‘brink’, profiel 5 
 
De derde, een kleine, informele groene ruimte ligt op de hoek van het oude onverharde pad van 
de Heisteeg en de oostelijke toegang tot het plangebied. Door aanplant van eiken wordt de 
groene zoom van het sportpark doorgezet. Twee bestaande bomen staande in een houtwal 
kunnen daarbij worden gehandhaafd. Ook heesters krijgen aan de zijde van de achtertuin een 
plek waardoor een zachte overgang gewaarborgd blijft. 
 
Ook de grasbermen met bomen vormen een belangrijke onderdeel van de groenstructuur. Zij 
dragen voor een groot deel bij aan het dorpse karakter van het plan en verbinden alle groene 
ruimten met elkaar. Omdat de groene ruimten al stevig worden ingeplant met bomen, krijgen de 
straten een enkele verspreid staande boom (2e of 3e grootte) aan één zijde van de weg in een 
brede berm.  
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4.5.2 Erfafscheidingen 
 
De variatie in kavelgroottes vraagt om extra zorgvuldigheid in de overgangen tussen privé en 
openbaar gebied. Toepassing van hagen op de kavels wordt aanbevolen. 
De hagen zijn beeldbepalend in het straatbeeld en dragen bij aan het kleinschalige en groene 
karakter van de dorpsstraten.  
De hagen die kunnen worden toegepast bestaan uit inheemse soorten, bijvoorkeur uit liguster, 
beuk, haagbeuk, linde en/of veldesdoorn. Dit zijn beplantingssoorten die van oudsher als 
erfafscheiding worden gebruikt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 22. Impressies van hagen als erfafscheiding 
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4.6 Materialisering 
 
4.6.1 Beplantingsvoorstel 
 
Hieronder volgt een beplantingsvoorstel dat aansluit op de omschreven groenstructuur en op 
het beoogde dorpse karakter. 
 
 

 
 
Figuur 23. Beplantingsplan 
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Beplanting 
Bomen groene 
ruimte Heisteeg 

Code A Aansluiten op 
bestaande 
bomen 

Boomsoort: zomereik (Quercus robur) 

Bomen ‘brink’ Code B Referentie 
dorpse brink 

Boomsoort: noot (Juglans regia) 

Bomen wadi en 
westelijke straat 

Code C Aansluiting op 
groene mal en 
bomen 
landelijk 
gebied 

Boomsoort: zomereik  (Quercus robur) 

Bomen in de 
straat 

Code D Bomen 
aansluiten op 
dorps karakter 

Boomsoort: boomhazelaar (Corylus colurna) 

Heesters Code E Aansluiten op 
bestaande 
heesters in de 
nabije 
omgeving. 

Menging van kornoelje, hazelaar, 
krenteboompje en enkele groenblijvende 
soorten als glansmispel en liguster (half 
groenblijvend). 

Beplanting 
Alphense weg 

Code F Bomen langs 
lint 

Boomsoort: zomereik (Quercus robur) 

 
 

     
Figuur 24. Boomhazelaar, Corylus colurna 
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4.6.2 Materialisering verharding 
 
De openbare ruimte wordt met hoogwaardige materialen ingericht die bijdragen aan het 
gewenste, dorpse sfeerbeeld. Er wordt uitgegaan van gebakken materiaal. De kleur van de 
verharding sluit aan bij de kleurmogelijkheden van de woningen. Hierdoor ontstaat een eenheid 
wat betreft kleur en uitstraling. 
In het verlengde van de Heisteeg loopt een halfverhard pad richting de sportvelden. Dit pad 
ontsluit bovendien een landbouwperceel voor landbouwvoertuigen. Dit pad wordt in meinsteen 
uitgevoerd. 
 

Verharding 
Rijbaan Gebakken klinker, 

keiformaat, zonder 
vellingkant. 

keperverband Kleur: rood-bruin 

Buurterf Gebakken klinker, 
keiformaat, zonder 
vellingkant 

keperverband Kleur: warmrood 

Trottoir Gebakken klinker 
waalformaat, 
zonder vellingkant 

Halfsteens 
verband 

Kleur: warmrood 

Inritten Gebakken klinker 
dikformaat, zonder 
vellingkant 

Elleboogverband Kleur: rood-bruin 

Opsluiting rijbaan Schuine 
overrijdbare band  

Strekkenlaag Kleur: antraciet / donkergrijs 

Parkeervakken Gebakken klinker, 
dikformaat, zonder 
vellingkant 

Elleboogverband Kleur: bruin 

Halfverhard pad Mijnsteen 3/12 
mm, bestaande uit 
kalkzandsteen en 
leisteen 

gemengd Kleur Rood-zwart en nuances 
daarin 

 
 

 
Figuur 25. Kleur bruin, formaat keiformaat  Figuur 27. Kleur warmrood, formaat dikformaat 
 

 
Figuur 26. Kleur rood-bruin, formaat dikformaat  Figuur 28. Halfverharding, Mijnsteen 
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4.6.3 Verlichting 
 
In overleg met de gemeente is gekozen voor een paaltoparmatuur die goed past bij de 
woonfunctie van het gebied en aansluit op de beeldkwaliteit van de woningen. Het betreft het 
armatuur Allura van Schréder. 
 

 
Figuur 29. Type armatuur dat door de gemeente is voorgesteld, Allura van Schréder 
 
 

Verlichting 
Lichtmast en armatuur Schréder Allura, masthoogte 4 meter. 
Positie lichtmasten De positie van de lichtmasten is aangegeven in 

de profielen. De lichtmasten worden steeds op 
de trottoirs aan de zijde van de kavels 
gepositioneerd. Aan de oostelijke ontsluiting 
(Heisteeg) worden de masten om en om 
geplaatst. 
Het halfverharde pad wordt niet voorzien van 
lichtmasten. 
Armatuur en masten worden uitgevoerd in de 
kleur antraciet. 
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Figuur 1.1. Globale ligging van RvR locatie Heisteeg in Riel, gemeente Goirle (rood omlijnd). Bron: Topo-
grafische kaart van Nederland.

1.4 Ontwikkeling
De directie van de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft besloten om de verka-
veling van het noordelijke gedeelte van het plan Heisteeg te herzien. De herontwikkeling is ge-
baseerd op het toevoegen van 7 woningen (naast vrijstaande woningen ook rijtjeswoningen en
tweekappers) aan het plan ter plaatse van 6 oorspronkelijke kavels. Tevens zullen in de heront-
wikkeling de twee RvR kavels worden meegenomen binnen de zuidelijker gelegen gebiedsaan-
duiding ‘Wro-zone – wijzigingsgebied’. De herontwikkeling bestaat daardoor in totaal uit 15 wo-
ningen. In figuur 1.2 is de begrenzing van het plangebied weergegeven, het bestemmingsont-
werp in figuur 1.3. Een impressie van de bestaande inrichting van het plangebied is weergege-
ven in figuur 1.4.

Figuur 1.2. Globale begrenzing van het plangebied in Riel gemeente Goirle (blauw omlijnd). Bron: Google
Maps.
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Figuur 1.3. Bestemmingsontwerp RvR Heisteeg te Riel, gemeente Goirle (Sweco 2016).

Zuidelijk kavel Noordelijke kavel

Oostelijke kavel Oostelijke kavel

Figuur 1.4: Foto impressie huidige inrichting RvR locatie Heisteeg, te Riel, gemeente Goirle.
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2.2 Inventarisatie
Voor de inventarisatie van Natura 2000-gebieden is gebruik gemaakt van de gebiedendatabase
van het ministerie van EZ. Uit deze gebiedendatabase blijkt dat het dichtstbijzijnde Natura
2000-gebied op een afstand van circa <0,5 km van het plangebied is gelegen. Dit betreft het ge-
bied Regte Heide & Riels Laag (zie figuur 2.1). Overige Natura 2000-gebieden liggen op grotere
afstanden tot het plangebied. Deze zijn weergegeven in tabel 1.

Figuur 2.1: Globale ligging van het plangebied (rood omcirkeld/omlijnd) ten opzichte van het Natura 2000-
gebied Regte Heide & Riels Laag (geel gearceerd)

Tabel 1. Ligging plangebied ten opzichte van Natura-2000 gebieden
Natura-2000 gebieden Minimale afstand tot plangebied (km)
Regte Heide & Riels Laag 0,5
Kempenland-West 6,7
Kampina & Oisterwijkse Vennen 9,1
Loonse & Drunense Duinen, Duinen en Leemkuilen 11,9
Ulvenhoutse Bos 13,7

2.3 Analyse van de mogelijke effecten
Het plangebied maakt geen deel uit van het leefgebied voor kwalificerende habitatsoorten en/of
vogelsoorten van deze gebieden. Van een (indirect) oppervlakteverlies van leefgebied van kwa-
lificerende soorten in of buiten Natura 2000-gebieden is derhalve geen sprake. De Habitat- en
Vogelrichtlijnsoorten waarvoor de nabijgelegen gebieden zijn aangewezen hebben ook geen
ecologische relatie met het plangebied. Uit de natuurtoets van 2006 blijkt dat een Natuurbe-
schermingswet vergunning niet noodzakelijk word geacht. Op 9 september 2011 is een actuali-
satie check gedaan, waaruit wederom de noodzaak voor vergunningsplicht op voorhand uitge-
sloten kon worden. Met de ingang van het PAS per 1 juli 2015 heeft de benadering van de ef-
fecten van stikstofdepositie meer vorm gekregen door voorgenomen ontwikkelingen te toetsen
conform voorgeschreven modelberekeningen in Aerius calculator. Uit ervaring blijkt dat ook op
een geringe afstand tot Natura 2000-gebieden sprake kan zijn van een toename van stikstofde-
positie, die mogelijk melding- of vergunningsplichtig kan zijn. Dit geldt ook voor relatief kleine
ontwikkelingen zoals de voorgenomen ontwikkeling van enkele woonkavels.
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2.4 Conclusie
Mogelijke effecten (van verzuring en vermesting) op instandhoudingsdoelstellingen van omlig-
gende Natura 2000-gebieden als gevolg van een toename van stikstofdepositie vanuit bestem-
mingsverkeer, zijn op voorhand niet uitgesloten. Deze dienen inzichtelijk te worden gemaakt
aan de hand van een modelberekening in Aerius calculator. Mogelijkerwijs blijkt dat er sprake is
van melding- of vergunningsplicht en het reserveren van de nodige ontwikkelingsruimte binnen
het PAS.
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3.3 Planten
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit bestaande verspreidingsgegevens blijkt, dat in het plangebied geen waarnemingen bekend
zijn van plantensoorten die beschermd zijn conform de Wet natuurbescherming (Habitatrichtlijn
art. 3.5 en/of Andere soorten art. 3.10).

Tijdens het veldbezoek in het aanwezige biotoop beoordeeld op geschiktheid als groeiplaats
voor beschermde flora. De bestaande inrichting van het plangebied omvat een voedselrijk en
droog karakter zonder geschikte groeiplaatsen voor soorten die afhankelijk van een schraler mi-
lieu.

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Aanwezigheid van beschermde planten in het plangebied zelf, zijn door het ontbreken van zeer
specifieke habitateisen op voorhand uit te sluiten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3.4 Vleermuizen
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit bestaande gegevens blijkt dat gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, grijze
grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis in de
omgeving van het plangebied zijn waargenomen.

Gezien het ontbreken van bomen en gebouwen in het plangebied zelf, zijn er geen potentiele
vaste rust- of verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig. Het is wel aannemelijk dat vleermui-
zen foerageren in en rondom het plangebied. Echter, gezien de huidige inrichting als grasland
met bebouwing zal het plangebied geen essentieel foerageergebied vormen. Bovendien is in de
omgeving geschikter foerageergebied aanwezig door de aanwezigheid van bomen(rijen) wat
zorgt voor een hoger insecten aanbod.

Vleermuizen maken voor vliegroutes gebruik van lijnvormige structuren en elementen in het
landschap zoals bomenrijen, houtwallen en watergangen. De aanwezigheid van (essentiële)
vliegroutes van vleermuizen kan op voorhand worden uitgesloten door het ontbreken van der-
gelijk duidelijke lijnvormige landschappelijke elementen.

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Alle vleermuissoorten zijn strikt beschermd onder de Wet natuurbescherming (Habitatrichtlijn
art. 3.5 Wnb). Gelet op het ontbreken van potentiele verblijfplaatsen, is het voorkomen van jaar-
rond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen in het plangebied op voorhand uitgesloten.
Mogelijk heeft het plangebied een marginale functie als foerageergebied. Het betreft hier echter
geen essentieel foerageergebied. Er zijn geen aanwijzingen dat het plangebied deel uitmaakt
van het essentiële leef- en/of foerageergebied van vleermuizen. Nader onderzoek naar vleer-
muizen wordt niet noodzakelijk geacht.

3.5 Overige zoogdieren
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit bestaande gegevens blijkt dat in de omgeving waarnemingen bekend zijn van zoogdieren
die beschermt zijn conform de Wet natuurbescherming. Het betreft hier de soorten eekhoorn,
steenmarter, bunzing en wezel (Andere soorten art. 3.10 Wnb).

Tijdens het veldbezoek is het aanwezige biotoop op waarde beoordeeld. In het plangebied ont-
breekt de kleinschalige inrichting en potentiele (nest)bomen waardoor het plangebied geschikt
leefgebied voor bovengenoemde soorten kan zijn. In de nabije omgeving zijn tuinen, bossen en
bebouwing aanwezig die (mogelijk) een functie hebben als leefgebied en/of foerageergebied
voor bovengenoemde soorten. Dit geschikte leefgebied ligt echter buiten de invloedsfeer van de
voorgenomen ontwikkeling. Mogelijk foerageren soorten als eekhoorn, bunzing, steenmarter en
wezel incidenteel in het plangebied, echter ontbreken belangrijk landschapselementen zoals
voedselrijke bossen en voldoende dekking in de vorm van heggen, houtwallen en struweel.
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Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Er zijn geen aanwijzingen dat het plangebied met haar huidige inrichting deel uitmaakt van het
essentiële leefgebied voor eekhoorn, steenmarter, bunzing en wezel. Nader onderzoek wordt
niet noodzakelijk geacht.

3.6 Vogels
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit bestaande verspreidingsgegevens blijkt dat in de omgeving van het plangebied diverse
waarnemingen bekend zijn van beschermde vogels met nesten en rustplaatsen (Vogelrichtlijn
art 3.1 Wnb). Het betreft waarnemingen van steenuil, kerkuil, roek en buizerd.

Steenuil en kerkuil zijn sterk gebonden aan kleinschalige landschapselementen. In de directe
omgeving van het plangebied is geschikt broedgelegenheid voorhanden. Ook het optimaal leef-
en foerageergebied voor de steenuil sluit hier op aan. Echter, gelet op de afwezigheid van deze
kleinschalige elementen binnen het plangebied is het niet interessant voor beide soorten. Ook
uit gedetailleerde verspreidingsgegevens (o.a. waarneming.nl) blijkt dat steenuilen wel in de
omgeving van het plangebied worden waargenomen, echter niet in het plangebied zelf of de
aangrenzende percelen.

Soorten als de buizerd en roek foerageren mogelijk in het plangebied gezien de huidige in-
richting als grasland. Er zijn echter geen roekenkolonies bekend in de nabije omgeving evenals
oude nestlocaties van buizerds. Het plangebied biedt een marginaal foerageergebied voor bo-
vengenoemde soorten en is verglijkbaar met de inrichting in de directe omgeving.

Naast vogels met nesten en rustplaatsen is het plangebied geschikt als broedgebied voor alge-
meen voorkomende vogels door de aanwezigheid van o.a. bomen en struiken.

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Er zijn geen nesten en rustplaatsen binnen of in de directe omgeving van het plangebied aan-
getroffen. Het is aannemelijk dat het plangebied een marginale functie voor soorten als roek en
buizerd heeft en niet van essentieel belang is voor de instandhouding van het leefgebied van
beide soorten. Aangezien het geen essentiële functies betreft, geldt dat geen overtreding van
verbodsbepalingen vanuit de Wet natuurbescherming aan de orde zijn. Voor de steenuil en
kerkuil ontbreekt het geschikt biotoop. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de aan-
wezigheid van broedvogels tijdens het broedseizoen. Alle vogelnesten zijn namelijk beschermd
tijdens het broedseizoen. Het broedseizoen loopt globaal van half maart tot augustus, maar
kan, afhankelijk van de lokale meteorologische omstandigheden eerder of later beginnen en
eindigen. Van belang is dat broedende vogels niet worden verstoord.

3.7 Amfibieën en Reptielen
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit de bureaustudie blijkt dat in de omgeving van het plangebied diverse waarnemingen bekend
zijn van beschermde amfibieën en reptielen. Het betreft hier de soorten, bruine kikker, gewone
pad, levendbarende hagedis, kleine watersalamander en vinpootsalamander (Andere soorten
art 3.10 Wnb). Daarnaast zijn in de omgeving van het plangebied waarnemingen bekend van de
poelkikker, heikikker en kamsalamander (Habitatrichtlijn art 3.5 Wnb). Waarnemingen van rep-
tielen en amfibieën binnen het plangebied zelf ontbreken.

Door het ontbreken van water in het plangebied is er geen geschikt voortplantingswater aanwe-
zig voor beschermde amfibieën. Daarnaast bevat het plangebied tevens geen ruigte of dekking
die als landhabitat kunnen dienen. Soorten als bruine kikker en gewone pad komen (mogelijk)
incidenteel voor binnen het plangebied. Echter, het biotoop zal van marginaal belang zijn, gelet
op het gebrek aan nabijgelegen voortplantingsbiotoop.
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Het plangebied is niet geschikt als leefgebied voor reptielen, zoals de levendbarende hagedis.
Dit door het ontbreken van structuur en aaneensluitend geschikt biotoop (vochtige heide met
vennen, structuurrijke weg- en spoorbermen en ruigten).

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Het voorkomen van amfibieën en reptielen beschermd vanuit de Habitatrichtlijn (art. 3.5 Wnb)
en Andere soorten (art. 3.10 Wnb), is op voorhand uitgesloten. Nader onderzoek wordt niet
noodzakelijk geacht.

3.8 Vissen
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit bestaande verspreidingsgegevens blijkt dat in de omgeving geen waarnemingen bekend zijn
van beschermde vissen. Daarnaast ontbreekt in het plangebied enige vorm van waterpartijen of
watergangen die als geschikt biotoop kunnen dienen.

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
De aanwezigheid van beschermde vissen binnen het plangebied is op voorhand uit te sluiten
gezien het ontbreken van geschikt water in en rondom het plangebied. Nader onderzoek wordt
niet noodzakelijk geacht.

3.9 Ongewervelden
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit bestaande gegevens blijkt dat er waarnemingen bekend zijn van beschermde ongewervel-
den zoals dagvlinders en libellen (Andere soorten art. 3.10). Het betreft hier soorten als het gen-
tiaanblauwtje en de bosbeekjuffer.

Tijdens het veldbezoek is het aanwezige biotoop op waarde beoordeeld. Bovengenoemde soor-
ten zijn afhankelijk van waterrijk, danwel zeer specifiek en veelal voedselarm biotoop waardoor
het geschikte biotoop van bovengenoemde soorten zich dan ook hoofdzakelijk beperkt tot het
natuurgebied ‘de Regte heide’ in de omgeving van het plangebied. Het plangebied zelf is onge-
schikt als leefgebied voor beide soorten.

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Het voorkomen van beschermde ongewervelden is op voorhand uitgesloten door het ontbreken
van geschikt biotoop. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.



•
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Figuur 4.1: Globale ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van NNB, EVZ en de ‘groenblauwe
mantel’ in de omgeving. Bron: ruimtelijkeplannen.nl

4.3 Analyse en toetsing effecten
In de effectanalyse is het voornamelijk van belang om te bepalen in hoeverre er aantasting van
de wezenlijke waarden en kenmerken van de NNB kunnen optreden. Het plangebied ligt niet
binnen de NNB waardoor ruimtebeslag op voorhand uitgesloten kan worden.
Naar aanleiding van de jurisprudentie op 24 augustus 2016 (201509070), dienen ontwikkelin-
gen binnen het kader van het bestemmingsplan, ervoor te zorgen dat de ecologische waarden
en kenmerken van de NNB niet door een toename stikstofdepositie worden aangetast. Gelet op
de verkeersaantrekkende werking van de voorgenomen ontwikkeling zijn vermesting en verzu-
ring als gevolg van een toename van stikstofdepositie op voorhand niet uit te sluiten, mede ge-
let op de aanwezigheid van stikstofgevoelige gebieden binnen de NNB in de directe omgeving.
Hiervoor geldt een nadere uitwerking van het nee, tenzij-principe.

Effectindicatoren zoals verstoring en versnippering dan wel overige directe effectindicatoren vin-
den gelet op de afstand tot het nabijgelegen NNB en buffering van reeds aanwezige infrastruc-
tuur en bebouwing. Een nadere beschouwing op beide effectindicatoren wordt niet noodzakelijk
geacht.
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5 Conclusies

5.1 Natura 2000-gebieden
Er bevinden zich Natura 2000-gebieden in de nabijheid van het plangebied. Dit betreft o.a. de
Regte Heide & Riels Laag. Mogelijkerwijs geldt een melding- of vergunningsplicht in het kader
van het PAS als gevolg van een toename van stikstofdepositie vanuit bestemmingsverkeer. Om
eventuele effecten vanuit verzuring en vermesting te kunnen uitsluiten dient nadere toetsing
aan de hand van Aerius calculator te worden uitgevoerd.

5.2 Soortenbescherming
De Wet natuurbescherming biedt geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling van
de woonkavels binnen het plangebied. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Naast bepalingen voor specifiek aangewezen soorten geldt krachtens artikel 1.11 (lid 1 & 2) van
de Wet natuurbescherming, de algemene zorgplicht voor alle in het wild levende dieren en plan-
ten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Via deze wet wordt eenieder mede verantwoorde-
lijk gesteld voor de zorg en bescherming van flora en fauna en dient men geen handelingen uit
te voeren die opzettelijk soorten kunnen aantasten.

5.3 Natuurnetwerk Brabant
Het plangebied is niet gelegen binnen de NNB, derhalve is geen sprake van ruimtebeslag. Ge-
let op de afstand tot nabijgelegen NNB gebieden en de buffering van reeds aanwezige infra-
structuur en bebouwing, vinden effecten zoals optische verstoring, licht- en geluidsverstoring
(dan wel overige directe effecten) plaats buiten de invloedssfeer van de NNB gebieden. Een na-
dere beschouwing op deze effectindicatoren wordt niet noodzakelijk geacht. Effecten vanuit een
toename van stikstofdepositie op de kwaliteit van de wezenlijke kenmerken en waarden van de
NNB is echter niet op voorhand uitgesloten. Hiervoor dient het ‘nee-tenzij principe’ nader te wor-
den uitgewerkt.
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Notitie
Onderwerp: Ruimte voor Ruimte Heisteeg – AERIUS berekening
Projectnummer: 208288
Referentienummer: SWNL0251665
Datum: 04-11-2019

1 Inleiding

Voor de realisatie van het Ruimte voor Ruimte project Heisteeg te Riel wordt het
bestemmingsplan geactualiseerd. De wijziging betreft het toevoegen van vijf woningen. In
figuur 1.1 is de indeling van het huidige bestemmingsplan weergegeven. Voor het
vaststellen van het herziene bestemmingsplan dient een Flora en Fauna onderzoek
uitgevoerd te worden. Daarin wordt onder andere nagegaan of ten gevolge van de
stikstofemissies, van de activiteiten die het plan mogelijk maakt, significante effecten
optreden in stikstofgevoelige habitattypen of stikstofgevoelige leefgebieden van soorten.
Om deze effecten inzichtelijk te maken zijn modelberekeningen uitgevoerd met AERIUS
Calculator. In deze notitie zijn de uitgangspunten en resultaten van deze berekeningen
vastgelegd en dienen als input voor de ecologische beoordeling van het plan in het Flora en
Fauna onderzoek. De resultaatbestanden van AERIUS Calculator zijn meegeleverd met
deze notitie.

Figuur 1-1 Ligging plangebied (rood gemarkeerd).
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2 Effecten planontwikkeling

Ten gevolge van de planontwikkeling ontstaan emissies van stikstof (NOx en NH3) tijdens
de werkzaamheden in de aanlegfase. In de gebruiksfase zijn er emissies van stikstof ten
gevolge van de verkeersaantrekkende werking van de woningen.

2.1 Aanlegfase
2.1.1 Emissie
Tijdens de aanlegfase worden mobiele werktuigen ingezet voor de aanlegwerkzaamheden.
Daarbij zullen er transportbewegingen plaatsvinden voor aan- en afvoer van materieel en
materialen. Voor de werkzaamheden is een inschatting gemaakt van de inzet van materieel
in de aanlegfase (zie bijlage 1). Op basis hiervan zijn de emissies in de aanlegfase bepaald.

Mobiele werktuigen
Met het plan worden 5 nieuwe kavels/woningen gerealiseerd. Drie woningen zijn op het
noordelijke perceel gesitueerd en twee woningen op het zuidelijke perceel. De emissies van
mobiele werktuigen zijn bepaald op basis van het brandstofverbruik (l/jaar), het specifiek
brandstofverbruik (g diesel/kWh) en de emissiefactor (g NOx/kWh) behorende bij het type
materieel dat wordt ingezet1. In bijlage 1 is voor de mobiele werktuigen die worden ingezet
het totale brandstofverbruik (liter) opgenomen. Als emissiestandaard is Stage IV gekozen
en daarbij is vermogensklasse 130-560 kW gehanteerd. In het rekenmodel zijn de emissies
ingevoerd als twee vlakbronnen ter hoogte van de planlocatie. Hierbij zijn de emissies
verdeeld na ratio van het aantal woningen per vlak.

Transport wegverkeer
De emissies van het wegverkeer worden door het rekenprogramma bepaald op basis van
de emissiefactoren (g/km), behorende bij het snelheidsprofiel van de verschillende typen
voertuigen, het aantal vervoersbewegingen per type voertuig en de lengte van de afgelegde
weg per vervoersbeweging. In bijlage 1 zijn de aantallen transportbewegingen opgenomen.
Voor de voertuigen is de gemiddelde emissiestandaard (g/km/voertuig) van het
Nederlandse wagenpark in 2020 toegepast. De verkeersaantrekkende werking is
gemodelleerd op de ontsluitende weg van het plangebied en op de
Alphenseweg/Kerkstraat. Hierbij is het snelheidsprofiel ‘Binnen bebouwde kom’ gehanteerd.

2.1.2 Projecteffect
Voor de aanlegfase is het projecteffect berekend. Dit is de maximale toename van de
stikstofdepositie in omliggende natuurgebieden ten gevolge van het plan. De berekeningen
zijn uitgevoerd met AERIUS Calculator 2019. Het resultaatbestand van AERIUS Calculator
is los meegeleverd met deze notitie2 en is opgenomen in bijlage 2. Uit de resultaten blijkt
dat er in de gebruiksfase geen stikstofgevoelige habitattypen/leefgebieden zijn met een
toename >0,00 mol N/ha/jaar.

2.2 Gebruiksfase
2.2.1 Emissies
Tijdens de gebruiksfase zijn er emissies van stikstof ten gevolge van de
transportbewegingen van het wegverkeer van en naar de woningen. De woningen worden
op een duurzame manier verwarmd en zijn niet aangesloten op het gasnet. Hierdoor
ontstaan bij de verwarming van deze woningen geen emissies van stikstof.

1 De emissies zijn berekend volgens de methode, beschreven in: Hulskotte en Verbeek (2009) Emissiemodel
Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (EMMA).
2 Resultaatbestand AERIUS Calculator: AERIUS_bijlage_20191101093658_ReLEnw8BUut8.pdf
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Wegverkeer
De emissies van het wegverkeer worden door het rekenprogramma automatisch bepaald op
basis van de emissiefactoren (g/km) behorende bij het snelheidsprofiel van de voertuigen,
het aantal vervoersbewegingen en de lengte van de afgelegde weg per vervoersbeweging.

Met het plan worden 5 nieuwe kavels/woningen gerealiseerd. Hierdoor zal het aantal
verkeersbewegingen van en naar het plangebied wijzigingen. Voor de
verkeersaantrekkende werking van het plan is een inschatting gemaakt op basis van een
worst case uitgangspunten. Dit betreft tien vervoersbewegingen van personenauto’s per
dag per woning. In totaal 50 vervoersbewegingen per dag. Voor de voertuigen is de
gemiddelde emissiestandaard (g/km/voertuig) van het Nederlandse wagenpark in 2020
toegepast. De verkeersaantrekkende werking is gemodelleerd op de ontsluitende weg van
het plangebied en op de Alphenseweg/Kerkstraat. Hierbij is het snelheidsprofiel ‘Binnen
bebouwde kom’ gehanteerd.

2.2.2 Projecteffect
Voor de gebruiksfase is het projecteffect berekend. Dit is de maximale toename van de
stikstofdepositie in omliggende natuurgebieden ten gevolge van het plan. De berekeningen
zijn uitgevoerd met AERIUS Calculator 2019. Het resultaatbestand van AERIUS Calculator
is los meegeleverd met deze notitie3 en is opgenomen in bijlage 2. Uit de resultaten blijkt
dat er in de gebruiksfase geen stikstofgevoelige habitattypen/leefgebieden zijn met een
toename >0,00 mol N/ha/jaar.

3 Conclusie

Tijdens de gebruiksfase en aanlegfase van het plan zijn er geen toenamen van de stikstofdepositie
> 0,00 mol/ha/jaar op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Ten aanzien van het aspect
stikstofdepositie zijn er geen belemmering om het plan ten uitvoering te brengen.

3 Resultaatbestand AERIUS Calculator: AERIUS_bijlage_20191101094056_RVPpyNt6PVXe.pdf
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Bijlage 1 Inzet materieel tijdens aanlegfase



Bijlage 2 AERIUS Calculator rekenresultaat



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: www.aerius.nl.

Berekening RvR Heisteeg

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RVPpyNt6PVXe (01 november 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Goirle --, -- --

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

RvR Heisteeg RVPpyNt6PVXe

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

01 november 2019, 09:41 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 5,73 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 RvR Heisteeg

RVPpyNt6PVXe (01 november 2019)Resultaten RvR Heisteeg

Resultaten
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Locatie
RvR Heisteeg

Emissie
RvR Heisteeg

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Alphenseweg/ Kerkstraat
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,44 kg/j

Ontsluitendeweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,29 kg/j

Woningen zuid
Wonen en Werken | Woningen

- -

Woningen noord
Wonen en Werken | Woningen

- -

RVPpyNt6PVXe (01 november 2019)Resultaten RvR Heisteeg

Resultaten
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Emissie
(per bron)
RvR Heisteeg

Naam Alphenseweg/ Kerkstraat
Locatie (X,Y) 129190, 392493
NOx 4,44 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 25,0 / etmaal NOx
NH3

4,44 kg/j
< 1 kg/j

Naam Ontsluitendeweg
Locatie (X,Y) 129207, 392385
NOx 1,29 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 50,0 / etmaal NOx
NH3

1,29 kg/j
< 1 kg/j

Naam Woningen zuid
Locatie (X,Y) 129231, 392389
Uitstoothoogte 9,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

Naam Woningen noord
Locatie (X,Y) 129198, 392449
Uitstoothoogte 9,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 4,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie
RVPpyNt6PVXe (01 november 2019)Resultaten RvR Heisteeg

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 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RVPpyNt6PVXe (01 november 2019)Resultaten RvR Heisteeg

Resultaten
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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: www.aerius.nl.

Berekening RvR Heisteeg

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

ReLEnw8BUut8 (01 november 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Goirle --, -- --

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

RvR Heisteeg ReLEnw8BUut8

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

01 november 2019, 09:37 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 8,88 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 RvR Heisteeg

ReLEnw8BUut8 (01 november 2019)Resultaten RvR Heisteeg

Resultaten
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Locatie
RvR Heisteeg

Emissie
RvR Heisteeg

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Alphenseweg/ Kerkstraat
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,65 kg/j

Ontsluitendeweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Woningen zuid
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,70 kg/j

Woningen noord
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 4,05 kg/j

ReLEnw8BUut8 (01 november 2019)Resultaten RvR Heisteeg

Resultaten

pagina 3/6



Emissie
(per bron)
RvR Heisteeg

Naam Alphenseweg/ Kerkstraat
Locatie (X,Y) 129190, 392493
NOx 1,65 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 5,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 125,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Ontsluitendeweg
Locatie (X,Y) 129207, 392385
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 10,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 250,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

ReLEnw8BUut8 (01 november 2019)Resultaten RvR Heisteeg

Resultaten
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Naam Woningen zuid
Locatie (X,Y) 129231, 392389
NOx 2,70 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Werktuigen 2.232 NOx 2,70 kg/j

Naam Woningen noord
Locatie (X,Y) 129198, 392449
NOx 4,05 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Werktuigen 3.348 NOx 4,05 kg/j

ReLEnw8BUut8 (01 november 2019)Resultaten RvR Heisteeg
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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 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

ReLEnw8BUut8 (01 november 2019)Resultaten RvR Heisteeg

Resultaten
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Figuur 4. Stedenbouwkundig plan Heisteeg te Riel d.d. april 2011, de herontwikkeling vindt plaats binnen de rode contouren 
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1 Inleiding 

 
1.1 Algemeen 
In opdracht van Ruimte voor Ruimte CV heeft Sweco Nederland B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Struikheide op plan Heisteeg te Riel. 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. Een overzicht van 
de locatie is weergegeven in bijlage 2.  
 
1.2 Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen 
terreinoverdracht van de locatie. In verband hiermee is inzicht in de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) noodzakelijk. 
Aangezien in 2013 een bodemonderzoek is uitgevoerd, is in overleg met gemeente Goirle 
bepaald een actualiserend onderzoek uit te voeren van de boven- en ondergrond en het 
grondwater. Hierbij zijn ook de historische gegevens verzameld en aangevuld vanaf 2013 
tot op heden.  
 
Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie. Op basis van de onderzoeksresultaten moet worden vastgesteld of de 
gewenste vorm van bodemgebruik, vanuit milieuhygienisch oogpunt gezien, mogelijk is en 
zo niet, welke vervolgacties noodzakelijk zijn. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een 
eventuele verontreiniging aan te geven. 
 
1.3 Opbouw van het rapport 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 
• het vooronderzoek en vaststelling onderzoekshypothese (hoofdstuk 2); 
• het uitgevoerde veldonderzoek (hoofdstuk 3); 
• het laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 4); 
• de resultaten van het onderzoek naar de chemische parameters (hoofdstuk 5); 
• de interpretatie van alle resultaten (hoofdstuk 6); 
• conclusie en advies (hoofdstuk 7). 
 
De bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze rapportage. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 
Het doel van voorliggend onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de grond en het grondwater, ten behoeve van de aanvraag van een 
omgevingsvergunning (onderdeel bouwen). Onderstaande onderzoeken zijn in het verleden 
op locatie uitgevoerd: 
• Verkennend bodem- en asbestonderzoek Heisteeg te Riel, Grontmij Nederland B.V. 16 

januari 2013, rapportnummer GM-0087801. Bij dit onderzoek zijn op de huidige 
onderzoeklocatie geen bijzonderheden aangetroffen.  

 
Sinds dit onderzoek is de te actualiseren onderzoeklocatie een braakliggend terrein binnen 
een nieuwbouwplan. De bebouwde kavels die in eerder onderzoek zijn meegenomen 
maken geen onderdeel uit van dit actualiserend onderzoek.   
 
2.2 Onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie, gelegen in een nieuwbouwwijk, is braakliggend. In tabel 2-1 zijn de 
locatiegegevens samengevat.  
 
Tabel 2-1: Overzicht locatiegegevens 
Adres locatie Struikheide Riel 
Kadastrale gegevens locatie Goirle, sectie K, nummers 961, 962, 963, 964, 965 
Oppervlakte locatie (in m²) 4088 m² 
Huidig gebruik Braakliggend 
Verhardingen De onderzoeklocatie is niet verhard 

De onderzoeklocatie wordt wel doorkruist door de Boomheide (rijbaan)  
 
2.3 Resultaten locatiebezoek 
Het locatiebezoek is uitgevoerd door Sweco op 14 maart 2019. Een locatiebezoek betreft 
een inspectie van de locatie gericht op het huidige gebruik, kenmerken die kunnen duiden 
op bodemverontreiniging en het vaststellen van de mogelijke aanwezigheid van asbest.  
Er is bij het locatie bezoek vooral gefocust op het huidige gebruik van de onderzoekslocatie. 
De bevindingen van het locatiebezoek zijn in tabel 2-2 samengevat. 
 
Tabel 2-2: Bevindingen locatiebezoek 
Gebouwen De onderzoekslocatie is niet bebouwd.  
Verhardingen De onderzoekslocatie is onverhard, maar wordt doorkruist door de 

Boomheide (rijbaan)  
Watergangen N.v.t. 
Onderhoud N.v.t. 
Ondergrondse infrastructuur Rondom de onderzoekslocatie ’kavels’ is ondergrondse infra aanwezig  
Maaiveldveranderingen Op kavel 961 en 962 is een ’ontgraving’ van circa 10x15 m aanwezig met 

een diepte van circa 30 cm. Vrijkomende grond is aan de oostzijde van de 
ontgraving opgeslagen. Waarschijnlijk betreft de ontgraving een voormalig 
schaatsbaantje.  

Aanwezigheid puin Zeer minimaal aanwezig 
Aanwezigheid plastics en 
piepschuim 

Niet aanwezig 

Asbestverdacht materiaal Niet aanwezig 
Asbesthoudende toepassingen Niet aanwezig 
Aangrenzende locaties Deels bebouwd en deels bestaand uit rijbaan.  
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2.4 Conclusie vooronderzoek 2013 
Op basis van het vooronderzoek uitgevoerd in 2013 voor het rapport: Verkennend bodem- 
en asbestonderzoek Heisteeg te Riel, Grontmij Nederland B.V. 16 januari 2013, 
rapportnummer GM-0087801, kan geconcludeerd worden dat: 
• Op de locatie zijn in het verleden een zestal bodemonderzoeken uitgevoerd  

(periode 1998-2012). Uit deze onderzoeken blijkt dat in de bodem veelal licht 
verhoogde gehalten aan PAK en metalen aangetoond. Daarnaast zijn in het grondwater 
matig tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen gemeten; 

• Op het noordoostelijk deel van de onderzoeklocatie hebben in het verleden 
bedrijfsmatige activiteiten plaatsgevonden. Bij het desbetreffende agrarisch bedrijf 
hebben diverse opstallen gestaan, die inmiddels zijn gesloopt; 

• Ter plaatse van het kadastrale perceel 824 zijn twee ‘asbestspots’ gelegen. Voor de 
betreffende asbestsanering is ten tijde van onderhavig onderzoek een BUS-melding in 
voorbereiding; 

• Op het noordoostelijk deel van de onderzoeklocatie is een zandpad aanwezig, 
bestaande uit puin. Puin is beleidsmatig verdacht ten aanzien van asbest.  

 
2.5 Conclusies vooronderzoek 
De gegevens die verzameld zijn, geven de volgende conclusies over de beinvloeding van 
de bodem en de verwachting van de bodemkwaliteit:  

   
Figuur 2-1 Luchtfoto 2012     Figuur 2-2 Luchtfoto 2014 
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Figuur 2-3 Luchtfoto 2016     Figuur 2-4 Luchtfoto 2018 
 
Historisch onderzoek uit bovengenoemde bodemonderzoek, in combinatie met luchtfoto’s 
figuur 2-1 tot en met 2-4 en de toelichting van de eigenaar (Ruimte voor Ruimte CV) dat er 
op het terrein geen bodembedreigende activiteiten hebben plaats gevonden, worden als 
voldoende geacht om een beeld te krijgen van het historisch gebruik van de 
onderzoekslocatie. Er zijn in de omgeving geen asbest verdachte activiteiten aanwezig 
geweest en uit voorgaand bodemonderzoek is gebleken dat in de grond geen bijmengingen 
aan puin zijn waargenomen. De locatie is bijgevolg niet verdacht ten aanzien van asbest. 
Op basis van de verzamelde gegevens kan geconcludeerd worden dat de te verwachten 
bodemkwaliteit naar verwachting de achtergrondwaarde betreft.  
 
2.6 Onderzoekshypothese en -strategie 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek, zoals beschreven in paragraaf 2.4, zijn 
in tabel 2-4 de hypotheses gedefinieerd. In bijlage 2 is de contour van de onderzoekslocatie 
aangegeven. 
 
Tabel 2-4 Hypothese en onderzoeksstrategie 
Deellocatie Oppervlakte 

(m2) 
Hypothese Strategie 

Gehele 
locatie 

4088 m² Onverdacht op het voor komen van 
bodemverontreinigingen. 

onverdacht  niet lijnvormig 

    
 
De invulling van de onderzoeksstrategie wordt gegeven in hoofdstuk 3.  
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3 Veldonderzoek 

3.1 Onderzoeksstrategie 
De onderzoeksstrategie is ingevuld, zoals in tabel 3-1 beschreven:  
 
Tabel 3-1: Uitgevoerd veldwerk  
Deellocatie Bodemlaag 

(m -mv) 
Oppervlakte 
(m2) 

Strategie Boring                          Boring met peilbuis 
Aantal    Diepte            Aantal     Diepte (m-mv) 
               (m-mv) 

Gehele locatie 
 
Grond depot 

0,0-0,5 
 
1,0-0,0 

4.088 
 
circa 100 

Onverdacht niet lijnvormig (NEN5740 
ONV-NL) 
Indicatief 

13 
3 
3 

0,5 
2,0 
1,0 

1 5,05 

 
De locaties van de boringen en peilbuis zijn weergegeven in bijlage 2. De boorlocaties zijn 
bepaald aan de hand van het terreingebruik en de locatieinspectie. 
Tijdens de locatieinspectie is een ontgraving waargenomen (naar verwachting een 
schaatsbaantje) welke niet bekend was. De ontgraven bovenlaag is in een depot/aarden wal 
nabij de ontgraving geplaatst. Dit depot is middels een apart mengmonster onderzocht.  
 
Bij de uitvoering van het veldwerk zijn geen afwijkingen van de NEN 5740 opgetreden.  
 
3.2 Visuele beoordeling grond 
Uitvoering 
Op 14 maart 2019 is het veldwerk uitgevoerd. Bij het verrichten van boringen is de grond 
visueel geinspecteerd op grondsoorten, bodemvreemde bijmengingen en afwijkende 
kenmerken. De boringen zijn beschreven in boorprofielen, weergegeven in bijlage 3.  
 
Zintuiglijke waarnemingen 
De zintuiglijke waarnemingen in de grond zijn opgenomen in tabel 3-2.  
 
Tabel 3-2: Zintuiglijke waarnemingen 
Boringnummer Maximale 

boordiepte 
(m -mv) 

Diepte 
(m -mv) 

Grondsoort Zintuiglijke waarneming 

101 5,05 0,00 - 0,75 Zand zwak baksteenhoudend, vergraven 
105 0,55 0,00 - 0,40 Zand zwak baksteenhoudend 
108 0,50 0,00 - 0,35 Zand zwak puinhoudend, vergraven 
109 2,00 0,00 - 0,20 Zand matig puinhoudend, vergraven 
111 0,50 0,00 - 0,50 Zand matig baksteenhoudend, vergraven 
115 0,50 0,00 - 0,15 Zand zwak puinhoudend, vergraven 
Depot Aarden wal 
van uitgraving 

1,00 0,00 - 1,00 Zand matig puinhoudend, vergraven 

 
Bemonstering  
De opgeboorde grond is bemonsterd per 0,5 m of per te onderscheiden bodemlaag.  
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3.3 Grondwateronderzoek 
Uitvoering 
Na plaatsing van de peilbuis is een week wachttijd in acht genomen om de 
evenwichtsituatie in de bodem te herstellen. De bemonstering heeft plaats gevonden op  
21 maart 2019. Bij de bemonstering zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
• Opnemen van de grondwaterstand in de peilbuis. 
• Bepalen van de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) en de 

troebelheid (NTU) van het grondwater. 
• Nemen van grondwatermonsters uit de peilbuis. 
 
Hierbij zijn geen afwijkingen van protocol 2002 opgetreden:  

 
Veldmetingen en zintuiglijke waarnemingen 
In tabel 3-3 zijn de resultaten van de veldmetingen van het grondwater weergegeven. 
 
Tabel 3-3: Resultaten veldmetingen grondwater 
Deellocatie Peilbuis Filterstelling 

(m -mv) 
pH (-) Ec 

(µS/cm) 
NTU Grondwaterstand 

(m – mv) 
Bijzonderheden 

n.v.t. 101 4,0-5,0 4,33 630 14 3,24 Lage pH waarde 
        

 
Een eventueel afwijkende zuurgraad (pH), geleidingsvermogen (EC) of troebelheid (NTU, 
Nephelometric Turbidity Units) in het grondwater kan een indicator zijn voor de 
aanwezigheid van verontreinigende stoffen. Bij een troebelheid >10 moet rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid dat de concentraties aan relatief zware organische 
verbindingen beïnvloed zijn door de troebelheid van het water. Bij de bespreking van de 
analyseresultaten wordt rekening gehouden met de hoge NTU zoals aangetroffen in peilbuis 
101. De in tabel 3-3 weergegeven waarden voor het elektrisch geleidingsvermogen worden 
niet als afwijkend beschouwd. Geconstateerd wordt dat de zuurgraad laag ligt, dit is echter 
in vorige onderzoeken ook het geval geweest. Dit wordt dus niet als afwijkend beschouwd.  
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4 Laboratoriumonderzoek 

Op basis van de visuele inspectie zijn monsters geselecteerd voor analyse op het 
standaardpakket grond. De monsterselectie is opgenomen in tabel 4-1. 
 
Tabel 4-1: Monsterselectie 
Monster Monstertraject 

(m -mv) 
Boringnummers Analysepakket Motivatie 

MM01 0,00 - 0,50 102 (0,00 - 0,50) 
103 (0,00 - 0,35) 
104 (0,00 - 0,50) 
106 (0,00 - 0,40) 
107 (0,00 - 0,50) 
110 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket incl. 
lu/os 

Bovengrond, visueel schoon, 
kavels ten noorden van de 
Boomeheide (rijbaan)  

MM02 0,00 - 0,50 112 (0,00 - 0,45) 
113 (0,30 - 0,45) 
114 (0,30 - 0,40) 
116 (0,30 - 0,40) 
117 (0,20 - 0,50) 

Standaardpakket incl. 
lu/os 

Bovengrond visueel schoon, 
kavels ten zuiden van de 
Boomheide (rijbaan) 

MM03 0,00 - 0,50 101 (0,00 - 0,50) 
105 (0,00 - 0,40) 

Standaardpakket incl. 
lu/os 

Bovengrond met bijmengingen 
baksteen.  

MM04 0,00 - 0,35 108 (0,00 - 0,35) 
109 (0,00 - 0,20) 

Standaardpakket incl. 
lu/os 

Bovengrond met bijmengingen 
puin 

MM05 0,40 - 2,00 101 (0,75 - 1,25) 
101 (1,25 - 1,70) 
109 (0,50 - 1,00) 
109 (1,00 - 1,50) 
109 (1,50 - 2,00) 
113 (0,45 - 0,95) 
113 (0,95 - 1,45) 
113 (1,45 - 1,60) 
116 (0,40 - 0,90) 
116 (0,90 - 1,40) 
116 (1,40 - 1,85) 

Standaardpakket incl. 
lu/os 

Ondergrond visueel schoon 

MM Depot 0,00 - 1,00 Depot Aarden wal 
van uitgraving 

Standaardpakket incl. 
lu/os 

Depot 

 
Het standaardpakket grond bestaat uit zware metalen, polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK), PCB’s en minerale olie. De grondmonsters zijn tevens 
geanalyseerd op organische stof en lutum, ten behoeve van de toetsing.  
 
De grondwatermonsters uit de geplaatste peilbuizen zijn geanalyseerd op het 
standaardpakket grondwater, bestaande uit zware metalen, vluchtige aromaten, vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen en minerale olie. 
 
De geselecteerde monsters zijn in het laboratorium van Synlab Analytics & Services B.V. 
geanalyseerd. De analyses zijn uitgevoerd conform de bijbehorende protocollen, vallend 
onder het accreditatieschema van de AS 3000 richtlijn. De analysecertificaten van Synlab 
met de resultaten van het laboratoriumonderzoek en een toelichting op de toegepaste 
analysemethoden zijn weergegeven in bijlage 5.  
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5 Resultaten bodemonderzoek chemische parameters 

5.1 Toetsingskader 
Voor de bepaling of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, zijn 
toetsingswaarden opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013. De analyseresultaten 
zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit deze circulaire. Aanvullend op de Circulaire 
bodemsanering toetst Sweco ook aan de tussenwaarde, het gemiddelde van de 
achtergrond- en de interventiewaarde. Deze toetsing geeft, in combinatie met de 
bodemkwaliteitskaart en locatiespecifieke kenmerken, een indicatie voor de noodzaak tot 
nader onderzoek. 
 
Voor de toepassing van grond gelden de toetsingswaarden in de Regeling bodemkwaliteit, 
behorend bij het Besluit Bodemkwaliteit. Middels deze toetsing wordt de grond ingedeeld in 
een hergebruiksklasse. 
 
De toetsingsresultaten zijn weergegeven in bijlage 5.  
 
5.2 Mate van bodemverontreiniging 
De resultaten van de toetsing ter bepaling van de mate van bodemverontreiniging, zijn 
samengevat in de tabellen 5-1 en 5-2. Hierbij zijn alleen de gehalten weergegeven die de 
toetsingswaarden overschrijden. De toetsingsmogelijkheden zijn als volgt: 
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Tabel 5-1 Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters (Circulaire bodemsanering) 
Monster Monstertraject 

(m -mv) 
Boringnummers Mate verontreiniging 

>AW                       >T                         >I 
MM01 0,00 - 0,50 102, 103, 104, 106, 107, 110  - - - 
MM02 0,00 - 0,50 112, 113, 114, 116, 117 - - - 
MM03 0,00 - 0,50 101, 105  - - - 
MM04 0,00 - 0,35 108, 109  Koper (40) - - 
MM05 0,40 - 2,00 101, 109, 113, 116  - - - 
MM 
Depot 

0,00 - 1,00 Depot Aarden wal van 
uitgraving 

- - - 
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Tabel 5-2 Overschrijdingen van toetsingswaarden grondwatermonsters (Circulaire bodemsanering) 
Monster Monstertraject 

(m -mv) 
Mate verontreiniging
>S                                    >T                                        >I

101-1-1 4,00-5,00 Barium (190), cadmium
(0,66), kobalt (36), zink
(78)

- Nikkel (91)

 
5.3 Hergebruik van grond 
De resultaten van de toetsing ter bepaling van de hergebruiksklasse, zijn samengevat in 
tabel 5-3. De hergebruiksklassen zijn als volgt: 
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Tabel 5-3 Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters (Besluit bodemkwaliteit) 
Monster Monstertraject 

(m -mv) 
Boringnummers Bodemkwaliteit generiek beleid 

>AW           >Wonen     >Industrie    Oordeel 
MM01 0,00 - 0,50 102, 103, 104, 106, 107, 

110  
- - - Altijd toepasbaar 

MM02 0,00 - 0,50 112, 113, 114, 116, 117 - - - Altijd toepasbaar 
MM03 0,00 - 0,50 101, 105  - - - Altijd toepasbaar 
MM04 0,00 - 0,35 108, 109  Koper   - - Altijd toepasbaar 
MM05 0,40 - 2,00 101, 109, 113, 116  - - - Altijd toepasbaar 
MM 
Depot 

0,00 - 1,00 Depot Aarden wal van 
uitgraving 

- - - Altijd toepasbaar 
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6 Interpretatie onderzoeksresultaten 

6.1 Verontreinigingssituatie 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn in de grond incidenteel bijmengingen met 
baksteen en puin aangetroffen. De waargenomen bijmengingen zijn te relateren aan de 
aanleg van wegen en bouwwerkzaamheden in de omgeving (tijdelijke opslag materialen). 
Dit gezien het feit dat in het voorgaande onderzoek geen bijmengingen zijn waargenomen. 
Analytisch zijn in de bovengrond geen noemenswaardige verhoogde gehalten aangetroffen. 
Er zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Daarom is ook in overleg met 
gemeente Goirle (mevr. W. Snels) afgesproken geen aanvullend asbest onderzoek uit te 
voeren.  
 
In het grondwater zijn licht tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen gemeten in het 
grondwater. Ter plaatse zijn geen verhoogde gehalten in de grond gemeten. Hierdoor is er 
geen sprake van verontreinigingsbron(nen) met zware metalen in de grond. Derhalve 
worden de verhoogde gehalten aan zware metalen in het grondwater beschouwd als 
verhoogde achtergrondgehalten. Dit zoals ook het geval was tijdens het onderzoek in 2013.  
 
6.2 Hergebruik van grond 
Uit de analyseresultaten (toetsing Besluit Bodemkwaliteit) van de grond is gebleken dat de 
grond voldoet aan hergebruiksklasse ”Altijd toepasbaar”.  
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7 Conclusie en advies 

7.1 Conclusie 
In opdracht van Ruimte voor Ruimte CV heeft Sweco Nederland B.V. een actualiserend 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van plan Heisteeg te Riel. Aanleiding voor het 
onderzoek is de voorgenomen terreinoverdracht van de onderzoeklocatie. Aangezien in 
2013 een bodemonderzoek is uitgevoerd, is in overleg met gemeente Goirle alleen een 
actualiserend onderzoek uitgevoerd.  
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen van de grond en de analyseresultaten is te 
concluderen dat geen bijzonderheden zijn aangetroffen die wijzen op het aanwezig zijn van 
bodemverontreiniging. De plaatselijk waargenomen zwakke tot matige puin- en baksteen 
bijmengingen zijn van recente ouderdom (afkomstig van nieuwbouw) en zijn derhalve 
onverdacht ten aanzien van asbest. In de bovengrond zijn geen noemenswaardige 
verhoogde gehalten aan onderzochte parameters aangetroffen.  
In het grondwater zijn verhoogde gehalten aan zware metalen aangetroffen welke 
beschouwd worden als verhoogde achtergrondgehalten.  
 
Op basis van de aangetroffen gehalten is er geen noodzaak een andere 
onderzoekshypothese te bepalen. Er is geen noodzaak aanvullend onderzoek uit te voeren.  
 
Vanuit milieuhygienisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen 
ontwikkeling van de onderzoekslocatie tot woonbestemming.  
 
7.2 Advies 
Vanwege de aanwezige licht tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen (met name 
nikkel) in het grondwater wordt er geadviseerd om geen grondwater op te pompen voor 
consumptiedoeleinden dan wel het besproeien van tuinen.  
 
 
Bodemonderzoek wordt in beginsel steekproefsgewijs uitgevoerd. Ondanks het feit dat Sweco Nederland 
B.V. bij de uitvoering van deze werkzaamheden aansluit bij landelijke kwaliteitsrichtlijnen en regelgeving, 
maakt het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek het niet mogelijk om garanties af te geven ten 
aanzien van een eventueel beschreven verontreinigingssituatie. Sweco Nederland B.V. accepteert dan ook 
geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever of derden naar 
aanleiding van het door Sweco Nederland B.V. uitgevoerde bodemonderzoek nemen. 
 
 
  



 

 
 
 

Bijlage 1 Topografische ligging onderzoeklocatie 
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Bijlage 2 Situatie met boringen en peilbuizen 
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Bijlage 3 Boorprofielen 
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Analyserapport
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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

Sweco Eindhoven
J. Geurts van Kessel
Postbus 1265
5602BG  EINDHOVEN

Uw projectnaam : Heisteeg te Riel
Uw projectnummer : 208288_13-03-2019
SYNLAB rapportnummer : 12994875, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 1VK1WAFB

Rotterdam, 22-03-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
208288_13-03-2019. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is 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 9 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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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
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-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM Depot Depot Aarden wal van uitgraving (0-100)
002 Grond (AS3000) MM01 102 (0-50) 103 (0-35) 104 (0-50) 106 (0-40) 107 (0-50) 110 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM02 112 (0-45) 113 (30-45) 114 (30-40) 116 (30-40) 117 (20-50)
004 Grond (AS3000) MM03 101 (0-50) 105 (0-40)
005 Grond (AS3000) MM04 108 (0-35) 109 (0-20)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 83.9  86.9  88.8  85.8  86.1  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.0  2.6  1.5  2.6  2.9  

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.8  5.5  2.9  2.4  <1  

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

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

koper mg/kgds S 7.7  8.2  <5  8.4  20  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S 14  15  <10  16  13  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  0.56  <0.5  0.72  

nikkel mg/kgds S 3.3  <3  3.8  <3  5.2  

zink mg/kgds S <20  20  <20  20  25  

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

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

fenantreen mg/kgds S 0.01  0.01  <0.01  0.02  0.08  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  0.02  

fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01  0.03  0.14  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  0.02  0.07  

chryseen mg/kgds S 0.01  0.01  <0.01  0.03  0.06  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  0.02  0.04  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  0.02  0.05  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  0.01  <0.01  0.02  0.04  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.01  <0.01  0.02  0.04  

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

mg/kgds S 0.104 1) 0.095 1) 0.07 1) 0.194 1) 0.547 1)

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

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

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

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

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM Depot Depot Aarden wal van uitgraving (0-100)
002 Grond (AS3000) MM01 102 (0-50) 103 (0-35) 104 (0-50) 106 (0-40) 107 (0-50) 110 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM02 112 (0-45) 113 (30-45) 114 (30-40) 116 (30-40) 117 (20-50)
004 Grond (AS3000) MM03 101 (0-50) 105 (0-40)
005 Grond (AS3000) MM04 108 (0-35) 109 (0-20)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

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

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

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

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

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

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
005 * 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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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM05 101 (75-125) 101 (125-170) 109 (50-100) 109 (100-150) 109 (150-200) 113 (45-95) 113 (95-145) 113
(145-160) 116 (40-90) 116 (90-140) 116 (140-185)

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 92.4          

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 3.2          

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 5.4          

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

006 Grond (AS3000) MM05 101 (75-125) 101 (125-170) 109 (50-100) 109 (100-150) 109 (150-200) 113 (45-95) 113 (95-145) 113
(145-160) 116 (40-90) 116 (90-140) 116 (140-185)

Analyse Eenheid Q 006     

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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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

* Conform Ontw NEN 5709 mogen maximaal 10 deelmonsters worden gemengd. Dit mengmonster bestaat uit meer
dan 10 deelmonsters.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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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 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7486341 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
002 Y7570833 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
002 Y7570804 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
002 Y7570629 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
002 Y7570622 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
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Paraaf :
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y7570840 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
002 Y7570836 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
003 Y7570642 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
003 Y7569754 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
003 Y7486377 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
003 Y7570633 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
003 Y7570631 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
004 Y7570826 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
004 Y7570834 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
005 Y7570636 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
005 Y7570623 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
006 Y7486383 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
006 Y7570619 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
006 Y7570812 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
006 Y7570828 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
006 Y7486380 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
006 Y7570626 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
006 Y7570620 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
006 Y7486370 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
006 Y7570635 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
006 Y7570627 14-03-2019 14-03-2019 ALC201  
006 Y7570621 14-03-2019 14-03-2019 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

Sweco Nederland Projecten
J. Geurts van Kessel
Postbus 271
3730 AG  DE BILT

Uw projectnaam : Heisteeg te Riel
Uw projectnummer : 208288_13-03-2019
SYNLAB rapportnummer : 12999046, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : NIGI7VH2

Rotterdam, 28-03-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
208288_13-03-2019. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is 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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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

101-1-1 101 (400-500)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 190          

cadmium µg/l S 0.66          

kobalt µg/l S 36          

koper µg/l S 9.5          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 91          

zink µg/l S 78          

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 <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

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

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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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

101-1-1 101 (400-500)

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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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

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

ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 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 G6497657 21-03-2019 21-03-2019 ALC236  
001 G6497651 21-03-2019 21-03-2019 ALC236  
001 B1841517 21-03-2019 21-03-2019 ALC204  



 

 
 
 

Bijlage 5 Toetsingstabellen 

 
 
 



Projectnaam Heisteeg te Riel
Projectcode 208288_13-03-2019

Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode

Bodemtypebt)

or br or br or br or br or br or br

droge stof                         (gew.-%)83.9 -- -- 86.9 -- -- 88.8 -- -- 85.8 -- -- 86.1 -- -- 92.4 -- --
gewicht artefacten                         (g)<1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- --
aard van de artefacten                         (-)Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen --

organische stof (gloeiverlies)                         (% vd DS)3.0 -- -- 2.6 -- -- 1.5 -- -- 2.6 -- -- 2.9 -- -- <0.5 -- --

lutum (bodem)                         (% vd DS)2.8 -- -- 5.5 -- -- 2.9 -- -- 2.4 -- -- <1 -- -- 3.2 -- --

barium+ <20 49.3 <20 37.7 <20 48.8 <20 51.7 <20 54.2 <20 47.2
cadmium <0.2 0.228 <0.2 0.223 <0.2 0.238 <0.2 0.233 <0.2 0.231 <0.2 0.237
kobalt <1.5 3.39 <1.5 2.67 <1.5 3.36 <1.5 3.54 <1.5 3.69 <1.5 3.26
koper 7.7 15 8.2 14.9 <5 7.02 8.4 16.8 20 40.1 * <5 6.95
kwik <0.05 0.0492 <0.05 0.0474 <0.05 0.0496 <0.05 0.0497 <0.05 0.0499 <0.05 0.0493
lood 14 21.3 15 21.9 <10 10.8 16 24.7 13 20.1 <10 10.8
molybdeen <0.5 0.35 <0.5 0.35 0.56 0.56 <0.5 0.35 0.72 0.72 <0.5 0.35
nikkel 3.3 9.02 <3 4.74 3.8 10.3 <3 5.93 5.2 15.2 5.4 14.3
zink <20 31.2 20 39.8 <20 31.8 20 45.8 25 58 <20 31.3

naftaleen <0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- --
fenantreen 0.01 -- -- 0.01 -- -- <0.01 -- -- 0.02 -- -- 0.08 -- -- <0.01 -- --
antraceen <0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- -- 0.02 -- -- <0.01 -- --
fluoranteen 0.02 -- -- 0.02 -- -- <0.01 -- -- 0.03 -- -- 0.14 -- -- <0.01 -- --
benzo(a)antraceen0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- -- 0.02 -- -- 0.07 -- -- <0.01 -- --
chryseen 0.01 -- -- 0.01 -- -- <0.01 -- -- 0.03 -- -- 0.06 -- -- <0.01 -- --
benzo(k)fluoranteen0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- -- 0.02 -- -- 0.04 -- -- <0.01 -- --
benzo(a)pyreen0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- -- 0.02 -- -- 0.05 -- -- <0.01 -- --
benzo(ghi)peryleen0.01 -- -- 0.01 -- -- <0.01 -- -- 0.02 -- -- 0.04 -- -- <0.01 -- --
indeno(1,2,3-cd)pyreen0.01 -- -- 0.01 -- -- <0.01 -- -- 0.02 -- -- 0.04 -- -- <0.01 -- --
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)0.104 0.104 0.095 0.095 0.07 0.07 0.194 0.194 0.547 0.547 0.07 0.07

PCB 28                         (µg/kgds)<1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- --
PCB 52                         (µg/kgds)<1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- --
PCB 101                         (µg/kgds)<1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- --
PCB 118                         (µg/kgds)<1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- --
PCB 138                         (µg/kgds)<1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- --
PCB 153                         (µg/kgds)<1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- --
PCB 180                         (µg/kgds)<1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- <1 -- --
som PCB (7) (0.7 factor)                         (µg/kgds)4.9 16.3 4.9 18.8 4.9 24.5 a 4.9 18.8 4.9 16.9 4.9 24.5 a

fractie C10-C12<5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- <5 -- --
fractie C12-C22<5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- <5 -- --
fractie C22-C30<5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- <5 -- --
fractie C30-C40<5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- <5 -- -- <5 -- --
totaal olie C10 - C40<20 46.7 <20 53.8 <20 70 <20 53.8 <20 48.3 <20 70

Monstercode en monstertraject
1 12994875-001     MM Depot Depot Aarden wal van uitgraving (0-100)

2 12994875-002     MM01 102 (0-50) 103 (0-35) 104 (0-50) 106 (0-40) 107 (0-50) 110 (0-50)

3 12994875-003     MM02 112 (0-45) 113 (30-45) 114 (30-40) 116 (30-40) 117 (20-50)

4 12994875-004     MM03 101 (0-50) 105 (0-40)

5 12994875-005     MM04 108 (0-35) 109 (0-20)

6 12994875-006     MM05 101 (75-125) 101 (125-170) 109 (50-100) 109 (100-150) 109 (150-200) 113 (45-95) 113 (95-145) 113 (145-160) 116 (40-90) 116 (90-140) 116 (140-185)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013.

* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

+ De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.

or Origineel resultaat

br Omgerekend resultaat

bt) De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.

Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

1: lutum 2.8%  humus 3%

2: lutum 5.5%  humus 2.6%

3: lutum 2.9%  humus 1.5%

4: lutum 2.4%  humus 2.6%

5: lutum 1%  humus 2.9%

6: lutum 3.2%  humus 0.5%

gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden 
kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.

MM Depot1 MM012 MM023 MM034 MM045 MM056

61 2 3 4 5

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I RBK eis

barium 920 20
cadmium 0.60 6.8 13 0.20
kobalt 15 102 190 3.0
koper 40 115 190 5.0
kwik 0.15 18 36 0.050
lood 50 290 530 10
molybdeen 1.5 96 190 1.5
nikkel 35 68 100 4.0
zink 140 430 720 20

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)1.5 21 40 0.35

som PCB (7) (0.7 factor)                         (µg/kgds)20 510 1000 4.9

totaal olie C10 - C40190 2595 5000 35

1) AW

1/2(AW+I)

I

RBK

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard bodem type 10% humus en 25% lutum.

METALEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE

achtergrondwaarde

gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

interventiewaarde

Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).



(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-03-2019 - 15:22)

Analyse Eenheid  SR  BT  BC  SR  BT  BC  SR  BT  BC  SR  BT  BC  SR  BT  BC  SR  BT  BC

droge stof % 83.9 83.9 86.9 86.9 88.8 88.8 85.8 85.8 86.1 86.1 92.4 92.4
gewicht artefacten g <1 <1 <1 <1 <1 <1

aard van de artefacten - Geen Geen Geen Geen Geen Geen

organische stof (gloeiverlies) % 3.0 3 2.6 2.6 1.5 1.5 2.6 2.6 2.9 2.9 <0.5 0.5

lutum (bodem) % vd DS 2.8 2.8 5.5 5.5 2.9 2.9 2.4 2.4 <1 <1 3.2 3.2

barium
+

mg/kg <20 49.3 -- <20 37.7 -- <20 48.8 -- <20 51.7 -- <20 54.2 -- <20 47.2 --

cadmium mg/kg <0.2 0.228 <=AW <0.2 0.223 <=AW <0.2 0.238 <=AW <0.2 0.233 <=AW <0.2 0.231 <=AW <0.2 0.237 <=AW

kobalt mg/kg <1.5 3.39 <=AW <1.5 2.67 <=AW <1.5 3.36 <=AW <1.5 3.54 <=AW <1.5 3.69 <=AW <1.5 3.26 <=AW

koper mg/kg 7.7 15 <=AW 8.2 14.9 <=AW <5 7.02 <=AW 8.4 16.8 <=AW 20 40.1 WO <5 6.95 <=AW

kwik mg/kg <0.05 0.0492 <=AW <0.05 0.0474 <=AW <0.05 0.0496 <=AW <0.05 0.0497 <=AW <0.05 0.0499 <=AW <0.05 0.0493 <=AW

lood mg/kg 14 21.3 <=AW 15 21.9 <=AW <10 10.8 <=AW 16 24.7 <=AW 13 20.1 <=AW <10 10.8 <=AW

molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW <0.5 0.35 <=AW 0.56 0.56 <=AW <0.5 0.35 <=AW 0.72 0.72 <=AW <0.5 0.35 <=AW

nikkel mg/kg 3.3 9.02 <=AW <3 4.74 <=AW 3.8 10.3 <=AW <3 5.93 <=AW 5.2 15.2 <=AW 5.4 14.3 <=AW

zink mg/kg <20 31.2 <=AW 20 39.8 <=AW <20 31.8 <=AW 20 45.8 <=AW 25 58 <=AW <20 31.3 <=AW

naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -

fenantreen mg/kg 0.01 0.01 - 0.01 0.01 - <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.08 0.08 - <0.01 0.007 -

antraceen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - <0.01 0.007 -

fluoranteen mg/kg 0.02 0.02 - 0.02 0.02 - <0.01 0.007 - 0.03 0.03 - 0.14 0.14 - <0.01 0.007 -

benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01 - <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.07 0.07 - <0.01 0.007 -

chryseen mg/kg 0.01 0.01 - 0.01 0.01 - <0.01 0.007 - 0.03 0.03 - 0.06 0.06 - <0.01 0.007 -

benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01 - <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.04 0.04 - <0.01 0.007 -

benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01 - <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.05 0.05 - <0.01 0.007 -

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01 - 0.01 0.01 - <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.04 0.04 - <0.01 0.007 -

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01 - 0.01 0.01 - <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.04 0.04 - <0.01 0.007 -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.104 0.104 <=AW 0.095 0.095 <=AW 0.07 0.07 <=AW 0.194 0.194 <=AW 0.547 0.547 <=AW 0.07 0.07 <=AW

PCB 28 ug/kg <1 2.33 - <1 2.69 - <1 3.5 - <1 2.69 - <1 2.41 - <1 3.5 -

PCB 52 ug/kg <1 2.33 - <1 2.69 - <1 3.5 - <1 2.69 - <1 2.41 - <1 3.5 -

PCB 101 ug/kg <1 2.33 - <1 2.69 - <1 3.5 - <1 2.69 - <1 2.41 - <1 3.5 -

PCB 118 ug/kg <1 2.33 - <1 2.69 - <1 3.5 - <1 2.69 - <1 2.41 - <1 3.5 -

PCB 138 ug/kg <1 2.33 - <1 2.69 - <1 3.5 - <1 2.69 - <1 2.41 - <1 3.5 -

PCB 153 ug/kg <1 2.33 - <1 2.69 - <1 3.5 - <1 2.69 - <1 2.41 - <1 3.5 -

PCB 180 ug/kg <1 2.33 - <1 2.69 - <1 3.5 - <1 2.69 - <1 2.41 - <1 3.5 -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.3 <=AW 4.9 18.8 <=AW 4.9 24.5 <=AW 4.9 18.8 <=AW 4.9 16.9 <=AW 4.9 24.5 <=AW

fractie C10-C12 mg/kg <5 11.7 -- <5 13.5 -- <5 17.5 -- <5 13.5 -- <5 12.1 -- <5 17.5 --

fractie C12-C22 mg/kg <5 11.7 -- <5 13.5 -- <5 17.5 -- <5 13.5 -- <5 12.1 -- <5 17.5 --

fractie C22-C30 mg/kg <5 11.7 -- <5 13.5 -- <5 17.5 -- <5 13.5 -- <5 12.1 -- <5 17.5 --

fractie C30-C40 mg/kg <5 11.7 -- <5 13.5 -- <5 17.5 -- <5 13.5 -- <5 12.1 -- <5 17.5 --

totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 46.7 <=AW <20 53.8 <=AW <20 70 <=AW <20 53.8 <=AW <20 48.3 <=AW <20 70 <=AW

Monstercode

12994875-001 MM Depot Depot Aarden wal van uitgraving (0-100)

12994875-002 MM01 102 (0-50) 103 (0-35) 104 (0-50) 106 (0-40) 107 (0-50) 110 (0-50)

12994875-003 MM02 112 (0-45) 113 (30-45) 114 (30-40) 116 (30-40) 117 (20-50)

12994875-004 MM03 101 (0-50) 105 (0-40)

12994875-005 MM04 108 (0-35) 109 (0-20)

12994875-006 MM05 101 (75-125) 101 (125-170) 109 (50-100) 109 (100-150) 109 (150-200) 113 (45-95) 113 (95-145) 113 (145-160) 116 (40-90) 116 (90-140) 116 (140-185)

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Projectcode 208288_13-03-2019 208288_13-03-2019 208288_13-03-2019 208288_13-03-2019 208288_13-03-2019 208288_13-03-2019

Projectnaam Heisteeg te Riel Heisteeg te Riel Heisteeg te Riel Heisteeg te Riel Heisteeg te Riel Heisteeg te Riel

MM04 MM05

Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000)

Monsteromschrijving MM Depot MM01 MM02 MM03

Altijd toepasbaar Altijd toepasbaarMonster conclusie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar

Monsteromschrijving

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE



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

- 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).

<=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

NT>I Niet toepasbaar > interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

BT/BC gem gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)

Rood overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar

Oranje >= B waarde (component niveau)

Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Verklaring toetsingsoordelen

Kleur informatie

Legenda

Verklaring kolommen



Analyse Eenheid AW Wo Ind I

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

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.5 6.8 40 40

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

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

*

Legenda normenblad

AW = Achtergrondwaarden

WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen

IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie

I = Interventiewaarden

Normen en definities

MINERALE OLIE

Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads

Normenblad
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

METALEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)



Tabel: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode

barium 190 *
cadmium 0.66 *
kobalt 36 *
koper 9.5
kwik <0.05
lood <2.0
molybdeen <2
nikkel 91 ***
zink 78 *

benzeen <0.2
tolueen <0.2
ethylbenzeen <0.2
o-xyleen <0.1 --
p- en m-xyleen <0.2 --
xylenen (0.7 factor) 0.21

a

styreen <0.2

naftaleen <0.02
a

interventie factor polycyclische aromatische koolwaterstoffen 0.0002

1,1-dichloorethaan <0.2
1,2-dichloorethaan <0.2
1,1-dichlooretheen <0.1

a

cis-1,2-dichlooretheen <0.1 --
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 --
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) 0.14

a

dichloormethaan <0.2
a

1,1-dichloorpropaan <0.2
1,2-dichloorpropaan <0.2
1,3-dichloorpropaan <0.2
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.42
tetrachlooretheen <0.1

a

tetrachloormethaan <0.1
a

1,1,1-trichloorethaan <0.1
a

1,1,2-trichloorethaan <0.1
a

trichlooretheen <0.2
chloroform <0.2
vinylchloride <0.2

a

tribroommethaan <0.2

fractie C10-C12 <25 --
fractie C12-C22 <25 --
fractie C22-C30 <25 --
fractie C30-C40 <25 --
totaal olie C10 - C40 <50

Monstercode en monstertraject
1 12999046-001     101-1-1 101 (400-500)

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675.

De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

b gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

MINERALE OLIE

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

VLUCHTIGE AROMATEN

METALEN

101-1-11



 

 
 
 

Bijlage 6 Kwaliteitsborging. 

Sweco Nederland B.V. wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen en eisen van haar 
opdrachtgevers voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Sweco Nederland B.V. 
over een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem is er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers 
zodanig te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte producten en diensten zo goed 
mogelijk beheerst en gewaarborgd worden. 
Het Besluit bodemkwaliteit (onderdeel KWALIBO) richt zich op kwaliteit én integriteit van de bodemintermediair. De kwaliteitseisen zijn 
vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaat moeten bodemintermediairs (aannemers, 
inspectie-instellingen, milieukundige begeleiders e.d.) aantonen dat hun bedrijf aan de kwaliteitseisen voldoet. Het bevoegd gezag mag 
alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. Bovendien moeten de personen en instellingen die bepaalde cruciale 
functies in het bodembeheer vervullen (milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk, certificatie en 
inspectie), onafhankelijk zijn van hun opdrachtgever (eigenaar / initiatiefnemer). Functiescheiding en het (laten) uitvoeren van de 
aangewezen werkzaamheden door erkende bodemintermediairs gelden vanaf de datum dat erkenning verplicht is.  
De kwaliteit van de door Sweco Nederland B.V. uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen op het gebied van bodembeheer wordt 
op de volgende manieren gewaarborgd: 
 

 

NEN-EN-ISO 9001 
Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO 9001. Deze norm geeft 
een model voor externe kwaliteitsborging en voor certificatie. Er wordt een aantal activiteiten aangegeven, die voor 
het geven van vertrouwen in de relatie klant/leverancier worden aangetoond. Dit omvat zowel randvoorwaarden voor 
kwaliteitsverbetering als eisen voor kwaliteitsborging. 

 

NEN-EN-ISO 14001 
Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO 14001. Deze norm geeft 
eisen en richtlijnen voor het gebruik van milieuzorgsystemen. Met het certificaat toont Sweco aan dat zij de zorg 
voor het milieu in haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering goed heeft georganiseerd. Kernpunten daarbij zijn 
het naleven van wet- en regelgeving en de voortdurende verbetering van milieuprestaties. 

 SIKB 
De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een samenwerkingsverband van markt en 
overheid, met als doel de kwaliteit van besluitvorming, dienstverlening en realisatie van bodembeheer te verhogen. 
Sweco is actief betrokken bij het werk van SIKB en is gecertificeerd voor: 
• het uitvoeren van veldwerk (BRL SIKB 2000); 
• milieukundige begeleiding van bodemsaneringen (BRL SIKB 6000). 
 
Sweco is voor bovenstaande activiteiten erkend door de minister van I&M. In rapportages wordt aangegeven of het 
werk conform de BRL SIKB 2000 of 6000 is uitgevoerd, welke werkzaamheden onder wiens erkenning zijn 
uitgevoerd en of er afwijkingen zijn ten opzichte van de eisen uit de BRL-en. 
 

 

VKB 
Sweco Nederland B.V. is actief lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Deze vereniging van 
milieuadvies- en veldwerkbureaus werkt aan de kwaliteitsborging van bodemonderzoek en bodemadvies door o.a. 
het stellen van eisen inzake opleiding en ervaring, toepassing van normen en voorschriften en certificatie. De 
advies- en veldwerkzaamheden van Sweco worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van deze vereniging. 

 Milieukundig laboratoriumonderzoek 
De laboratoria die door Sweco worden ingeschakeld voor het uitvoeren van milieukundig laboratoriumonderzoek, 
voldoen aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025. 

 ARBO en VGM 
Sweco Nederland B.V. voldoet aan de specifieke veiligheidseisen die voor ARBO, veiligheid, gezondheid en milieu 
gelden. Risico’s worden op bedrijfs-, vakgebied- en projectniveau geïdentificeerd en geëvalueerd. Ook de 
effectiviteit van de genomen maatregelen wordt gemonitord. 

 



Bijlage 6  Akoestisch onderzoek

   Wijzigingsplan Heisteeg
  Pagina 157 van 221



Sweco
K.P. van der Mandelelaan 41-43
3062 MB Rotterdam
Postbus 4381
3006 AJ Rotterdam
Nederland

T +31 88 811 66 00
www.sweco.nl

Sweco Nederland B.V.
Rotterdam
Handelsregister 30129769
Statutair gevestigd te De Bilt

Willy Slokkers
Adviseur Bouwfysica en Geluid
T +31 88 811 40 69
M +31 6 12 98 61 01

Rapport
Projectnummer:  208288

Referentienummer: SWNL0242304

Datum:  17-07-2019

RvR woningbouwlocatie Heisteeg in Riel

Akoestisch onderzoek

Definitief

Opdrachtgever:
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte
Postbus 79
5201 AB 's-HERTOGENBOSCH



2 (15)

Verantwoording

Titel RvR woningbouwlocatie Heisteeg in Riel

Subtitel Akoestisch onderzoek

Projectnummer 208288

Referentienummer SWNL0242304D2

Revisie D2

Datum 17-07-2019

Auteur Willy Slokkers

E-mailadres willy.slokkers@sweco.nl

Gecontroleerd door Dolf Van Onna

Paraaf gecontroleerd

Goedgekeurd door Bert Debie

Paraaf goedgekeurd



3 (15)

Inhoudsopgave
1 Inleiding ............................................................................................................. 4
2 Wettelijk kader ................................................................................................... 5
2.1 Inleiding ............................................................................................................... 5
1.1 Ruimtelijke ordening ............................................................................................ 5
1.2 Wet milieubeheer (bedrijven en inrichtingen) ........................................................ 6
2.2 Wet geluidhinder (wegverkeer) ............................................................................ 6
3 Uitgangspunten ................................................................................................. 8
3.1 Ruimtelijke situatie ............................................................................................... 8
3.2 Verkeersgegevens ............................................................................................... 8
3.3 Waarneemhoogten .............................................................................................. 8
3.4 Rekenmethode .................................................................................................... 9
3.5 Geluidsuitstraling bedrijven .................................................................................. 9
4 Rekenresultaten ............................................................................................... 10
4.1 Verkeerslawaai .................................................................................................. 10
4.2 Industrielawaai................................................................................................... 11

4.2.1 Broodjesfabriek Veertels 20 ........................................................................................... 11

4.2.2 Wijnkistenfabriek Spoorweide 2 ..................................................................................... 11

4.2.3 Slagerij Spoorweide 6 .................................................................................................... 12

4.2.4 Bedrijven Alphensweg 1a............................................................................................... 12

4.3 Sportvelden/sportaccommodaties ...................................................................... 12
5 Conclusie ......................................................................................................... 13

Bijlage 1 Invoergegevens
Bijlage 2 Rekenresultaten wegverkeer



•

•

•

•

•



5 (15)

2 Wettelijk kader

2.1 Inleiding
Bij het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet men rekeningen houden met
de bestaande situatie. In dit geval is sprake van woningbouw nabij bestaande wegen en
bedrijven. Het wettelijk kader splitst zich uiteen in een kader met betrekking tot Ruimtelijke
Ordening en een Milieukader. Met beide aspecten dient in de toekomstige
bestemmingsplanprocedure rekening te worden gehouden.

1.1 Ruimtelijke ordening
Voor de Ruimtelijke ordening wordt in eerste instantie vaak uitgegaan van de
veiligheidsafstanden zoals genoemd in de publicatie ‘Bedrijven & Milieuzonering’ van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten. Op basis van een categorie indeling van bedrijfstypen
worden hierin richtafstanden gegeven voor diverse milieuaspecten, waaronder ‘geluid’.
Indien deze in acht worden genomen, kan gesteld worden dat ter plaatse van de nieuw te
realiseren woningen sprake is van een (akoestisch gezien) acceptabel woon- en leefklimaat.

Bij het stellen van de richtafstanden wordt onderscheid gemaakt in twee gebiedstyperingen,
te weten een ‘rustige woonwijk met weinig verkeer’ en een ‘gemengd gebied’. Indien sprake
is van een gemengd gebied, kunnen de richtafstanden in algemene zin met één
afstandsstap worden gereduceerd. Zie tabel 2.1. De beschouwde situatie is het beste te
omschrijven als gemengd gebied, zie toelichting in onderstaande kaders. Er is sparke van
een gemend gebied vanwege de aanwezigheid van diverse bedrijven ten noorden en
westen van de het plangebied.

Omgevingstype rustige woonwijk
Een rustige woonwijk is ingericht volgens
het principe van functiescheiding. Afgezien
van wijkgebonden voorzieningen komen
vrijwel geen andere functies (zoals
bedrijven of kantoren) voor. Langs de
randen, in de overgang naar mogelijke
bedrijfsfuncties, is weinig verstoring door
verkeer.

Omgevingstype gemengd gebied
Een gemengd gebied is een gebied met
een matige tot sterke functiemenging.
Direct naast woningen komen andere
functies voor, zoals winkels, horeca en
kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het
buitengebied met overwegend agrarische
en andere bedrijvigheid kan als gemengd
gebied worden beschouwd.

Tabel 2.1  Richtafstanden en omgevingstype

Milieucategorie
Richtafstand [m]

Rustige woonwijk Gemengd gebied
1 10 0
2 30 10

3.1 / 3.2 50 / 100 30 / (30) 50
4.1 / 4.2 200 / 300 100 / 200

5.1 / 5.2 / 5.3 500 / 700 / 1.000 300 / 500 / 700
6 1.500 1.000

Opgemerkt wordt dat, mits gemotiveerd, ook afgeweken mag worden van deze afstanden.
Een aantal afwijkingen is inmiddels met jurisprudentie onderbouwd. De motivatie kan hierbij
bestaan uit het feit dat vergunningvoorschriften wellicht strenger zijn dan de
veiligheidsafstanden of dat sprake is van een werkelijke geluidsuitstraling, die een kortere
afstand rechtvaardigt.
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In het laatste geval moet een akoestisch onderzoek dit aantonen. Hierbij kunnen de
toetsingswaarden uit de VNG publicatie gehanteerd worden, zoals gegeven in tabel 2.2.

Tabel 2.2 Geluidsnormen volgens VNG-richtlijnen
7.00 - 19.00 uur 19.00 - 23.00 uur 23.00 - 7.00 uur

LAr,LT (rustige woonwijk, weinig verkeer) 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A)
LAr,LT (gemengd gebied) 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
LA;max (rustige woonwijk, weinig verkeer) 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A)
LA;max (gemengd gebied) 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

1.2 Wet milieubeheer (bedrijven en inrichtingen)
In principe zijn alle inrichtingen met een redelijkerwijs te verwachten invloed op hun directe
omgeving vergunnings- (Wet milieubeheer) dan wel meldingsplichtig (Activiteitenbesluit).
Wanneer een milieuvergunning is beschikt, worden hierin voorschriften opgenomen
waaraan de inrichting dient te voldoen. Deze voorschriften hebben onder andere betrekking
op het aspect ‘geluid’ en dienen afgestemd te zijn op de specifieke situatie (maatwerk).

De in de directe omgeving van het bouwplan gelegen inrichtingen hebben een melding
gedaan in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit). Voor de bedrijven zijn geen aparte maatwerkvoorschriften afgegeven.
De standaard voorschriften zoals in het Activiteitenbesluit met betrekking tot geluid in de
artikelen 2.17 tot en met 2.22 omschreven, zijn van toepassing. Deze luiden, samengevat,
als volgt.

Artikel 2.17
1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau
(LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede
door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten
ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
a.  de niveaus op de in tabel 2.3 genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan

de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.3  Grenswaarden volgens artikel 2.17 uit het Activiteitenbesluit
7.00 - 19.00 uur 19.00 - 23.00 uur 23.00 - 7.00 uur

LAr,LT op de gevel van woningen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
LAr,LT in in- of aanpandige woning 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)
LAmax op de gevel van woningen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)
LAmax in in- of aanpandige woning 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

b.  de in de periode tussen 7.00 en 19.00 uur in tabel 2.1 opgenomen maximale
geluidsniveaus (LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

c.  de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft
gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten.

Volgens het Bouwbesluit hoofdstuk 3 artikel 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten,
nieuwbouw dient de karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie
van een verblijfsgebied ten minste het verschil te zijn tussen de optredende geluidsbelasting
en een binnenniveau van 35 dB(A) (industrielawaai) met een minimum van 20 dB(A).

2.2 Wet geluidhinder (wegverkeer)
De Wet geluidhinder stelt dat alle wegen zoneplichtig zijn, met uitzondering van woonerven
en wegen die zijn opgenomen in een 30 km-zone. Iedere zoneplichtige weg heeft,
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afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk
gebied, een onderzoekszone, zie tabel 2.4.

Tabel 2.4  Onderzoekszones langs wegen
Aantal rijstroken Onderzoekszone

Binnenstedelijk gebied Buitenstedelijk gebied
1 of 2 200 meter 250 meter
3 of 4 350 meter 400 meter
5 of meer 350 meter 600 meter

De Alphenseweg ligt gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten de bebouwde kom en heeft
twee rijstroken. Een deel van de Alphenseweg (buiten de bebouwde kom) heeft een
maximumsnelheid van 60 km/uur en een onderzoekszone van 250 meter aan beide zijden
van de weg.

Artikel 75, lid 2 van de Wet geluidhinder geeft aan dat ‘indien zich langs een weg een zone
bevindt die bestaat uit delen met een onderling verschillende breedte, geldt voor de
aansluiting van de verschillende zonedelen dat het breedste zonedeel over een afstand
gelijk aan een derde van de breedte van dat zonedeel, gemeten vanaf het punt van
versmalling van de zonebreedte, nog langs de wegas doorloopt en met een loodlijn aansluit
op de smalste zone’. In dit geval betekent dat wanneer de Alphenseweg overgaat van een
wegdeel met een maximumsnelheid van 60 km/uur naar 30 km/uur, de zone met een
breedte van 250 meter nog 84 meter doorloopt langs het wegdeel met een maximum
snelheid van 30 km/uur. Deze zone is niet over het plangebied gelegen.

De Alphenseweg gaat ter plaatse van het plangebied over in de Kerkstraat. Ook voor de
Kerkstraat geldt een wettelijke rijsnelheid van 30 km/uur en heeft derhalve, conform de Wet
geluidhinder, geen onderzoekszone. Vanwege een goede ruimtelijke ordening is in het
onderzoek de berekende geluidsbelasting op de gevels van de woningen veroorzaakt door
wegverkeer toch getoetst aan de grenswaarden genoemd in de Wet geluidhinder.
In de Wet wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande situaties. Het
onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het regime ‘nieuwe situaties’ langs een
bestaande weg.

Conform de wet dient te worden getoetst in het tiende jaar na realisatie van de plannen. In
deze situatie is het jaar 2030 als toetsjaar gekozen. In principe dient bij de toetsing van de
geluidsbelasting aan de normen van de wet uitgegaan te worden van de hoogste
toelaatbare grenswaarde, in dit geval 48 dB. In tabel 2.5 zijn de grenswaarden gegeven. De
gegeven waarden zijn inclusief een correctie conform artikel 3.4 van het RMG 20121.

Tabel 2.5  Grenswaarden geluidsbelasting nieuw te projecteren woningen
Normering ‘Regime nieuwe situaties’
hoogste toelaatbare grenswaarde 48 dB (artikel 82.1)
Maximale ontheffing (buitenstedelijk) 53 dB (artikel 83.1)
Maximale ontheffing (stedelijk) 63 dB (artikel 83.2)

Voorliggend onderzoek toetst of voldaan kan worden aan de grenswaarden uit de Wet
geluidhinder en heeft enkel als doel om aan te tonen of sprake is van een akoestisch
gezien, acceptabel woon- en leefklimaat.

1 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
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4 Rekenresultaten

4.1 Verkeerslawaai
De optredede geluidsbelasting vanwege verkeer op de volgens de Wet geluidhinder
zoneplichtige weg, gedeelte van de Alphseweg met rijsnelheid van 60 km/uur, bedraagt ten
hoogste 40 dB (Lden). Deze waarde is inclusief aftrek conform artikel 3.4 van het RMG 2012.
In figuur 4.1 is de gecumuleerde geluidsbelasting op de gevels van de geplande woningen
gegeven vanwege verkeer op de Alphenseweg en Kerkstraat samen. In De gegeven
geluidsbelasting is de berekende geluidsbelasting exclusief een aftrek van 5 dB. In bijlage 2
zijn de rekenresultaten voor alle waarneempunten gegeven.

Figuur 4.1 Geluidsbelasting door verkeer op de Alphenseweg/Kerkstraat, Lden in dB

Uit figuur 4.1 blijkt dat de ten hoogst optredende gecumuleerde geluidsbelasting Lden 58 dB
bedraagt op de gevel van de woning gelegen het dichtsbij de Alphenseweg. Het betreft de
meest noordelijk gelegen geplande woning, in figuur 4.1. gearceerd. Deze waarde is hoger
dan de gestelde grenswaarde van [48 dB (ten hoogste toelaatbare grenswaarde) + 5 dB
(correctie conform artikel 3.4 van het RMG 2012)] 53 dB. De Wet geluidhinder is feitelijk niet
van toepassing. Daarom is het niet nodig en formeel gezien ook niet mogelijk om een
hogere waarden aan te vragen. Indien de woning ten minste één geluidsluwe gevel heeft en
de uiterste grenswaarde niet wordt overschreden, is sprake van een akoestisch gezien
acceptabel woon- en leefklimaat. Wegverkeerslawaai vormt dan ook geen belemmering.
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Hieruit volgt dat de in de VNG-brochure genoemde grenswaarden voor het
langtijdgemiddeld en maximaal geluidsniveau ter plaatse van de bouwvlakken binnen het
plangebied niet worden overschreden, ook voor wat betreft de gecumuleerde
geluidsbelasting.
Daarnaast moet het bedrijf voldoen aan het bepaalde in het Activiteitenbesluit. Voor het
bedrijf zijn geen maatwerkvoorschriften ten aanzien van het aspect 'geluid' van kracht. Het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau mogen daarom ter
plaatse van de gevel van woningen niet meer bedragen dan respectievelijk 50 en 70 dB(A)
etmaalwaarde.

Uit onderstaande tabel blijkt dat het bedrijf hieraan voldoet en kan blijven voldoen na
realisatie van het plan. Deze tabel is afkomstig uit de aanvullende notitie akoestiek (zie
Bijlage 16), in aanvulling op het in 2008 uitgevoerde onderzoek (zie Bijlage 14).

De representatieve bedrijfssituatie is tevens de maximale bedrijfssituatie. Dit wordt
veroorzaakt door de aanwezigheid van de burgerwoning aan de Alphenseweg 1.

4.2.3 Slagerij Spoorweide 6
Voor de slagerij is het aspect geur bepalend.
Op basis van de VNG-brochure geldt voor het aspect geur een richtafstand van 50 meter.
De afstand tot de gevel van de dichtstbij gelegen woning binnen het plangebied bedraagt
75 meter. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van
geurhinder als gevolg van de slagerij. Realistisch gezien komt de huidige situatie qua
milieuhinder overeen met hetgeen planologisch maximaal mogelijk is.

4.2.4 Bedrijven Alphensweg 1a
De nieuw gevestigde bedrijven vallen onder categorie 2. Op basis van de VNG-brochure
geldt voor het aspect geluid een afstand van 10 meter. De afstand tot de gevels van de
geplande woningen bedraagt minimaal 35 meter. Bovendien staan er woningen tussen dit
bedrijf en de geplande woningen. De nieuwe bedrijven hebben geen invloed op het
akoestische klimaat bij de woningen.

4.3 Sportvelden/sportaccommodaties
Ten zuiden van het plangebied zijn sportvelden/sportaccommodaties van Voetbalvereniging
Riel en de ruitervereniging gelegen. Het sportveld aan de zuidzijde is ingedeeld in twee
hoofdvelden en één oefenveld aan de westelijke zijde. In het midden van het terrein staat
een gebouw met kleedkamers en een kantine met sportgebonden horeca. Het oefenveld is
voorzien van zes lichtmasten. Het terrein van de ruitervereniging aan de zuidwestzijde is
ingericht met een hal, loopvelden en een kantine. Op het loopveld zijn lichtmasten
aanwezig. Beide sportterreinen vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit.
Voor het aspect geluid is een richtafstand van 30 meter opgenomen de VNG-brochure. Aan
deze afstand wordt voldaan. De kantines zijn bepalend voor het aspect geluid. Deze zijn
gelegen op meer dan 75 meter afstand. Bovendien is de ingang van de kantines aan de
voorzijde gelegen (Oude Tilburgsebaan) evenals de parkeergelegenheid.



13 (15)

5 Conclusie

Vanwege een wijziging van de de ligging van een vijftal woonkavels (woningen) in het
vastgestelde bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De hoogte van de
optredende geluidsbelasting op de gevels van deze woningen is bepaald.

Uit het uitgevoerde onderzoek volgt dat de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslwaai
voldoet aan de ten hoogste toelaatbare grenswaarde. De geluidsbelasting op de gevels van
de geplande woning vanwege de Alphseweg bedraagt maximaal ten hoogste 40 dB (Lden).
Dit is langer dan de ten hoogste toelaatbare grenswaarde van 48 dB (Lden). De overige
wegen vallen niet binnen het gestelde in de Wet geluidhinder, omdat de wettelijk
vastgestelde rijsnelheid op de Alphenseweg en Kerkstraat 30 km/uur bedraagt. Echter,
vanuit een goede ruimtelijke ordening is de geluidsbelasting toch inzichtelijk gemaakt. De
berekende gecumuleerde geluidsbelasting op de gevels van de meest noordelijk in het
bouwplan gelegen geplande woning bedraagt ten hoogste 58 dB (Lden). De Wet geluidhinder
is op deze waarde niet van toepassing. Daarom is het niet nodig c.q. niet mogelijk om een
hogere waarde aan te vragen.

Indien toch getoetst wordt aan het gestelde in de Wet geluidhinder blijkt dat de maximale
ontheffing van 63 dB voor stedelijkgebied niet wordt overschreden. Bij deze woning is
derhalve sprake van een akoestisch gezien acceptabel woon- en leefklimaat en ten minste
één geluidsluwe gevel. Wegverkeerslawaai vormt dan ook geen belemmering voor de
ontwikkeling van plan Heisteeg.

Uit het vigerende bestemmingsplan blijkt dat de in de directe omgeving gelegen bedrijven
en de sportvelden/sportaccommodatie akoestisch gezien geen probleem zijn om
nieuwbouw van woningen op deze locatie mogelijk te maken.

Indien voor de bouw van de woningen een Omgevingsvergunning wordt aangevraagd dient
men te voldoen aan het gestelde in het Bouwbesluit afdeling 3.1 ’Bescherming tegen geluid
van buiten’. Dit betekend dat men voorzieningen moet treffen bij een berekende
geluidsbelasting van (Lden) > 53 dB zodat in de verblijfsgebieden een binnenniveau van
33 dB niet wordt overschreden.
De optredende geluidsbelasting vanwege wegverkeer is in bijlage 2 per woning en per
waarneemhoogte gegeven.



Bijlage 1 Invoergegevens
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Bijlage 1Sweco Nederland B.V.
Invoergegevens verkeerslawaai

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Eerste Model

Model eigenschap
Omschrijving Eerste Model
Verantwoordelijke P622209
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door P622209 op 10-6-2010
Laatst ingezien door NLMUOM op 15-4-2019
Model aangemaakt met GN-V5.43
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 0,80
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Conform standaard
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

15-4-2019 13:50:33Geomilieu V4.50





Ingevoerde situatie in 3-D





Bijlage 1Sweco Nederland B.V.
Invoergegevens verkeerslawaai

Model: Bijlage 1: Invoergegevens verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. Vorm Hoogte Oppervlak Refl. 1k
          1 1 Polygoon     8,00           119,38 0,80
          2 2 Polygoon     8,00           131,07 0,80
          3 3 Polygoon     8,00           104,96 0,80
          4 4 Polygoon     8,00            54,14 0,80
          5 5 Polygoon     8,00           996,86 0,80

          6 6 Polygoon     8,00           151,10 0,80
          7 7 Polygoon     8,00           409,16 0,80
          8 8 Polygoon     8,00          1161,19 0,80
          9 9 Polygoon     8,00          1148,46 0,80
         10 10 Polygoon     8,00          3356,31 0,80

         11 11 Polygoon     8,00          1622,03 0,80
         12 12 Polygoon     8,00           211,67 0,80
         13 13 Polygoon     8,00            57,29 0,80
         14 14 Polygoon     8,00           116,01 0,80
         15 15 Polygoon     8,00           122,45 0,80

         16 16 Polygoon     8,00            91,16 0,80
         17 17 Polygoon     8,00            91,45 0,80
         19 161 Woningtype I Polygoon     9,30           101,65 0,80
         20 20 Polygoon     8,00           147,03 0,80
         21 21 Polygoon     8,00           140,61 0,80

         24 24 Polygoon     8,00            97,45 0,80
         25 33 Polygoon     8,00           128,71 0,80
         26 26 Polygoon     8,00           181,34 0,80
         27 27 Polygoon     8,00           129,88 0,80
         28 28 Polygoon     8,00           130,92 0,80

         29 29 Polygoon     8,00            94,65 0,80
         31 31 Polygoon     8,00           126,65 0,80
         32 32 Polygoon     8,00            80,42 0,80
         33 33 Polygoon     8,00           139,04 0,80
         34 34 Polygoon     8,00           131,30 0,80

         35 35 Polygoon     8,00           131,94 0,80
         36 36 Polygoon     8,00           233,18 0,80
         37 37 Polygoon     8,00           116,55 0,80
         38 38 Polygoon     8,00           246,47 0,80
         39 39 Polygoon     8,00           146,36 0,80

         40 40 Polygoon     8,00           121,69 0,80
         41 41 Polygoon     8,00           104,90 0,80
         42 42 Polygoon     8,00           220,27 0,80
         43 43 Polygoon     8,00           134,76 0,80
         44 44 Polygoon     8,00           157,27 0,80

         45 45 Polygoon     8,00           197,19 0,80
         46 46 Polygoon     8,00           160,14 0,80
         47 47 Polygoon     8,00           205,93 0,80
         48 48 Polygoon     8,00           130,66 0,80
         49 49 Polygoon     8,00           199,53 0,80

         50 50 Polygoon     8,00           131,11 0,80
         51 51 Polygoon     8,00           128,26 0,80
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Bijlage 1Sweco Nederland B.V.
Invoergegevens verkeerslawaai

Model: Bijlage 1: Invoergegevens verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. Vorm Hoogte Oppervlak Refl. 1k
         52 52 Polygoon     8,00           121,85 0,80
         53 53 Polygoon     8,00            82,97 0,80
         57 57 Polygoon     8,00           130,68 0,80
         58 58 Polygoon     8,00           233,13 0,80
         59 59 Polygoon     8,00           131,10 0,80

         60 60 Polygoon     8,00            89,90 0,80
         61 61 Polygoon     8,00           183,24 0,80
         62 62 Polygoon     8,00           159,78 0,80
         63 63 Polygoon     8,00           106,57 0,80
         64 64 Polygoon     8,00           159,93 0,80

         65 65 Polygoon     8,00           154,28 0,80
         72 66 Polygoon     8,00            99,60 0,80
         73 67 Polygoon     8,00           119,89 0,80
         74 68 Polygoon     8,00           546,39 0,80
         75 69 Polygoon     8,00           202,18 0,80

         76 70 Polygoon     8,00           101,08 0,80
         77 71 Polygoon     8,00           248,02 0,80
         78 72 Polygoon     8,00            98,70 0,80
         79 73 Polygoon     8,00           146,56 0,80
         80 74 Polygoon     8,00           314,10 0,80

         81 75 Polygoon     8,00            97,77 0,80
        121 77 Polygoon     8,00            90,23 0,80
        122 78 Polygoon     8,00            81,80 0,80
        123 79 Polygoon     8,00           105,82 0,80
        124 80 Polygoon     8,00            80,38 0,80

        125 81 Polygoon     8,00           109,86 0,80
        130 86 Nog te plannen woning Polygoon     9,30           135,45 0,80
       3200 100 garage Polygoon     2,50            22,94 0,80
       3201 100 garage Polygoon     2,50            23,18 0,80
       3202 100 garage Polygoon     2,50            23,04 0,80

       3203 100 garage Polygoon     2,50            23,01 0,80
       3204 100 garage Polygoon     2,50            27,60 0,80
       3205 100 garage Polygoon     2,50            23,36 0,80
       3206 100 garage Polygoon     2,50            23,36 0,80
       3207 101 garage Polygoon     2,50            51,60 0,80

       3208 106 garage Polygoon     2,50            39,94 0,80
       3209 109 Polygoon     2,50            32,45 0,80
       3210 110 Polygoon     2,50            36,51 0,80
       3211 111 Polygoon     2,50            33,73 0,80
       3212 110 Polygoon     2,50            32,76 0,80

       3213 111 Polygoon     8,00           249,98 0,80
       3214 112 Polygoon     8,00           105,00 0,80
       3215 113 Polygoon     8,00           141,16 0,80
       3216 114 Polygoon     2,50            47,85 0,80
       3217 115 Polygoon     8,00            89,87 0,80

       3218 116 Polygoon     2,50            26,01 0,80
       3219 117 Polygoon     8,00            84,22 0,80
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Bijlage 1Sweco Nederland B.V.
Invoergegevens verkeerslawaai

Model: Bijlage 1: Invoergegevens verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. Vorm Hoogte Oppervlak Refl. 1k
       3220 118 Polygoon     8,00           203,65 0,80
       3221 119 Polygoon     8,00           478,54 0,80
       3222 120 Polygoon     2,50            77,37 0,80
       3223 121 Polygoon     2,50            11,19 0,80
       3224 122 Polygoon     2,50            32,37 0,80

       3225 123 Polygoon     8,00           115,89 0,80
       3226 124 Polygoon     8,00           215,64 0,80
       3227 125 Polygoon     8,00          1678,07 0,80
       3228 126 Polygoon     8,00           116,68 0,80
       3229 127 Polygoon     8,00           148,07 0,80

       3230 128 Polygoon     8,00          1068,83 0,80
       3231 129 Polygoon     8,00           568,26 0,80
       3232 130 Polygoon     8,00           240,58 0,80
       3233 131 Polygoon     8,00           120,61 0,80
       3234 132 Polygoon     8,00           184,66 0,80

       3235 133 Polygoon     2,50            34,45 0,80
       3236 134 Polygoon     2,50            53,30 0,80
       3237 135 Polygoon     2,50            46,49 0,80
       3238 136 Polygoon     2,50            23,61 0,80
       3239 137 Polygoon     2,50            22,43 0,80

       3240 138 Polygoon     2,50            21,73 0,80
       3241 139 Polygoon     2,50            24,33 0,80
       3242 154 Polygoon     2,50            22,05 0,80
       3243 141 Polygoon     2,50            21,82 0,80
       3244 152 Polygoon     2,50            23,15 0,80

       3245 143 Polygoon     2,50            22,40 0,80
       3246 144 Polygoon     2,50            41,21 0,80
       3247 145 Polygoon     2,50            22,14 0,80
       3248 146 Polygoon     2,50            22,49 0,80
       3249 147 Polygoon     2,50            22,83 0,80

       3250 148 Polygoon     2,50            24,08 0,80
       3251 149 Polygoon     2,50            21,87 0,80
       3252 150 Polygoon     2,50            23,71 0,80
       3253 140 Polygoon     2,50            48,31 0,80
       3254 151 Polygoon     8,00            71,54 0,80

       3255 142 Polygoon     8,00            79,86 0,80
       3256 153 Polygoon     8,00            56,53 0,80
       3257 160 Garage woningtype I Polygoon     3,00            16,35 0,80
       3258 161 Garage woningtype A Polygoon     3,00            23,06 0,80
       3259 162 Woningtype A Polygoon     9,30            73,14 0,80

       3260 163 Woningtype B Polygoon     9,30            56,78 0,80
       3261 164 Woningtype B Polygoon     9,30            57,55 0,80
       3262 165 Woningtype B Polygoon     9,30            58,03 0,80
       3263 166 Woningtype C Polygoon     9,30            65,60 0,80
       3264 167 Garage woningtype C Polygoon     3,00            23,68 0,80

       3266 169 Woningtype H Polygoon     9,30           149,56 0,80
       3267 170 Woningtype H Polygoon     9,30           121,56 0,80
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Bijlage 1Sweco Nederland B.V.
Invoergegevens verkeerslawaai

Model: Bijlage 1: Invoergegevens verkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. Vorm Hoogte Oppervlak Refl. 1k
       3270 173 Woningtype H Polygoon     9,30           110,08 0,80
       3271 174 Woningtype G Polygoon     9,30            75,66 0,80
       3272 175 Woningtype F Polygoon     9,30            77,89 0,80
       3273 176 Woningtype E Polygoon     9,30            75,74 0,80
       3274 177 Woningtype D Polygoon     9,30            75,03 0,80

       3275 178 Garage woningtype D Polygoon     3,00            22,81 0,80
       3276 179 Garage woningtype E Polygoon     3,00            23,30 0,80
       3277 180 Garage woningtype F Polygoon     3,00            22,99 0,80
       3278 181 Garage woningtype G Polygoon     3,00            22,59 0,80
       3279 182 Polygoon     8,00            55,14 0,80

       3346 85 Nog te plannen woning Polygoon     9,30           142,35 0,80
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Bijlage 1Sweco Nederland B.V.
Invoergegevens verkeerslawaai

Model: Eerste Model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel
001     129182,88     392471,44      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
002     129191,47     392466,75      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
003     129181,48     392459,44      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
004     129177,40     392466,92      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
008     129192,37     392434,43      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja

005     129196,62     392439,38      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
006     129200,52     392430,95      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
007     129190,92     392431,00      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
009     129203,14     392410,65      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
010     129208,87     392411,90      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja

011     129209,04     392399,92      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
012     129202,49     392408,58      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
014     129212,36     392389,41      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
016     129229,02     392391,14      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
013     129211,65     392387,48      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja

015     129218,62     392392,13      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
019     129228,92     392372,01      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
020     129233,02     392370,35      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
017     129223,88     392367,97      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
018     129223,85     392369,68      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 Ja
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Bijlage 1Sweco Nederland B.V.
Invoergegevens verkeerslawaai

Model: Eerste Model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Vorm Bf Omtrek Oppervlak
         66 1 Polygoon 0,00          1087,77          3585,65
         67 2 Polygoon 0,00           251,80           749,08
         68 3 Polygoon 0,00           457,46           915,09
         69 4 Polygoon 0,00           147,46           305,99
         70 5 Polygoon 0,00           265,70           492,45

         71 6 Polygoon 0,00           248,42           708,05
         82 7 Polygoon 0,00           334,46           382,27
         83 8 Polygoon 0,00           739,67           835,68
         84 9 Polygoon 0,00           192,96           171,71
         85 10 Polygoon 0,00           613,57           699,75

         86 11 Polygoon 0,00           150,39           154,34
         87 12 Polygoon 0,00           230,68           253,17
         88 13 Polygoon 0,00           197,71           196,32
       3319 10 Polygoon 0,00          1176,42          4313,75
       3320 11 Polygoon 0,00           495,31          1438,62
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Bijlage 1Sweco Nederland B.V.
Invoergegevens verkeerslawaai

Model: Eerste Model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Vormpunten Lengte Wegdek V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) Totaal aantal
1 Alphenseweg     128862,84     392217,69          10           254,12 W0  60  60  60   4600,00
2 Alphenseweg     129267,67     392523,49           5            36,84 W10  30  30  30   2300,00
3 Alphenseweg     129267,52     392523,34           5            37,88 W10  30  30  30   2500,00
4 Alphenseweg     129301,38     392537,67           3            21,37 W10  30  30  30   4800,00
5 Kerkstraat     129321,00     392547,21          12           131,96 W10  30  30  30   4800,00

6 Alphenseweg     129022,57     392416,14           9           243,85 W10  30  30  30   4600,00
5 Kerkstraat     129435,40     392606,00          11           146,10 W10  30  30  30   5200,00
6 Alphenseweg     129244,84     392514,44           3            24,56 W10  30  30  30   4800,00
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Bijlage 1Sweco Nederland B.V.
Invoergegevens verkeerslawaai

Model: Eerste Model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)
1   6,82   3,05   0,75    279,52    132,30     31,88     21,65      5,47      1,79     12,55      2,53      0,83
2   6,82   3,05   0,75    139,76     66,15     15,94     10,82      2,74      0,90      6,27      1,26      0,41
3   6,82   3,05   0,75    151,92     71,90     17,32     11,76      2,97      0,98      6,82      1,37      0,45
4   6,82   3,05   0,75    291,68    138,06     33,26     22,59      5,71      1,87     13,09      2,64      0,86
5   6,82   3,05   0,75    291,68    138,06     33,26     22,59      5,71      1,87     13,09      2,64      0,86

6   6,82   3,05   0,75    279,52    132,30     31,88     21,65      5,47      1,79     12,55      2,53      0,83
5   6,82   3,05   0,75    315,98    149,56     36,04     24,47      6,19      2,03     14,19      2,85      0,94
6   6,82   3,05   0,75    291,68    138,06     33,26     22,59      5,71      1,87     13,09      2,64      0,86
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Bijlage 2 Rekenresultaten wegverkeer





Bijlage 2Sweco Nederland B.V.
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Eerste Model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alphenseweg/Kerkstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
001_C 7,50 57,75 52,87 47,29 57,62
001_B 4,50 57,68 52,80 47,22 57,55
001_A 1,50 56,89 52,01 46,44 56,77
004_C 7,50 54,87 50,00 44,42 54,75
004_B 4,50 54,76 49,88 44,30 54,63

004_A 1,50 53,90 49,04 43,46 53,78
008_C 7,50 47,78 42,95 37,36 47,67
005_C 7,50 46,98 42,14 36,56 46,87
007_C 7,50 46,76 41,91 36,32 46,64
008_B 4,50 46,75 41,92 36,33 46,64

005_B 4,50 45,84 41,00 35,41 45,73
007_B 4,50 45,80 40,94 35,36 45,68
008_A 1,50 44,76 39,95 34,34 44,66
007_A 1,50 43,87 39,03 33,44 43,76
005_A 1,50 43,59 38,77 33,17 43,49

012_C 7,50 42,66 37,89 32,27 42,57
009_C 7,50 42,62 37,86 32,24 42,54
014_C 7,50 41,41 36,93 31,20 41,43
013_C 7,50 41,00 36,41 30,72 40,98
012_B 4,50 41,00 36,18 30,58 40,90

009_B 4,50 40,90 36,12 30,50 40,81
013_B 4,50 39,94 35,38 29,68 39,93
014_B 4,50 39,81 35,34 29,60 39,84
015_C 7,50 39,60 35,30 29,50 39,69
003_C 7,50 39,49 34,84 29,17 39,45

019_C 7,50 39,28 35,00 29,19 39,38
009_A 1,50 39,34 34,60 28,97 39,27
018_C 7,50 39,08 34,86 29,03 39,20
012_A 1,50 39,26 34,45 28,84 39,16
014_A 1,50 38,79 34,43 28,65 38,86

013_A 1,50 38,83 34,32 28,60 38,84
017_C 7,50 38,52 34,38 28,51 38,67
018_B 4,50 38,25 34,11 28,25 38,41
017_B 4,50 37,93 33,84 27,96 38,11
019_B 4,50 37,93 33,77 27,91 38,08

002_C 7,50 38,06 33,31 27,69 37,98
015_B 4,50 37,67 33,42 27,60 37,78
018_A 1,50 37,30 33,25 27,35 37,49
017_A 1,50 37,13 33,10 27,19 37,33
016_C 7,50 37,23 32,82 27,06 37,28

019_A 1,50 37,06 32,98 27,10 37,24
003_B 4,50 37,07 32,31 26,69 36,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2Sweco Nederland B.V.
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Eerste Model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alphenseweg/Kerkstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
015_A 1,50 36,66 32,56 26,68 36,83
006_C 7,50 36,22 31,76 26,01 36,25
010_C 7,50 36,23 31,70 25,99 36,23
020_C 7,50 36,05 31,41 25,74 36,01
002_B 4,50 36,02 31,23 25,62 35,93

003_A 1,50 35,26 30,54 24,90 35,19
016_B 4,50 35,04 30,60 24,85 35,08
011_C 7,50 34,70 30,14 24,44 34,69
002_A 1,50 34,13 29,39 23,76 34,06
016_A 1,50 33,78 29,44 23,66 33,86

010_B 4,50 33,79 29,27 23,56 33,80
006_B 4,50 33,33 28,66 23,00 33,28
020_B 4,50 33,20 28,65 22,95 33,20
010_A 1,50 33,01 28,58 22,83 33,05
011_B 4,50 32,30 27,55 21,92 32,22

020_A 1,50 32,00 27,59 21,83 32,05
006_A 1,50 31,58 26,93 21,26 31,54
011_A 1,50 30,70 26,00 20,36 30,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het wijzigingsplan "Wijzigingsplan Heisteeg" met identificatienummer WP2019001Heisteegwvg01 
van de gemeente Goirle.

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen.

1.3  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.

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5  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 van een 
woning 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 
aangebouwde 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.

1.6  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 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.

1.7  afhankelijke woonruimte:

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

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.9  ander werk:

een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid.

1.10  bestaand:
a. bij bouwwerken: zoals ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan 

aanwezig;
b. bij gebruik: bestaand ten tijde van het van kracht worden van het plan een en ander 

behoudens voor zover in deze regels anders is aangegeven.

1.11  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

1.12  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.13  bijgebouw:

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

1.14  bouwen:

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

1.15  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

1.16  bouwlaag:

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

1.17  bouwperceel:

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

1.18  bouwperceelsgrens:

de grens van een bouwperceel. 

1.19  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge deze regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan. 
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1.20  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.

1.21  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 overkapping, die niet wordt 
aangemerkt als gebouw.

1.22  detailhandel:

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

1.23  evenementen:

publieke gebeurtenissen, met name op het gebied van kunst, sport en cultuur, waaronder, in ieder 
geval een kermis wordt verstaan. 

1.24  gebouw:

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

1.25  gebruiken:

het gebruiken, doen en laten gebruiken.

1.26  hoofdgebouw:

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn ligging, constructie, functie en/of afmetingen dan 
wel gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

1.27  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.

1.28  nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water-, en elektriciteitsdistributie, 
alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen, 
transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, waterhuishoudkundige voorzieningen, 
telefooncellen, abri's en voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling.

1.29  omgevingsvergunning:

vergunning als bedoel in artikel 2.1 van de Wabo.

1.30  ondergronds:

beneden het peil.

   Wijzigingsplan Heisteeg
  Pagina 196 van 221



1.31  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.

1.32  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;

1.33  perceelsgrens:

een grenslijn tussen bouwpercelen onderling en tussen bouwpercelen en openbaar gebied.

1.34  straatmeubilair:

de op of bij een weg behorende bouwwerken, zoals verkeerstekens, wegafbakeningen, 
bewegwijzeringen, verlichting, halteaanduidingen, parkeerregulerende constructies, 
(ondergrondse) afvalcontainers, brandkranen, informatie- en reclameconstructies, 
rijwielstandaarden, papier- en plantenbakken, zitbanken, communicatievoorzieningen, 
gedenktekens, speelvoorzieningen, abri's en andere, hiermee gelijk te stellen bouwwerken. 

1.35  Staat van bedrijfsactiviteiten

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

1.36  uitvoeren:

het uitvoeren, doen uitvoeren of laten uitvoeren.

1.37  vloeroppervlak:

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

1.38  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.

1.39  voorste bouwgrens:

de naar het verkeersgebied gekeerde (deel van de) bouwgrens.

1.40  Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.41  wijziging:

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub a van de Wet ruimtelijke ordening.
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1.42  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;
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;
halfvrijstaande woning: een woning, die deel uitmaakt van een blok van twee als woning aan 
elkaar gebouwde woningen (twee-onder-één-kap) of twee door middel van een bijgebouw 
geschakelde woningen (één-aan-één), en die met één zijgevel in de zijdelingse perceelsgrens 
is gebouwd en zich op een zekere afstand tot de andere zijdelingse perceelsgrens bevindt;
aaneengebouwde woning: een woning, die deel uitmaakt van een blok van meer dan twee als 
woning aan elkaar gebouwde woningen en die met minimaal één zijgevel in de zijdelingse 
perceelsgrens is gebouwd. De woningen op het begin of einde van de reeks aaneengebouwde 
woningen worden aangemerkt als eindwoning.

1.43  zijgevel:

een gevel van een hoofdgebouw, niet zijnde de voor- of achtergevel.
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Artikel 2  Wijze van meten

bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  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.

2.2  Dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.3  De diepte van een aangebouwd bijgebouw

loodrecht vanaf de gevel van het hoofdgebouw, waaraan aangebouwde bijgebouw wordt gebouwd; 

2.4  Goothoogte of boeihoogte van een bouwwerk

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

2.5  (Bouw)hoogte 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.

2.6  Horizontale diepte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voorgevel en de achtergevel.

2.7  Inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van 
de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.8  Verticale diepte van een bouwwerk

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

2.9  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, zoals 
plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en 
kroonlijsten, luifels, erkers, balkons, balkon- en terrashekken, dakkapellen, andere 
ondergeschikte dakopbouwen, liftschachten, antennemasten, windvanen, wolfseinden en overige 
overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw- c.q. 
bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Wonen

3.1  Bestemmingsomschrijving

3.1.1  Algemeen

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woningen;
b. erven, tuin en verhardingen;
c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede kunstwerken ten behoeve van 

waterhuishoudkundige voorzieningen;
d. parkeren;
met dien verstande dat:
e. 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 woningen en/of bijgebouwen tot een oppervlakte van 
maximaal 60 m2, mag worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis verbonden 
beroep;

f. 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;

g. aangebouwde bijgebouwen mogen worden gebruikt voor wonen. 

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. ondergronds bouwen is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, tot een verticale diepte 
van maximaal 3 meter;

c. een bouwperceel mag voor niet meer dan 40% worden bebouwd.

3.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van het hoofdgebouw, gelden naast het bepaalde in lid 3.1 de volgende regels:
a. als hoofdgebouw zijn uitsluitend toegestaan:

1. vrijstaande woningen, ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' en 'specifieke 
bouwaanduiding - vrijstaand 1';

b. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen een bouwvlak; 
c. per bouwvlak is slechts één hoofdgebouw toegestaan;
d. de oppervlakte van het hoofdgebouw bedraagt niet meer dan 225 m2;
e. de maximale goot- en bouwhoogte bedraagt niet meer dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximum goot- en bouwhoogte' is aangegeven; 
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f. de dakhelling bedraagt niet minder, danwel meer dan ter plaatse van de aanduiding 'minimale 
- maximale dakhelling' is aangegeven;

g. woningen dienen voorzien te worden van een dak, met hellende dakvlakken.

3.2.3  Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden naast het bepaalde in lid 3.1 de volgende regels:
a. bijgebouwen mogen worden gebouwd binnen en buiten het bouwvlak;
b. bijgebouwen bij vrijstaande woningen dienen aan één zijde minimaal 1,5 meter uit de 

zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd en aan de andere zijde minimaal 4 meter uit de 
zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd;

c. bijgebouwen bij halfvrijstaande woningen dienen aan de niet aaneengebouwde zijde minimaal 
1,5 meter uit de zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd; 

d. aangebouwde bijgebouwen dienen minimaal 5 meter achter de voorgevel en het verlengde 
daarvan te worden gerealiseerd, met uitzondering van aangebouwde bijgebouwen in de vorm 
van entreeportalen en erkers, hiervoor geldt dat deze voor de voorgevel en buiten het bouwvlak 
mogen worden gebouwd met inachtneming van de volgende bouwregels:
1. de diepte bedraagt maximaal 1,0 m,
2. de breedte bedraagt maximaal 2/3 van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw;

e. vrijstaande bijgebouwen dienen op minimaal 3 meter achter de achtergevel van het 
hoofdgebouw en het verlengde daarvan gerealiseerd te worden; 

f. de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3,25 meter;
g. de bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 5 meter;
h. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen per hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 

in onderstaande tabel is aangegeven:
Oppervlakte bouwperceel Maximaal toegestane oppervlakte aan 

bijgebouwen*

200 tot 250 m² 68 m²

250 tot 500 m² 75 m² 

meer dan 500 m² 100 m² 

* met dien verstande dat een bouwperceel dat is aangewezen voor vrijstaande of halfvrijstaande 
woningen voor niet meer dan 40% mag worden bebouwd en een bouwperceel dat is aangewezen 
voor aaneengebouwde woningen voor niet meer dan 60% mag worden bebouwd.
i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding- vrijstaand 1' mogen uitsluitend 

vrijstaande bijgebouwen worden gebouwd. 

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 de woning te 

worden gebouwd;
c. op een bouwperceel mag maximaal één carport worden opgericht;
d. 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 de voorgevel niet meer dan 
1 meter mag bedragen;

b. de bouwhoogte van antenne- en vlaggenmasten mag niet meer dan 5 meter bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1,5 meter 

bedragen, met uitzondering van bouwwerken als genoemd onder artikel 3.2.4;
d. zwembaden mogen uitsluitend worden gebouwd achter de achtergevel van het hoofdgebouw. 
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3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Parkeren

Voor het parkeren gelden de volgende regels:
a. per bouwperceel dienen minimaal twee parkeerplaatsen op eigen terrein te worden 

gerealiseerd;
b. de oppervlakte van een parkeerplaats bedraagt ten minste 5x2,5 m;
c. parkeerplaatsen dienen naast elkaar te zijn gelegen; 
d. een garage wordt niet meegeteld bij de bepaling van het aantal parkeerplaatsen.

3.4  Afwijken van de bouwregels

3.4.1  Erf- en terreinafscheidingen

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 twee meter 
voor de voorgevel, mits:
a. dit past binnen het straat- en bebouwingsbeeld van de omgeving;
b. dit mogelijk is uit oogpunt van een veilige verkeerssituatie.

3.4.2  Woningtype

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.2 onder 
a, teneinde een ander woningtype te kunnen toestaan, mits:
a. geen andere woningtypen worden toegepast dan vrijstaande woningen en halfvrijstaande 

woningen, zoals bepaald in artikel 3.2.2 onder a;
b. dit past binnen het straat- en bebouwingsbeeld van de omgeving.

3.5  Specifieke gebruiksregels

3.5.1  Verboden 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 het gebruik van vrijstaande en aaneengebouwde 
bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte. 
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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

In die gevallen, dat de goot- en/ of bouwhoogte, de oppervlakte, de inhoud, het 
dakhellingspercentage, het bebouwingspercentage en / of de afstand tot enige aangegeven lijn van 
bouwwerken en andere maten, voorzover in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet 
tot stand gekomen, op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp van het plan minder dan 
wel meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven 
respectievelijk toegestaan, geldt die bestaande maatvoering in afwijking daarvan als minimaal 
respectievelijk maximaal toegestaan.
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels

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. een gebruik van gronden en bouwwerken voor (detail)handel, met uitzondering van een 
zodanig gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan in of krachtens deze regels.
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Artikel 7  Algemene aanduidingsregels

7.1  milieuzone - waterwingebied

7.1.1  Verbod uitvoeren werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning het volgende werk, geen 
bouwwerk zijnde, of werkzaamheden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - waterwingebied' 
uit te voeren: 
a. het vergraven, afgraven en egaliseren van gronden;
b. het uitvoeren van diepe grondbewerkingen;
c. het verrichten van bodemonderzoek;
d. het aanbrengen van ondergrondse leidingen, constructies en apparatuur.

a  Weigeringsgrond
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 7.1.1 mag alleen en moet worden geweigerd indien 
door het uitvoeren van het werk, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, dan wel door de 
daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachen gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt 
gedaan aan de kwaliteit van het grondwater voor de drinkwatervoorziening en hieraan door het 
stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

b  Advies
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 7.1.1 wordt niet eerder verleend dan nadat het 
bevoegd gezag daarover advies heeft ingewonnen van het waterleidingbedrijf. 

c  Uitzondering
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 7.1.1 is niet vereist voor:
a. werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die behoren tot het normale onderhoud en 

beheer;
b. werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, die op het moment van het van kracht 

worden van het plan in uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een voro dat 
moment geldende dan wel aangevraagde vergunning;

c. werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden die worden uitgevoerd op een diepte minder 
dan 3 meter beneden maaiveld. 

7.1.2  Verbod ondergronds bouwen

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning ondergronds te bouwen ter 
plaatse van de aanduiding 'milieuzone - waterwingebied'. 

a  Weigeringsgrond
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 7.1.2 mag alleen en moet worden geweigerd indien 
door het ondergronds bouwen dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten 
gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van het grondwater voor de 
drinkwatervoorziening en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet 
kan worden gekomen. 

b  Advies
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 7.1.2 wordt niet eerder verleend dan nadat het 
bevoegd gezag daarover advies heeft ingewonnen van het waterleidingbedrijf. 

c  Uitzondering
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 7.1.2  is niet vereist voor: 
a. gebouwen die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren of 

konden worden uitgevoerd krachtens een voor dat moment geldende dan wel aangevraagde 
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vergunning;
b. ondergronds bouwen op een diepte van minder dan 3 meter beneden maaiveld.
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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 burgemeester en wethouders 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, 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 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, tot een bouwhoogte van maximaal 
5 meter;

f. het oprichten van zend-, ontvang-, sirenemasten en masten ten behoeve van 
telecommunicatie, al dan niet op of aan gebouwen of andere bouwwerken, met een 
oppervlakte van niet meer dan 5 meter en een bouwhoogte van niet meer dan 40 meter, 
waarbij de mogelijkheden van gezamenlijk gebruik van deze voorzieningen zo veel mogelijk 
moeten worden benut.

   Wijzigingsplan Heisteeg
  Pagina 208 van 221



Artikel 9  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de ligging van grenzen van bestemmings- en 
bouwvlakken en aanduidingen te wijzigen, met inachtneming van de volgende regels:
a. de bij de wijziging betrokken grenzen mogen ten hoogste 5 meter worden verschoven;
b. 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 voor de wijziging;

c. door een wijziging mogen de waarden die het plan beoogt te beschermen niet onevenredig 
worden aangetast.
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Artikel 10  Overige regels

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen gelden 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 11  Overgangsrecht

11.1  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 11.1, sub a, een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met 
maximaal 10%.

c. Lid 11.1, sub 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.

11.2  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 in lid 

11.2, sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder lid 11.2, sub a, na het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het 
verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Het bepaalde onder lid 11.2, sub 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 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Wijzigingsplan Heisteeg van de gemeente Goirle
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactiviteiten

   Wijzigingsplan Heisteeg
  Pagina 214 van 221



 
 

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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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, 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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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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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 en schoonheidsinstituten A 
9303 Begrafenisondernemingen: uitvaartcentra A 
9304 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden B 
9305 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. A 
 



   

 
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 
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