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HOOFDSTUK 1. INLEIDING
1.1.

Aanleiding en doel van het bestemmingsplan
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is om de agrarische
bestemming die geldt op de locatie Vijfhuizenbaan ongenummerd (tegenover
huisnummer 10) te Riel (gemeente Goirle) te wijzigen naar een woonbestemming
ten behoeve van twee woningen.
Het plangebied is gelegen binnen het bestaand stedelijk gebied conform de Interim
Omgevingsverordening Noord-Brabant. Binnen het stedelijk gebied zijn (duurzame)
stedelijke ontwikkelingen voor wonen, werken of voorzieningen mogelijk.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle heeft op 24
september 2021 laten weten dat zij een positieve grondhouding hebben
aangenomen om een planologische procedure (herziening bestemmingsplan) op te
starten om de agrarische bestemming van het betreffende perceel om te zetten naar
een woonbestemming ten behoeve van maximaal twee woningen. De volgende
voorwaarden zijn daar aan verbonden:
- Aangetoond moet worden dat gebruiksmogelijkheden van belendende
percelen niet onevenredig worden aangetast;
- Er dient een aanmerkelijke kwaliteitsverbetering van het landschap te
worden gerealiseerd;
- De te realiseren woningen moeten voldoen aan een goed woon- en
leefklimaat.
Middels dit bestemmingsplan wordt het planvoornemen juridisch-planologisch
mogelijk gemaakt.

1.2.

Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied ligt aan de Vijfhuizenbaan tegenover huisnummer 10 te Riel. Ten
westen van de dorpskern Riel in het buitengebied van de gemeente Goirle, maar in
het bestaand stedelijke gebied conform het provinciaal beleid.
Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Vijfhuizenbaan met aan
de overzijde de burgerwoningen Vijfhuizenbaan 8, 10 en 12. Aan de oostzijde grenst
het plangebied aan een weiland en de burgerwoningen Vijfhuizenbaan 5 en 3c. Aan
de zuidzijde grenst het plangebied aan agrarische gronden met daarachter het
opleidingscentrum van het bedrijf ReasEURO; een bedrijf gespecialiseerd in onshore
explosieven en opsporing.
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Direct aan de westkant van het plangebied ligt de oprit behorende bij de
burgerwoning Vijfhuizenbaan 7, welke is gelegen ten zuidwesten van het plangebied.
Het plangebied betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Goirle, sectie K,
nummer 284 (ged.) en heeft een totale oppervlakte van 2.470 m2.

Afbeelding 1. Globale ligging plangebied

1.3.

Vigerend bestemmingsplan
Tot het moment waarop het voorliggende bestemmingsplan in werking treedt,
gelden binnen het plangebied de volgende plannen:
(Bestemmings)plan

Vastgesteld

Inwerking

ABRvS

Buitengebied Goirle

09-12-2008

24-09-2009

20-04-2011

Buitengebied Goirle, correctieve herziening

23-09-2014

23-12-2024

-

Parapluplan gemeente Goirle

12-03-2019

-

-

In 2019 is door de gemeente een parapluplan opgesteld. Een parapluplan biedt de
mogelijkheid om bestemmingsplannen binnen de gemeente in één keer te herzien
voor één of meerdere onderwerpen.
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Het parapluplan van de gemeente Goirle geeft extra regels over onder andere
terrassen, evenementen, parkeren en ruimte tussen bouwwerken. Een paar
onderwerpen hebben betrekking op het planvoornemen. Hierop wordt verder
ingegaan in paragraaf 3.3 Gemeentelijke beleid.
1.4.

Bij het plan behorende stukken
Dit bestemmingsplan bestaat uit drie delen: een verbeelding waarop onder meer de
bestemmingen in het plangebied zijn aangegeven, planregels waarin de bouw- en
gebruiksmogelijkheden voor de op de verbeelding vermelde bestemmingen zijn
opgenomen en deze toelichting waarin de achtergronden van het bestemmingsplan
zijn beschreven.
De verbeelding vormt samen met de regels het juridisch bindende deel van het
bestemmingsplan. In deze toelichting worden onder andere de keuzes die in het
bestemmingsplan worden gemaakt nader gemotiveerd en verantwoord. Hierin staat
ook beschreven wat het vigerend beleid inhoudt 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 ruimtelijke beleidskader van het rijk, de provincie en de gemeente. Het
thematische beleidskader komt aan de orde in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden
de 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. De 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 7 e eeuw 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
breiden. De meeste boerderijen ter plaatse dateren uit het einde van de 19 e eeuw,
omdat bij een grote brand in 1877 vele hoeven verloren gingen. Riel maakt 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 de Vijfhuizenbaan te Riel tegenover nummer 10 en kent een
totale oppervlakte van 2.470 m². Het perceel bestaat volledig uit akkerbouwgrond
en kent geen bebouwing en/of verharding.
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Het plangebied ligt binnen de bestaande bebouwingsconcentratie
Spaansehoek/Vijfhuizenbaan met een afwisseling van (agrarisch) bedrijven en
woningen. Deze bebouwingsconcentratie bestaat uit een serie kleinere percelen met
daarop een diversiteit aan bebouwing en een mix van functies (wonen, agrarisch,
werken) en is te beschouwen als een uitloper van de dorpskern Riel.

Afbeelding 2. Zicht op het plangebied vanaf de Vijfhuizenbaan

Afbeelding 3. Zicht op het plangebied vanaf de Vijfhuizenbaan

2.3

Technische structuur
Binnen het plangebied bevinden zich geen belangrijke technische infrastructurele
voorzieningen met ruimtelijke relevantie.
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2.4

Nieuwe situatie
Beoogd wordt om op het voorste deel van het perceel twee woningen te realiseren.
Om dit mogelijk te maken, dient de bestemming ter plaatse gewijzigd te worden van
‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’.
Om de openheid in het betreffende gebied zoveel mogelijk te borgen, is een invulling
van maximaal twee (vrijstaande) woningen stedenbouwkundig passend. De beoogde
woningen beschikken dan over een ruime breedte maat die te vergelijken is met de
kavels in de directe omgeving. Daarnaast ontstaat er voldoende plek en maat om de
noodzakelijk kwaliteitsverbetering op een goede manier in te passen, zodat het
streefbeeld van de bebouwingscluster kan worden nagestreefd.
De woningen krijgen een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijke 6 en
10 meter. De hoofdgebouwen worden gesitueerd op een afstand van minimaal 15
meter vanaf de Vijfhuizenbaan en minimaal 5 meter uit de zijdelingse
perceelsgrenzen.

2.5

Landschappelijke inpassing
Ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing van de nieuwe situatie is een
landschappelijk inpassingsplan opgesteld (zie bijlage 1).
Landschappelijke inpassing betekent een zodanige vormgeving en inpassing dat deze
optimaal is afgestemd op bestaande dan wel nog te ontwikkelen ruimtelijke,
natuurlijke en cultuurhistorische landschapskwaliteiten. Landschappelijke inpassing
vindt plaats op of direct aansluitend aan het bouwblok/bestemmingsvlak. Voor het
initiatief is het Landschapsbeleid van de gemeente Goirle als basis genomen voor de
landschappelijke inpassing. Het Landschapsbeleid van de gemeente Goirle wordt
besproken in paragraaf 4.4.
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Door de ruime breedtemaat is voldoende plek aanwezig om het plangebied op een
goede manier landschappelijk in te plassen. Het uitgangspunt voor de
landschappelijke inpassing van het plangebied is het duurzaam inrichten van het erf
binnen ‘het landschap van esdekken’. Erven worden landschappelijk ingepast binnen
dit landschap.

Afbeelding 4. Landschappelijk inpassingsplan

Hiertoe zal bij de Vijfhuizenbaan t.o. 10 een groene kamer gerealiseerd worden in
het open landschap. De beoogde bebouwing wordt landschappelijk ingepast door
middel van het aanplanten van een nieuw knip- en scheerhaag (bijv. een meidoorn)
als zijdelingse perceelgrenzen (oost- en westzijden). Deze haag krijgt een breedte
van circa 1,5 meter en wordt circa 2 meter hoog. Daarnaast zullen circa zes
solitaire bomen aangeplant worden. Dit kunnen noot-, kastanje- en fruitbomen,
beuken of gewone esdoorns en essen zijn. Aan de voorzijde wordt tevens een knipen scheerhaag aangeplant. Deze haag krijgt een breedte van circa 1 meter en 1
meter hoog. Daarnaast blijven de bestaande solitaire bomen aan de voorzijde van
het perceel behouden. Vanaf de woningen wordt verder een zichtlijn in stand
gelaten richting het achterliggende agrarische gebied.
De realisatie en duurzame instandhouding van deze landschappelijke inpassing
wordt feitelijk en juridisch verzekerd middels de opname van een bepaling in de
regels van het bestemmingsplan.
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HOOFDSTUK 3. BELEIDSKADER
Dit hoofdstuk geeft een korte weergave van het bij het opstellen van dit
bestemmingsplan van kracht zijnde ruimtelijke beleidskader.
3.1

Rijk
Nationale Omgevingsvisie
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor de
leefomgeving. Hiermee kan het Rijk inspelen op de grote uitdagingen die voor hen
liggen. Allerlei trends en ontwikkelingen hebben invloed op de leefomgeving.
Veranderende en groeiende steden, de overgang naar een duurzame en circulaire
economie en het aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering vormen
slechts een deel van de opgaven. Dit biedt kansen, maar vraagt wel om zorgvuldige
keuzes. Want ruimte, zowel boven-, als ondergronds, is een schaars goed. Het
combineren van al die opgaven vraagt een nieuwe manier van werken. Niet van
bovenaf opgelegd, maar in goede samenwerking tussen overheden, bedrijven,
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers. De NOVI biedt een
kader, geeft richting en maakt keuzes waar dat kan. Tegelijkertijd is er ruimte voor
regionaal maatwerk en gebiedsgerichte uitwerking. Omdat de verantwoordelijkheid
voor het omgevingsbeleid voor een groot deel bij provincies, gemeenten en
waterschappen ligt, kunnen inhoudelijke keuzes in veel gevallen het beste regionaal
worden gemaakt. Met de NOVI zet het Rijk een proces in gang waarmee keuzes voor
de leefomgeving sneller en beter kunnen worden gemaakt.
Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de
langetermijnvisie in beeld. Op nationale belangen wil het Rijk sturen en richting
geven. Deze belangen komen samen in vier prioriteiten:
1. Ruimte voor klimaatadaptie en energietransitie;
2. Duurzaam economisch groeipotentieel;
3. Sterke en gezonde steden en regio’s;
4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.
De NOVI 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.
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Conclusie
Dit rijksbeleid werkt niet direct door in onderhavig plan. Verdere afweging vindt voor
onderhavige planontwikkeling decentraal plaats.
Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid
In de zogenaamde Realisatieparagraaf (Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid) zijn
alle nationale ruimtelijke belangen uit de verschillende Planologische Kern
Beslissingen en de voorgenomen verwezenlijking daarvan gebundeld. Daarbij wordt
onder meer ingezet op zuinig ruimtegebruik, de bescherming van kwetsbare
gebieden (nationale landschappen en Ecologische Hoofdstructuur) en op
bescherming van het land tegen overstromingen en wateroverlast. In de
Realisatieparagraaf benoemt het kabinet ruim 30 nationale ruimtelijke belangen en
de instrumenten om die uit te voeren.
Conclusie
Dit rijksbeleid werkt niet direct door in onderhavig plan. De afweging vindt voor
onderhavige planontwikkeling decentraal plaats.
AMvB Ruimte
In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt het Rijk een aantal
regels voor met betrekking tot de inhoud van bestemmingsplannen. De
onderwerpen
betreffen:
project
mainportontwikkeling
Rotterdam,
kustfundamenten, grote rivieren, Waddenzee en waddengebied en defensie (met
uitzondering van radar). Voor de in het Barro genoemde onderwerpen moeten op
grond van de Wet ruimtelijke ordening alle bestemmingsplannen binnen een jaar
aan de bepalingen uit het Barro voldoen. Geen van de in het Barro genoemde
onderwerpen hebben echter betrekking op onderhavig bestemmingsplan.
Conclusie
Dit rijksbeleid werkt niet direct door in onderhavig plan. De afweging vindt voor
onderhavige planontwikkeling decentraal plaats.
Ladder voor duurzame verstedelijking
Met de inwerkingtreding op 1 oktober 2012 van artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) – de Ladder voor duurzame verstedelijking – geldt voor
alle juridisch verbindende ruimtelijke plannen die (planologisch) nieuwe stedelijke
ontwikkelingen mogelijk maken een bijzonder procesvereiste.

13

Dit nationale belang houdt in dat, ten behoeve van een goed systeem van ruimtelijke
ordening, een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij ruimtelijke
besluiten plaats dient te vinden. Deze zorgvuldige afweging heeft tot doel om, vanuit
een oogpunt van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, planologisch ongewenste
versnippering en onaanvaardbare leegstand te voorkomen.
Het begrip ‘stedelijke ontwikkeling’ is in artikel 1.1.1, lid 1, sub i van de Bro
gedefinieerd als: ‘ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere
stedelijke voorzieningen’.
Een aantal aspecten is van belang om te bepalen of en hoe de Ladder moet worden
toegepast, waaronder de vraag of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling en of
de ontwikkeling ‘nieuw’ is.
Voor woningbouwlocaties geldt volgens de overzichtsuitspraak dat 'in beginsel'
sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als er meer dan 11 woningen
gerealiseerd worden. Voor wonen is daarmee de lijn, dat vanaf 12 woningen sprake
is van een stedelijke ontwikkeling.
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."
Toetsing plangebied
De beoogde ontwikkeling van twee woningen is, de jurisprudentie in ogenschouw
nemende, niet aan te merken als een stedelijke ontwikkeling waarvoor de ladder
voor duurzame ontwikkeling doorlopen hoeft te worden. In het kader van een goede
ruimtelijke ordening is het echter wel wenselijk om aandacht te besteden aan de
uitvoerbaarheid en behoefte van het plan. In paragraaf 4.3 wordt hier nader op
ingegaan.
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Conclusie
In paragraaf 4.3 Volkshuisvesting wordt nader beschreven in hoeverre met
onderhavige plan wordt voldaan aan de Ladder voor duurzame verstedelijking.
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.
3.2

Provincie
Omgevingsvisie Noord-Brabant
De nieuwe Omgevingswet bundelt de wetten en regels voor ruimte, wonen,
infrastructuur, milieu, natuur, cultuur erfgoed en water. En regelt zo het beheer en
de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Vooruitlopend hierop heeft de
provincie alvast een provinciale Omgevingsvisie gemaakt.
De Omgevingsvisie is door de provinciale staten vastgesteld op 14 december 2018
en geeft de belangrijkste hoofdopgaven van het provinciaal beleid ten opzichte van
de fysieke leefomgeving tot 2050.
Ook geeft de Omgevingsvisie aan op welke manieren de provincie wil samenwerken
aan omgevingsvraagstukken met betrokkenen en de waarden die daarbij centraal
staan. De visie is zelfbindend, dat wil zeggen dat iedere overheidslaag zich aan haar
eigen visie moet houden. Een overheid kan de keuzes uit de Omgevingsvisie
vastleggen in regels, de Omgevingsverordening.
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Aan deze regels moeten overheden, bedrijven en burgers zich houden. In de
Omgevingsverordening zijn de kaderstellende elementen uit de Omgevingsvisie
vertaald in concrete regels die van toepassing zijn op (gemeentelijke)
bestemmingsplannen.
De visie bestaat uit een basisopgave en vier hoofdopgaven voor de middellange en
lange termijn. De basisopgave is: “werken aan veiligheid, gezondheid en
omgevingskwaliteit”.
De vier hoofdopgaven komen voort uit de basisopgave:
•

Hoofdopgave I: werken aan de Brabantse energietransitie

•

Hoofdopgave II: werken aan een klimaatproof Brabant

•

Hoofdopgave III: werken aan de slimme netwerkstad

•

Hoofdopgave IV: werken aan een concurrerende, duurzame economie

Om de doelen voortkomend uit de hoofdopgaven te bereiken, zet de provincie
Noord-Brabant in op een samenhangende ruimtelijke koers.
De Omgevingsvisie bevat geen sectorale beleidsdoelen. De concrete doelen, voor
bijvoorbeeld natuur, water, veiligheid, milieu, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit,
staan nu nog in de bestaande plannen van de provincie (PMWP, SVRO, PVVP). Grote
delen van die beleidsplannen horen vanuit het systeem van de Omgevingswet straks
thuis in de programma’s.
Conclusie
De beleidsmatige uitgangspunten van de visie zijn, voor de aspecten waarop het
provinciaal belang in geding is, zijn uitgewerkt in de Interim Omgevingsverordening
Noord-Brabant.
Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant
De Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant is de vervanger van verschillende
provinciale verordeningen, waaronder de Verordening ruimte. De
Omgevingsverordening is op 25 oktober 2019 vastgesteld.
De Interim Omgevingsverordening bestaat uit de samenvoeging van bestaande
regels uit verschillende verordeningen. Voordat de Omgevingswet in werking treedt,
wordt de definitieve Omgevingsverordening vastgesteld. Deze definitieve
verordening gaat tegelijk met de Omgevingswet van kracht.
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De verordening is één van de uitvoeringsreglementen van de provincie om haar
doelen te realiseren. In de Omgevingsverordening vertaalt de provincie
kaderstellende elementen uit het provinciaal beleid in regels die van toepassing zijn
op (gemeentelijke) bestemmingsplannen.
Het plangebied valt volgens de Interim Omgevingsverordening onder de volgende
gebieden:
•

Diep grondwaterlichaam
(Rechtstreeks werkende regels: milieubeschermingsgebieden, natuur en
wegen)

•

Geen Attentiezone waterhuishouding
(Rechtstreeks werkende regels: milieubeschermingsgebieden, natuur en
wegen)

•

Grondwaterbeschermingsgebied – maximale boordiepte 20 meter
(Rechtstreeks werkende regels: milieubeschermingsgebieden, natuur en
wegen
&
instructieregels
gemeenten:
grondwaterbescherming,
waterveiligheid en - berging)

•

Waterwinning voor menselijke consumptie
(Rechtstreeks werkende regels: milieubeschermingsgebieden, natuur en
wegen)

•

Bescherming Natura 2000
(Rechtstreeks werkende regels: landbouw)

•

Stalderingsgebied
(Rechtstreeks werkende regels: landbouw & instructieregels gemeenten:
basiskaart landelijk gebied)

•

Verbod uitbreiding veehouderij
(Rechtstreeks werkende regels: landbouw)

•

Concentratiegebied
(Instructieregels gemeenten: stedelijke ontwikkeling en erfgoed)

•

Stedelijk gebied (Instructieregels gemeenten: stedelijke ontwikkeling en
erfgoed)

•

Norm wateroverlast buiten stedelijk gebied
(Instructieregels voor waterschappen: watersystemen, -veiligheid, en –
berging)

•

Normen wateroverlast
(Instructieregels voor waterschappen: watersystemen, -veiligheid, en –
berging)
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Stedelijk gebied
Het plangebied ligt binnen gronden die volgens de Interim Omgevingsverordening
zijn aangeduid als ‘Concentartiegebied’ binnen het 'Stedelijk gebied’.

Afbeelding 5. Uitsnede kaart 3 Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant, Stedelijk gebied

Voor het bouwen van woningen binnen het 'Stedelijk gebied' geldt als voorwaarde
dat dit past binnen de regionale afspraken die over wonen zijn gemaakt. Het
bevorderen van zorgvuldig ruimtegebruik staat hierbij centraal en is uitgangspunt
voor elke stedelijke ontwikkeling. Dat betekent dat een stedelijke ontwikkeling voor
wonen, werken of voorzieningen in beginsel plaatsvindt binnen het ‘Stedelijk gebied’
en dat de ruimte binnen het ‘Stedelijk gebied’ zo goed als mogelijk wordt benut.
De beoogde woningbouwontwikkeling past binnen de regionale afspraken die
gemaakt zijn over woningbouw en er is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik. In
paragraaf 4.3 Volkshuisvesting wordt beschreven dat de ontwikkeling past binnen
de regionale afspraken en er sprake is van zorgvuldig ruimtegebruik.
Grondwaterbeschermingsgebied
Het plangebied kent de aanduiding ‘grondwaterbeschermingsgebied’. Dit betekent
dat het bestemmingsplan moet voldoen aan aritkel 3.11 van de Interim
Omgevingsverordening om het grondwater te beschermen.

18

Om het grondwater te beschermen is in het bestemmingspaln de aanduiding
‘milieuzone – waterbeschermingsgebied’ opgenomen. In afwijking van het bepaalde
bij de andere bestemmingen mag de verticale diepte van een bouwwerk niet meer
dan 3 meter onder maaiveld bedragen. Ter plaatse geldt tevens een
omgevingsvergunningplicht voor bepaalde werkzaamheden en activiteiten die
schadelijk kunnen zijn voor de grondwaterkwaliteit.
Het planvoornemen zelf betreft geen ontwikkeling die schadelijk is voor de
grondwaterkwaliteit ter plaatse. Middels de aanduiding wordt het
grondwaterbeschermingsgebied juridisch geborgd.
Overige gebieden
De overige instructieregels en/of rechtstreeks werkende regels behorende bij de
gebieden waar het plangebied onder valt zijn niet direct van toepassing op het
plangebied en/of voornemen.
Daarnaast geldt voor elke ruimtelijke ontwikkeling de basisprincipes voor een
evenwichtige toedeling van functies.
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies
Voor elke ruimtelijke ontwikkeling geldt dat toepassing moet worden gegeven aan
de basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies, die zijn opgenomen
in paragraaf 3.1.2, artikel 3.5 van de Interim Omgevingsverordening. Onder een
evenwichtige toedeling van functies wordt verstaan dat invulling wordt gegeven aan
een goede omgevingskwaliteit met een veilige, gezonde leefomgeving. Hiervoor
moet rekening worden gehouden met:
•

Zorgvuldig ruimtegebruik (art. 3.6);

•

De waarden in een gebied door toepassing van de lagenbenadering (art. 3.7);

•

Meerwaardecreatie (art. 3.8).

Zorgvuldig ruimtegebruik (art. 3.6)
Conform artikel 3.6 houdt zorgvuldig ruimtegebruik in dat de toedeling van functies
in beginsel plaatsvindt binnen bestaand ruimtebeslag voor bebouwing. Onder
bestaand ruimtebeslag voor bebouwing wordt het werkingsgebied ‘Stedelijk gebied’
of een bestaand bouwperceel verstaan.
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De beoogde woningen worden gerealiseerd binnen het werkingsgebied ‘Stedelijk
gebied’ en voldoet hiermee aan de zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit, zoals
beschreven in artikel 3.6 van de Interim Omgevingsverordening. De
bebouwingsregeling uit vigerende bestemmingsplannen in de dorpskern Riel
worden zoveel mogelijk overgenomen. Hiermee wordt voldaan aan de zorgplicht
voor de ruimtelijke kwaliteit zoals beschreven in artikel 3.6 van de Interim
Omgevingsverordening.
Toepassing van de lagenbenadering (art. 3.7)
De toepassing van de lagenbenadering omvat het effect van de ontwikkeling op de
lagen in onderlinge wisselwerking met elkaar en het actief benutten van de factor
tijd. De lagenbenadering omvat de effecten op:
•

De ondergrond, zoals de bodem, het grondwater en archeologische waarden;

•

De netwerklaag, zoals infrastructuur, natuurnetwerk, energienetwerk,
waterwegen waaronder een goede, multimodale afwikkeling van het
personen- en goederenvervoer;

•

De bovenste laag, zoals cultuurhistorische en landschappelijke waarden, de
omvang van de functie en de bebouwing, de effecten op bestaande en
toekomstige functies, de effecten op volksgezondheid, veiligheid en milieu.

Door actief de factor tijd te benutten wordt rekening gehouden met de
herkomstwaarde, vanuit het verleden, de (on)omkeerbaarheid van optredende
effecten en de toekomstwaarde gelet op duurzaamheid en toekomstbestendigheid.
De toetsing van de gevolgen van het initiatief op de bovengenoemde aspecten is
uitgebreid uiteengezet in deze toelichting.
Meerwaardecreatie (art. 3.8)
Meerwaardecreatie omvat een evenwichtige benadering van de economische,
ecologische en sociale aspecten die in een gebied en bij een ontwikkeling zijn
betrokken, waaronder:
•

De mogelijkheid om opgaven en ontwikkelingen te combineren waardoor er
meerwaarde ontstaat;

•

De bijdrage van een ontwikkeling aan andere opgaven en belangen dan die
rechtstreeks met de ontwikkeling gemoeid zijn.
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De realisatie van twee duurzaam gebouwde woningen ter plaatse van een agrarisch
perceel draagt bij aan een verbetering van de fysieke kwaliteit van de
bebouwingsconcentratie Spaansehoek/Vijfhuizenbaan.
Conclusie
Gezien hetgeen hierboven wordt beschreven is de voorgestane ontwikkeling in
overeenstemming met het provinciale beleid.
3.3

Gemeente
Structuurvisie
De structuurvisie, vastgesteld door de gemeenteraad op 20 juli 2010, biedt het kader
voor het te voeren ruimtelijke beleid tot 2020. In de structuurvisie wordt, aan de
hand van de te onderscheiden beleidsthema’s en deelgebieden, ingegaan op de
toekomstige beleidsdoelstellingen voor de gemeente.
De ontwikkeling is gelegen in het deelgebied ‘Buitengebied West’. Dit deelgebied is
overwegend in gebruik door de agrarische sector. Daarnaast komen in dit deelgebied
ook burgerwoningen, paardenhouderijen en in beperkte mate niet-agrarische
bedrijfsvormen voor.
Binnen
deelgebied
Buitengebied
West
bevinden
zich
enkele
bebouwingsconcentraties met elk een eigen streefbeeld voor de toekomst. Het
plangebied is gelegen in de bebouwingsconcentratie Spaansehoek/Vijfhuizenbaan.
Samengevat komt het streefbeeld voor deze bebouwingsconcentratie op het
volgende neer:
•

Versterken van historische structuren en plekken;

•

Verdichting lint langs Spaansehoek beperkt mogelijk;

•

Eventuele stedelijke ontwikkeling slechts mogelijk in zuidoosthoek.
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Afbeelding 7. Streefbeeld Spaansehoek/Vijfhuizenbaan

Het initiatief past binnen het streefbeeld voor de ‘Spaansehoek/Vijfhuizenbaan’,
doordat de ontwikkeling zorgt voor een verdere verdichting van de
bebouwingsconcentratie. Verder wordt bij de inrichting van het plangebied
voldoende rekening gehouden met de historische structuren en plekken in de
omgeving. De beoogde ontwikkeling draagt hierdoor bij aan de ruimtelijke kwaliteit
ter plaatse.
Conclusie
De onderhavige ontwikkeling is in overeenstemming met de Structuurvisie Goirle.
Toekomstvisie
In 2013 is door de gemeenteraad de ‘Toekomstvisie gemeente Goirle 2020’
vastgesteld onder de titel ‘Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend’. Deze visie
–gebaseerd op de drie kernbegrippen ‘groen, sociaal en ondernemend’– dient als
leidraad voor de toekomstige beleidsontwikkeling.
De ambitie voor Goirle in 2020 luidt: onze inwoners voelen zich thuis in de gemeente
Goirle, want Goirle is een groene, sociale en ondernemende gemeente.
Goirle is Groen
De gemeente Goirle wordt gekenmerkt door het dorpse en landschappelijke
karakter en is een prettige en groene woonomgeving, gelegen in het prachtige groen
(bossen, beken, Regte Heide) en nabij de grote stad.
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Goirle is Sociaal
De gemeente Goirle is een dynamische en levendige gemeente. De onderlinge sfeer
is goed, open en positief. Ieder handelt vanuit zijn of haar eigen
verantwoordelijkheid. Problemen worden door onze inwoners zoveel mogelijk zelf
opgelost. In laatste instantie biedt de gemeente een vangnet voor diegenen die
daarop zijn aangewezen. We denken aan handelen vanuit de ‘menselijke maat’. De
inwoners kennen elkaar en zijn betrokken bij hun direct 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 voor nieuwe initiatieven van burgers, organisaties en
ondernemers; soms initiëren we deze initiatieven zelf als we kansen zien of iets wilen
bereiken. Als gemeente kiezen we hierbij bij voorkeur een regierol.
Conclusie
Met de ontwikkeling wordt ruimte gegeven aan een particulier initiatief om een
agrarisch
perceel
te
herontwikkelen
naar
woningbouw
in
de
bebouwingsconcentratie ‘Spaansehoek/Vijfhuizenbaan’. De beoogde ontwikkeling is
passend binnen de beleidskaders van de toekomstvisie.
Bestemmingsplan
Het plangebied is in het vigerend bestemmingsplan ‘Buitengebied Goirle’ bestemd
als ‘Agrarisch’. Binnen deze bestemming zijn gronden uitsluitend bestemd voor
agrarische doeleinden.
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Afbeelding 8. Uitsnede vigerend bestemmingsplan ‘Buitengebied Goirle’, plangebied rood omlijnd

De initiatiefnemer wil in het plangebied twee woningen realiseren. De beoogde
activiteiten zijn in strijd met het vigerend bestemmingsplan. Om de plannen van de
initiatiefnemer toch mogelijk te maken, dient de vigerende bestemming gedeeltelijk
omgezet te worden naar de bestemming ‘Wonen’.
In 2019 heeft de gemeente Goirle een parapluplan opgesteld. Een
paraplubestemmingsplan biedt de mogelijkheid om bestemmingsplannen binnen de
gemeente in één keer te herzien voor één of meerdere onderwerpen.
Het parapluplan heeft betrekking op de volgende onderwerpen:
•

Terrassen;

•

Standplaatsen

•

Evenementen;

•

Parkeren;

•

Zendmasten;

•

Ruimte tussen bouwwerken.
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In afbeelding 9 is weergegeven welke artikelen zijn gewijzigd.

Afbeelding 9: Uitsnede van bijlage 1 uit de plantoelichting van ‘Parapluplan gemeente Goirle’.

Voor het planvoornemen zijn de gewijzigde onderwerpen parkeren en ruimte tussen
bouwwerken relevant. Deze zijn verwerkt in dit bestemmingplan.
Conclusie
Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, is een herziening van het
bestemmingsplan noodzakelijk. Middels onderhavig bestemmingsplan wordt het
planvoornemen juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.
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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
Om qua schaal en maat aan te sluiten bij de omliggende percelen, worden de
stedenbouwkundige uitgangspunten uit recente (bestemmings)plannen in de
dorpskern Riel aangehouden. Dit betekent dat een maximale goothoogte van 6
meter en een maximale bouwhoogte van 10 meter voor de woningen wordt
gehanteerd. De hoofdgebouwen worden gesitueerd op een afstand van minimaal 15
meter vanaf de Vijfhuizenbaan en minimaal 5 meter uit de zijdelingse
perceelsgrenzen.

4.2

Archeologie, cultuurhistorie en monumentenzorg
Archeologie
Omdat in groeiende mate het Europees archeologische erfgoed werd bedreigd, is in
1992 het Verdrag van Malta tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit verdrag is het
archeologische erfgoed zo veel mogelijk in situ te behouden. Waar dit mogelijk is,
dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het ontwikkelen van
ruimtelijk beleid moet het archeologische belang vanaf het begin meewegen in de
besluitvorming. Om dit meewegen te laten plaatsvinden wordt, naast de in
ontwikkeling zijnde regelgeving en beleid, een economische factor toegevoegd. De
kosten voor het zorgvuldig omgaan met het bodemarchief, in casu de kosten voor
inventarisatie, (voor)onderzoeken, bodemonderzoek en documentatie, worden
door de initiatiefnemer betaald.
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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
archeologisch 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 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 inventariserend veldonderzoek, elk met bijbehorende standaardrapportages.
Tijdens het bureauonderzoek wordt gekeken naar wat er in historische,
archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht al bekend is over het plangebied. De
volgende fase bestaat in veel gevallen uit een veldonderzoek. Dergelijke 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
eventuele aanwezige vindplaatsen dient te worden omgegaan.
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Afbeelding 10. Uitsnede IKAW (met rood omcirkeld de globale ligging van het plangebied)

Het plangebied is op de Archeologische monumenten kaart (AMK) niet aangemerkt
als een locatie van bekende archeologische waarde. Het plangebied heeft op de
Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) een hoge archeologische
verwachtingswaarde. Bij bodemingrepen is de kans op het aantreffen van
archeologische vondsten dermate groot en dat maakt een archeologisch onderzoek
noodzakelijk.
Op 2 maart 2021 is door Aeres Milieu een archeologische bureau- en verkennend
booronderzoek uitgevoerd conform de richtlijnen van de BRL SIKB 4000 (protocol
4002 en 4003), KNA 4.1. Het archeologische onderzoek bestaat uit een
bureauonderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie.
Aanvullend hierop is een verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen op het perceel
uitgevoerd. Het volledige rapport is opgenomen als bijlage 2 bij deze toelichting.
Op basis van het uitgevoerde verkennend velonderzoek middels boringen kan
worden gesteld dat in het plangebied hoge zwarte enkeerdgronden aanwezig is.
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Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de natuurlijke ondergrond bestaat uit
dekzandafzettingen van het Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel) op
terrasafzetting van Formatie van Sterksel. Het dekzand bestaat uit zwak siltig matig
fijn, goed gesorteerd zand. De natuurlijke ondergrond bevindt zich op een diepte van
circa 40 tot 80 centimeter onder maaiveld. Dit komt neer op een gemiddelde diepte
van circa 16,11 tot 17,32 meter +NAP.
Ter plaatse van boringen 2, 4, 5 en 6 zijn (deels) intacte bodems aangetroffen. In
deze boringen is nog een B- en/of BC-horizont aanwezig. Het podzolprofiel is dus
afgetopt maar door de aanwezigheid van de B- of BC-horizont blijft de
archeologische verwachting gehandhaafd (hoog – laat-paleolithicum vroege
middeleeuwen en laag tot middelhoog – late middeleeuwen – nieuwe tijd).

Afbeelding 11. Boorpuntenkaart

Er is tijdens het veldonderzoek ook vastgesteld dat de bodem in het westelijk deel
van het plangebied in meer of minder mate verstoord is. De mate van verstoring is
met een verkennend veldonderzoek niet vast te stellen. Ter plaatse van boringen 1
en 3 is sprake van een AC-profiel. De scherpe overgang naar de C-horizont is mogelijk
het gevolg van een egalisatie voorafgaand aan de ontginning van het gebied en/of
door opname in het bovenliggend dek middels ploegen van de akker. Dit betekent
dat de top van de C-horizont ontbreekt en het potentieel archeologisch niveau voor
de periode jagers-verzamelaars niet meer intact is. Deze vindplaatsen zijn immers
erg kwetsbaar en zullen, indien deze aanwezig zijn geweest, alleen nog ex-situ
kunnen worden aangetroffen.
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Op basis van de voorstaande conclusie, worden de navolgende aanbevelingen
meegegeven.
Op basis van het uitgevoerd verkennend veldonderzoek middels boringen kan
worden gesteld dat de bodemopbouw in het grootste deel van het plangebied
bestaat uit (deels) intacte enkeerdgronden. Hierdoor is de kans groot dat
archeologische resten in de ondergrond kunnen worden aangetroffen. De in het
vooronderzoek opgestelde archeologische verwachting (hoog voor laatpaleolithicum vroege middeleeuwen en laag tot middelhoog voor late
middeleeuwen - nieuwe tijd) blijft dan ook gehandhaafd.
De graafwerkzaamheden bij de voorgenomen planontwikkeling kunnen een
negatieve impact hebben op het verwachte aanwezige archeologische niveau. Op
basis van de bodemkundige gesteldheid kunnen onder de humushoudende
bovengrond (0-40 centimeter beneden maaiveld) archeologische resten aanwezig
zijn.
Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en gebruikelijke
methoden. Het onderzoek is gericht op het inzichtelijk maken van de toestand van
het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de beschadiging dan wel vernietiging als
gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig bodemarchief tot
een minimum worden beperkt. Echter kan door de aard van het onderzoek,
steekproefsgewijs, niet volledig worden uitgesloten dat er archeologische resten
aan- of afwezig zullen zijn. Als gevolg hiervan is bij het aantreffen van archeologische
resten het, conform de Erfgoedwet van 2016, artikel 5.10 (Archeologische
toevalsvondst) en 5.11 (Waarneming), een meldingsplicht van toepassing.
Ter bescherming van de ter plaatse voorkomende archeologische waarden is in het
bestemmingsplan een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ opgenomen.
Archeologisch (vervolg)onderzoek is verplicht bij bodemingrepen met een oppervlak
groter dan 100 m² en dieper dan 40 cm.
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.
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Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing
In het plangebied komt geen cultuurhistorische waardevolle bebouwing voor.
Rijksmonumenten
In het plangebied komen geen rijksmonumenten voor.
Gemeentelijke monumenten
In het plangebied komen geen gemeentelijke monumenten voor.
4.3

Volkshuisvesting
Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant
De 'Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant' (Actualisering 2017)
geeft inzicht in de veranderingen in de omvang, groei en samenstelling van de
bevolking van de provincie Noord-Brabant. Deze prognoses zijn voor beleidmakers
op elk maatschappelijk terrein, waaronder woningbouw en volkshuisvesting, van
belang. Volgens de nieuwe provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose
neemt het inwonertal van Noord-Brabant toe van 2.513.500 in 2017 tot een
maximum van ruim 2.645.000 mensen aan het begin van de jaren ’40. Dit betekent
dat de Brabantse bevolking de komende 25 jaar naar verwachting nog met ruim
130.000 personen zal groeien.
De woningvoorraad bereikt eveneens een hoger maximum vergeleken met de vorige
prognose uit 2014. De hogere bevolkingsgroei speelt hierbij uiteraard een rol. Samen
met de vergrijzing en de individualisering leidt dit tot een sterke groei van het aantal
huishoudens (en dus woningen). Verwacht wordt dat er in Brabant anno 2050 iets
meer dan 1.260.000 woningen nodig zijn om in de woningbehoefte te kunnen
voorzien, ruim 20.000 woningen meer dan de ramingen uit 2014. Dat betekent een
toename van een kleine 160.000 woningen ten opzichte van de 1.104.000 die er aan
het begin van 2017 in de provincie moeten staan. De woningvoorraad blijft tot aan
het einde van de prognoseperiode groeien, al vlakt de groei in de loop van de
prognoseperiode wel sterk af. Al met al wacht Brabant de komende tijd nog een
flinke woningbouwopgave, met een accent op de eerstkomende jaren. Tot 2030 zal
de woningvoorraad nog met ruim 120.000 woningen moeten toenemen, gemiddeld
genomen bijna 10.000 woningen (netto) per jaar. Dit om de verwachte groei van het
aantal huishoudens op te kunnen vangen en bestaande woningtekorten terug te
dringen.
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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 bevolkingsen woningbehoefteprognose.
In het Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant van 19 december 2018, 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 waartoe ook het plangebied behoort,
behoeven geen regionale afstemming.
Woonvisie gemeente Goirle 2019-2022
Het gemeentelijk woonbeleid volgt uit de vierjaarlijkse woonvisie. Op 2 juli 2019 is
de Woonvisie gemeente Goirle 2019-2022 vastgesteld door de gemeenteraad. In de
woonvisie zijn de volgende ambities benoemd:
1. Doelgroepen: De gemeente luistert goed naar woningzoekenden in de
gemeente Goirle.
2. Duurzaamheid: De gemeente wil zorgvuldig omgaan met energie, water en
grondstoffen zoals beschreven in het Milieubeleidsplan Duurzaam Goirle
2017-2022. Nieuwe woningen moeten weinig tot geen energie verbruiken en
zo min mogelijk CO2 uitstoten.
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3. Woonomgeving: De gemeente wil aantrekkelijk zijn voor jong en oud en een
prettige alsmede groene omgeving bieden. Dit geldt zowel voor de woning
zelf, maar ook voor de locatie, diens omgeving en de voorzieningen.
4. Nieuwbouw: De gemeente wil voldoende en de juiste woningen bouwen en
de gewenste woonmilieus toevoegen. De gemeente neemt de
woningbehoefte van Goirlenaren als uitgangspunt bij het bouwen en
realiseren van nieuwe woningen. Bij de woningprogrammering houdt de
gemeente rekening met de woningen en woonmilieus die door verhuizing
beschikbaar komen.
De woonvisie is tot stand gekomen op basis van een kwalitatief
woonbehoefteonderzoek uit 2018 en twee bijeenkomsten (1 in Goirle en 1 in
Riel) waar inwoners aan konden geven wat zijn belangrijk vinden in hun woonplaats.
Ten aanzien van de kwantitatieve woningbehoefte geldt dat de gemeente Goirle in
de jaren 2018-2028 gemiddeld 100 woningen per jaar wil realiseren. 80-90% van dit
aantal wordt gerealiseerd in Goirle en 10-20% van dit aantal wordt gerealiseerd in
Riel.
Bij voorkeur voegt de gemeente Goirle woonmilieus toe waar op lange termijn een
tekort aan ontstaat en waarvan er onvoldoende vrijkomen door doorstroming.
Aanvullend voegt de gemeente woonmilieus toe die al in relatief ruime mate
beschikbaar zijn. Concreet zet de gemeente de komende jaren in op de toevoeging
van koopwoningen in middeldure en dure categorieën om een verhuisstroom op
gang te brengen.
De realisatie van twee vrijstaande woningen aan de rand van de dorpskern van Riel
behoort tot het middeldure tot dure segment. De nieuw te bouwen woningen
worden daarnaast zo energiezuinig mogelijk uitgevoerd. Gesteld kan worden dat het
planvoornemen aan sluit bij de ambities uit de Woonvisie gemeente Goirle 20192022.
4.4

Groen
In 2016 heeft de gemeente Goirle het Landschapsbeleidsplan vastgesteld. Het
Landschapsbeleidsplan bestaat uit een robuust groen raamwerk, wat verschillende
ontwikkelingen in de tijd kan opvangen, wat een aantrekkelijk, beleefbaar en
gevarieerd buitgebied oplevert en wat het natuurnetwerk ondersteunt en aanvult.
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Het raamwerk bestaat uit de volgende lagen: het natuurnetwerk, de vier
landschapsdelen, de drie beken, de lange lijnen van een aantal doorgaande routes
en het routenetwerk.
Elke laag heeft zijn eigen ruimtelijke karakteristiek en eigen spelregels ter
ontwikkeling. Het Landschapsbeleidsplan bestaat uit twee delen. In deel A wordt de
visie op hoofdlijnen aangegeven en in deel B zijn inspirerende spelregels
opgenomen, die richting geven aan toekomstige ontwikkelingen. In het
Landschapsbeleidsplan wordt ook aandacht besteed aan biodiversiteit en
klimaatadaptatie.
Het plangebied ligt in het deelgebied ‘Noord’: Het landschap van esdek en beemden
van Riel met het Beekdal van de Leij. Dit deelgebied bestaat uit een bijzondere
compositie van diverse aspecten van een middeleeuws agrarisch landschap in de
hedendaagse tijd. Riel, Zandeind en Spaanse Hoek vormen een bijzonder historisch
ensemble met het omringende landschap van esdekken, beemden en beekdal van
de Leij. De kleinschalige linten omranden de open esdekken. Het beekdal is deels
natuurlijk ingericht.

Afbeelding 12. Kenmerken van het landschap deelgebied Noord
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Als concrete spelregels voor dit deelgebied worden aangedragen:
- Essen openhouden;
- Bebouwing langs de randen van de essen en kampen in ruime beplanting;
- Wegen rond essen in laanbeplanting;
- Netwerk van ommetjes, o.a. over verdwenen zandpaden creëren;
- Beekdalranden verdichten met beplanting;
- Versterking van de ecologische verbindingszone langs de Leij;
- In beekdalen beplantingstructuur aanbrengen op twee manier:
o Bij de beemden lijnvormige houtwallen, loodrecht op de beek of
parallel aan de kavelgrenzen;
o Bij de moerassige laagtes en waterbergingen beekbegeleidend bos
laten ontwikkelen.
Voor erven en tuinen kan dit worden gecreëerd met onderstaande basisspelregels,
beplantingssoorten en beheer:

Voor het plangebied is op basis van bovenstaande een landschappelijk
inrichtingsplan opgesteld. Dit inrichtingsplan is als bijlage aan deze toelichting
toegevoegd. Zie ook paragraaf 2.5.
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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 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. Ten aanzien van deze thema's is van belang dat
het onderhavige bestemmingsplan niet leidt tot een onevenredige toename van de
verkeersgeneratie.
Het plangebied wordt ontsloten via de Vijfhuizenbaan. Deze verharde weg heeft een
maximum snelheid van 60 kilometer per uur en verbindt de kern Riel met het ten
westen gelegen buitengebied. Vanuit Riel is de provinciale weg N630, richting Tilburg
goed bereikbaar.
Op basis van de CROW-publicatie kan de verkeersgeneratie van een ruimtelijke
ontwikkeling bepaald worden. Voor een vrijstaande woning in het buitengebied
wordt een verkeersgeneratie van maximaal 8,6 vervoersbewegingen per dag
voorgeschreven. Voor de realisatie van twee woningen resulteert het initiatief dus
in een maximale verkeersgeneratie van 17,2 vervoersbewegingen per etmaal.
De Vijfhuizenbaan heeft voldoende capaciteit om deze minimale toename aan
verkeersbewegingen, welke hoofdzakelijk bestaat uit personenvervoer, af te kunnen
wikkelen. Extra verkeersmaatregelen worden derhalve niet noodzakelijk geacht.
Parkeren
Bij de vestiging van nieuwe functies en intensivering van bestaande functies worden
de parkeernormen gehanteerd zoals deze zijn opgenomen in de CROW-publicatie.
Bij iedere nieuwe ontwikkeling waar nieuwbouw of vervangende nieuwbouw van
woningen wordt gerealiseerd geldt namelijk als voorwaarde dat het parkeren op
eigen terrein wordt opgevangen.
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Volgens het CROW geldt voor een vrijstaande woning in het buitengebied een
minimale parkeernorm van 2,0 en een maximale parkeernorm van 2,8
parkeerplaatsen per woning. Dit betekent dat binnen het plangebied voorzien moet
worden in minimaal 4,0 parkeerplaatsen en maximaal 5,6 parkeerplaatsen.
Het plangebied biedt voldoende ruimte om aan deze eisen te voldoen.
Conclusie
Het planvoornemen is in lijn met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan van
de gemeente Goirle. Met de beoogde ontwikkeling zullen er geen belemmeringen
ontstaan voor de afwikkeling van personenvervoer. Aanpassingen aan de bestaande
infrastructuur zijn niet noodzakelijk. Het parkeren zal daarnaast volledig
plaatsvinden op eigen terrein.
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HOOFDSTUK 5 MILIEUASPECTEN
Dit hoofdstuk geeft aan hoe de milieuaspecten een rol hebben gespeeld bij het
opstellen van het voorliggende bestemmingsplan.
5.1.

Milieuhinder en bedrijven
Vanuit milieuoogpunt kan een bepaalde afstand tussen een milieubelastende
activiteit en een milieugevoelig object noodzakelijk zijn. Deze afstand dient dan
bijvoorbeeld om ter plaatse van een kwetsbaar object, zoals woningen, een
aanvaardbaar geur-, geluid- of veiligheidsniveau te realiseren. Deze afstand wordt
milieuzonering genoemd. Een milieuzonering vormt het indirecte ruimtegebruik van
een milieubelastende activiteit. In de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’
(2009) zijn richtafstanden opgenomen, waarmee rekening moet worden gehouden
ten opzichte van gevoelige functies. Het gaat daarbij zowel om de invloed van
omliggende milieubelastende activiteiten op nieuwbouwplannen, als om invloed van
eventuele nieuwe milieubelastende activiteiten op milieugevoelige bestemmingen
in de omgeving.
Richtafstanden
Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt 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. Voorbeelden van objecten met
gevoelige functies zijn woningen, ziekenhuizen en scholen.
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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);
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.
Gezien de ligging van het plangebied in het buitengebied van de gemeente Goirle,
wordt aangesloten bij het omgevingstype ‘rustige woonwijk’.
De minimale afstand per categorie is als volgt:
Categorie
Richtafstand tot
rustige woonwijk
1
10 m
2
30 m
3.1
50 m
3.2
100 m
4.1
200 m
4.2
300 m
5.1
500 m
5.2
700 m
5.3
1.000 m
6
1.5000 m

Richtafstand tot
gemengd gebied
0m
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m
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De volgende bedrijven en inrichtingen zijn in de omgeving van het plangebied
aanwezig:
Locatie

Soort bedrijf

Cat.

Vijfhuizenbaan 1-3

Trainingscentrum
voor honden voor
opsporen
explosieven
Opslag
Loonwerkbedrijf
Pluimveehouderij
Veehouderij
Rundveehouderij

2

Richtafstand Werkelijke
afstand
30
80

1
3.1
3.2
3.2
3.2

10
50
100
100
100

Vijfhuizenbaan 6B
Vijfhuizenbaan 11
Vijfhuizenbaan 14
Vijfhuizenbaan 16
Spaanse Hoek 8

15
105
200
200
150

Bij de ontwikkeling van de woningen in het plangebied wordt voldaan aan de vereiste
richtafstanden tot de omliggende bedrijven en inrichtingen. Door het
planvoornemen wordt daarnaast een agrarische bestemming opgeheven, waardoor
het woon- en leefklimaat in de omgeving van het plangebied verbeterd. Andersom
worden de omliggende bedrijven niet in hun mogelijkheden beperkt.
In de nabijheid van het plangebied bevindt zich een aantal veehouderijen, die ten
aan van het aspect geur en endotoxine gevolgen kunnen hebben voor het woon- en
leefklimaat ter plaatse. De aspecten geur en endotoxine worden nader beschreven
in paragraaf 5.6 Geur en 5.7 Endotoxine.
Conclusie
Vanuit het aspect milieuhinder en bedrijven bestaat er geen belemmering voor het
planvoornemen.
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 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).
40

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 risico bestaat uit harde afstandseisen tussen risicobron en
(beperkt) kwetsbaar object. Het groepsrisico is een maat die aangeeft hoe groot de
kans is op een ongeval met gevaarlijke stoffen met een bepaalde groep slachtoffers.
Hoe hoger het groepsrisico, hoe groter deze kans.
Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven in de vorm van contouren rond een
risicobron. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek: de fN-curve.
Deze curve geeft aan hoe groot de kans is op een ongeval met een bepaald aantal
slachtoffers.
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico is de kans dat iemand die zich op een bepaalde plaats
bevindt, komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het
plaatsgebonden risico wordt weergegeven door een lijn op een kaart die de punten
met een gelijk risico met elkaar verbindt (zogeheten risicocontour). Het rijk heeft als
maatgevende risicocontour de kans op overlijden van 10-6 per jaar gegeven (indien
een persoon zich gedurende een jaar binnen deze contour bevindt is de kans op
overlijden groter dan één op een miljoen jaar).
Ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan het plaatsgebonden risico
10-6. Het plaatsgebonden risico 10-6 is voor ruimtelijke besluiten vertaald naar
grenswaarden en richtwaarden. De wetgeving is erop gericht om voor bestaande
situaties geen personen in kwetsbare objecten (zoals woningen, scholen,
ziekenhuizen en grote kantoren) 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.
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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.

Afbeelding 13. Uitsnede Risicokaart Nederland
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Inrichtingen
In het plangebied liggen geen risicovolle bedrijven en opslagvoorzieningen. Buiten
het plangebied zijn geen bedrijven of opslagvoorzieningen aanwezig met een
risicocontour, die van invloed is op het onderhavige plangebied.
Transport
Het niet-leiding gebonden transport van gevaarlijke stoffen in Goirle vindt plaats
over de weg. In de gemeente is geen sprake van vervoer per spoor en vervoer over
water. De dichtstbijzijnde transportroute waarover gevaarlijke stoffen worden
vervoerd betreft de A58, die op een afstand van circa 1,6 km van het plangebied is
gelegen. Voor deze transportroute is een invloedsgebied van 4 km vastgesteld voor
een toxisch scenario. Het plangebied is hier binnen gelegen. Op grond van het Bevt
zal het groepsrisico derhalve verwoord moeten worden.
Buisleidingen
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleiding (Bevb) van kracht
geworden. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten
worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen.
In de omgeving van het plangebied vindt transport van aardgas plaats via twee
buisleidingen (de buisleidingen A-532 en de A-657 van Gasunie). Deze leidingen zijn
gelegen ten zuiden van het plangebied op een afstand van circa 500 meter. Het
plangebied is derhalve buiten de PR 10-6 contour van de buisleidingen gelegen.
Vuurwerk
Op 1 maart 2002 is het Vuurwerkbesluit in werking getreden. Hierin zijn
veiligheidsafstanden opgenomen, die moeten worden aangehouden tussen
opslagplaatsen voor vuurwerk en kwetsbare objecten (zoals woningen,
bedrijfsgebouwen, maar ook winkels, scholen en cafés). Bestaande
vuurwerkbedrijven (inclusief detailhandel) kunnen positief worden bestemd, mits
aan de veiligheidsafstanden ten opzichte van kwetsbare objecten wordt voldaan.
Indien in een bestaande situatie niet wordt voldaan aan de geldende
veiligheidsafstanden, dient een verandering in de inrichting te worden doorgevoerd,
waardoor wel aan de veiligheidsafstanden wordt voldaan, of dient het bedrijf te
worden verplaatst. De veiligheidsafstanden worden gemeten vanaf de deuropening
van de (buffer)bewaarplaats. Voor bedrijven waar niet meer dan 10.000 kg
consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, geldt een vaste afstand van 20 meter in
voorwaartse richting, indien het uitsluitend verpakt consumentenvuurwerk betreft.
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Indien er (ook) sprake is van onverpakt vuurwerk, dient een groter afstand te worden
aangehouden, afhankelijk van de hoeveelheid vuurwerk in de bufferbewaarplaats
(deze afstand kan oplopen tot 48 meter voorwaarts).
In de direct nabij van het plangebied zijn geen bedrijven gevestigd die vuurwerk
verkopen.
Groepsrisicoverantwoording
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan dient het groepsrisico, conform artikel
12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en artikel 7 en 8 van het
Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) verantwoord te worden indien het
plangebied is gelegen in het invloedsgebied en er sprake is van het toevoegen van
een kwetsbaar object. Dat houdt in, dat de hoogte van het groepsrisico bekend moet
zijn en tevens de bijdrage van het ruimtelijk plan aan het groepsrisico
(verhoging/verlaging). Er moet inzicht gegeven worden in de te verwachten
dichtheid van personen in de invloedsgebieden van risicobronnen binnen én buiten
het plan. Tevens dienen de maatregelen ter beperking van het groepsrisico te
worden meegenomen. Verder dient volgens deze artikelen/regelingen advies te
worden gevraagd aan de Veiligheidsregio.
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft voor de gemeente Goirle een
standaardadvies opgesteld ten behoeve van kleine bestemmingsplannen die geen
bijzondere of zeer kwetsbare objecten mogelijk maken, dan wel op voldoende
afstand van een risicovolle inrichting of transportroute/buisleiding zijn gelegen. Zeer
kwetsbare gebouwen hebben volgens het Besluit Kwaliteit Leefomgeving
(Omgevingswet) een:
- Gezondheidsfunctie met bed-gebied;
- Woonfunctie voor zorg;
- Onderwijsfunctie (basisschool);
- Onderwijsfunctie (minderjarigen met lichamelijk of geestelijke
beperking);
- Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang;
- Celfunctie.
Met de ontwikkeling wordt geen zeer kwetsbaar object opgericht. De afstand tot het
dichtstbijzijnde risicovolle transportroute en buisleidingen is circa 500 meter en er
worden met het ruimtelijk plan geen grote groepen personen (>50 personen) aan
het plangebied toegevoegd.
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Voor wat betreft de ligging van het plangebied binnen de invloedsgebieden van de
risicovolle transportroute A58 kan derhalve gebruik worden gemaakt van het
standaardadvies. De standaard groepsrisicoverantwoording en het standaardadvies
van de Veiligheidsregio zijn als bijlage 3 bij de toelichting opgenomen.
Conclusie
Ten aanzien van externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor voorliggend
planvoornemen.
5.3.

Kabels, straalpad
In of nabij het plangebied liggen geen planologisch relevante buisleidingen en lopen
tevens geen relevante straalpaden.

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 geluidhinder door wegverkeer, industriële activiteiten en
railverkeer. Het stelsel is gericht op het voorkomen van nieuwe geluidhinder.
Wegverkeer
Het plangebied is gelegen binnen de onderzoekszone van de Vijfhuizenbaan (60
km/h weg). De etmaalintensiteit op de Vijfhuizenbaan wordt ingeschat op maximaal
1.000 voertuigen, zowel voor als na realisering van het plan. De geluidgevoelige
functies van de woningen worden gesitueerd op een afstand van minimaal 15 meter
(conform de bouwregels van de bestemming ‘Wonen’ uit het vigerend
bestemmingsplan “Buitengebied Goirle”) tot de weg. Op basis van de beperkte
verkeersintensiteit en de afstand mag zonder meer aangenomen worden dat de
geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Akoestisch
onderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht.
Industrie
Uit paragraaf 5.1 is gebleken dat het planvoornemen voldoet aan de gestelde
richtafstanden op het gebied van geluid uit de VNG-brochure ‘Bedrijven en
Milieuzonering’. Een nader akoestisch industrielawaai is daarmee niet noodzakelijk.
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.
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Conclusie
In het kader van de Wgh gelden geen restricties voor dit bestemmingsplan. Vanuit
het aspect geluid zijn er geen belemmeringen voor de vaststelling van dit
bestemmingsplan.
5.5.

Lucht
Om de ontwikkeling van nieuwe functies mogelijk te maken dient de luchtkwaliteit
in beschouwing te worden genomen. In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer is
regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit vastgelegd. Doel ervan is het
beschermen van mens en milieu tegen negatieve effecten van luchtverontreiniging.
Niet in betekende mate
In de Algemene Maatregel van Bestuur ‘Niet in betekenende mate (Besluit NIBM)’
en de ministeriële regeling NIBM zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking
hebben op het begrip NIBM. De definitie NIBM is 3% van de grenswaarde voor
stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10). In de regeling NIBM is een lijst met
categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties)
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Op
grond van de regeling NIBM zijn onder andere woningenbouwprojecten met minder
dan 1.500 woningen vrijgesteld van toetsing.
Voorliggend planvoornemen betreft het omzetten van een agrarische bestemming
naar een woonbestemming, waarbij twee woningen mogelijk worden gemaakt. De
realisatie van twee woningen draagt ‘niet in betekende mate’ (NIBM) bij aan een
verslechtering van de luchtkwaliteit, hetgeen betekent dat verder toetsing niet
noodzakelijk is.
Luchtkwaliteit ter plaatse
Omgekeerd dient aangetoond te worden dat ter plaatse van een het plangebied
sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat ten aanzien van het aspect
luchtkwaliteit. In de wet zijn grenswaarden opgenomen ten aanzien van de
jaargemiddelde concentraties voor onder andere stikstofdioxide en fijnstof.

46

De vigerende grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof zijn in de navolgende
tabel weergegeven.
Stof

Toetsing van

Grenswaarde

Stikstofdioxide (NO2)

Jaargemiddelde
concentratie

40 µg/ m3

Fijnstof (PM10)

Jaargemiddelde
concentratie

40 µg/ m3

Fijnstof (PM2,5)

Jaargemiddelde
concentratie

20 µg/ m3

Om zeker te stellen dat het woon- en leefklimaat ter plaatse voldoende is, onder
andere ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit, is een onderzoek woon- en
leefklimaat uitgevoerd. Het onderzoek is als bijlage 4 bij de toelichting opgenomen.
In het onderzoek woon- en leefklimaat is onder ander getoetst aan de Atlas
Leefomgeving.
Volgens de Atlas Leefomgeving van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) bedraagt de achtergrondconcentratie fijnstof ter plaatse ongeveer 19
μg/m³ (PM10) en ongeveer 10 μg/m³ (PM2,5) en de achtergrondconcentratie
stikstofoxiden ter plaatse ongeveer 15 μg/m³.
Er wordt hiermee ruimschoots voldaan aan de normen voor een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat voldaan. Gesteld kan worden dat ter plaatse sprake is van een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat op het gebied van luchtkwaliteit.
Conclusie
Er bestaan voor het initiatief geen belemmeringen ten aanzien van het aspect lucht.
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.
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Er worden in de brief een aantal algemene beleidsuitgangspunten gegeven, waarbij
“het voorkomen van nieuwe geurhinder” voor de ruimtelijke ordening het
belangrijkst is. Binnen de gemeente worden deze algemene uitgangspunten
gehanteerd.
Voor een aantal categorieën bedrijven is dit algemene geurbeleid geconcretiseerd in
de Nederlandse emissie Richtlijn lucht (NeR). Voor zover een “dosis-effectrelatie”
(de relatie tussen de geuremissie bij het bedrijf en de hinder voor omwonende) voor
een bedrijfscategorie is vastgesteld, zijn voor die bedrijven “normen” vastgesteld
waarbij hinder kan worden verwacht. Voor de overige categorieën bedrijven zal dit
moeten worden vastgesteld door specifiek geuronderzoek. Aangezien de NeR een
formele richtlijn is, en bovendien een concrete vertaling vormt van het algemene
beleidskader, dient hier bij ruimtelijke plannen bij te worden aangesloten. Voor
enkele bedrijfscategorieën is derhalve 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
De Wet geurhinder en veehouderij (hierna Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het
toetsingskader voor vergunningverlening als het gaat om geurhinder vanwege
dierverblijven van veehouderijen. De wet geeft onder andere normen voor de
voorgrondbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig
object (bijvoorbeeld een woning). Gemeenten mogen, binnen bepaalde grenzen, bij
verordening van de normen in de Wet geurhinder en veehouderij afwijken (artikel 6
van de Wgv).
Bij besluitvorming omtrent de (her)ontwikkeling van de locatie dient in het kader van
het aspect geur antwoord gegeven te worden op de vragen:
- Is ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gegarandeerd? (belang
geurgevoelig object);
- Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen
veehouderij en derden).
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Om zeker te stellen dat het woon- en leefklimaat ter plaatse voldoende is, onder
ander ten aanzien van het aspect geur, is een onderzoek woon- en leefklimaat
uitgevoerd. Het onderzoek is als bijlage 4 bij de toelichting opgenomen. Uit het
onderzoeken volgen dan navolgende resultaten:
Berekening achtergrondbelasting
Als geurgevoelige objecten (receptoren) zijn worst-case de vier hoekpunten van het
beoogde bestemmingsvlak ‘Wonen’ geselecteerd. De berekeningen zijn uitgevoerd
in het programma V-stacks gebied. Alle bedrijven binnen en straal van 2 km van het
plangebied zijn meegenomen in het bronbestand.
Onderstaand zijn de resultaten van de achtergrondgeurberekening weergegeven.

Voorgrondbelasting
Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting van een individuele veehouderij
bedoeld. Een aanvraag om een milieuvergunning van een veehouderij wordt
getoetst aan in de wet vastgelegde standaardwaarden voor maximale
voorgrondbelasting of aan standaardwaarden voor vaste afstanden dan wel aan de
waarden welke vastgelegd zijn in een gemeentelijke verordening. De in de Wet
geurhinder en veehouderij gestelde normen voor de voorgrondbelasting betreffen
dan ook alleen wettelijke normen voor de milieuvergunningverlening, niet voor de
ruimtelijke ordening.
Vanuit de achtergrondgeurbelasting kan de voorgrondgeurbelasting worden
afgeleid. De hoogste voorgrondbelasting komt vanuit Vijfhuizenbaan 14 met een
voorgrondgeurbelasting van 6,9 OUE/m3.
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Vaste afstanden
Op grond van artikel 4 van de Wet geurhinder en veehouderij bedraagt de afstand
tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie
waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld en een geurgevoelig object
tenminste 50 meter indien het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom
gelegen is.
Het beoogde bestemmingsvlak ‘Wonen’ is gelegen buiten de bebouwde kom. De
dichtstbijzijnde veehouderij van derden, betreft de rundveehouderij aan de
Spaansehoek 8. Gemeten vanaf de grens van het bouwvlak van deze locatie,
bedraagt de afstand tot het plangebied ruim 150 meter.
Er wordt ruimschoots voldaan aan de vereiste afstanden. Er is sprake van een
acceptabel woon- en leefklimaat.
Ontwikkelingsmogelijkheden omliggende agrarische bedrijven
Het beoogde bestemmingsvlak ‘Wonen’ op de planlocatie mag de toekomstige
ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende veehouderijen niet belemmeren.
De omliggende veehouderijen worden door dit nieuwe bestemmingsvlak niet
beperkt in de ontwikkelingsmogelijkheden. Naast dat er aan alle normen voor zowel
voorgrondgeurbelasting, achtergrondgeurbelasting en de vaste afstanden wordt
voldaan, zijn er op kortere afstand van de veehouderijbedrijven al burgerwoningen
gelegen. Deze woningen zijn voor de veehouderijbedrijven bepalend en niet de
beoogde woningen binnen het plangebied.
Conclusie
Op basis van de resultaten uit het onderzoek woon- en leefklimaat kan het volgende
worden geconcludeerd:
•

Aan het afstandscriterium wordt voldaan.

•

De rechten van geen van de veehouderijen in de omgeving van het
plangebied worden aangetast omdat het voornemen voor geen van de
bedrijven tot extra belemmeringen leidt. De locatie was vanuit het huidige
ook al aan te merken als geurgevoelig object

•

De voorgrondbelasting (6,9 OUE/m3) voldoet aan een acceptabele
milieukwaliteit en laat zich kwantificeren als passend voor de omgeving.

•

De achtergrondbelasting (6,9 OUE/m3) voldoet aan een acceptabele
milieukwaliteit en laat zich kwantificeren als passend voor de omgeving.
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Er is voor het aspect geur een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd. Het aspect
cumulatie van geur staat daarmee de bestemmingswijziging niet in de weg.
5.7.

Endotoxine
Op basis van het 'Endotoxine toetsingskader 2.0' zoals is opgesteld door de provincie
Noord-Brabant, de verschillende omgevingsdiensten van Brabant en de
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) van Brabant, kan worden beoordeeld of
sprake is van een verhoogd volksgezondheidsrisico ten aanzien van
varkenshouderijen en pluimveehouderijen.
Hierin zijn richtafstanden opgenomen voor varkens- en pluimveehouderijen
waarbinnen een nadere afweging van de mogelijke risico's op de volksgezondheid
nodig is wanneer er sprake is van het oprichten van gevoelige objecten. Voor
varkenshouderijen bedraagt deze afstand 200 meter. Voor pluimveehouderijen
bedraagt deze afstand 500 meter.
Om zeker te stellen dat het woon- en leefklimaat ter plaatse voldoende is, is het
aspect endotoxine tevens behandeld in het onderzoek woon- en leefklimaat. Het
onderzoek is als bijlage 4 bij de toelichting opgenomen.
Binnen 200 meter van de locatie zijn geen varkenshouderijbedrijven gelegen. Wel is
aan de Vijfhuizenbaan 14 op een afstand van circa 200 meter een pluimveehouderij
gevestigd. Op basis van de vergunning is er in de feitelijke situatie een totale fijnstof
emissie van 2.774 kg/jaar. Het veehouderijbedrijf heeft nog een vergunning om de
bestaande stallen te verlengen naar de noordzijde en daarbij de fijnstofuitstoot te
verhogen tot 3.653 kg/jaar.
In onderstaande tabel is berekend wat de afstand moet zijn bij de emissie van het
bedrijf met vleeskuikens.
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Volgens bovenstaande tabel met afstanden moet de minimale afstand vanaf het
emissiepunt van het pluimveebedrijf (Vijfhuizenbaan 14) tot het gevoelig object
(nieuwe woning binnen beoogd bestemmingsvlak ‘Wonen’) bij een emissie van
2.774 kg kg/jaar 320 meter zijn.
Hoewel de grens van het bouwvlak op een afstand van 200 meter van het beoogde
bestemmingsvlak ‘Wonen’ gelegen is, zijn de emissiepunten aan de achterzijden van
de stallen gelegen op een afstand van circa 290 meter. Met het verlengen van de
stallen komen de emissiepunten op een afstand van circa 320 meter.
Het endotoxine toetsingskader is een worst-case benadering, waarbij ervan
uitgegaan wordt dat er cumulatie plaatsvindt van meerdere individuele bedrijven. In
deze specifieke casus is er slechts sprake van één bedrijf en is cumulatie niet aan de
orde. De achtergrondconcentratie fijnstof, waar de endotoxinedruk aan gerelateerd
is, bedraagt minder dan 50% van de normwaarde van 40,0 μg/m3. Op grond hiervan
mag er geconcludeerd worden dat de richtafstand van 320 meter ook groter is dan
noodzakelijk. Bij een beperkte afwijking kan er nog steeds sprake van een acceptabel
woon- en leefklimaat zijn. De toekomstige bewoners zullen er actief op gewezen
worden dat zij in de nabijheid van een pluimveebedrijf gaan worden en dat daar
mogelijk gezondheidsrisico’s aan kleven.
Tevens zijn er meerdere woningen op kortere afstand gelegen, waardoor het
pluimveebedrijf
door
onderhavige
ontwikkeling
niet
in
haar
ontwikkelingsmogelijkheden wordt beperkt.
Conclusie
Hoewel de afstand tussen het emissiepunt van het pluimveebedrijf en het beoogde
bestemmingsvlak ‘Wonen’ niet voldoet aan de richtafstand uit het
endotoxinetoetsingskader, kan er toch gesteld worden dat er sprake is van een
acceptabel woon- en leefklimaat. Cumulatie van meerdere bedrijven is namelijk niet
aan de orde en de fijnstofconcentratie is dusdanig laag dat de
endotoxineconcentratie ook lager is dan de richtlijn aangeeft.
Het aspect endotoxine staat daarmee de bestemmingswijziging niet in de weg.
5.8.

Bodem
Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet –ingevolge het Besluit ruimtelijke
ordening- worden onderzocht of de voorgenomen bestemming niet wordt
belemmerd door bodemverontreiniging.
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In het belang van de bescherming van het milieu, zijn om de bodem te beschermen,
regels gesteld in de Wet bodembescherming. Deze wet is van toepassing op
bestemmingsplannen die nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. De bodem dient
geschikt te zijn voor de nieuwe bestemming.
Door Aeres Milieu is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform de
richtlijnen van NEN5740. Het verkennend bodemonderzoek bestaat uit een
vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie en
aanvullend hierop een bodemonderzoek op het perceel. Het volledige rapport is
opgenomen als bijlage 5 bij deze toelichting. Uit het onderzoek zijn de volgende
conclusies en aanbevelingen naar voren gekomen:
Tijdens de veldinspectie op de locatie zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op
de aanwezigheid van bodemverontreiniging of bronnen van verontreiniging.
In het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuigelijk geen bijzonderheden
waargenomen.
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de boven- en ondergrond geen gehalten
verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde gemeten zijn. In het freatisch
grondwater zijn sterk verhoogde gehalten kobalt en nikkel en tevens licht verhoogde
gehalten aan barium, cadmium, zink, xylenen en naftaleen aangetoond. Gezien het
agrarische gebruik en een eerder in de omgeving uitgevoerd bodemonderzoek met
sterk verhoogde gehalten in het grondwater kunnen naar inziens van het
onderzoeksbureau de gehalten in het grondwater worden beschouwd als verhoogde
achtergrondgehalten.
Rekening houdend met bovenstaande vormen de resultaten van dit
bodemonderzoek geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader
bodemonderzoek. De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen
belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling.
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond
mogelijk niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. Ten
aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van
toepassing.
Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet multifunctioneel
toepasbaar. Het wordt daarom afgeraden het freatisch grondwater te gebruiken
voor consumptie, besproeiing of proceswater.
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Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling van het plangebied ondervindt ten aanzien van
bodem geen belemmeringen.
5.9.

Natuur
De Wet natuurbescherming (Wnb) vervangt per 1 januari 2017 drie wetten: de
Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Naast
bescherming vanuit de Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn
door het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het NNN (voorheen de Ecologische
Hoofdstructuur) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen
natuurgebieden.
Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het
omringende agrarisch gebied. Doel van de Wet natuurbescherming is drieledig:
1. Bescherming van de biodiversiteit in Nederland;
2. Decentralisatie van verantwoordelijkheden;
3. Vereenvoudiging van de regels.
Gebiedsbescherming
In het kader van de Wnb en het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS), 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 eventueel buiten
het NNN gelegen bijzondere provinciale natuurgebieden.
In Nederland zijn 164 Natura 2000-gebieden aangewezen. 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.
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Soortenbescherming
De soorten beschermende werking is rechtstreeks opgenomen in de Wnb. In
hoofdstuk 3 van de Wnb zijn de beschermingsregimes in drie aparte paragrafen
neergelegd. Per beschermingsregime is bepaald welke verboden er gelden en onder
welke voorwaarden ontheffing of vrijstelling kan worden verleend door het bevoegd
gezag. Hieronder zijn de drie beschermingsregimes weergegeven:
1. Soorten vogelrichtlijn: dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende
vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de Vogelrichtlijn);
2. Soorten Habitatrichtlijn: dit zijn soorten die genoemd worden in Bijlage IV
van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II
van het Verdrag van Bonn. In de bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn
worden ook vogels genoemd;
3. Andere soorten: dit zijn soorten die genoemd worden in Bijlage A van de
Wnb. Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen,
vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in
Nederland.
Voor soorten die ook niet in de bijlage van de Wnb worden genoemd, fungeert de
zorgplichtbepaling (artikel 1.11 Wnb) als vangnet. Op grond van deze bepaling
moeten schadelijke handelingen voor alle in het wild levende dieren en planten en
hun directe leefomgeving in beginsel achterwege worden gelaten, dan wel moeten
maatregelen worden genomen om schadelijke gevolgen (zoveel mogelijk) te
beperken.
Quickscan natuurwetgeving
Door Aeres Milieu is een quickscan natuurwetgeving uitgevoerd. Het volledige
rapport is opgenomen als bijlage 6 bij deze toelichting. In de quickscan is nagegaan
welke effecten het planvoornemen heeft op lokaal voorkomende beschermde flora
en fauna. Daarnaast is nagegaan welke invloed het planvoornemen heeft op
beschermde Natura 2000-gebieden en overige beschermde natuurgebieden. Uit de
scan zijn de volgende conclusies naar voren gekomen:
Natura 2000
De plannen zullen naar mening van het onderzoeksbureau waarschijnlijk geen effect
op de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden hebben. Om elk risico uit te sluiten,
is een stikstofberekening uitgevoerd. Zie paragraaf ‘Stikstof’.
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Natuurnetwerk Nederland
De bouw en het gebruik van de woningen en de toenemende verkeersbewegingen
hebben waarschijnlijk geen negatieve effecten op het Natuurnetwerk Brabant
(NNB). Omdat er geen negatieve effecten op het NNB zijn te verwachten, zijn er op
dit punt geen bezwaren vanuit het provinciale natuurbeleid.
Beschermde planten en dieren
Algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren en amfibieën
In het plangebied komen mogelijk zoogdieren voor, die onder de Wnb zijn
beschermd. Het gaat om algemeen voorkomende soorten (zogenaamde A-soorten),
waarvoor in de provincie Noord-Brabant een algemene vrijstelling geldt in geval van
ruimtelijke ontwikkeling en beheer en onderhoud. Dit houdt in dat deze soorten
verstoord mogen worden, zonder dat daar vooraf een ontheffing voor is verkregen.
Wel geldt altijd de Zorgplicht (artikel 1.11 Wnb); deze houdt in dat nadelige gevolgen
voor dieren en planten altijd zoveel mogelijk moeten worden voorkomen.
Om aan de algemene zorgplicht te voldoen, moeten dieren die tijdens de
werkzaamheden worden aangetroffen, zo snel mogelijk naar een aangrenzende
locatie buiten het plangebied worden verplaatst.
Vogels
In het plangebied komen mogelijk beschermde vogelnesten voor tijdens het
broedseizoen. Het gaat om vogels waarvan het nest niet jaarrond wordt beschermd
of als strenger beschermd wordt beschouwd. Hiervoor zijn maatregelen die
negatieve effecten voorkomen wel verplicht. Verstoring van broedvogels en
vernietiging van vogelnesten kan worden voorkomen door de werkzaamheden
buiten de periode 15 maart – 15 juli (het broedseizoen van de meeste vogels) uit te
voeren. Door naleving van deze maatregel worden ten aanzien van vogels geen
overtredingen op de Wet natuurbescherming begaan.
Stikstof
Met de uitspraak van de Raad van State (29 mei 2019) is het Programma Aanpak
Stikstof komen te vervallen. Een nieuwe stikstofrekentoepassing maakt sommige
bouwprojecten toch mogelijk. Het kabinet heeft een nieuwe rekenmethode naar
buiten gebracht (de ‘AERIUS Calculator 2020’) welke het verlenen van vergunning
voor projecten mogelijk moet maken. Daarnaast is het door intreding van de wet
Stikstofreductie op 1 juli 2021 niet langer nodig een activiteit met tijdelijke emissies
op de lokale effecten te toetsen. Het gaat hierbij om de bouw, sloop en eenmalige
aanleg van bebouwing.
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Voor de realisatie van twee woningen is een berekening gemaakt met behulp van de
Aerius calculator 2020. Het volledige rapport is opgenomen als bijlage 7 bij de
toelichting.
Uit de berekeningen blijkt dat gedurende de gebruiksfase geen toename van de
stikstofdepositie groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend. De ontwikkelingen in het
plangebied hebben dus geen invloed op de omliggende Natura 2000-gebieden.
Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling van het plangebied ondervindt ten aanzien van
natuur geen belemmeringen.
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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 Water Programma 2022-2027
Het Nationaal Water Programma 2022-2027 beschrijft de Rijksoverheid de
hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de uitvoering ervan in de rijkswateren
en vaarwegen. Het programma geeft een overzicht van de ontwikkelingen binnen
het waterdomein en legt nieuw ontwikkeld beleid vast. Dit doet het Rijk voor de
periode 2022 – 2027, maar men kijkt ook verder vooruit. Men werkt aan schoon,
veilig en voldoende water dat klimaatadaptief en toekomstbestendig is.
Regionaal Water en Bodemprogramma
Op 22 december 2021 is het nieuwe Regionaal Water en Bodemprogramma (RWP_
van de provincie Noord-Brabant in werkging getreden. Veilig, schoon en voldoende
water en een gezonde bodem zijn de streefdoelen van het programma. Door middel
van het RWP wordt beleid vastgesteld om te komen tot een klimaatrobuust wateren bodemsysteem in 2050, en zorg te dragen voor veilig, schoon en voldoende water
en een vitale bodem in de provincie Noord-Brabant. Het RWP is de opvolger van het
Provinciaal Milieu- en Waterplan en onderdeel van het planstelsel voor de
wateropgaven in Nederland.
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Waterschap Brabantse Delta
Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het water 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:
- Waterbeheerprogramma 2022-2027
- Kadernota 2018-2027;
- Ruimte voor de Rivier;
- Keur Waterschap Brabantse Delta.
Waterbeheerprogramma Brabantse Delta 2022-2027
In het Waterbeheerprogramma staat hoe het waterschap haar taken in die periode
uitvoert. Het waterschap bepaalt hiermee de koers voor de komende zes jaar. In het
Waterbeheerprogramma staat hoe het waterschap haar taken in de periode 2022 –
2027 uitvoert. Er staan doelstellingen en ambities in. Het waterbeheerprogramma
komt voort uit afspraken in de Omgevingswet. Bij het opstellen van het
Waterbeheerprogramma hebben we aan organisaties en andere belanghebbenden
om hun inbreng gevraagd. Maar ook met trends en maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals klimaat, de inrichting van de ruimte en economische
activiteiten is rekening gehouden in het Waterbeheerprogramma.
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
klimaatadaptie. De effecten van klimaatverandering zijn groter dan door velen
gedacht en er zal een tandje bijgezet moeten worden.
Een tweede uitdaging is de waterkwaliteit. Het waterschap is inmiddels gestart met
het uitvoeren van een eerste serie watersysteemanalyses, die de komende jaren
worden uitgebreid.
Het waterschap evalueert daarbij de huidige aanpak en combineert dit met de
nieuwste, lokale en (inter)nationale kennisinzichten. Daarbij zoekt het waterschap
actief de samenwerking met bedrijven, inwoners, terreinbeheerders en
medeoverheden.
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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 onderhoudsplicht 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 mogelijk 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 en een watergang.
Gemeente
Programma Water & Riolering 2021-2025, ‘Op weg naar een klimaatrobuust
Goirle’
Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad het Programma Water & Riolering
2021-2025, ‘Op weg naar een klimaatrobuust Goirle’ (PWR) vastgesteld.
Het PWR is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke
watertaken weergeeft. Door middel van het PWR leggen we vast wat we willen
bereiken en wat de rolverdeling is tussen overheid en bewoners/bedrijven ten
aanzien van afval-, hemel-, en grondwater. De wettelijke en beleidskaders die ten
grondslag liggen aan dit PWR zijn beschreven in hoofdstuk 2.
Het PWR vervult vier hoofdfuncties:
•

Kader gemeentelijke zorgplichten: overzicht beleidskeuzes en ambities ten
aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater en bijdragen
aan de zorgplichten oppervlaktewater en drinkwater.

•

Interne afstemming met andere vakdisciplines binnen de gemeentelijke
organisatie en met onze waterpartners.
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•

Externe afstemming: met o.a. bewoners en bedrijven, ontwikkelaars en
bouwbedrijven.

•

Continuïteit en voortgangsbewaking: vanwege de relatief lange levensduur
van stedelijke watervoorzieningen en kapitaalintensieve investeringen is een
lange termijn aanpak essentieel (begroting, investeringen en evaluatie).

Verordening Hemel- en grondwater Goirle 2021
Op 21 september 2021 heeft de gemeenteraad de Verordening Hemel- en
grondwater Goirle 2021 vastgesteld. De verordening is de vertaling van het PWR
naar regels om de doelstellingen in het PWR te kunnen behalen. Bijvoorbeeld door
klimaatrobuust handelen te verplichten bij de (her)aanleg van bouwwerken en
verharding. Daarnaast biedt de verordening de mogelijkheid tot het aanpakken van
bestaande situatie die door de tand des tijds niet meer wenselijk zijn.
Door klimaatverandering neemt de kans op onder andere wateroverlast en droogte
toe. Dat vraagt om maatregelen waarin niet alleen de gemeente een
verantwoordelijkheid heeft. Samen met inwoners, ondernemers en ontwikkelaars
moet het verschil gemaakt gaan worden.
Gidsprincipes water
In het verleden hebben gemeenten en waterschappen strategieën opgesteld om
meer duurzaam om te gaan met afval- en hemelwater. Deze strategieën zijn
inmiddels gemeengoed geworden en beschouwen we dan ook als gidsprincipes voor
de komende jaren:
•

We zamelen in principe het stedelijk afval- en hemelwater gescheiden in en
ontvlechten zo de (schone en vuile) waterstromen;

•

We streven ernaar om het hemelwater zoveel als mogelijk bovengronds en
zichtbaar te verwerken;

•

We weren de lozing van hemelwater afkomstig van inrichtingen op vuilwater
riolering;

•

We betrekken de kenmerken en knelpunten van zowel het regionale
(stroomgebiedsbenadering) als het stedelijke watersysteem in de omgang
met hemelwater. We streven naar watersysteemherstel;

•

We wentelen water- en waterbergingsopgaven niet af naar andere
locaties/gebieden, tenzij dit doelmatig is;

•

We kiezen voor robuuste (zo min mogelijk onderhoudsgevoelige)
oplossingen;
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•

We gaan doelmatig en maatschappelijk kostenbewust om met de aanleg en
het toekomstig beheer en onderhoud van het watersysteem;

•

We streven naar meer centrale, robuuste en goed te beheren
rioolvoorzieningen;

•

We hanteren de voorkeursvolgorde vasthouden-bergen-afvoeren voor de
omgang met hemelwater:
1. Vasthouden: doorlatende goten, groene daken, infiltratie in
terreinverlagingen in groen, enz.;
2. Bergen: overtollig hemelwater bergen we eerst in het stedelijk
watersysteem;
3. Afvoeren: pas bij volledige benutting van de berging voeren we het
overtollige hemelwater af naar het regionale watersysteem

•

We streven naar grootschalige goed beheersbare infiltratievoorzieningen in
openbaar gebied. Kleinschalige infiltratievoorzieningen worden na het einde
van de levensduur niet hersteld;

•

Voor grondwaterbeschermingsgebieden volgen we het provinciaal beleid
conform de gebiedsdossiers.

Waterberging
Bij ruimtelijke inrichtingen moet rekening worden gehouden met de gevolgen van
de klimaatverandering om zo waterschade te voorkomen en de gevolgen indien er
schade optreedt te beperken. Om toe te werken naar een robuust Goirle worden bij
elke ontwikkeling van de openbare ruimte klimaatadaptieve maatregelen en
waterrobuustheid meegenomen als overweging. Bij nieuwbouw hanteert de
gemeente Goirle de 70 mm/h bui uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) als
norm om inpandig geen waterschade te hebben. Deze bui wordt ook gebruikt om de
robuustheid / kwetsbaarheid van de hoofdinfrastructuur (ontsluitingsrouten,
calamiteitenverkeer, etc.) te toetsen.
Bij een toename aan verhard oppervlak van meer dan 500 m² hanteert het
Waterschap Brabantse Delta een compensatie van 60 mm conform de Brabantse
Keur. Dit zal worden geborgd door in de planregels een voorwaardelijke verplichting
op te nemen. Dit zal worden geborgd door in de planregels een voorwaardelijke
verplichting op te nemen. Daarnaast hanteert de gemeente Goirle bij
herontwikkelingen een compensatie van 20 mm waterberging (indien realiseerbaar)
conform bui 8 uit de Kennisbank Stedelijk water.
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6.2.

Huidige en toekomstige situatie
Verdeling verhard oppervlak
Op dit moment bestaat het gehele plangebied uit landbouwgrond. Het plangebied is
onbebouwd en kent geen oppervlakte verhardingen.
In de beoogde situatie worden twee vrijstaande woningen gerealiseerd. Uitgaande
van de landschappelijke inpassing krijgen de hoofdgebouwen een oppervlakte van
circa 170 m2. Hierbij is een totale oppervlakte aan bijgebouwen van maximaal 100
m2 en een carport van maximaal 30 m2 per woning toegestaan. Voor de aan te leggen
erfverharding wordt uitgegaan van circa 100 m2 per woning (worst-case scenario).
In de onderstaande tabel is de geschatte toename aan verhardingen weergegeven.
Hieruit blijkt dat in de beoogde situatie een toename van verhard oppervlakte
plaatsvindt van maximaal 800 m2.
Oppervlaktes
Daken

Huidige m2
0

Toekomstige m2
600

Terrein verhardingen

0

200

Onverhard terrein
Totaal

5.765
5.765

4.965
5.765

Voor het bepalen van de waterbergingsopgave geldt een compensatie-eis van 60
mm. Voor onderhavig planvoornemen betekent dit een waterbergingsopgaven van
48 m3 (800 m2 x 0,06).
Hier kan invulling aan gegeven door het hemelwater af te wateren op de voortuin.
Dit water kan dan oppervlakkig overlopen richting de aangrenzende waterloop.
Daarnaast is binnen het perceel voldoende ruimte in de tuin om hemelwater ook in
de toekomst te laten infiltreren. Dit is conform de voorkeursvolgorde vasthouden,
bergen van de gemeente Goirle.
Omdat er op eigen terrein voldoende ruimte is voor de infiltratie van hemelwater,
hoeft de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling niet te worden afgewenteld op het
bestaande watersysteem en rioolstelsel.
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Bodem en grondwater
In het kader van de Wro dient aangetoond te worden of de bodemkwaliteit
voldoende geschikt is voor de nieuwe functie en hoe toekomstige verontreinigingen
voorkomen kunnen worden.
Het plangebied ligt op circa 16 meter boven Nieuw Amsterdams Peil (NAP). Het
gebied ligt op riviergrind met een zanddek dat tot de Formatie van Sterksel wordt
gerekend. De Formatie van Sterksel is een rivierafzetting afkomstig van de Rijn en
later van de Maas en wordt gekenmerkt door een groep van grofkorrelige
sedimenten in de vorm van grindhoudende zanden aan de oppervlakte die later
bedekt zijn met een dun laagje dekzand.

Afbeelding 14. Uitsnede afbeelding Landschapsbeleidsplan, geomorfologie Goirle (met rood omcirkeld de
globale ligging van het plangebied)

De waterdoorlatendheid (k-waarde) van ‘fijn grind’ en ‘dekzand’ is respectievelijk
1.000 tot 10.000 en 1 tot 5 meter per etmaal. Daarmee is de doorlatendheid van ‘fijn
grind’ zeer goed en van ‘dekzand’ goed. Het grondwater bevindt zich twee tot drie
meter onder maaiveld. De bodem heeft ruime infiltratiemogelijkheden.
Grondwater
Binnen het plangebied worden geen werkzaamheden uitgevoerd die de
grondwaterstand beïnvloeden (zoals drainages en onttrekkingen).

64

Oppervlaktewater en watergangen

Afbeelding 15. Uitsnede Legger Brabantse Delta

Aan de noordzijde van het plangebied is een waterloop aanwezig. Deze waterloop is
door Brabant Keur gecategoriseerd als B-water. Een categorie-B waterloop is vooral
van lokaal belang om voor een goede waterhuishouding te zorgen. Voor dergelijke
watergangen geldt dat de onderhoudsplicht in het algemeen berust bij de eigenaar
of gebruiker van de aan het oppervlaktewaterlichaam grenzende gronden, voor de
halve breedte van dat oppervlaktewaterlichaam.
Via het Omgevingsloket zal een vergunning aangevraagd worden van de aanleg van
de inritten over de waterloop.
Huishoudelijk afvalwater
Het huishoudelijke afvalwater wordt geloosd op de gemeentelijke drukriolering. Er
vindt door de realisering van twee woningen geen substantiële toename plaats van
de hoeveelheid afvalwater. Derhalve zijn geen nadere aanpassingen vereist.
Hemelwater
In de algemene regels en de hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor
afvoeren van hemelwater is bepaald dat bij een toename van het verharde oppervlak
tot 500 m2 geen compensatie geëist wordt.
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Deze oppervlakten leiden hydrologisch gezien tot dermate kleine afvoeren dat deze
geen probleem vormen voor de afvoercapaciteit van het afwateringsstelsel.
Zoals reeds uiteen is gezet is het plangebied in de huidige situatie volledig
onbebouwd. In de beoogde situatie wordt naar schatting maximaal 800 m2 verhard
oppervlak aangebracht. Hiermee blijft de toename in verhard oppervlak onder de
grens van het waterschap. Desalniettemin is het wenselijk dat het hemelwater in
eerste instantie op het perceel verwerkt wordt. Voor onderhavig planvoornemen
betekent dit een waterbergingsopgaven van 48 m3 (800 m2 x 0,06).
Hier kan invulling aan gegeven door het hemelwater af te wateren op de voortuin.
Dit water kan dan oppervlakkig overlopen richting de aangrenzende waterloop.
Daarnaast is binnen het perceel voldoende ruimte in de tuin om hemelwater ook in
de toekomst te laten infiltreren. Dit is conform de voorkeursvolgorde infiltrerenbufferen-afvoeren zoals opgenomen in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
van de gemeente Goirle. Omdat er op eigen terrein voldoende ruimte is voor de
infiltratie van hemelwater, hoeft de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling niet te
worden afgewenteld op het bestaande watersysteem en rioolstelsel.
Milieuvriendelijke bouwmaterialen
Bij de bouwwerkzaamheden zal gebruik worden gemaakt van milieuvriendelijke
bouwmaterialen. Er wordt geen gebruik gemaakt van uitlogende bouwmaterialen,
zoals lood, koper, zink en zacht PVC. Deze stoffen kunnen zich ophopen in het
water(bodem)systeem en hebben hierdoor een zeer nadelige invloed op de
water(bodem)kwaliteit en ecologie.
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HOOFDSTUK 7. OPZET PLANREGELS
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de verschillende regels die van
toepassing zijn op de aanwezige bestemmingen.
7.1.

Plansystematiek
Bij het opstellen van dit bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de in de Wet
ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde
uitgangspunten. Gestreefd is hierbij naar uniformering en standaardisering van
bestemmingen en regels. Voor de opbouw van de regels is aangesloten bij de
geldende Standaard Vergelijkebare 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 betreffende begrippen toegerekende betekenis. Als gebruikte begrippen niet in
artikel 1 voorkomen dan geldt de uitleg/interpretatie die daarin 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;
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-

Afwijken van de gebruiksregels: de gevallen waarin afgeweken kan worden
van de gebruiksregels;
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken
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 beroepen en bedrijven als ondergeschikte
nevenfunctie toegestaan.
Bouwregels
Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van woningen, daarbij behorende
bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Daarbij geldt dat buiten het
bouwvlak en buiten het gebied ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ geen
gebouwen mogen worden gebouwd.
Voor het bouwen van het hoofdgebouw, geldt dat als hoofdgebouw uitsluitend
vrijstaande woningen zijn toegestaan, woningen uitsluitend zijn toegestaan binnen
een bouwvlak en per bouwvlak het aantal woningen niet meer dan één mag
bedragen. De goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk
6 en 10 meter.
Voor de bouw van vrijstaande bijgebouwen geldt dat deze mogen worden gebouwd
binnen het bouwvlak en binnen het gebied ter plaatse van de aanduiding
‘bijgebouwen’. De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m2 en
de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,25 en 5,5 meter.
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 minimaal 1 meter achter (het
verlengde van) de voorgevel van de woning moet worden gebouwd.
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Daarnaast geldt, dat een carport grotendeels moet worden opgericht naast de
zijgevel van de woning. De hoogte van een carport mag niet meer dan 3,25 meter
bedragen.
Erfafscheidingen
In de bouwregels voor bouwwerken, geen gebouw zijnde is een regeling opgenomen
voor erfafscheidingen. Erfafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel van de
woning mogen niet hoger zijn dan 1 meter; overige erfafscheidingen niet hoger dan
2 meter.
Beroep / bedrijf aan huis
Het plan bevat verder specifieke gebruiksregels ten aanzien van een aan huis
verbonden bedrijf en een aan huis verbonden beroep. Hierbij geldt, dat maximaal
30% van het vloeroppervlak van de woning of aangebouwde bijgebouwen tot een
oppervlakte van maximaal 60 m² mag worden gebruikt voor de uitoefening van een
aan huis verbonden beroep of bedrijf. Het percentage van 30% wordt berekend over
het bestaande totale vloeroppervlak van de woning en de aangebouwde
bijgebouwen.
Waarde – Archeologie
De bestemming ‘Waarde – Archeologie’ ziet tot op de bescherming van de te
verwachten archeologische waarden van de gronden. Derhalve worden er eisen
gesteld aan het uitvoeren van werken en werkzaamheden binnen het
betreffende bestemmingsvlak.
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-dubbeltebepaling, algemeen geldende
bouw-, gebruiks-, procedure-, afwijkings- en wijzigingsregels.
Anti-dubbeltebepaling
In dit artikel is bepaald dat gronden, die al eens als berekeningsgrondslag voor
bouwen hebben gediend, niet nogmaals als zodanig kunnen dienen. De antidubbeltelbepaling wordt conform het Bro overgenomen in het bestemmingsplan.
Algemene bouwregels
Deze regels bevatten een regeling voor een beperkte overschrijding van
bouwgrenzen en algemene parkeerregels. Daarnaast is een regeling opgenomen
voor de ruimte tussen bouwwerken.
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Deze bepaling is bedoeld om het ontstaan van smalle ontoegankelijke open ruimten
tussen gebouwen en 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.
Algemene gebruiksregels
Dit artikel bevat de algemene gebruiksregels voor wat betreft strijdig gebruik.
Algemene aanduidingsregels
In dit artikel zijn aanduidingsregels opgenomen.
Algemene afwijkingsregels
In dit artikel zijn een aantal algemene afwijkingsmogelijkheden opgenomen.
Algemene wijzigingsregels
In dit artikel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het corrigeren van de
bestemmingsgrenzen ten behoeve van een praktische uitvoering van het plan.
Algemene procedureregels
In dit artikel zijn de regels opgenomen die burgemeester en wethouders in acht
dienen te nemen bij het nemen van een besluit omtrent een nadere eis
overeenkomstig een in het plan opgenomen regel over andere eisen.
Overige regels
Dit artikel bevat de nadere eisen die burgemeester en wethouders kunnen stellen
aan de plaats en afmetingen van bouwwerken.
7.5.

Hoofdstuk 4 van de regels: Overgangsrecht en slotregel
Overgangsrecht
In dit artikel is het overgangsrecht ten aanzien van gebruik en bebouwing
opgenomen. Het overgangsrecht houdt in dat gebruik en bebouwing dat in strijd is
met het nieuwe bestemmingsplan, maar reeds aanwezig was ten tijde van de
voorgaande plannen, onder voorwaarden, mag worden voortgezet.
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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 het peildatum illegaal
zijn, blijven illegaal.
Het overgangsrecht volgt uit het Besluit ruimtelijke ordening, dat verplicht tot het
opnemen van een standaard overgangsregel voor bouwwerken en gebruik.
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
Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening moet een exploitatieplan
worden vastgesteld voor gronden waarop een bouwplan is voorzien, tenzij het
verhaal van grondexploitatiekosten over de in het bestemmingsplan begrepen
gronden anderszins, zoals bijvoorbeeld door middel van een overeenkomst, is
verzekerd, of, zoals hier het geval is, er geen kosten in het openbaar gebied worden
gemaakt. Nu deze laatste situatie zich voordoet kan gelijktijdig met de vaststelling
van het bestemmingsplan worden besloten dat geen exploitatieplan wordt
vastgesteld.
Het project wordt op kosten van de initiatiefnemer gerealiseerd. Het
bestemmingsplan is opgesteld op kosten van de initiatiefnemer. Alleen de kosten
voor begeleiding van de planologische procedure komen voor rekening van de
gemeente (waarvoor leges bij initiatiefnemer in rekening worden gebracht). Omdat
het verhaal van kosten daarmee is verzekerd, is het op- en vaststellen van een
exploitatieplan niet vereist en kan als zodanig worden besloten. Met initiatiefnemer
is een planschadeverhaalovereenkomst gesloten.

8.2.

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Omgevingsdialoog
Initiatiefnemers hebben op 14 januari 2022 een omgevingsdialoog gevoerd met de
omwonende aangaande het bestemmingsplan. De verslaglegging van het gevoerde
omgevingsdialoog is als bijlage bij de toelichting opgenomen.
Inspraak en vooroverleg
Het plan wordt ter inzage gelegen aangeboden voor ingezetenen van de gemeente
Goirle en belanghebbenden. Tijdens deze periode kunnen zij schriftelijk een
zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goirle. Van
deze gevoerde inspraakprocedure wordt een eindverslag opgesteld dat als bijlage in
deze toelichting wordt opgenomen. Van het gevoerde overleg op grond van artikel
3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordeningen wordt een verslag gemaakt dat
eveneens in de bijlagen wordt opgenomen.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS
Artikel 1 Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:
1.1 plan:
het bestemmingsplan "Vijfhuizenbaan to 10” met
identificatienummer NL.IMRO.0785.BP2021009Vijfhuize-vg01 van de gemeente
Goirle.
1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 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 in die woning en/of een bijbehorend bijgebouw wordt
uitgeoefend, waarvan de aard, omvang en uitstraling zodanig zijn, dat de activiteit
in de woning of de daarbij behorende bijgebouwen past, waarbij de woning in
hoofdzaak de woonfunctie, in ruimtelijke en visuele zin blijft behouden, en de
activiteit ter plaatse kan worden uitgeoefend, waaronder een beperkte verkoop als
ondergeschikte activiteit in verband met de aan huis verbonden bedrijfsactiviteit
behoort, met dien verstande dat de activiteit niet vergunningplichtig is ingevolge
de Wet milieubeheer en is vermeld in categorie A van de Staat van
bedrijfsactiviteiten 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.
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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.
1.8 afgewerkt bouwterrein:
de gemiddelde hoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde,
omringende grond.
1.9 ander werk:
een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid.
1.10 bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
1.11 bedrijf:
een inrichting of instelling, gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen,
vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan
wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen
daaronder niet begrepen.
1.12 begane grond:
de bouwlaag van een gebouw, die rechtstreeks ontsloten wordt vanaf het
straatniveau danwel waarvan de bovenkant van de vloer maximaal 1,50 meter
boven meetniveau is gelegen. Onder een begane grondlaag wordt eveneens een
souterrain verstaan.
1.13 bestaande situatie (bebouwing en gebruik):
a. legale bouwwerken die aanwezig of in uitvoering zijn op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan, dan wel bouwwerken zoals
deze mogen worden gebouwd krachtens een vóór dat tijdstip aangevraagde
vergunning;
b. het legale gebruik van grond en opstallen zoals aanwezig op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
1.14 bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak.
1.15 bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.16 bevoegd gezag:
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wabo.
1.17 bijgebouw:
een al dan niet vrijstaand gebouw, dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan
een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.
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1.18 bouwen:
plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten
van een bouwwerk.
1.19 bouwgrens:
de grens van een bouwvlak.
1.20 bouwlaag:
een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op
gelijke of bij benadering gelijke bouwhoogte liggende vloeren of balklagen is
begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van
onderbouw en zolder.
1.21 bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een zelfstandige, bij
elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
1.22 bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel.
1.23 bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge
de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn
toegelaten.
1.24 bouwwerk:
een bouwkundige constructie van enige omvang 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.
1.25 carport:
een op de grond staande overkapping van één bouwlaag bij een bestaande woning
of een bestaand woongebouw, die bedoeld is als een overdekte stallingsruimte
voor personenauto’s, die geen eigen wanden of deuren heeft en waarvan de
begrenzing wordt gevormd door de woning of daarbij behorende bijgebouwen
en/of ondersteuningen van de overkapping, die niet wordt aangemerkt als
gebouw.
1.26 dak:
de bovenafdichting van een gebouw.
1.27 detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop,
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen of
huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een
beroeps- of bedrijfsactiviteit, niet zijnde een supermarkt.
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1.28 dienstverlening:
het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden.
1.29 escortbedrijf:
de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon, die bedrijfsmatig of
in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt, die op een andere
plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend (escortservices,
bemiddelingsbureaus, overige).
1.30 erf:
een als zodanig aangegeven gebied.
1.31 erfafscheiding:
bouwwerk geen gebouw zijnde dat dient als afscheiding van een erf of terrein en is
geplaatst in of rondom een erf of terrein.
1.32 gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
1.33 gebruiken:
het gebruiken, doen en laten gebruiken.
1.34 groenvoorzieningen:
het geheel van voorzieningen en activiteiten ten behoeve van groenaanleg,
waaronder in ieder geval moeten worden verstaan parken, met bijbehorende
voorzieningen, zoals verhardingen, waterpartijen, waterberging, watergangen en
sloten, speelplaatsen, speel- en trapveldjes waaronder Cruijf-courts, bruggen en
andere kunstwerken, straatmeubilair, en dergelijke, alsmede voorzieningen ter
ondersteuning van de verkeersregulering en de verkeersveiligheid.
1.35 hoofdgebouw:
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en,
indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die
bestemming het belangrijkst is.
1.36 huishouden:
persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van
onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan; bedrijfsmatige
kamerverhuur wordt daaronder niet begrepen.
1.37 kamerverhuur
het verschaffen van woonverblijf aan meer dan één huishouden, met dien
verstande dat het verhuren van kamers zonder eigen voorzieningen, zoals een
badkamer en keuken, aan maximaal twee personen, door een eigenaar (hospita)
die in dezelfde woning woont niet als kamerverhuur wordt aangemerkt.
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1.38 mantelzorg:
het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische
en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband.
1.39 nutsvoorzieningen:
voorzieningen ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en
elektriciteitsdistributie, alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut,
waaronder in ieder geval worden begrepen duikers, bemalingsinstallaties,
gemaalgebouwtjes, openbare sanitaire voorzieningen, transformatiehuisjes,
gasreduceerstations, schakelhuisjes, waterhuishoudkundige voorzieningen,
collectieve energievoorzieningen (onder andere warmte- en koudeopslag),
telefooncellen, abri's, apparatuur voor telecommunicatie, voorzieningen ten
behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling, en dergelijke.
1.40 omgevingsvergunning:
vergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wabo.
1.41 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, gevelen kroonlijsten, luifels, erkers, balkons, balkon- en terrashekken en dergelijke,
dakkapellen, andere ondergeschikte dakopbouwen, liftschachten en overige
overstekende ondergeschikte daken.
1.42 ondergronds:
beneden het peil.
1.43 overig bouwwerk:
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en
duurzaam met de aarde is verbonden.
1.44 prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een
ander tegen vergoeding.
1.45 prostitutiebedrijf:
een inrichting of instelling gericht op het tegen betaling doen plaatsvinden van
seksuele omgang met prostituees op een naar buiten toe kenbare wijze, zoals een
bordeel of escortbedrijf.
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1.46 seksinrichting:
een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen
van erotisch/pornografische aard plaatsvinden; onder seksinrichting wordt in ieder
geval verstaan: een (raam)prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, een
seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, een privéhuis of een erotische
massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.
1.47 souterrain:
een bijzondere bouwlaag waarvan de vloer onder het gemiddeld aangrenzend peil
is gelegen en waarbij de vloer van de bovengelegen bouwlaag maximaal 1,50 meter
boven peil is gelegen.
1.48 Staat van bedrijfsactiviteiten
een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst
van bedrijven en installaties.
1.49 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.
1.50 uitvoeren:
het uitvoeren, doen uitvoeren en laten uitvoeren.
1.51 vloeroppervlak:
de totale oppervlakte, buitenwerks gemeten, van alle ruimten op de begane grond,
de verdiepingen, de zolder en de aangebouwde bijgebouwen.
1.52 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.
1.53 voorgevelrooilijn
a. langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging
van de voorgevels van de bestaande bebouwing: de evenwijdig aan de as
van de weg gelegen lijn, welke, zoveel mogelijk aansluitend aan de ligging
van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk
gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg
geeft;
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b. langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als onder a bedoeld
aanwezig is en waarlangs mag worden gebouwd: bij een wegbreedte van
ten minste 10 meter, de lijn gelegen op 15 meter uit de as van de weg; bij
een wegbreedte geringer dan 10 meter, de lijn gelegen op 10 meter uit de
as van de weg.
1.54 Wabo:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
1.55 Wet/wettelijke regelingen:
indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen dan
wel verordeningen en dergelijke, dienen deze regelingen te worden gelezen zoals
deze luiden op het tijdstip van vaststelling van het plan, tenzij anders is bepaald.
1.56 woning:
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.
1.57 wijziging:
een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid , sub a, van de Wet ruimtelijke
ordening.
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Artikel 2 Wijze van meten
2.1 Meetregels
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
1. afstand van een bouwwerk tot de zijdelingse grens van het bouwperceel:
tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en enig punt van het bouwwerk,
waar die afstand het kortst is.
2. dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
3. goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, dan wel de druiplijn, het
boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.
4. bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk,
geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen.
5. horizontale diepte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voorgevel en de achtergevel.
6. inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels
(en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en
dakkapellen.
7. oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren,
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
8. verticale diepte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot het laagste punt van het bouwwerk, fundering niet meegerekend.
9. lengte, breedte en diepte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de buitenste verticale projecties van
bouwdelen en/of de harten van gemeenschappelijke scheidsmuren, boven peil
10 peil:
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan
de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct
aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die
hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw.
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2.2 Ondergeschikte bouwdelen
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden
ondergeschikte bouwdelen van beperkte afmetingen, die buiten de hoofdmassa
van het gebouw uitsteken, buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van
bouw- dan wel bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt. Onder
ondergeschikte bouwdelen worden in ieder geval verstaan plinten, pilasters,
kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, licht, antenne- en
vlaggenmasten, windvanen, wolfeinden, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers,
balkons, balkon- en terrashekken, en dergelijke, dakkapellen, andere
ondergeschikte dakopbouwen, liftschachten, en overige overstekende
ondergeschikte daken.
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HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS
Artikel 3 Wonen
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, met dien verstande dat kamerverhuur niet is toegestaan;
b. erven, tuinen en verhardingen;
c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder in ieder geval
wordt verstaan watergangen en andere waterpartijen, reserveringen voor
infiltratievoorzieningen (zoals bijvoorbeeld wadi's), retentievoorzieningen,
(compenserende) waterberging, waterbuffers en bergbezinkbassins,
alsmede kunstwerken ten behoeve van waterhuishoudkundige
voorzieningen;
d. parkeervoorzieningen;
met dien verstande dat:
e. de woning en/of daarbij behorende bijgebouwen tevens mogen worden
gebruikt voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien
verstande, dat maximaal 30% van het bestaande vloeroppervlak van de
woning en/of bijgebouwen tot een oppervlakte van maximaal 60 m², mag
worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;
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 ten behoeve van de
woonfunctie.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen
Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 3.1 omschreven
bestemmingsomschrijving en met inachtneming van de volgende regels:
a. toegestaan zijn:
1. woningen;
2. daarbij behorende bijgebouwen;
3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
b. buiten het bouwvlak en buiten het gebied ter plaatse van de aanduiding
‘bijgebouwen’ mogen geen gebouwen worden gebouwd;
c. ondergronds bouwen is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, tot
een verticale diepte van maximaal 5 meter;
d. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
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3.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van het hoofdgebouw, zijnde de woning, gelden naast het
bepaalde in lid 3.2.1 de volgende regels:
a. als hoofdgebouw zijn uitsluitend vrijstaande woningen toegestaan:
b. woningen zijn uitsluitend toegestaan binnen een bouwvlak;
c. per bouwvlak mag het aantal woningen niet meer dan één bedragen;
d. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
e. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 meter;
f. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter;
g. de woning dient met de voorgevel in of op een afstand van niet meer dan 2
meter uit het naar de weg gekeerde deel van de begrenzing van het
bouwvlak te worden gebouwd.
3.2.3 Bijgebouwen
Voor het bouwen van bijgebouwen gelden naast het bepaalde in lid 3.2.1 de
volgende regels:
a. bijgebouwen mogen worden gebouwd binnen het bouwvlak en binnen het
gebied ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
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. 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;
d. vrijstaande bijgebouwen dienen op minimaal 3 meter achter de achtergevel
van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan gerealiseerd te worden;
e. de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m²;
f. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,65 m;
g. de (bouw)hoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
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3.2.4 Carports
Voor het bouwen van een carport gelden naast het bepaalde in lid 3.2.1 de
volgende regels:
a. de oppervlakte van een carport mag niet meer dan 30 m2 bedragen;
b. de carport dient minimaal 1 meter achter (het verlengde van) de voorgevel
van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
c. op een bouwperceel mag maximaal één carport worden opgericht;
d. de bouwhoogte van een carport mag niet meer dan 3,25 meter bedragen;
e. carports moeten grotendeels worden opgericht naast de zijgevel van het
hoofdgebouw.
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 vóór de naar de weg
gekeerde gevel mag niet meer dan 1 m mag bedragen;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg
gekeerde gevel mag niet meer dan 2 m mag bedragen;
c. de bouwhoogte van antenne- en vlaggenmasten mag niet meer dan 6
meter bedragen;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet
meer dan 1,5 meter bedragen, met uitzondering van bouwwerken als
genoemd onder lid 3.2.4;
e. zwembaden mogen uitsluitend worden gebouwd achter de achtergevel van
het hoofdgebouw.
3.3 Nadere eisen
Het bevoegd gezag is bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:
a. de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en
bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van:
1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
2. de ruimtelijke of landschappelijke inpassing;
3. de verkeersveiligheid;
4. de sociale veiligheid;
5. de brandveiligheid;
6. de milieusituatie;
7. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en
leidingen), verkeers- en vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen.
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3.4 Specifieke gebruiksregels
3.4.1 Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van vrijstaande en aangebouwde bijgebouwen als zelfstandige
woning;
b. het gebruik van gronden voor de naar de weg gekeerde bouwgrens voor het
stallen van voertuigen, caravans en dergelijke, anders dan op een oprit.
3.4.2 Voorwaardelijke verplichting
a. gebruik van het perceel zoals vastgelegd in onderhavig plan is toegestaan,
mits de landschappelijke inpassing wordt aangelegd en vervolgens aldus
duurzaam in stand wordt gehouden.
b. onder landschappelijke inpassing wordt in deze planregels verstaan het
landschappelijke inpassingsplan zoals het is opgenomen in de
inrichtingsschets in Bijlage 2 bij deze regels.
3.4.3 Voorwaardelijke verplichting waterberging
a. het gebruik van de bebouwing binnen deze bestemming is niet toegestaan,
zonder dat de aanleg van voldoende waterberging op eigen terrein wordt
gerealiseerd conform het beleid zoals neergelegd in het op 15 december
2020 door de raad van de gemeente Goirle vastgestelde “Programma
Water & Riolering 2021-2025, Op weg naar een klimaatrobuust Goirle” of
de rechtsopvolger daarvan;
b. de waterberging als bedoeld onder a, dient na realisatie duurzaam in stand
te worden gehouden.
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Artikel 4 Waarde – Archeologie
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
aldaar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de
bescherming van de te verwachten archeologische waarden van de gronden.
4.2 Bouwregels
a. voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze
gronden voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een
omgevingsvergunning een rapport van een archeologisch onderzoek over te
leggen, waaruit moet blijken dat de archeologische waarden van de
gronden, die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord, naar het
oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate worden veiliggesteld;
b. het overleggen van het rapport van een archeologisch onderzoek als
bedoeld in sub a, is niet vereist als de archeologische waarde van de
betreffende gronden reeds bekend is;
c. indien uit het in sub a genoemde rapport van het archeologisch onderzoek
blijkt dat de archeologische aarden van de gronden, door het verlenen van
de omgevingsvergunning, zullen of kunnen worden verstoord, kan het
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden
aan de omgevingsvergunning voor het bouwen;
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen,
waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden
behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de
bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het
terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan het
bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
d. het bepaalde in dit lid is niet van toepassing, indien de aanvraag om
omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer van de volgende
activiteiten of bouwwerken:
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing,
waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet
wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de
bestaande fundering;
2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m²;
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm
en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.
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4.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
4.3.1 Verbod
Het is verboden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op of in de in
lid 4.1 bedoelde gronden het volgende werk, geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden, over een groter oppervlak dan 100 m², en voor zover sprake is
van grondwerkzaamheden, met een diepte groter dan 30 centimeter, uit te voeren;
a. het ophogen van de bodem met meer dan 50 centimeter;
b. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of
parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
c. het aanleggen en verbreden van sloten, vijvers en andere wateren;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- telecommunicatieof andere leidingen en daarmee verband houdende constructies;
f. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook wordt gerekend woelen,
mengen, egaliseren en ontginnen.
4.3.2 Criteria
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.3.1 mag alleen en moet worden
geweigerd indien door het uitvoeren van het werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te
verwachten gevolgen, archeologisch materiaal zal worden verstoord.
4.3.3 Uitzonderingen
Een omgevingsvergunning als bedoeld lid 4.3.1 is niet vereist voor het uitvoeren
van het volgende werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud en/of beheer betreffen dan wel gericht zijn op
realisering van de bestemming;
b. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren
of konden worden uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende dan
wel aangevraagde vergunning.
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HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS
Artikel 5 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 6 Algemene bouwregels
6.1 Overschrijding bouwgrenzen
Bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen, in afwijking van het
bepaalde in hoofdstuk 2 van deze regels, worden overschreden ten behoeve van
tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), liftkokers en schachten, galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, entreeportalen,
veranda's en afdaken, mits:
a. de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 meter;
b. de bouwhoogte van erkers, entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt
dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het betreffende gebouw;
c. de breedte van erkers, entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt dan
50% van de breedte van de betreffende gevel van het gebouw;
d. de afstand van deze bouwdelen tot de bestemmingsgrens minimaal 3 meter
bedraagt, daar waar het bestemmingsvlak grenst aan de weg.
6.2 Ruimte tussen bouwwerken
6.2.1 Algemeen
De zijdelingse begrenzing van een bouwwerk moet ten opzichte van de zijdelingse
grens van het bouwperceel zodanig zijn gelegen dat tussen dat bouwwerk en de op
het aangrenzende bouwperceel aanwezige bebouwing geen tussenruimten
ontstaan die:
a. vanaf de hoogte van het bouwperceel tot 2,20 meter daarboven minder
dan 1 meter breed zijn;
b. niet toegankelijk zijn.
6.2.2 Afwijking
Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van
het bepaalde in lid 6.2.1 indien voldoende mogelijkheid aanwezig is voor reiniging
van onderhoud van de vrij te laten ruimte.
6.3 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen
6.3.1 Parkeergelegenheid
Bij een gebouw moet ten behoeve van het parkeren en het stallen van auto's in de
juiste mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder dat gebouw dan wel op of
onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, met dien verstande dat:
a. de juiste mate van ruimte wordt bepaald met behulp van de
parkeernormen zoals die zijn opgenomen in de meest recente publicatie
van het CROW;
b. de in lid a bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moeten
afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's;
c. de in de aanhef bedoelde parkeerruimte duurzaam in stand gehouden
wordt.
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6.3.2 Laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen
Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten
behoefte aan ruimte voor laden en lossen van goederen, moet in deze behoefte in
voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het
onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort.
6.3.3 Afwijking
Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van
het bepaalde in lid 6.3.1 en/of lid 6.3.2:
a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op
overwegende bezwaren stuit; of
b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- en/of stallingsruimte, dan
wel laad- of losruimte wordt voorzien.
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Artikel 7 Algemene gebruiksregels
7.1 Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder c, van de Wabo, wordt in ieder geval gerekend:
a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval,
met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de
bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer
aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met
uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming
gerichte gebruik en onderhoud;
c. de vestiging van inrichtingen als bedoeld in 2.1, derde lid, van het Besluit
omgevingsrecht (inrichtingen die in belangrijke mate geluidshinder kunnen
veroorzaken);
d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor (detail)handel, met
uitzondering van een zodanig gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan in of
krachtens deze regels;
e. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten
behoeve van prostitutie, escortbedrijf, prostitutiebedrijf en/of
seksinrichting.
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Artikel 8 Algemene aanduidingsregels
8.1 milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied
8.1.1 Aanduidingsomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone grondwaterbeschermingsgebied' zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemmingen, tevens bestemd voor de bescherming van de kwaliteit van het
grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening.
8.1.2 Bouwregels
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag de verticale diepte
van een bouwwerk niet meer dan 3 m onder maaiveld bedragen.
8.1.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van
artikel lid 8.1.2 voor het bouwen van een bouwwerk met een verticale diepte van
meer dan 3 m onder maaiveld, met dien verstande dat:
a. het bouwwerk of de bouwwerkzaamheden geen onevenredige afbreuk
doen aan de bescherming van de kwaliteit van het grondwater ten behoeve
van de drinkwatervoorziening; en
b. voor de afweging over het verlenen van de omgevingsvergunning advies
van gedeputeerde staten wordt gevraagd.
8.1.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken
zijnde, en werkzaamheden
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het
bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden uit te voeren:
a. het ontgronden, vergraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en
ophogen van gronden, verbreden en verharden van wegen, paden, banen,
parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;
b. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen
en overige waterpartijen;
c. het gebruiken, storten en opslaan van meststoffen, bestrijdingsmiddelen,
verontreinigde grond of schadelijke stoffen;
d. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of
communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies,
installaties en apparatuur; en
e. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die een verandering
van de waterhuishouding of het grondwaterpeil tot gevolg hebben, zoals
drainage en (onder)bemaling.
8.1.5 Uitzondering
Het in lid 8.1.4 vervatte verbod geldt niet voor gevallen als bedoeld in artikel 2.8
van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant of de verordening als
bedoeld in artikel 2.6 van de Omgevingswet.
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8.1.6 Voorwaarden
Een omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden als bedoeld in lid
8.1.4 wordt door het bevoegd gezag niet eerder verleend dan nadat advies is
verkregen van gedeputeerde staten.
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Artikel 9 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
woning is toegestaan;
2. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van
mantelzorg, hetgeen blijkt uit een schriftelijke verklaring van in ieder
geval de behandelende huisarts;
3. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in het geding
zijnde belangen waaronder die van omwonenden en (agrarische)
bedrijven;
4. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake
bijgebouwen wordt ingepast met een maximale oppervlakte van 80
m²;
5. het bijgebouw een onlosmakelijk geheel vormt met de woning van
waaruit de mantelzorg wordt verleend;
6. het bevoegd gezag verleent bedoelde omgevingsvergunning zowel
op naam van de mantelzorgverlener als de mantelzorgontvanger
onder de voorwaarden dat binnen vier weken na beëindiging van
het gebruik van het vrijstaand of aangebouwd bijgebouw als
afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg hiervan
schriftelijk melding wordt gemaakt bij het bevoegd gezag en de
gebruiksmogelijkheden van het vrijstaand of aangebouwd
bijgebouw binnen twaalf weken na beëindiging van het gebruik als
afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg ongedaan
wordt gemaakt voor bewoning;
b. het afwijken van de voorgeschreven maten voor de goothoogte,
bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en afstand van bouwwerken, dan wel
een voorgeschreven bebouwingspercentage, eventueel met overschrijding
van de bouwgrenzen binnen een bestemmingsvlak, mits de afwijking niet
meer bedraagt dan 10% van de in deze regels voorgeschreven maten;
c. het afwijken van bouwgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale
vlak op de verbeelding, niet zijnde bestemmingsgrenzen, indien en voor
zover afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatig gebruik van
de grond, mits de afwijking ten opzichte van hetgeen op de verbeelding is
aangegeven niet meer dan 2,5 meter bedraagt;
d. de bouw van hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dan toegestaan
ingevolge deze regels, met dien verstande dat de bouwhoogte van de
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag worden vergroot tot niet meer
dan 10 meter;
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e. het oprichten van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, gedenktekens, geen
gebouwen zijnde, en monumenten , geen gebouwen zijnde, tot een
bouwhoogte van niet meer dan 15 meter;
f. het realiseren van gebouwen en bouwwerken ten behoeve van
nutsvoorzieningen en/of het opwekken van duurzame energie, tot
maximaal 100 m² (bruto vloeroppervlak) en een bouwhoogte van maximaal
3 meter;
g. gevelisolatie en toestaan dat de aanduiding 'bouwvlak' wordt overschreden
met maximaal 30 centimeter ten behoeve van gevelisolatie om energie te
besparen.
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Artikel 10 Algemene wijzigingsregels
10.1 Algemene wijzigingen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel
3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:
a. de ligging van grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en aanduidingen
te wijzigen, met inachtneming van de volgende regels
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 vóór de
wijziging;
c. door een wijziging mogen het straat-, bebouwings- en
landschapsbeeld, het woon- en leefklimaat, de waterstaatkundige
belangen, de ontwikkeling van omliggende bedrijven, de
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, niet
onevenredig worden aangetast.
b. het plan te wijzigen ten aanzien van het aanpassen van opgenomen regels
in de voorafgaande artikelen, waarbij wordt verwezen naar regels in
wettelijke regelingen en/of publicaties, indien deze wettelijke regelingen
en/of publicaties na het moment van vaststelling van het plan worden
gewijzigd.
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Artikel 11 Algemene procedureregels
11.1 Nadere eis
Bij het nemen van een besluit omtrent een nadere eis overeenkomstig een in het
plan opgenomen regels over nadere eisen nemen burgemeester en wethouders de
volgende regels in acht:
a. het ontwerpbesluit ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken die
redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, twee weken
ter inzage;
b. van de terinzagelegging wordt tevoren in één of meer dag-, nieuws-, of
huis-aan-huisbladen, of op een andere geschikte wijze kennis gegeven;
c. de kennisgeving dient tevens langs elektronische weg te geschieden;
d. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen
van zienswijzen;
e. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het
college van burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het
ontwerpbesluit.

27

Artikel 12 Overige regels
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, worden toegepast
zoals deze luiden op het moment van vaststelling van het plan, tenzij expliciet
anders is geregeld.
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HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS
Artikel 13 Overgangsrecht
13.1 Overgangsrecht bouwwerken
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan aanwezig is 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 tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden
vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;
b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een
bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%;
c. het eerste lid 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.
13.2 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 eerste lid, 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 eerste lid, 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 eerste lid 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 14 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan “Vijfhuizenbaan to 10”.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van <datum>.
De voorzitter,

De griffier,
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HOOFDSTUK 1. AANLEIDING
De aanleiding voor het opstellen van dit landschappelijk
inpassingsplan is het wijzigen van de bestemming voor de locatie
Vijfhuizenbaan ongenummerd (tegenover huisnummer 10) te Riel, in
de gemeente Goirle.
Het plan betreft een bestemmingswijziging van ‘Agrarisch’ naar een
‘Wonen’ ten behoeve van twee woningen. Om de openheid in het
betreffende gebied zoveel mogelijk te borgen, is een invulling van
maximaal twee (vrijstaande) woningen stedenbouwkundig passend.
De beoogde woningen beschikken dan over een ruime breedte maat
die te vergelijke is met de kavels in de directe omgeving. Daarnaast
ontstaat er voldoende plek en maat om de noodzakelijk
kwaliteitsverbetering op een goede manier in te passen, zodat het
streefbeeld van de bebouwingscluster kan worden nagestreefd.
De woningen krijgen een maximale goot- en bouwhoogte van
respectievelijke 6 en 10 meter. De hoofdgebouwen worden
gesitueerd op een afstand van minimaal 15 meter vanaf de
Vijfhuizenbaan en minimaal 5 meter uit de zijdelingse
perceelsgrenzen.
Het achterste deel van het perceel behoudt de agrarische
bestemming. Ter plaatse zal niets worden gewijzigd en/of gebouwd.

De ruimtelijke ontwikkeling dient gepaard te gaan met een fysieke
verbetering van het landschap. Binnen de gemeente Goirle is het
afsprakenkader van de regio Hart van Brabant van toepassing. Op 26
november 2015 is de notitie ‘Werkafspraken kwaliteitsverbetering
landschap Hart van Brabant, actualisering 2015’ vastgesteld.
Afhankelijk of een ontwikkeling in categorie 1, 2 of 3 valt is een
bepaalde kwalitatieve en kwantitatieve investering in het landschap
verreist. Deze regeling geldt alleen voor ontwikkelingen in het
landelijk gebied, dus buiten het stedelijk gebied. Het plangebied ligt
formeel volgens de Omgevingsverordening van de provincie in
bestaand stedelijk gebied. Om deze reden is die regeling formeel niet
van toepassing op deze locatie. Wel vraagt de gemeente een
zorgvuldige landschappelijke inpassing van het plangebied
gebaseerd op het Landschapsbeleidsplan.
In dit landschappelijk inrichtingsplan is de landschappelijke inpassing
uitgewerkt.

Ligging en begrenzing plangebied (plangebied rood omlijnd)

HOOFDSTUK 2. BESTAANDE SITUATIE
2.1
Het landschap van esdek en beemden van Riel met het
Beekdal van de Leij
In 2016 heeft de gemeente Goirle het Landschapsbeleidsplan
vastgesteld. Het landschapsbeleidsplan bestaat uit een robuust
groen raamwerk, wat verschillende ontwikkelingen in de tijd kan
opvangen, wat een aantrekkelijk, beleefbaar en gevarieerd
buitengebied oplevert en wat het natuurnetwerk ondersteunt en
aanvult. Het raamwerk bestaat uit de volgende lagen: het
natuurnetwerk, de vier landschapsdelen, de drie beken, de lange
lijnen van aantal doorgaande routes en het routenetwerk. Elke laag
heeft zijn eigen ruimtelijke karakteristiek en eigen spelregels ter
ontwikkeling.
Het plangebied is gelegen in het “landschap van esdek en beemden
van Riel met het Beekdal van de Leij”. Dit gebied bestaat uit een
bijzondere compositie van diverse aspecten van een Middeleeuws
agrarisch landschap in de hedendaagse tijd.
Riel, Zandeind en Spaanse Hoek vormen een bijzonder historisch
ensemble met het omringende landschap van esdekken, beemden
en beekdal van de Leij. De kleinschalige linten omranden de open
esdekken. Het beekdal is deels natuurlijk ingericht.

Als concrete spelregels voor dit gebied worden aangedragen:
- Essen openhouden;
- Bebouwing langs de randen van de essen en kampen in ruime
beplanting;
- Wegen rond essen in laanbeplanting;
- Netwerk van ommetjes, o.a. over verdwenen zandpaden
creëren;
- Beekdalranden verdichten met beplanting;
- Versterking van de ecologische verbindingszone langs de Leij;
- In beekdalen beplantingstructuur aanbrengen op twee
manieren:
o Bij de beemden lijnvormige houtwallen, loodrecht op
de beek of parallel aan de kavelgrenzen;
o Bij de moerassige laagtes en waterbergingen
beekbegeleidend bos laten ontwikkelen.

Erf/tuin

Voor erven en tuinen kan dit worden gecreëerd met onderstaande
basisspelregels, beplantingssoorten en beheer:
Schaal
niveau

Basis
spelregel

Materialisering

Landschap

Essen
openhouden

Verbouwen van
graansoorten en inzaai
van akkeronkruiden
stimuleren
Wegen rond de es is in
laanbeplanting

Beplantingssoorten

Zomereik, wintereik of
linde.

Erf

Bebouwing
langs de
randen in
ruim opgaand
groen

Boomgroepen of
solitaire groepen

Linden aan voorzijde
erf, overige soorten
elders op het erf,
noot, kastanje, en
fruitbomen, zoete
kers, beuk of gewone
esdoorn, es op rijkere
plekken

Struweel (vogel
bosje/geriefstruweel)

Vuilboom, kornoelje,
meidoorn, sleedoorn,
hondsroos, hazelaar,
krentenboompje,
veldesdoorn,
lijsterbes, seringen,
incidenteel mispel,
Gelderse roos en
appel

Beplanting/ bosjes
geriefhout in de
overhoeken rond de es

Hoofdsoort zomerwintereik, lijsterbes,
meidoorn, hazelaar,
sering etc.

Omgaan met erven
In het landschapsbeleidsplan wordt het geheel van het landschap
beschreven, maar ook de kleinere onderdelen worden beschreven.

Erfbeplanting is dus essentieel op de kleine schaal, maar ook op de
schaal van het landschap. Vele erven samen bepalen de
karakteristiek van het grotere geheel.

Juist door de herhaling van de kleine elementen kunnen deze op het
landschap een grote impact hebben, zoals bijvoorbeeld erven,
architectonische elementen en het straatmeubilair.

Indeling op de erf
Van oudsher kennen erven een karakteristieke tweedeling. Wonen
bevindt zich vóór op het erf, gecombineerd met een sier-, moestuin
en boomgaard, het werken aan de achterzijde op het doelmatige erf.
De voorkant van het erf is altijd open naar de weg toe, men mag zich
tonen. Het achtererf was veel soberder van karakter en kende een
meer functionele indeling.

Aansluitend op de Interim Omgevingsverordening is de
landschappelijke inpassing van ontwikkelingen in het buitengebied
belangrijk, o.a. op bestaande erven en nieuwe erven. Door deze
particuliere investeringen kan het landschap zich in de juiste richting
ontwikkelen.
De gemeente Goirle hecht grote waarde aan duidelijkheid voor zijn
burgers, en aan het robuust maken van het groene casco in het
buitengebied, waardoor de opnamecapaciteit van elementen in
het landschap vergroot wordt. Per deelgebied zijn spelregels voor de
erven verder uitgewerkt.
Erfbeplanting vormt een integraal onderdeel van de ruimtelijke
compositie van het erf en meer dan alleen de groene rand van de
kavel. Erfbeplanting is een autonoom element en is niet aan de
bebouwing “vastgeplakt”. Erfbeplanting is dan ook onderdeel van de
ruimtelijke opbouw van het landschap.

Per agrarisch bedrijf een ander type erf
De erfbeplanting is ook afgestemd op het type bedrijf. Bij
melkveehouderijen is het essentieel om de huiskavel goed te
overzien, de achterzijde is niet ingeplant met hoog opgaande
beplanting. Bij een akkerbouwbedrijf is dat niet het geval, de
achterzijde van het erf kan beplant kan zijn.

De erven op de flank van de dekzandruggen van de Regte Heide en
de
landgoederenstrook
vormen
onderdeel
van
het
coulissenlandschap, de beplanting langs de randen sluit aan op de
boomsingels en laanstructuren. De erven worden omrand door
hagen.
In de beekdalen komen bijna geen erven voor en als ze voorkomen
liggen ze altijd op een hoger niveau. De Blokskens is een goed
voorbeeld van dit soort erven. Hier gelden dezelfde spelregels als
voor de erven rond de essen, kleinschalig, dichte randen bestaande
uit hagen, houtwallen en geriefbosjes.

Erf per deelgebied
Voor elk deel onderscheiden we een andere opbouw van het erf.
Op de jonge ontginning van deelgebied West vormen de erven stoere
ruimtelijke eenheden in het open, rationeel verkaveld landschap. De
dichte struweelbeplanting van de erven vormt onderdeel van de
lange lijnen in het landschap.
De erven rond de essen en kampen zijn kleinschaliger van opzet met
dichte randen bestaande uit hagen, houtwallen en geriefbosjes.

2.2

Bestaande landschappelijke situatie Vijfhuizenbaan t.o. 10

Het plangebied ligt aan de Vijfhuizenbaan tegenover nummer 10 en
kent een totale oppervlakte van 2.470 m². Het perceel bestaat
volledig uit akkerbouwgrond en kent geen bebouwing en/of
verharding.
Het plangebied ligt binnen de bestaande bebouwingsconcentratie
Spaansehoek/Vijfhuizenbaan met een afwisseling van (agrarisch)
bedrijven en woningen. Deze bebouwingsconcentratie bestaat uit
een serie kleinere percelen met daarop een diversiteit aan
bebouwing en een mix van functies (wonen, agrarisch, werken) en is
te beschouwen als een uitloper van de dorpskern Riel.

Bestaande situatie

NIEUWE SITUATIE
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HOOFDSTUK 3. NIEUWE SITUATIE
Landschappelijke inpassing situatie Vijfhuizenbaan t.o. 10
Landschappelijke inpassing betekent een zodanige vormgeving en
inpassing dat deze optimaal is afgestemd op bestaande dan wel nog
te ontwikkelen ruimtelijke, natuurlijke en cultuurhistorische
landschapskwaliteiten. Landschappelijke inpassing vindt plaats op of
direct aansluitend aan het bouwblok/bestemmingsvlak. Voor het
initiatief is het Landschapsbeleid van de gemeente Goirle als basis
genomen voor de landschappelijke inpassing.
Het uitgangspunt voor de landschappelijke inpassing van de
Vijfhuizenbaan t.o. 10 te Riel is het duurzaam inrichten van het erf
binnen ‘het landschap van esdekken’. Erven worden landschappelijk
ingepast binnen dit landschap.
Hiertoe zal bij de Vijfhuizenbaan t.o. 10 een groene kamer
gerealiseerd worden in het open landschap. De beoogde
bebouwing wordt landschappelijk ingepast door middel van het
aanplanten van een nieuw knip- en scheerhaag (bijv. een meidoorn)
als zijdelingse perceelgrenzen (oost- en westzijden). Deze haag
krijgt een breedte van circa 1,5 meter en wordt circa 2 meter hoog.
Daarnaast zullen circa zes solitaire bomen aangeplant worden. Dit
kunnen noot-, kastanje- en fruitbomen, beuken of gewone
esdoorns en essen zijn.

Aan de voorzijde wordt tevens een knip- en scheerhaag aangeplant.
Deze haag krijgt een breedte van circa 1 meter en 1 meter hoog.
Daarnaast blijven de bestaande solitaire bomen aan de voorzijde
van het perceel behouden.
Vanaf de woningen wordt verder een zichtlijn in stand gelaten
richting het achterliggende agrarische gebied.

Bijlage 2 Archeologisch onderzoek
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SAMENVATTING
Op 2 maart 2021 is door Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Vijfhuizenbaan
(ong.) te Riel (gemeente Goirle). Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerd archeologisch
verwachtingsmodel. Het doel van het booronderzoek is de in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische
verwachting te toetsen. Aan de hand van deze gegevens kan vervolgens een advies over eventueel aanwezige archeologische
resten en een mogelijk vervolgtraject worden opgesteld.
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek betreft een Bestemmingsplanwijziging. De diepte van de
toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de aanleg van bouwputten voor de voorgenomen
nieuwbouw zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden verstoord, dat in dit gebied vanaf 30 cm
beneden maaiveld verwacht kan worden. Er wordt vooralsnog uitgegaan van een standaard funderingsdiepte zonder
onderkeldering en met een bodemverstoring van tenminste 0,8 - 1,0 meter beneden maaiveld.
De bevoegde overheid, de Gemeente Goirle, beschikt niet over een Archeologische Verwachtings- of Beleidsadvieskaart. De
onderzoekslocatie ligt volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant en de Indicatieve
Kaart Archeologische Waarden (IKAW 3) in een zone met een hoge archeologische trefkans. Vanwege deze hoge trefkans heeft
de gemeente bepaald dat de locatie onderzoeksplichtig is (Bijlage 4).
Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied op een dekzandrug. Op het AHN is een duidelijk reliëf te herkennen lopend
vanaf de hoge dekzandrug naar de westelijke dalvormige laagte. Het plangebied zelf ligt aan de westelijke rand van de
dekzandrug. Het hoogste punt van de dekzandrug ligt onder de huidige dorpskern van Riel.
De hoge ligging van het plangebied langs een lagergelegen, natter, gedeelte van het landschap zal een aantrekkelijke
vestigingsplaats zijn geweest voor jager-verzamelaars en latere landbouwende samenlevingen. In de omgeving zijn al
vindplaatsen uit voornamelijk de brons- en ijzertijd bekend. Het betreffen nederzettingsresten en resten van grafvelden. Er geldt
vanwege de gunstige ligging in het landschap een hoge archeologische verwachting voor de periode van het laat-paleolithicum
tot de vroege middeleeuwen.
Het plangebied ligt aan de Vijfhuizenbaan in het buitengebied van de historische dorpskern van Riel. De Vijfhuizenbaan is een
doorgangsroute van Riel naar Vijfhuizen. Het plangebied is met zekerheid vanaf 1760 tot heden onbebouwd geweest. Vanaf de
historische kaart uit 1794 is het plangebied gekarteerd als bouwland en was het onderdeel van het essencomplex van Riel.
Vanwege de landschappelijke ligging kunnen resten uit de late middeleeuwen niet compleet worden uitgesloten. Op basis van
deze gegevens geldt voor het plangebied een lage-middelhoge verwachting voor de periode late middeleeuwen en nieuwe tijd.
Wegens de verwachte aanwezigheid van enkeerdgrond en daarmee een plaggendek zijn archeologische resten beschermd tegen
latere invloeden. Over het algemeen kunnen (anorganische) vondsten en sporen onder zo’n dek in goede toestand worden
aangetroffen. Mogelijke vuursteenvindplaatsen kunnen echter verstoord zijn geraakt bij de aanleg van het plaggendek en de
eerste bewerking ervan. Hierdoor is vaak de top van de natuurlijk bodem opgenomen in het bovenliggende opgebrachte dek.
Wat betreft eventueel aanwezige organische resten is het afhankelijk hoe diep het grondwater zit. Bij hoge enkeerdgronden zijn
de omstandigheden voor het aantreffen van organische resten minder goed: door de lage grondwaterstand (GWT VI-VII) kunnen
organische resten vaak enkel in dieper, waterhoudende sporen zoals waterputten bewaard blijven.
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Op basis van het uitgevoerd verkennend veldonderzoek middels boringen kan worden gesteld dat de bodemopbouw in het
grotendeel van het plangebied bestaat uit (deels) intacte enkeerdgronden. Hierdoor is de kans groot dat archeologische resten
in de ondergrond kunnen worden aangetroffen. De in het vooronderzoek opgestelde archeologische verwachting (hoog voor
laat-paleolithicum tot en met de vroege middeleeuwen en laag tot middelhoog voor de periode late middeleeuwen - nieuwe
tijd) blijft dan ook gehandhaafd.
De graafwerkzaamheden bij de voorgenomen planontwikkeling kunnen een negatieve impact hebben op het verwachte
aanwezige archeologische niveau. Op basis van de bodemkundige gesteldheid kunnen onder de humushoudende bovengrond
(0-40 centimeter beneden maaiveld) archeologische resten aanwezig zijn. Op basis hiervan wordt voor dit deel van het
plangebied een vervolgonderzoek geadviseerd.
Dit vervolgonderzoek vindt bij voorkeur in de vorm van een proefsleuvenonderzoek plaats. Hiervoor dient voorafgaand een
Programma van Eisen (PvE) ter toetsing te worden voorgelegd te worden aan de bevoegde overheid (gemeente Goirle).
De resultaten van dit onderzoek dient getoetst te worden door de bevoegde overheid (gemeente Goirle), dat op basis van het
uitgebrachte advies een besluit zal nemen. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat
al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen.
Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en gebruikelijke methoden. Het onderzoek is gericht op het
inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de beschadiging dan wel vernietiging als
gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig bodemarchief tot een minimum worden beperkt. Echter kan
door de aard van het onderzoek, steekproefsgewijs, niet volledig worden uitgesloten dat er archeologische resten aan- of afwezig
zullen zijn. Als gevolg hiervan is bij het aantreffen van archeologische resten het, conform de Erfgoedwet van 2016, artikel 5.10
(Archeologische toevalsvondst) en 5.11 (Waarneming), een meldingsplicht van toepassing.

Pagina | 5

AM20683

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectnummer

: AM20683

OM-nummer

: 4957455100

Soort onderzoek

: Bureau- en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen

Adres onderzoekslocatie

: Vijfhuizenbaan (ong.) te Riel

Toponiem

: Vijfhuizenbaan (ong.)

Gemeente

: Goirle

Provincie

: Noord-Brabant

Kadastrale registratie

: Goirle, sectie K, nr. 284

Coördinaten

: Centraal

128.891; 392.749

NW:

128.831; 392.777

NO:

128.899; 392.801

ZW:

128.875; 392.700

ZO:

128.933; 392.724

Oppervlakte

: circa 5.800 m²

Huidig locatie gebruik

: Weiland

Aanleiding onderzoek

: Bestemmingsplanwijziging

Opdrachtgever

: Ordito

Bevoegde overheid

: Gemeente Goirle

Opslag documentatie en materiaal

: Noordhoven 4 te Roermond tot deponering bij provinciaal depot te

Datum uitvoering

: 2 maart 2021

Pagina | 6

AM20683

1. INLEIDING
In opdracht van Ordito heeft Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek, d.m.v. boringen uitgevoerd
op de locatie:
Adres onderzoekslocatie

: Vijfhuizenbaan (ong.) te Riel

Gemeente

: Goirle

Oppervlakte

: circa 5.800 m²

Huidig gebruik van de locatie

: Weiland

Toekomstig gebruik

: Woningen

Dit archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de BRL SIKB 4000 (protocol 4002 en 4003), KNA 4.1. Het
archeologische onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie.
Aanvullend hierop is een verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen op het perceel uitgevoerd. De werkzaamheden in het veld
zijn uitgevoerd onder leiding van een senior KNA-prospector.

Aanleiding
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek betreft een Bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de
bouw van 3 nieuwe woningen. De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van
de aanleg van bouwputten voor de voorgenomen nieuwbouw zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau
worden verstoord. Er wordt vooralsnog uitgegaan van een standaard funderingsdiepte zonder onderkeldering en met een
bodemverstoring van tenminste 0,8 - 1,0 meter beneden maaiveld (Figuur 2).
De bevoegde overheid, de Gemeente Goirle, beschikt niet over een Archeologische Verwachtings- of Beleidsadvieskaart. De
onderzoekslocatie ligt volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant en de Indicatieve
Kaart Archeologische Waarden (IKAW 3) in een zone met een hoge archeologische trefkans. Vanwege deze hoge trefkans heeft
de gemeente bepaald dat de locatie onderzoeksplichtig is (Bijlage 4).

Doel
Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel voor
de locatie. Dit verwachtingsmodel wordt op basis van historische kaarten en bekende landschappelijke en archeologische
gegevens gevormd. Dit verwachtingsmodel zal vervolgens leiden tot een aanbeveling over het behoud in-situ of eventueel
vervolgonderzoek.
Het doel van het aansluitende verkennend booronderzoek is het toetsen van het in het bureauonderzoek opgestelde
verwachtingsmodel.
Specifiek voor de onderzoekslocatie Vijfhuizenbaan (ong.) te Riel zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
•

Is er sprake van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden kunnen bevatten?

•

In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige archeologische
resten?

•

Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging van deze resten
door de voorgenomen bodemingrepen?
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Plangebied
Het plangebied ligt aan de Vijfhuizenbaan (ong.) te Riel. Momenteel is het plangebied in gebruik als Weiland (
Figuur 1). Het plangebied wordt in het westen en zuiden begrensd door weiland, in het noorden door de Vijfhuizenbaan en in
het oosten door de erven bij Vijfhuizenbaan 5 en 3c.

Figuur 1 Ligging van het plangebied op de topografische kaart. Het plangebied is rood omlijnd (Bron: PDOKviewer).
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Figuur 2. Toekomstige situatie. Het plangebied is rood omlijnd (Bron: aangeleverd door de opdrachtgever).
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2. WERKWIJZE
2.1

Inleiding

Bij het uitvoeren van het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Deze bronnen geven inzicht in
bekende, of te verwachten archeologische resten binnen het onderzoeksgebied. Daarnaast zijn deze bronnen van belang voor
het opstellen van de landschapsgenese.

Archeologische bronnen
•

Archeologische Monumentenkaart (AMK)

•

Archeologisch Informatiesysteem (Archis3)

•

A Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant

•

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW 3)

•

Specifieke lokale informatie (heemkundekring, amateurarcheologen)

Bodem- en geomorfologische kaarten
•

Bodemkaart (Alterra)

•

Geomorfologische kaart (Alterra, uit Archis2)

•

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3)

Historische kaarten
•

Historisch kadastraal minuutplan (1800-1832)

•

Historische topografische en militaire kaarten (1830 tot 1978)

•

Moderne topografische kaart (tot 2019)

De bovenstaande bronnen worden aangevuld door mogelijke informatie afkomstig van lokale archeologische verenigingen en
werkgroepen. De overige aanvullende informatie is terug te vinden in de literatuurlijst.
De Heemkundekring ‘Kijk naar de ziel van Riel’, is per e-mail gecontacteerd met de vraag met de vraag om aanvullende
informatie betreffende het plangebied. De gegevens zijn verwerkt in paragraaf 3.3 tot 3.4.

2.2

Verkennend veldonderzoek door middel van boringen

Aan de hand van het Plan van Aanpak (PvA) en de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek 1 wordt een verkennend
booronderzoek met een boordichtheid van 6 boringen per hectare uitgevoerd. Het onderzoek is hiermee verkennend voor alle
perioden. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 5.800 m². Bij het verkennend veldonderzoek zal daarom uitgegaan
worden van 6 boringen welke gelijkmatig over het plangebied worden verdeeld, zie Bijlage 2.
De boorlocaties worden uitgezet ten opzichte van hoekpunten van de perceelsgrenzen, straten en bebouwing. De hoogte zal
worden bepaald met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3). De boringen worden gezet met een Edelmanboor met een
boorkop van 10 centimeter.

1 Tol et al. 2012.
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De boorkernen worden conform de ASB (Archeologische Standaard Boorbeschrijving 5.2) beschreven, zie Bijlage 8. Gelet zal
worden op de aanwezigheid van archeologische indicatoren als fragmenten keramiek, fosfaatvlekken en brokjes houtskool en
verbrande leem. Daartoe worden de opgeboorde monsters verbrokkeld waar nodig.
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3. BUREAUONDERZOEK
3.1

Landschappelijke situatie - geomorfologie

Het plangebied ligt in het zuidelijke zandgebied van Nederland, in het Kempisch Hoog. De ondergrond wordt doorsneden door
een aantal zuidoost-noordwest georiënteerde breuken, die de Roerdalslenk en het Kempenblok begrenzen. Het plangebied ligt
op het oostelijke deel van het Kempisch zandgebied tussen twee breuklijnen (Breuk van Gilze-Rijen en Breuk van Vessem) en
ligt op de Gordel van Sterksel. Het Kempisch zandgebied beslaat een tectonisch hoogt. De plateaus tussen de beekdalen zijn
vaak bedekt met stuifzand. Afzettingen uit de Formatie van Boxtel liggen hier op vroeg- tot midden-pleistocene rivierafzettingen
(Formatie van Sterksel).
Het dekzand is gevormd tijdens de laatste ijstijd (Weichselien; circa 115.000 – 11.700 jaar geleden), aan het eind van het
Pleistoceen. Het huidige landschap is in die periode voor een groot deel gevormd. Er ontstond een steeds kouder en droger
klimaat.2 In deze periode (circa 115.000 – 11.700 jaar geleden) breidde het landijs zich sterk uit in Europa. Gedurende het
grootste deel van het Weichselien was de bodem bevroren. Tijdens perioden dat er sprake was van dooi, werd door sneeuwsmelten regenwater veel sediment verspoeld, waarbij fluvioperiglaciale afzettingen zijn gevormd en dalen ontstonden. De
fluvioperiglaciale afzettingen zijn zeer divers in textuur. Ze bestaan uit fijn en grof zand, soms met grind, leemlagen en
plantenresten en worden tot de Formatie van Boxtel gerekend. 3 Deze afzettingen zijn in het plangebied in de diepere ondergrond
aanwezig.
In de koudste en droogste perioden van het Weichselien, met name tijdens het Laat-Pleniglaciaal (circa 26.000 – 15.700 jaar
geleden) en in sommige perioden van het Laat-Glaciaal (circa 15.700 – 11.755 jaar geleden), is de vegetatie grotendeels
verdwenen, waardoor op grote schaal verstuiving optrad. De rivierafzettingen en de fluvioperiglaciale afzettingen raakten bedekt
met dekzand.4 Dit dekzand is kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 μm) en arm aan grind. Het dekzand wordt tot het Laagpakket van
Wierden van de Formatie van Boxtel gerekend. Het reliëf dat tijdens de dekzandafzetting is ontstaan, wordt gekenmerkt door
vlaktes met depressies en dekzandruggen of dekzandkoppen. Het dekzand werd in verschillende fasen en omstandigheden
afgezet, zo is het oude dekzand lemig en het jonge dekzand niet.
Het klimaat werd tijdens het Holoceen warmer en vochtiger. Door het warmere klimaat smolten de in het Weichselien gevormde
ijskappen en steeg de relatieve zeespiegel snel. Het landschap in de regio is door geologische processen weinig meer veranderd.
Het dekzand werd door de toenemende vegetatie vastgelegd en de beken sneden zich in. Hierbij volgden ze de natuurlijke
laagten, zoals de eerder gevormde dalen.
Als gevolg van ontbossingen door menselijke activiteiten heeft vanaf het neolithicum opnieuw verstuiving plaatsgevonden van
het dekzand. Systematische ontbossingen vanaf de (late) middeleeuwen heeft grootschalige verstuivingen veroorzaakt. Hierdoor
ontstonden landduinen. Deze stuifzanden worden tot het Laagpakket van Kootwijk van de Formatie van Boxtel gerekend en
worden gekenmerkt als reliëfrijke zones in het landschap. Op circa 1,75 km ten zuidoosten van het plangebied zijn dergelijke
lage landduinen aanwezig.

2 Berendsen 2008, 183; Stouthamer, Cohen en Hoek 2015, 205.
3 Berendsen 2008, 189.
4 Berendsen 2004, 190.
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Volgens de Geomorfologische kaart (Bijlage 5) ligt het plangebied op een dekzandrug, al dan niet bedekt door een oud
bouwlanddek (code 3K14). Op circa 80 meter ten westen van het plangebied ligt een dalvormige laagte zonder veen (code 2R2).
Vanaf circa 175-280 meter ten noorden en zuiden van het plangebied liggen vereffeningsrestwelvingen met dekzand en/of
duinen (code 3L12).
Op het kaartbeeld van het AHN (Bijlage 7) is duidelijk de overgang tussen de hooggelegen dekzandrug naar de dalvormige laagte
te herkennen. Het plangebied ligt aan de rand van de dekzandrug, op circa 17,8 meter +NAP. Het hoogste punt van de dekzandrug
ligt op circa 18,6 meter +NAP, de dalvormige laagte ligt op circa 15,0 meter +NAP.

3.2

Landschappelijke situatie - bodem

Op de bodemkaart (Bijlage 6) zijn binnen het plangebied hoge zware enkeerdgronden gevormd in lemig fijn zand gekarteerd
(code zEZ23).
Bij enkeerdgronden is sprake van een eerdlaag of plaggendek. Dit (plaggen)dek is ontstaan doordat in sommige gevallen al
vanaf de late middeleeuwen op grote schaal het systeem van potstalbemesting werd toegepast. Om de grond vruchtbaarder te
maken, werden plaggen met het mest van het vee vermengd en op de akkers uitgespreid. In de loop der tijd is hierdoor een
plaggendek op de oorspronkelijke bodem ontstaan. De totale dikte van het plaggendek is bij de enkeerdgronden meer dan 50
cm. De bouwvoor (Aap-horizont) is grijsbruin tot zwart van kleur. Hieronder liggen oudere niveaus/lagen van het plaggendek
(Aa-horizont), die meestal wat lichter van kleur zijn. Dergelijke cultuurdekken kunnen een beschermende werking hebben voor
de potentieel aanwezige archeologische lagen.
De hoge enkeerdgronden betreffen de oudste opgehoogde gronden, die over het algemeen op de hogere dekzanden liggen.
De kans bestaat dat er onder het plaggendek nog een restant van het oorspronkelijke wordt bodemprofiel wordt aangetroffen.
Dit hoeft echter niet zo te zijn zoals vaker blijkt bij archeologisch onderzoek in bijvoorbeeld het oosten van Brabant. Indien
sprake is geweest van een snelle ophoging, dan zou men onder het plaggendek nog een intacte A-horizont kunnen vinden. Deze
laag onderscheidt zich door een hoger humusgehalte en een meer donkere kleur. Echter, door verploeging zijn vaak de
oorspronkelijke A- en E-horizont meestal reeds opgenomen in het plaggendek.
Indien de oorspronkelijke bodem bestaat uit een podzolbodem kunnen op een dieper niveau nog (restanten van) een B- en/of
BC- horizont voorkomen.
Grondwatertrap
De mogelijk aanwezige gronden worden gekenmerkt door een gemiddeld lage grondwaterstand, te weten grondwatertrap VIVII. Dit zijn de gemiddelde grondwaterstanden die op de bodemkaart staan aangegeven. Een grondwatertrap van VI betekent
dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 40 en 80 cm beneden maaiveld ligt. De gemiddeld laagste
grondwaterstand ligt dieper dan 120 cm beneden maaiveld. Een grondwatertrap van VII betekent dat de gemiddeld hoogste
grondwaterstand tussen de 80 en 140 centimeter beneden maaiveld ligt. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt dieper dan
160 centimeter beneden maaiveld. Deze lage grondwaterstand zorgt voor slechte bewaringsomstandigheden voor eventuele
organische resten.
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3.3

Bewoningsgeschiedenis – historisch overzicht

De bestudeerde en beschikbare bronnen hebben het volgende beeld kunnen schetsen over de geschiedenis van Riel.
De huidige dorpskern van Riel is ontstaan langs op de dekzandrug ten westen van het beekdal de Donge. Het is een klassiek
langgerekt esdorp met meerdere akkercomplexen rondom de kern. De plaatsnaam Riel komt voor het eerst in historische
bronnen voor in 1310, als Riele. Gerechtelijk viel Riel onder de half-heerlijkheid en half-statendorp Hilvarenbeek.5
Riel is een klassiek esdorp. De plaatsnaam Riele wordt voor het eerst in historische bronnen genoemd in 1310. Andere
benamingen zijn Ryle (1337) en Ryele (1417). Er worden meerdere betekenissen voor de plaatsnaam gegeven: Koningsbos,
waterloop, reling of richel.6 Riel bestaat uit de buurtschappen Brakel, Zandeind en Kerkeind. Kerkeind lag op de locatie van de
huidige dorpskern. Op de Brakelse heide zijn rond 1840 een groot aantal prehistorische urnen aangetroffen. Ter plaatse van de
Grote Akkers, direct noordelijk van de Rillaerse Baan, zijn bewoningssporen gevonden die teruggaan tot de vroege en hoge
middeleeuwen (6e tot de 13e eeuw). Deze locatie, hooggelegen op een dekzandrug (essencomplex), werd in de loop van de
middeleeuwen verlaten.
De omgeving van Riel bestond uit uitgestrekte heidegebieden. De boeren maakten gebruik van de gemene gronden om het vee
te weiden. Hier kwam de schapenteelt tot ontwikkeling. De beemden van de beekdalen werden gebruikt als hooiland.

3.4

Bewoningsgeschiedenis – archeologische waarden

Op de IKAW geldt voor het plangebied een hoge archeologische trefkans (Bijlage 4).
In de omgeving van het plangebied (binnen een straal van 1 km) is volgens de gegevens uit Archis3 één archeologisch monument
en zijn meerdere archeologische waarnemingen en onderzoeksmeldingen bekend (Bijlage 3).
Monumentnummer 16.850
Op circa 500 meter ten westen van het plangebied ligt een AMK-terrein van hoge archeologische waarden. Het betreft de oude
dorpskern van Riel. Binnen de contouren kunnen resten worden aangetroffen gerelateerd aan de nederzettingsgeschiedenis van
Riel vanaf de late middeleeuwen.
Onderzoeken en vondsten in een straal van 1 km rond het plangebied staan in Tabel 1 beschreven. De onderzoeksmeldingen
liggen, tenzij anders vermeld, op dezelfde dekzandrug als ons plangebied.
Zaakidentificatie
3131713100

Afstand
Circa 270 m ten

Soort onderzoek
Vondstmelding

zuidoosten

Omschrijving
Vondstmelding van twee crematiegraven uit de ijzertijd. Deze
zijn aangetroffen tijdens bouwwerkzaamheden in 1938. Ze
staan beschreven als Harpstedt-urn. De urnen waren afgedekt
door met houtspaanders7

2470746100

Direct ten zuidoosten

BO door Antea Group

Er heeft direct ten zuidwesten van ons plangebied een

van het plangebied

(2015)

bureauonderzoek plaatsgevonden. Deze rapportage is echter
niet via Archis of Dans Easy te raadplegen.

2243695100

Circa 355 m ten

IVO-P door Grontmij

In het noordwesten van het plangebied zijn de resten van een

zuidoosten

(2009)

nederzetting uit de vroege- tot midden ijzertijd aangetroffen.

5 Sanders et al. 1996.
6 Van Berkel et al. 2006, 376.
7 Archis3; pers. Correspondentie dhr. H. van Oirschot (kijk naar de ziel van Riel)
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Zaakidentificatie

Afstand

Soort onderzoek

Omschrijving
Er is ook complete pot, mogelijk een urn, aangetroffen.8 Er is
een advies tot vlakdekkend opgraven gegeven, maar dit vervolg
is tot op heden nog niet uitgevoerd. De bouwwerkzaamheden
zijn zoveel mogelijk om de vindplaats heen uitgevoerd.

2150560100/

Circa 460 m ten oosten

2332592100

BO en IVO-O door BILAN

Naar aanleiding van het vooronderzoek in 2008 heeft er in 2011

(2008)

een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden. De bodem is door

IVO-P door Archol BV

agrarische werkzaamheden verstoord. Het archeologisch niveau

(2011)

is grotendeels niet meer intact. In het zuiden van het
plangebied zijn twee sporenclusters aangetroffen (vindplaats
1). De eerste dateert uit de 19e-20e eeuw. De tweede dateert uit
de 13e-14e eeuw. Hieronder vallen twee waterputten en een
aantal paalsporen. Ten westen van deze vindplaats is een
bijgebouw aangetroffen die op basis van spoorvulling tot
dezelfde periode als vindplaats 1 wordt gerekend. De sporen
zijn georiënteerd op de Kerkstraat, welke een middeleeuwse
oorsprong kent.9

2146981100

Circa 155 m ten oosten

Begeleiding persleiding

Locatie 4 van de begeleiding bevat geen archeologische sporen

(locatie 4)

door Grontmij (2008)

en vondsten. De bodem is door de aanleg van het Bels-Lijntje
tot in de C-horizont verstoord.10

2098998100

Circa 490 m ten

BO en IVO-O door

In het plangebied ligt een laag esdek van maximaal 0,50 meter

noorden

Oranjewoud BV (2006)

dik. Door bodemomzetting is de profielopbouw op gemiddeld
0,45 meter diepte verstoord. De C-horizont is intact. Er zijn geen
archeologische indicatoren aangetroffen.11

2212428100

Circa 735 m ten westen

BO en IVO-O door BAAC-

Het plangebied ligt aan de Kerkstraat te Riel. Op basis van het

BILAN (2008)

booronderzoek blijkt er in het plangebied een hoge zwarte
enkeerdgrond te liggen met een esdek van 62 tot 115 cm dik.
Alleen in het noorden was de onderliggende bodem licht tot in
de C-horizont verstoord.12

4934856100

Circa 785 m ten

IVO-P door Antea Group

De bodemopbouw in het plangebied bestaat uit een in dikte

noordoosten

BV (2020)

variërende bouwvoor op een C-horizont. De C-horizont was
grotendeels niet meer intact. Er zijn enkele niet aan elkaar
gerelateerde grondsporen gevonden. Binnen het plangebied lag
vondstmateriaal uit de Nieuwe tijd.13

Tabel 1 Overzicht van Archismeldingen binnen een straal van 1 km rond het plangebied.

8 Schutte, 2012
9 Janssen/ Verbeek, 2008; Van Zon, 2011
10 Schutte, 2008
11 Marinelli/ Oude Rengerink, 2006
12 De Boer, 2010
13 Nater, 2021
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3.5

Bewoningsgeschiedenis – historisch kaartmateriaal

In het kader van het bureauonderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd. Op de oudst geraadpleegde historische kaart uit
1760 (Van Zijnen) lijkt het plangebied nog tot het heidegebied ‘De Rielsche Heide’ te behoren (Figuur 3). De historische kaart
uit 1794 (Verhees) weergeeft het plangebied wel binnen het akkercomplex van Riel.
Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw (Figuur 3)14 is de situatie op kadastraal niveau te zien. Het plangebied en de
directe omgeving zijn onbebouwd. Volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)15 behorende bij het minuutplan, is het
perceel in gebruik als bouwland. Ten oosten liggen nog drie percelen die nog in bezit zijn van de gemeente Alphen-Riel. Het
plangebied is in bezit van een particuliere eigenaar. Eén van zijn andere percelen is nog in gebruik als heide.
Het plangebied ligt in het buurtschap Spaansehoek. De Vijfhuizenbaan is een route tussen Riel en Vijfhuizen. Vermoedelijk is
vanaf de 19e eeuw sprake van dit buurtschap. Het is niet duidelijk of het een verwijzing betreft naar het verblijf van Spaanse
troepen in het verleden. 16
Op de kaarten uit 1850, 1900, 1950 en 2000. Het plangebied blijft tot heden in gebruik als bouwland. Op de topografische kaart
uit 1900 zijn nog meerdere heidepercelen ten westen van het plangebied weergegeven. Ten westen van het plangebied liep tot
in de jaren ’90 een weg. Deze is nu alleen nog zichtbaar als relict in het landschap.

14 www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl Gemeente Alphen en Riel, sectie C, blad 002. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten
die zijn vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen (kadasters) van
de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen.
15 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die betrekking hebben op
de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en de oppervlakte.
16 Van Berkel et al. 2006, 419.
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Figuur 3 Uitsnede van de historische kaarten uit 1760 (Van Zijnen), 1794 (Verhees) en het kadastraal minuutplan uit 1811-1832, met in het rood bij
benadering het plangebied aangegeven (Bron: www.regionaalarchieftilburg.nl; www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl).
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Figuur 4 Uitsneden van historische kaarten uit de perioden 1850, 1900, 1950 en 2000. Het plangebied is aangegeven met het rode kader (Bron:
www.topotijdreis.nl).
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4. VERWACHTINGSMODEL
Jager-verzamelaars uit het paleolithicum en mesolithicum hebben als woon- en verblijfplaats vaak voor de flanken van hoger
liggende terreingedeelten in het landschap gekozen. Bij voorkeur in de buurt van (open) water. Nabij gelegen
watervoorzieningen waren belangrijk voor drinkwater en de aanwezige biodiversiteit. Dit vergemakkelijkt de jacht en het
verzamelen van plantaardig voedsel.
Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied op een dekzandrug die al dan niet is bedekt door een oud bouwlanddek. Op
circa 80 meter ten westen van het plangebied ligt een dalvormige laagte, omringd door vereffeningsrestwelvingen met dekzand
en/of duinen. De dorpskern van Riel ligt op het hoogste deel van de dekzandrug. Op de AHN is het reliëf van de hogere
dekzandrug naar de dalvormige laagte duidelijk zichtbaar. De hogere ligging van het plangebied nabij lagere, nattere, delen van
het landschap maakte dit een ideale vestigingslocatie voor jager-verzamelaars. In de omgeving van het plangebied zijn tot op
heden geen vindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum bekend. Toch geldt er op basis van de landschappelijke
ligging een hoge verwachting op vindplaatsen uit het laat-paleolithicum tot en met het mesolithicum. Binnen het plangebied
worden enkeerdgronden verwacht. Deze gronden hebben een opgebracht antropogeen dek (eerdlaag) dat een conserverende
werking kan hebben op eventueel aanwezige archeologische resten. Eventueel aanwezige resten uit de periode laatpaleolithicum en mesolithicum worden onder de verwachte eerdlaag of in de oorspronkelijke bodem verwacht en kunnen onder
andere bestaan uit tijdelijke bewoningssporen, haardkuilen, vuursteenstrooiingen.
Vanaf het (laat-)neolithicum ontstaan de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door meer sedentaire nederzettingen.
De nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. Vanaf deze
perioden heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden.
In de latere prehistorie lag het plangebied ook binnen een landschappelijk gezien ideale locatie om een nederzetting te stichten.
Met 17,8 meter +NAP lag het plangebied een stuk hoger dan de naastgelegen dalvlakte (15,0 meter +NAP). In de directe
omgeving zijn meerdere vindplaatsen met resten van nederzettingen en grafvelden uit de brons- en ijzertijd bekend. Omdat
deze vindplaatsen binnen dezelfde geomorfologische eenheid liggen, geldt ook voor het plangebied een hoge verwachting op
archeologische waarden uit de periode van het neolithicum tot de vroege middeleeuwen. Resten worden onder de verwachte
eerdlaag of in de oorspronkelijke bodem verwacht en kunnen onder andere bestaan uit cultuurlagen, paalkuilen/-gaten,
afvalkuilen, fragmenten aardewerk, natuursteen of gebruiksvoorwerpen.
Het plangebied ligt aan de Vijfhuizenbaan. Deze straat vormde een secundaire uitvalsweg vanuit de dorpskern van Riel richting
de kern van Vijfhuizen. Op historische kaartmateriaal valt af te lezen dat het plangebied vanaf zeker 1760 tot heden onbebouwd
is geweest. Vanaf eind 18e eeuw was het plangebied in gebruik als bouwland. Mogelijk heeft het voor deze tijd deel uit gemaakt
van de omliggende heidegebieden. Op basis van deze gegevens geldt voor het plangebied een lage-middelhoge verwachting
voor de periode late middeleeuwen en nieuwe tijd. De middelhoge verwachting is gebaseerd op de gedachte dat vroege
nederzettingsresten uit de late middeleeuwen behorende tot Riel niet geheel kunnen worden uitgesloten. Archeologische resten
worden vanaf het maaiveld verwacht en kunnen onder andere bestaan uit onder andere cultuurlagen, paalkuilen/-gaten,
afvalkuilen, gebruiksvoorwerpen van bijvoorbeeld natuursteen, fragmenten aardewerk en sporen van agrarische activiteiten.
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Wat betreft de conservering en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten kan het volgende gesteld worden:
Wegens de verwachte aanwezigheid van enkeerdgrond en daarmee een plaggendek zijn archeologische resten beschermd tegen
latere invloeden. Over het algemeen kunnen (anorganische) vondsten en sporen onder zo’n dek in goede toestand worden
aangetroffen. Mogelijke vuursteenvindplaatsen kunnen echter verstoord zijn geraakt bij de aanleg van het plaggendek en de
eerste bewerking ervan. Hierdoor is vaak de top van de natuurlijk bodem opgenomen in het bovenliggende opgebrachte dek.
Wat betreft eventueel aanwezige organische resten is het afhankelijk hoe diep het grondwater zit. Bij hoge enkeerdgronden zijn
de omstandigheden voor het aantreffen van organische resten minder goed: door de lage grondwaterstand (GWT VI-VII) kunnen
organische resten vaak enkel in dieper, waterhoudende sporen zoals waterputten bewaard blijven.
Periode
Laat-paleolithicum -

Verwachting
Hoog

mesolithicum

(laat)-neolithicum –

Hoog

vroege

Verwachte kenmerken vindplaats
Nederzettingsresten, fragmenten aardewerk,

Diepteligging sporen
Top van het pleistocene dekzand (C-horizont),

natuursteen, gebruiksvoorwerpen

direct onder het esdek

Nederzettingsresten, fragmenten aardewerk,

Top van het pleistocene dekzand (C-horizont),

natuursteen, gebruiksvoorwerpen

direct onder het esdek

middeleeuwen
Volle middeleeuwen

Laag-

Cultuurlaag, funderingsresten, natuursteen,

Vanaf het maaiveld, in het verwachtte esdek

– nieuwe tijd

middelhoog

fragmenten aardewerk,

Top van het pleistocene dekzand (C-horizont),

gebruiksvoorwerpen, sporen van agrarische

direct onder het esdek

activiteiten, restanten wegen/paden
Tabel 2: Archeologische verwachting per periode

Bodemverstoring
Er zijn geen gegevens van bodemverstoringen binnen het plangebied bekend. Mogelijk is verstoring opgetreden als gevolg van
het gebruik als akkerland (diepploegen).
Op basis van de KLIC-melding (uitgevoerd op 7 januari 2021) zijn binnen het plangebied geen kabels/leidingen gegraven die
voor een verstoring van de bodem kunnen hebben gezorgd.
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5. VELDWERKZAAMHEDEN
5.1

Algemeen

Het doel van het verkennend veldonderzoek door middel van boringen is het toetsen van de opgestelde gespecificeerde
archeologische verwachting voor het plangebied (Hoofdstuk 4). Hiertoe zijn op 2 maart 2021 in totaal 6 boringen gezet (zie
Bijlage 2). De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter. De boordiepte varieerde van
100 tot 300 centimeter –maaiveld. De boorkernen zijn conform ASB (Archeologische Standaard Boorbeschrijving 5.2)
beschreven, zie Bijlage 8. De hoogteligging van de boorpunten ten opzichte van NAP is afgeleid van het AHN3 (www.ahn.nl). De
maaiveldhoogte binnen het plangebied en varieert tussen de 16,88 tot 18,11 meter +NAP. Het plangebied loopt globaal gezien
in zuidoostelijke richting op.

Figuur 5. Foto plangebied, kijkende in westelijke richting. (Foto: 2 maart 2021).

5.2

Fysisch geografische beschrijving van de bodemopbouw

Uit de boringen blijkt dat de top van de bodem bestaat uit humeus matig fijn zand. De kleur van dit pakket is donker bruingrijs
en heeft een dikte van 40 (in boring 2) tot 80 centimeter (in boring 1). Plaatselijk bevat dit pakket grind en resten cement. In
boring 6 is in deze laag brokken grijszand aangetroffen.
De natuurlijke ondergrond is aangetroffen op circa 40 tot 80 centimeter onder maaiveld. De top van de natuurlijke ondergrond
bestaat in boringen 2, 4, 5 en 6 gevormd door een pakket donker bruin tot bruinbeige zand.
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De dikte van dit pakket varieert van circa 15 tot 20 centimeter. De overgang van het humeuze top pakket naar de natuurlijke
ondergrond is in boringen 1 en 3 scherp. De natuurlijke ondergrond bestaat uit matig fijn goed gesorteerd (grijs)beige tot
geelbeige zand. Plaatselijk komen lagen matig grof zand en leem voor.

Ap-hor

Aa-hor

BC-hor

0 cm -mv

C-hor

200 cm -mv
Figuur 6. Foto boorprofiel van boring 4. Leesrichting is van linksboven naar rechtsonder (0 – 200 centimeter).

5.3

Interpretatie

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de natuurlijke ondergrond bestaat uit dekzandafzettingen van het Laagpakket van
Wierden (Formatie van Boxtel) afgezet op de terrasafzettingen van de Formatie van Sterksel. Het dekzand is gedurende het LaatGlaciaal (circa 14.700 tot 11.700 jaar geleden) afgezet en bestaat uit zwak siltig matig fijn, goed gesorteerd zand. Deze
terrasafzettingen bestaan uit matig fijn tot matig grof, zwak siltig zand, soms grindhoudend zand en matig zandig leem. De
natuurlijke ondergrond bevindt zich op een diepte van circa 40 tot 80 centimeter onder maaiveld. Dit komt neer op een
gemiddelde diepte van circa 16,11 tot 17,32 meter +NAP.
De top van de bodem wordt gevormd door een moderne ploeglaag (Ap-horizont). Daaronder bevindt zich een antropogeen
opgebracht pakket (Aa-horizont) dat een dikte van circa 20 tot 60 centimeter. In boring 1 en 3 heeft de Aa-horizont een
verrommeld uiterlijk. Onder de A-horizont (Ap- en Aa-horizont) bevindt zich in boringen 2, 4, 5 en 6 een overgangszone, de BChorizont, naar het weinig veranderde uitgangsmateriaal. In boring 2 bevindt zich op de BC-horizont de roestige Bs-horizont
(inspoeling van sequioxiden, waarvan het ijzer voor de roestkleuring zorgt). De gele kleur van de C-horizont duidt op goed
ontwaterde bodem.
De scherpe overgang van A- naar de C-horizont ter plaatse van boringen 1 en 3 is mogelijk het gevolg van ploegactiviteiten. In
boringen 1 en 3 zijn geen sporen van oorspronkelijke bodemhorizonten (AE-, E-, B(hs)-, BC-horizonten) aangetroffen.
Bodem
Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in een het plangebied een hoge zwarte enkeerdgrond aanwezig is. Deze gronden
zijn ontstaan door langdurige bemesting van het akkerland met bosstrooisel of heideplaggen vermengd met dierlijk mest. Een
enkeerdgrond is een algemeen bodemtype voor Pleistocene zandgebieden in zuid Nederland.
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5.4

Archeologische indicatoren

Alhoewel geen doel van een verkennend veldonderzoek met boringen, is gelet op de aanwezigheid van archeologische
indicatoren die kunnen wijzen op archeologische waarden in de ondergrond. Tijdens het onderzoek zijn dergelijke indicatoren
echter niet aangetroffen.
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6. CONCLUSIE
6.1

Algemeen

Op basis van het uitgevoerd verkennend veldonderzoek middels boringen kan worden gesteld dat in een het plangebied hoge
zwarte enkeerdgronden, zoals beschreven in het bureauonderzoek, aanwezig is.
Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de natuurlijke ondergrond bestaat uit dekzandafzettingen van het Laagpakket van
Wierden (Formatie van Boxtel) op terrasafzettingen van Formatie van Sterksel. Het dekzand bestaat uit zwak siltig matig fijn,
goed gesorteerd zand. De natuurlijke ondergrond bevindt zich op een diepte van circa 40 tot 80 centimeter onder maaiveld. Dit
komt neer op een gemiddelde diepte van circa 16,11 tot 17,32 meter +NAP.
Ter plaatse van boringen 2, 4, 5 en 6 zijn (deels) intacte bodems aangetroffen. In deze boringen is nog een B- en/of BC-horizont
aanwezig. Het podzolprofiel is dus afgetopt maar de aanwezigheid van de B- of BC-horizont blijft de archeologische verwachting
gehandhaafd (hoog – laat-paleolithicum vroege middeleeuwen en laag tot middelhoog – late middeleeuwen – nieuwe tijd).
Er is tijdens het veldonderzoek ook vastgesteld dat de bodem in het westelijk deel van het plangebied in meer of mindere mate
verstoord is. De mate van verstoring is met een verkennend veldonderzoek niet vast te stellen. Ter plaatse van boringen 1 en 3
is er sprake van een AC-profiel. De scherpe overgang naar de C-horizont is mogelijk het gevolg van een egalisatie voorafgaand
aan de ontginning van het gebied en/of door opname in het bovenliggend dek middels ploegen van de akker. Dit betekent dat
de top van de C-horizont ontbreekt en het potentieel archeologisch niveau voor de periode jagers-verzamelaars niet meer intact
is. Deze vindplaatsen zijn immers erg kwetsbaar en zullen, indien deze aanwezig zijn geweest, alleen nog ex-situ kunnen worden
aangetroffen.

6.2

Beantwoording onderzoeksvragen
•

Is er sprake van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden kunnen bevatten?
Ja. In de meeste boringen is een (deels) intact podzolprofiel aangetroffen. Het gaat om de B- en/of BC-horizont. De
bovenliggende horizonten zijn door jarenlange bewerking van het land opgenomen in het bovenliggende pakket. Het
opgebrachte (plaggen)dek heeft een conserverende werking op de eventueel aanwezige archeologische resten.

•

In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige archeologische
resten?
In een deel van het plangebied is de podzolbodem deels intact en zijn resten van een B- en/of BC-horizont aangetroffen.

•

Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging van deze resten
door de voorgenomen bodemingrepen?
Eventueel aanwezige archeologische resten worden ter plaatse van verwacht onder de A-horizont. Deze wordt vanaf 40
centimeter onder maaiveld aangetroffen. Ten tijde van dit onderzoek is de precieze einddiepte en locatie van de toekomstige
ingrepen niet bekend. De graafwerkzaamheden bij de voorgenomen plantontwikkeling kunnen een negatieve impact hebben
en kunnen resulteren in de aantasting van eventueel aanwezige archeologische resten.
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7. AANBEVELINGEN
Op basis van het uitgevoerd verkennend veldonderzoek middels boringen kan worden gesteld dat de bodemopbouw in het
grootste deel van het plangebied bestaat uit (deels) intacte enkeerdgronden. Hierdoor is de kans groot dat archeologische resten
in de ondergrond kunnen worden aangetroffen. De in het vooronderzoek opgestelde archeologische verwachting (hoog voor
laat-paleolithicum vroege middeleeuwen en laag tot middelhoog voor late middeleeuwen - nieuwe tijd) blijft dan ook
gehandhaafd.
De graafwerkzaamheden bij de voorgenomen planontwikkeling kunnen een negatieve impact hebben op het verwachte
aanwezige archeologische niveau. Op basis van de bodemkundige gesteldheid kunnen onder de humushoudende bovengrond
(0-40 centimeter beneden maaiveld) archeologische resten aanwezig zijn. Op basis hiervan wordt voor dit deel van het
plangebied een vervolgonderzoek geadviseerd.
Dit vervolgonderzoek vindt bij voorkeur in de vorm van een proefsleuvenonderzoek plaats. Hiervoor dient voorafgaand een
Programma van Eisen (PvE) ter toetsing te worden voorgelegd te worden aan de bevoegde overheid (gemeente Goirle).
De resultaten van dit onderzoek dient getoetst te worden door de bevoegde overheid (gemeente Goirle), dat op basis van het
uitgebrachte advies een besluit zal nemen. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat
al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen.
Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en gebruikelijke methoden. Het onderzoek is gericht op het
inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de beschadiging dan wel vernietiging als
gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig bodemarchief tot een minimum worden beperkt. Echter kan
door de aard van het onderzoek, steekproefsgewijs, niet volledig worden uitgesloten dat er archeologische resten aan- of afwezig
zullen zijn. Als gevolg hiervan is bij het aantreffen van archeologische resten het, conform de Erfgoedwet van 2016, artikel 5.10
(Archeologische toevalsvondst) en 5.11 (Waarneming), een meldingsplicht van toepassing.
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Bijlage 8
Boorkernbeschrijvingen
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getekend volgens NEN 5104

Boring:

01
0

16,91 meter +NAP

akker

Boring:

02
0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak
grindhoudend, donker grijsbruin, Guts, AP-horizont

17,77 meter +NAP

akker
Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker
grijsbruin, Ah-horizont

20

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker
grijsbruin, Verrommeld

30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker
grijsbruin, Aa-horizont
45

Zand, matig fijn, zwak siltig, donkerbruin, Bs-horizont
60

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige, BC-horizont
70

80

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, donker
grijsbruin, A-horizont

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend,
geelbeige, C-horizont, Formatie van Boxtel, Laagpakket
van Wierden

Zand, matig fijn, zwak siltig, geelbeige, C-horizont,
Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden

110

Zand, matig grof, matig siltig, grijsbeige, C-horizont,
Formatie van Sterksel
130

Zand, matig fijn, zwak siltig, geelbeige, C-horizont,
Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden

140

Zand, matig grof, zwak siltig, laagjes leem, grijsbeige,
C-horizont, Formatie van Sterksel
160

160

Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbeige, C-horizont,
Formatie van Sterksel

Zand, matig fijn, zwak siltig, oranjebeige, Formatie van
Boxtel, Laagpakket van Wierden

180

Zand, matig grof, zwak siltig, laagjes leem, zwak
grindhoudend, grijsbeige, C-horizont, Formatie van
Sterksel

190

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend, lichtgrijs,
C-horizont, Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden

200

255

Zand, zeer fijn, sterk siltig, donker grijsbruin, C-horizont,
Formatie van Sterksel
275

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak roesthoudend, laagjes
leem, lichtgrijs, Oud dekzand?, C-horizont, Formatie van
Sterksel
300

Projectcode: AM20683-ARCH
Projectnaam: Vijfhuizenbaan (ong.) te Riel
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Boring:

03
0

17,54 meter +NAP

akker

Boring:

04
0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker
grijsbruin, AP-horizont

17,88 meter +NAP

akker
Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, resten
baksteen, zwak grindhoudend, donker grijsbruin,
AP-horizont

35

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker
grijsbruin, Aa-horizont

40

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker
grijsbruin, Verrommeld, A-horizont
55

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak
wortelhoudend, grijsbruin, Cement resten, A-horizont
70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend,
geelbeige, scherp, C-horizont, Formatie van Boxtel,
Laagpakket van Wierden

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige, BC-horizont

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend,
geelbeige, C-horizont, Formatie van Boxtel, Laagpakket
van Wierden
120

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak roesthoudend, zwak
grindhoudend, laagjes leem, lichtgrijs, C-horizont,
Formatie van Sterksel

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindhoudend,
beigeoranje, C-horizont, Formatie van Sterksel
180

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige, C-horizont,
Formatie van Sterksel
200

Projectcode: AM20683-ARCH
Projectnaam: Vijfhuizenbaan (ong.) te Riel

190

200

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs, scherp, C-horizont,
Formatie van Sterksel

getekend volgens NEN 5104

Boring:

05
0

17,89 meter +NAP

akker

Boring:

06
0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker
grijsbruin, AP-horizont

17,68 meter +NAP

akker
Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker
grijsbruin, AP-horizont

35

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker
grijsbruin, Brokken loodzand, Aa-horizont

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige, BC-horizont
55

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige, BC-horizont,
scherp

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend,
geelbeige, C-horizont, Formatie van Boxtel, Laagpakket
van Wierden

100

Projectcode: AM20683-ARCH
Projectnaam: Vijfhuizenbaan (ong.) te Riel

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes leem, geelbeige,
C-horizont, Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden

100

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen
zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

ongeroerd monster
volumering

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water
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Doorkiesnummer

Geacht College,

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

Figuur 1, Overzicht zeer kwetsbare gebouwen.

Sector Risicobeheersing

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

Tabel 1

Opkomsttijd
Door het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn in het Dekkings- en
spreidingsplan 2015-2019 de opkomsttijden voor de brandweer vastgesteld. In onderstaande tabel zijn deze
opkomsttijden weergegeven:
Acht minuten
woonfunctie voor 2003
celfunctie
gezondheidszorgfunctie
logiesfunctie
onderwijsfunctie basisonderwijs tot 12 jaar
bijeenkomstfunctie kinderdagopvang
woonfunctie voor zorg

Twaalf minuten
woonfunctie na 2003
kantoorfunctie
winkelfunctie
onderwijsfunctie overige
industriefunctie
sportfunctie
bijeenkomstfunctie overige
overige gebruiksfunctie

Tabel 2 opkomsttijden

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

1

De risicobronnen zijn zichtbaar op de signaleringskaart. Er wordt bij de afstanden onderscheid gemaakt tussen
categoriale inrichtingen 200 meter (LPG, PGS loodsen en koel- en vrieshuizen) en niet-categoriale inrichtingen BRZO
bedrijven 750 meter.
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Figuur 2, Overzicht van opkomsttijden Basis Brandweer eenheid.

Bereikbaarheid
De planlocatie dient bereikbaar te zijn voor voertuigen van hulpverleningsdiensten. De eisen ten aanzien van
de bereikbaarheid zijn opgenomen in de Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening van de
Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Brabant Noord en Brabant Zuidoost. Als de wegen in het
plangebied voldoen aan de CROW 165 zijn geen problemen met de bereikbaarheid te verwachten.
Waarschuwings- en alarmeringsinstallatie
Binnen de bebouwde kom is er veelal
voldoende dekking van de WAS-installatie
daarnaast is NL Alert operationeel voor vele
mobiele telefoons. Voor de
industriegebieden is Alert4All ontwikkeld en
kunnen BRZO bedrijven de overige bedrijven
bij incidenten alerteren. Bij ontwikkelingen
buiten de bebouwde kom adviseren wij u na
te gaan of de dekking voldoende is. In figuur
3 is een overzicht opgenomen van de
dekking van de WAS-installatie in uw
gemeente.

Figuur 3, Overzicht WAS-Installaties.
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Adequate bluswatervoorziening
Een adequate bluswatervoorziening is een bluswatervoorziening die:
•
de mogelijkheid biedt om middels een verbinding met de bluswatervoorziening, binnen drie minuten
na aankomst, een tankautospuit van bluswater te voorzien;
•
na aansluiting direct en onafgebroken voldoende water uit de bluswatervoorziening kan leveren.
De benodigde bluswatercapaciteit voor de adequate bluswatervoorziening is afhankelijk van de mogelijke
scenario’s. In bijlage 1 is dit inzichtelijk gemaakt. Bij grote aanpassingen van het drinkwaternet of bij de
afgifte van vergunningen voor zeer kwetsbare gebouwen kunt altijd contact op nemen met de behandelend
ambtenaar. De Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening van de Veiligheidsregio’s Midden- en
West-Brabant, Brabant Noord en Brabant Zuidoost is door het bestuur van de Veiligheidsregio Midden en
West-Brabant vastgesteld.
Zelfredzaamheid
Risicocommunicatie verbetert de zelfredzaamheid van de inwoners van uw gemeente voor wat betreft de
inschattingsmogelijkheden van gevaar. Afsluitbare ventilatie en goede detaillering verbeteren de
vluchtmogelijkheden/schuilmogelijkheden. Aandachtspunt zijn bedrijfsloodsen waar meerdere personen
verblijven. De eisen voor de luchtdichtheid van loodsen zijn vrij laag, waardoor de luchtkwaliteit gedurende
een toxisch scenario niet voor 4 uur is gegarandeerd.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,
Afdelingshoofd Risicobeheersing,

H. Sijbring

Bijlage 1 Bluswater tabel
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1. Algemeen
Opdracht
Voor een bestemmingswijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ dient inzichtelijk te worden gemaakt of
ter plaatse sprake is van een goed woon- een leefklimaat. Het plangebied betreft het perceel
kadastraal bekend als gemeente Goirle, sectie K, nummer 284. In dit rapport is de milieubelasting van
de aspecten geur, fijnstof en endotoxinen in kaart gebracht.

2. Wet geurhinder en veehouderij
Inleiding
2.1.1. Wet geurhinder en veehouderij
Bij besluitvorming omtrent de (her)ontwikkeling van de locatie dient in het kader van het aspect ‘geur’
antwoord gegeven te worden op de vragen:
- Is ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig
object).
- Wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen veehouderij en
derden).
De Wet geurhinder en veehouderij (hierna Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor
vergunningverlening als het gaat om geurhinder vanwege dierverblijven van veehouderijen. De wet
geeft onder andere normen voor de voorgrondbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een
geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). Gemeenten mogen, binnen bepaalde grenzen, bij
verordening van de normen in de Wet geurhinder en veehouderij afwijken (artikel 6 van de Wgv).

2.1.2. Berekening achtergrondbelasting
Receptorenbestand
Als geurgevoelige objecten (receptoren) zijn worst-case de vier hoekpunten van het beoogde
bestemmingsvlak ‘Wonen’ geselecteerd. Het receptorenbestand is als bijlage 3 toegevoegd.
Bronbestanden
De berekeningen zijn uitgevoerd in het programma V-stacks gebied. Alle bedrijven binnen een straal
van 2 km van het plangebied zijn meegenomen in het bronbestand. Bijlage 4 bevat het bronbestand.
Resultaten
Onderstaand zijn de resultaten van de achtergrondgeurberekening weergegeven.
Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend
RecepID X-coor Y-coor Geurnorm Geurbelasting [OU/m3]
1 128849.0 392747.0
14.000
7.417
2 128832.0 392777.0
14.000
8.207
3 128913.0 392769.0
14.000
5.984
4 128897.0 392801.0
14.000
6.906
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2.1.3. Voorgrondbelasting
Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting van een individuele veehouderij bedoeld. Een
aanvraag om een milieuvergunning van een veehouderij wordt getoetst aan in de wet vastgelegde
standaardwaarden voor maximale voorgrondbelasting of aan standaardwaarden voor vaste afstanden
dan wel aan de waarden welke vastgelegd zijn in een gemeentelijke verordening. De in de Wet
geurhinder en veehouderij gestelde normen voor de voorgrondbelasting betreffen dan ook alleen
wettelijke normen voor de milieuvergunningverlening, niet voor de ruimtelijke ordening.
Vanuit de achtergrondgeurbelasting kan de voorgrondgeurbelasting worden afgeleid. De hoogste
voorgrondbelasting komt vanuit Vijfhuizenbaan 14 met een voorgrondgeurbelasting van 6,9 OU E/m3.

2.1.4. Vaste afstanden
Op grond van artikel 4 van de Wet geurhinder en veehouderij bedraagt de afstand tussen een
veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor geen geuremissiefactor is
vastgesteld en een geurgevoelig object tenminste 50 meter indien het geurgevoelig object buiten de
bebouwde kom gelegen is.
Het beoogde bestemmingsvlak ‘Wonen’ is gelegen buiten de bebouwde kom. De dichtstbijzijnde
veehouderij van derden, betreft de rundveehouderij aan de Spaanse Hoek 8. Gemeten vanaf de grens
van het bouwvlak van deze locatie, bedraagt de afstand tot het plangebied ruim 150 meter.
Er wordt ruimschoots voldaan aan de vereiste afstanden. Er is sprake van een acceptabel woon- en
leefklimaat.

Toetsing van de resultaten
De hoogte van de achtergrondbelasting geur is berekend en de voorgrondbelasting geur is afgeleid.
De hoogte van de geurbelasting zal beoordeeld moeten worden. Is deze acceptabel voor het
leefklimaat of niet?
2.2.1. Achtergrondbelasting of voorgrondbelasting maatgevend?
Als vuistregel geldt dat de voorgrondbelasting maatgevend is indien die tenminste de helft bedraagt
van de achtergrondbelasting. Dus als de achtergrondbelasting bijvoorbeeld 20 ouE/m3 bedraagt, hoeft
de voorgrondbelasting alleen te worden beschouwd als die 10 ouE/m3 of meer bedraagt.
Op grond hiervan zijn twee situaties te onderscheiden:
• Bedraagt de voorgrondbelasting minder dan de helft van de achtergrondbelasting, dan is de
achtergrondbelasting bepalend voor de hinder.
• Als de voorgrondbelasting meer bedraagt dan de helft van de achtergrondbelasting, dan zal
de voorgrondbelasting altijd tot het hoogste geurhinderpercentage leiden.

2.2.2. Voorgrondbelasting
Om op basis van de voorgrondbelasting uitspraken te kunnen doen over het leefklimaat is een tabel
nodig waarin een zogenaamde dosis-effectrelatie is weergegeven. In bijlage 1 is deze dosiseffectrelatie weergegeven. De tabel is gebaseerd op rapportages van PRA-Odournet BV.
Bij een voorgrondbelasting van maximaal 6,9 ouE/m3 zal 16% van de omwonenden geurhinder
ondervinden.
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Voorts wordt ook de relatie tussen geurhinder en de milieukwaliteit die ook wordt gebruikt door het
RIVM, betrokken bij de toetsing. Deze relatie is in onderstaande tabel beschreven.
Tabel 4: Relatie geurhinder en leefklimaat
Milieukwaliteit
Geurgehinderden (%)
zeer goed
<5
goed
5-10
redelijk goed
10-15
matig
15-20
tamelijk slecht
20-25
slecht
25-30
zeer slecht
30-35
extreem slecht
35-40
16% geurgehinderden komt overeen met een matig woon- en leefklimaat. Aangezien de geurbelasting
meer dan 50% bedraagt van de achtergrondbelasting is de voorgrondbelasting bepalend. Een
voorgrondbelasting van maximaal 6,9 ouE/m3 komt overeen met een matig woon- en leefklimaat en is
derhalve acceptabel.
2.2.3. Ontwikkelingsmogelijkheden omliggende agrarische bedrijven
Het beoogde bestemmingsvlak ‘Wonen’ op de planlocatie mag de toekomstige
ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende veehouderijen niet belemmeren.
De omliggende veehouderijen worden door dit nieuwe bestemmingsvlak niet beperkt in de
ontwikkelingsmogelijkheden. Naast dat er aan alle normen voor zowel voorgrondgeurbelasting,
achtergrondgeurbelasting en de vaste afstanden wordt voldaan, zijn er op kortere afstand van de
veehouderijbedrijven al burgerwoningen gelegen. Deze woningen zijn voor de veehouderijbedrijven
bepalend en niet de beoogde woningen binnen het plangebied.
Conclusie
Voor het plangebied aan de Vijfhuizenbaan ong. te Riel kan op basis van de resultaten het volgende
worden geconcludeerd:
• Aan het afstandscriterium wordt voldaan.
• De rechten van geen van de veehouderijen in de omgeving van het plangebied worden
aangetast omdat het voornemen voor geen van de bedrijven tot extra belemmeringen
leidt. De locatie was vanuit het huidige ook al aan te merken als geurgevoelig object
• De voorgrondbelasting (6,9 Oue/m3) voldoet aan een acceptabele milieukwaliteit en laat zich
kwantificeren als passend voor de omgeving.
• De achtergrondbelasting (6,9 Oue/m3) voldoet aan een acceptabele milieukwaliteit en laat zich
kwantificeren als passend voor de omgeving.
Er is voor het aspect geur een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd. Het aspect cumulatie van
geur staat daarmee de bestemmingswijziging niet in de weg.
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3. Luchtkwaliteit
Wet luchtkwaliteit
De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet milieubeheer
(Wmb) goedgekeurd (Stb. 2007, 414) en vervolgens is de wijziging op 15 november 2007 in werking
getreden. Met name paragraaf 5.2 uit Wmb is veranderd. Omdat paragraaf 5.2 handelt over
luchtkwaliteit staat de nieuwe paragraaf 5.2 bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. De Wet luchtkwaliteit
introduceert het onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in
betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel
'in betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om
bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen).
De Eerste Kamer is op 9 oktober 2007 akkoord gegaan met het wetsvoorstel over luchtkwaliteitseisen.
Projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen' (NIBM) aan de luchtverontreiniging, hoeven
volgens het wetsvoorstel niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de
buitenlucht. Het Besluit NIBM omschrijft het begrip nader: een project dat minder dan 3% van de
grenswaarden bijdraagt is NIBM. Dit komt overeen met 1,2 microgram per kubieke meter lucht (µg/m³)
voor fijnstof en stikstofoxiden (NO2).
Projecten die wel 'in betekenende mate' bijdragen, zijn vaak al opgenomen in het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is erop gericht om overal de Europese
grenswaarden te halen. Daarom is ook een pakket aan maatregelen opgenomen: zowel (generieke)
rijksmaatregelen als locatiespecifieke maatregelen van gemeenten en provincies. Dit pakket aan
maatregelen zorgt ervoor dat alle negatieve effecten van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen ruim
worden gecompenseerd. Bovendien worden alle huidige overschrijdingen tijdig opgelost. In het NSL
worden de effecten van alle NIBM-projecten verdisconteerd in de autonome ontwikkeling. Het NSL
omvat dus alle cumulatieve effecten van (ruimtelijke) activiteiten op de luchtkwaliteit.
In de ministeriële regeling wordt de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) NIBM verder uitgewerkt.
Waar mogelijk worden getalsmatige grenzen gesteld aan de omvang van nieuwe projecten. Het gaat
bijvoorbeeld om een maximum aantal nieuwe woningen, kantooroppervlakte en grootte van
landbouwbedrijven. Een nieuw project dat binnen deze grenzen blijft, is per definitie NIBM. Als een
nieuwe ontwikkeling buiten de grenzen van de ministeriële regeling valt, kan het bevoegde gezag
berekeningen maken om alsnog aannemelijk te maken dat het project minder dan 1,2 µg/m³ bijdraagt
aan de luchtvervuiling.
Wanneer sprake is van het oprichten van nieuwe gevoelige objecten dient te worden aangetoond dat
sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat op het gebied van luchtkwaliteit. Vanuit de Wet
luchtkwaliteit is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wanneer de
achtergrondconcentratie aan fijnstof (PM10 en PM2,5) en stikstofoxiden (NOx) niet meer bedraagt dan
40 microgram per kubieke meter lucht (µg/m³). De provincie Noord-Brabant stelt echter in de Interim
omgevingsverordening dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wanneer sprake is
van een achtergrondconcentratie van 31,2 µg/m³.
Toetsing
Zoals te zien in de volgende figuren, uitsneden van de kaart uit de Atlas Leefomgeving van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), bedraagt de achtergrondconcentratie fijnstof ter
plaatse ongeveer 19 µg/m³ (PM10) en ongeveer 10 µg/m³ (PM2,5) en de achtergrondconcentratie
stikstofoxiden ter plaatse ongeveer 15 µg/m³. Hiermee wordt ruimschoots aan de normen voor een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat voldaan, waarmee ter plaatse sprake is van een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat op het gebied van luchtkwaliteit.
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Uitsnede kaart achtergrondconcentratie fijnstof (PM10).
Bron: Atlas Leefomgeving van het RIVM.

Uitsnede kaart achtergrondconcentratie stikstofoxiden (PM2,5).
Bron: Atlas Leefomgeving van het RIVM.
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Uitsnede kaart achtergrondconcentratie stikstofoxiden (NOx).
Bron: Atlas Leefomgeving van het RIVM.

3.2.1. Ontwikkelingsmogelijkheden omliggende agrarische bedrijven
Luchtkwaliteit en Veehouderij:
Daarnaast gelden toetsingskaders voor de uitbreiding van veehouderij bedrijven.
De dichtstbijzijnde veehouderijbedrijven, Spaanse Hoek 8 en Vijfhuizenbaan 14, hebben een
vergunde fijnstofemissie van respectievelijk 22 kg en 3.653 kg per jaar. De afstand van de grens van
het bouwvlak tot aan het beoogde bestemmingsvlak ‘Wonen’ bedraagt ruim 150 meter ten opzichte
van het veehouderijbedrijf aan de Spaanse Hoek 8 en circa 200 meter ten opzichte van het
veehouderijbedrijf aan de Vijfhuizenbaan 14.
Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate
bijdraagt aan de concentratie PM10 in de buitenlucht (NIBM), hoeft een project niet langer getoetst te
worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c, van de Wet milieubeheer. Het besluit NIBM legt vast wat
geldt als niet in betekende mate bijdragen. Na inwerkingtreding van het NSL op 1 augustus 2009, is
de definitie van NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 µg/m³ (artikel 2, lid 1, Besluit NIBM in
samenhang met Bijlage 1A van de Regeling NIBM).
De onderstaande tabel 5 is als hulpmiddel opgesteld ter motivering van het aantonen van het NIBM
zijn van de uitbreiding of oprichting en gebaseerd op de 3% definitie.
Tabel 5: vuistregel NIBM

De fijnstofbelasting van het veehouderijbedrijf aan de Spaanse Hoek 8 is maximaal 22 kg per jaar. De
emissie is daarmee lager als de maximale emissie die geldt als grenswaarde voor de status NIBM. De
fijnstofbelasting van het gehele bedrijf geeft een bijdrage die beoordeeld mag worden als Niet In
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Betekende Mate.
Op deze afstand kan een uitbreiding van 1.075 kg per jaar als Niet In Betekende Mate worden
beschouwd. Het veehouderijbedrijf wordt hierdoor niet gehinderd bij een eventuele uitbreiding van het
bedrijf.
De fijnstofbelasting van het pluimveehouderijbedrijf aan de Vijfhuizenbaan 14 bedraagt maximaal
3.653 kg per jaar. Op deze afstand wordt dit als In Betekende Mate beschouwd. De cumulatieve
belasting van fijnstof en stikstofoxiden zoals nader beargumenteerd wel acceptabel. Omdat er op
kortere afstand van dit veehouderijbedrijf al woningen gelegen zijn, zal het veehouderijbedrijf niet door
onderhavige ontwikkeling in haar ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.
Conclusie
De situatie voldoet aan de streefwaarden (31,2 µg/m³) van de provincie Noord-Brabant, welke
strenger is als de landelijke streefwaarde van 40,0 µg/m³ is. Omliggende (veehouderij) bedrijven
worden door de omzetting naar een woonbestemming niet onevenredig in hun belangen geschaad.
Daarnaast is er voor het aspect fijnstof een aanvaardbaar woon en leefklimaat gegarandeerd.
Het aspect fijnstof staat daarmee de bestemmingswijziging niet in de weg.
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4. Endotoxinen
Inleiding endotoxinen
Op basis van het 'Endotoxine toetsingskader 2.0' zoals is opgesteld door de provincie Noord-Brabant,
de verschillende omgevingsdiensten van Brabant en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) van
Brabant, kan worden beoordeeld of sprake is van een verhoogd volksgezondheidsrisico ten aanzien
van varkenshouderijen en pluimveehouderijen. Hierin zijn richtafstanden opgenomen voor varkens- en
pluimveehouderijen waarbinnen een nadere afweging van de mogelijke risico's op de volksgezondheid
nodig is wanneer er sprake is van het oprichten van gevoelige objecten. Voor varkenshouderijen
bedraagt deze afstand 200 meter. Voor pluimveehouderijen bedraagt deze afstand 500 meter.
Toetsing
Binnen 200 meter van de locatie zijn geen varkenshouderijbedrijven gelegen. Wel is aan de
Vijfhuizenbaan 14 op een afstand van circa 200 meter een pluimveehouderij gevestigd. Op basis van
de vergunning is er in de feitelijke situatie een totale fijnstof emissie van 2.774 kg/jaar. Het
veehouderijbedrijf heeft nog een vergunning om de bestaande stallen te verlengen naar de noordzijde
en daarbij de fijnstofuitstoot te verhogen tot 3.653 kg/jaar.
In onderstaande tabel is berekend wat de afstand moet zijn bij de emissie van het bedrijf met
vleeskuikens.

berekende afstand
(m)

PM10 invullen
(kg/jaar)
2774

nvt.

PM10 invullen
(kg/jaar)
3653

320
berekende afstand
(m)

nvt.

367

Volgens bovenstaande tabel met afstanden moet de minimale afstand vanaf het emissiepunt van het
pluimveebedrijf (Vijfhuizenbaan 14) tot het gevoelig object (nieuwe woning binnen beoogd
bestemmingsvlak ‘Wonen’) bij een emissie van 2.774 kg kg/jaar 320 meter zijn.
Hoewel de grens van het bouwvlak op een afstand van 200 meter van het beoogde bestemmingsvlak
‘Wonen’ gelegen is, zijn de emissiepunten aan de achterzijden van de stallen gelegen op een afstand
van circa 290 meter. Met het verlengen van de stallen komen de emissiepunten op een afstand van
circa 320 meter.
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Het endotoxinen toetsingskader is een worst-case benadering, waarbij ervan uitgegaan wordt dat er
cumulatie plaatsvindt van meerdere individuele bedrijven. In deze specifieke casus is er slechts
sprake van één bedrijf en is cumulatie niet aan de orde. De achtergrondconcentratie fijnstof, waar de
endotoxinedruk aan gerelateerd is, bedraagt minder dan 50% van de normwaarde van 40,0 µg/m3. Op
grond hiervan mag er geconcludeerd worden dat de richtafstand van 320 meter ook groter is dan
noodzakelijk. Bij een beperkte afwijking kan er nog steeds sprake van een acceptabel woon- en
leefklimaat zijn. De toekomstige bewoners zullen er actief op gewezen worden dat zij in de nabijheid
van een pluimveebedrijf gaan worden en dat daar mogelijk gezondheidsrisico’s aan kleven. Tevens
zijn er meerdere woningen op kortere afstand gelegen, waardoor het pluimveebedrijf door
onderhavige ontwikkeling niet in haar ontwikkelingsmogelijkheden wordt beperkt.
Conclusie endotoxinen
Hoewel de afstand tussen het emissiepunt van het pluimveebedrijf en het beoogde bestemmingsvlak
‘Wonen’ niet voldoet aan de richtafstand uit het endotoxinetoetsingskader, kan er toch gesteld worden
dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. Cumulatie van meerdere bedrijven is
namelijk niet aan de orde en de fijnstofconcentratie is dusdanig laag dat de endotoxineconcentratie
ook lager is dan de richtlijn aangeeft.
Het aspect endotoxine staat daarmee de bestemmingswijziging niet in de weg.
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Bijlage 1. Relatie voorgrondbelasting en geurhinder
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Bijlage 2. Relatie achtergrondbelasting en geurhinder

14

Bijlage 3. Receptorenbestand (adressen geurgevoelige objecten)

IDNR
1
2
3
4

X_COORDINAAT Y_COORDINAAT NORM
128849
392747
14
128832
392777
14
128913
392769
14
128897
392801
14
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Bijlage 4. Bronnenbestand
EPEPIDNR
X_COORDINAAT Y_COORDINAAT hoogte
gemgebhoogte diameter
25738
129495
393734
6
6 0.5
25763
128091
391887
6
6 0.5
25769
127290
392618
6
6 0.5
25752
128972
390952
6
6 0.5
25784
128891
393596
6
6 0.5
25748
129694
392542
6
6 0.5
25746
129049
391465
6
6 0.5
25747
129520
392249
6
6 0.5
25783
128886
393758
6
6 0.5
25745
129395
392494
6
6 0.5
25737
127894
394240
6
6 0.5
25764
127997
391796
6
6 0.5
301174
130770
393072
6
6 0.5
25787
127906
392147
6
6 0.5
25717
130751
393123
6
6 0.5
25768
127521
392791
6
6 0.5
25766
128546
392778
6
6 0.5
25786
127152
392564
6
6 0.5

EPuittree
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Evergund EmaxVergun Gemeente
36
36 Goirle
36
36 Goirle
285
285 Goirle
312
312 Goirle
607
607 Goirle
1068
1068 Goirle
1994
1994 Goirle
2551
2551 Goirle
7866
7866 Goirle
8418
8418 Goirle
9660
9660 Goirle
18630
18630 Goirle
20396
20396 Goirle
22553
22553 Goirle
36018
36018 Goirle
43255
43255 Goirle
54797
54797 Goirle
62672
62672 Goirle

Straat
Zandeind
Brakel
Vijfhuizenbaan
het Hoefke
Goorweg
Oude Tilburgsebaan
Oude Tilburgsebaan
Oude Tilburgsebaan
Goorweg
Kerkstraat
Gilzerbaan
Brakel
Oude Spoorbaan
Schellebaan
Spoorbaan
Vijfhuizenbaan
Vijfhuizenbaan
Druisdijk

Huisnummer
35
7
25
3B
6
16A
12A
12B
5A
57
9
7A
2
2
2
22
14
12

Postcode
5133AB
5133NG
5133NH
5133NA
5133NK
5133BE
5133BE
5133BE
5133NK
5133AJ
5133AA
5133NG
5051DX
5133NP
5051ET
5133NH
5133NH
5133NS
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Plaats
RIEL
RIEL
RIEL
RIEL
RIEL
RIEL
RIEL
RIEL
RIEL
RIEL
RIEL
RIEL
GOIRLE
RIEL
GOIRLE
RIEL
RIEL
RIEL
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Disclaimer
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden (opzet conform NEN 5740 en
interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming).
Opgemerkt wordt dat bij een verkennend bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering en het nemen van een beperkt
aantal monsters. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet
door het onderzoek worden aangetoond. Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal
voorkomen. Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.
Het bovenstaande betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke beslissingen die
de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde bodemonderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu
voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres
Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en
volledigheid van de verzamelde historische informatie.
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1. INLEIDING
In opdracht van Ordito heeft Aeres Milieu een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie:
Adres onderzoekslocatie

: Vijfhuizenbaan (ong.) te Riel (tegenover nr. 10)

Gemeente

: Goirle

Kadastrale registratie

: Goirle, sectie K, nummer 284

Oppervlakte

: circa 5.765 m2

Huidig gebruik van de locatie

: agrarisch

Toekomstig gebruik

: wonen en akkerbouw

Dit bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5740. Het verkennend bodemonderzoek bestaat uit een
vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie en aanvullend hierop een bodemonderzoek
op het perceel.

Aanleiding
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is een voorgenomen bestemmingsplanwijziging.

Doel
Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een steekproef, het vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse.
Het onderzoek is niet bedoeld om een exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven.

Onderzoek
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk
onderzoeksbureau.
In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek en de daaruit volgende onderzoekshypothese beschreven. Naar aanleiding van de
opgestelde hypothese wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksstrategie opgesteld. In hoofdstuk 4 worden de veldwerkzaamheden
(grond-

en

grondwateronderzoek)

beschreven.

Hoofdstuk

5

beschrijft

de

laboratoriumwerkzaamheden

en

de

onderzoeksresultaten. Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 6, waarin de conclusies en enkele aanbevelingen staan
beschreven.
Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in maart 2021. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de
protocollen van de BRL SIKB 2000. De chemische analyses zijn uitgevoerd door Synlab BV te Rotterdam. Synlab is
geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025. Alle
analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatie Schema 3000 (AS3000).
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2. VOORONDERZOEK
2.1

Inleiding

Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de bepaling van de onderzoeksstrategie op onderhavige locatie
een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf
2.1 t/m 2.6 opgenomen informatie is afkomstig van/uit:
•

de opdrachtgever;

•

het kadaster;

•

topotijdreis.nl;

•

gemeente Goirle;

•

omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

•

het dinoloket;

•

het bodemloket;

•

terreininspectie.

In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de direct hieraan
grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden ook de percelen hier weer aan
grenzend meegenomen.
Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van
de bodemonderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch het gehele perceel te onderzoeken.

2.2

Topografische beschrijving

De onderzoekslocatie ligt aan de Vijfhuizenbaan (ong.) te Riel. Het plangebied ligt westelijk tussen Riel en Vijfhuizen in.
Kadastraal is de locatie bekend als gemeente Goirle, sectie K, nummer 284. De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn X =
128.901/ Y = 392.750. Zie bijlage 1 voor een kadastrale kaart. Op onderstaande luchtfoto is de globale begrenzing van de
onderzoekslocatie weergegeven.

Afbeelding 1: globale begrenzing onderzoekslocatie (Bron luchtfoto: PDOK-viewer)
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2.3

Historisch overzicht en omgeving

In het kader van het vooronderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd. Uit kaartmateriaal van de geraadpleegde
historische kaarten is af te leiden dat de onderzoekslocatie nooit bebouwd is geweest. Op de kaart uit 1967 is te zien dat de
bebouwing aan de Vijfhuizenbaan is toegenomen en op de kaart uit 1980 is ten oosten van de onderzoekslocatie bebouwing
gerealiseerd. Op de kaart uit 2005 is deze bebouwing niet meer aanwezig. Op de kaart uit 2010 zijn nog enkele woningen ten
oosten van de locatie gebouwd, deze kaart komt overeen met de huidige situatie.

1900

1967

1980

1995

2005

2010-2020

Afbeelding 2: geraadpleegde historische kaarten (Bron kaarten: topotijdreis.nl)

2.4

Dossieronderzoek

Via de website van de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is bodeminformatie gedownload van de locatie en directe
omgeving. De bodemrapportage is opgenomen in bijlage 8. Uit de rapportage blijkt dat een verkennend bodemonderzoek op
het terrein ten zuiden van de onderzoekslocatie is uitgevoerd (zie tabel 2.1) en wordt gemeld dat op de locaties Vijfhuizenbaan
nrs. 7 en 10 een (ondergrondse) brandstoftank aanwezig is (geweest).
Voor het verkrijgen van de overige historische informatie van de onderzoekslocatie is op 7 januari 2021 een informatieverzoek
ingediend bij de gemeente Goirle. Gevraagd is naar uitgevoerde bodemonderzoeken en/of bodemsaneringen, verleende
hinderwet- of milieuvergunningen, bouw- en/of sloopvergunningen, de aanwezigheid van onder- en/of bovengrondse
brandstoftanks, gegevens over calamiteiten en eventuele asbestinventarisaties.
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Tevens is gevraagd of de locatie en de directe omgeving verdacht is op het voorkomen van verhoogde gehalten aan PFAS
en/of GenX, of dat er ter plaatse bronlocaties bekend zijn voor PFAS of GenX.
In het gemeentelijk archief waren echter geen, voor het verkennend bodemonderzoek relevante, milieu- en bouwvergunningdossiers beschikbaar. Er is geen informatie bekend met betrekking tot PFAS en GenX op of nabij de onderzoekslocatie. Ook is
geen informatie beschikbaar over vergunningen en toezicht betreffende Vijfhuizenbaan nrs. 7 en 10, behoudens een sloop- /
asbestmelding betreffende Vijfhuizenbaan 10 te Riel.
In de omgeving van het plangebied is het in tabel 2.1 weergegeven bodemonderzoek uitgevoerd.
Kenmerk

Bijzonderheden

Verkennend bodemonderzoek

Deze locatie is ten zuiden van de onderhavige onderzoekslocatie gelegen.

Vijfhuizenbaan 1-3 Riel, FL. Bodex,

De boven- en ondergrond zijn zintuiglijk schoon bevonden.

referentienr.: 0114004,

Bovengrond: geen verhoogde gehalten aangetoond.

d.d.: 10-02-2014

Ondergrond: molybdeen licht verhoogd.
Grondwater: barium, zink, nikkel en kwik licht verhoogd ten opzichte van de streefwaarde.
De hypothese (onverdacht) dient formeel te worden verworpen, daar in zowel de grond als in het
grondwater diverse lichte verontreinigingen zijn aangetoond. Het instellen van vervolgmaatregelen
wordt echter niet noodzakelijk geacht. Er zijn uit milieu hygiënisch oogpunt geen belemmeringen
aanwezig met betrekking tot de voorgenomen ontwikkeling van de locatie.

Tabel 2.1: Overzicht uitgevoerde bodemonderzoeken

Op de locatie zelf zijn niet eerder bodemonderzoeken uitgevoerd. Op de locatie heeft, voor zover bekend, geen bovengrondse
of ondergrondse opslag van oliehoudende producten plaatsgevonden. Voor de locatie Vijfhuizenbaan 7 is door de gemeente
een KIWA-tanksaneringscertificaat overlegd. De ondergrondse 3.000 liter HBO-tank is op 04-03-1999 inwendig gereinigd en
daarna verwijderd; verontreiniging is niet aangetroffen. Ook is een KIWA-certificaat overlegd van de sanering op 18-07-1994
van een 5.000 liter ondergrondse HBO-tank. Ook deze tank is verwijderd waarbij geen verontreiniging aangetroffen is. Voor
zover bekend hebben er op de locatie geen ophogingen, opvullingen of dempingen plaatsgevonden.

2.5

Bodemopbouw en geo(hydro)logie

De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.2.
Diepte [m-mv]

Lithostratigrafie

Lithologie

0 – 1,2

Divers / antropogeen

Bij onderliggende eenheid ingedeeld

1,2 – 2,2

Formatie van Boxtel

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, weinig zandige
klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind

2,2 – 5,3

Formatie van Sterksel

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof en midden zand, weinig zandige
klei, fijn zand en grind en een spoor klei

5,3 – 6,4

Formatie van Stramproy

Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei, klei en midden zand,
weinig veen, fijn en grof zand en een spoor bruinkool

6,4 – 26,1

Formatie van Stramproy

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden, fijn en grof zand, weinig klei
en zandige klei en een spoor veen, bruinkool en grind

Tabel 2.2: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket identificatienummer B50E0396)
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Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich op een hoogte van circa 17,1 m +NAP. De stroming van het
freatisch grondwater is globaal noordelijk gericht en bevindt zich op een hoogte van circa 14,0 m +NAP. De onderzoekslocatie
bevindt zich niet binnen de grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied.

2.6

Beschrijving van de onderzoekslocatie

Op 2 maart 2021 is een veldinspectie uitgevoerd. Hierbij is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid van ondergrondse
tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen, afgravingen en asbestverdacht materiaal
op het terrein.
De onderzoekslocatie betreft een agrarisch bouwland (geoogst maisperceel) zonder bebouwing. Het terrein is vlak gelegen en
er zijn geen bijzonderheden waargenomen. Tijdens de veldinspectie is op het terrein geen asbestverdacht materiaal
aangetroffen.
Er zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of

bronnen van

verontreinigingen. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2.
De onderzoekslocatie wordt aan de noordzijde begrensd door de Vijfhuizenbaan, aan de oostzijde door woningen met tuin,
aan de zuidzijde door akkerbouwland en aan de westzijde door akkerbouwland.

2.7

Asbest

Uit het dossieronderzoek en de uitgevoerde veldinspectie is geen informatie naar voren gekomen dat ter plaatse van de
onderzoekslocatie asbestverdachte activiteiten hebben plaatsgevonden.

2.8

Bodemkwaliteitskaart Omgevingsdienst Midden en West Brabant

Uit de digitale bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant blijkt dat voor de onderzoekslocatie
de ontgravingsklasse ‘AW2000 (Achtergrondwaarden 2000)’ geldt voor zowel de bovengrond als ondergrond. Op de
bodemfunctieklassenkaart heeft de locatie de functieklasse ‘Wonen’.

2.9

Onderzoekshypothese

Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek is de onderzoekslocatie als “onverdacht” beschouwd. De
aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem wordt niet verwacht (onverdacht).
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3. ONDERZOEKSSTRATEGIE
3.1

Inleiding

Op basis van de verzamelde informatie uit het vooronderzoek (NEN 5725) en de gestelde onderzoekshypothese(n) voor de
onderzoekslocatie, is een onderzoeksstrategie opgesteld conform de richtlijnen van de onderzoeksnorm NEN 5740 (BodemLandbodem; Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit
van bodem en grond van het Nederlands Normalisatie-Instituut.

3.2

Onderzoeksstrategie

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de strategie ‘ONV’ uit de NEN 5740. In principe worden boringen willekeurig
verspreid over de gehele onderzoekslocatie. Voor het vaststellen van de milieuhygiënische conditie van de bodem (grond en
grondwater) van de onderzoekslocatie zal volgens onderstaande strategie veldwerk en monstername voor laboratoriumanalyse
plaatsvinden.
ONDERZOEKSNORM NEN 5740 'ONV'
Aantal boringen

Aantal te onderzoeken (meng)monsters

oppervlakte (m²)

tot 0,5 m

èn tot 2 m

èn met peilbuis

bovengrond

ondergrond

grondwater

5.765

12

3

1

2

2

1

NEN-grond
incl. lutos

NEN-grond
incl. lutos

NEN-grondwater

Analysepakket

Tabel 3.1: Veldwerk, monstername en analysestrategie volgens NEN 5740 ‘ONV’
Uit elke boring worden monsters genomen in trajecten van ten hoogste 0,5 m.

Legenda bij tabel 3.1
m:
meter beneden maaiveld
lutos:
lutum en organische stofgehalte
De bovengrond en de ondergrond worden onderzocht op de stoffen uit
het NEN 5740 ‘standaardpakket’:
•
drogestof-bepaling
•
9 zware metalen
•
10 polycyclische aromatische kool waterstoffen
•
7 polychloorbifenylen (PCB)
•
minerale olie
Tevens bepaalt het laboratorium het gehalte aan organische stof en
lutumgehalte voor het vaststellen van een toetsingskader voor de
lokale bodemkwaliteit.
Het grondwater wordt onderzocht op de st offen uit het NEN 5740
‘standaardpakket’:
•
9 zware metalen
•
8 vluchtige aromatische koolwaterstoffen (incl. naftaleen)
•
21 vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen
•
minerale olie
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4. VELDWERKZAAMHEDEN
4.1

Algemeen

Conform de onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is op de onderzoekslocatie een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 conform protocollen 2001 en 2002 van de
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Voor het traceren van de kabels en leidingen is voorafgaand aan de
uitvoering van de veldwerkzaamheden een KLIC melding verricht.

4.2

Grondbemonstering

Op 2 maart 2021 zijn de boringen geplaatst volgens de in paragraaf 3.2 weergegeven onderzoeksstrategie. De werkzaamheden
zijn uitgevoerd door de heer H. van den Tillaar, erkend monsternemer in het kader van de BRL SIKB 2000 voor de protocollen
2001, 2002 en 2018.

De boringen zijn verricht met behulp van de Edelmanboor (ø 7 of 10 cm). Zie voor de boorpuntlocaties bijlage 3.

Gebaseerd op de diepte en stroming van het freatisch grondwater is een boring afgewerkt met een peilbuis (zie bijlage 2).
Deze is centraal op de onderzoekslocatie geplaatst, ter plaatse van boorpunt 1. De bovenkant van het peilbuisfilter is onder
de aangetroffen grondwaterstand geplaatst. Tijdens de installatie van de peilbuis is geen werkwater gebruikt.

Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104) beoordeeld. Daarnaast
is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt voor de aanwezigheid van visueel zichtbare
verontreiniging. Er zijn bij de uitgevoerde boringen geen zintuiglijk afwijkingen of bijmengingen geconstateerd.

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering plaatsgevonden. De
uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring beschreven in de profielbeschrijvingen (zie
bijlage 4).
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het voorkomen van asbest in de
grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein plaatsgevonden. Op het maaiveld en in de vrijkomende
grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak
over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie.
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4.3

Grondwatermonstername

De peilbuis is een week na plaatsing op 12 maart 2021 bemonsterd conform protocol 2002 van de Stichting Infrastructuur
Kwaliteitsborging Bodembeheer. De bemonstering is uitgevoerd door erkend veldwerker van Aeres Milieu, de heer H. van den
Tillaar.
Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en zijn de zuurgraad (pH) en het elektrischegeleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bepaald. Deze waarden waren constant bij monstername. De geleidbaarheid is
gecorrigeerd voor de grondwatertemperatuur. De geleiding is een maat voor de concentratie aan opgeloste stoffen in het
water, terwijl de pH de zuurgraad van het water aangeeft (pH<7: zuur, pH = 7: neutraal, pH>7: basisch).
De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk gefiltreerd en geconserveerd. De in het veld gemeten
parameters zijn in tabel 4.1 samengevat.
Peilbuis
01

Filterdiepte
(m-mv.)
3,0 – 4,0

Grondwaterstand
(m-mv.
2,50

pH
(-)
5,94

Ec
(µS/cm)
856

Troebelheid
(NTU)
317

Tabel 4.1: Resultaten veldmetingen tijdens grondwatermonstername

De meetresultaten wijken niet af van natuurlijk of regionaal voorkomende waarden.

In het grondwater in de peilbuis is sprake van een verhoogde troebelheid (>10 NTU). Een verhoogde troebelheid kan in
sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan organische parameters in het grondwater. Bij het
voorliggende onderzoek is de index van geen enkele organische parameter verhoogd (zie 5.3 grondwateranalyse en toetsing
in bijlage 7). De eventuele overschatting van de gehalten als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft geen gevolgen voor
de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de conclusies van dit rapport. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde
troebelheid is daarom niet uitgevoerd. De overige waarden geven geen aanleiding tot opmerkingen.
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5. LABORATORIUMONDERZOEK
5.1

Algemeen

De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van Synlab BV te Rotterdam. Synlab is geaccrediteerd volgens
de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025, waar verdere conservering
en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden.

5.2

Grond(meng)monster(s)

In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al dan niet
mengmonsters samengesteld volgens onderstaande tabel. De keuze voor het samenstellen van deelmonsters tot een
mengmonster of het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de
onderzoeksstrategie.

Analysemonster

Deelmonsters

Analysepakket

MM1

Traject
(m -mv)
0,0 – 0,5

1-1, 2-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 10-1, 11-1

Standaardpakket incl. lu/os

MM2

0,0 – 0,5

3-1, 4-1, 12-1, 13-1, 14-1, 15-1, 16-1

Standaardpakket incl. lu/os

MM3

0,5 – 1,5

1-2, 1-3, 2-3, 2-4

Standaardpakket incl. lu/os

MM4

0,6 – 2,0

3-3, 3-4, 4-2, 4-3

Standaardpakket incl. lu/os

Tabel 5.1: samenstelling analysemonsters en analysepakket

De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door middel van
onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven.

*

Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde van de achtergronden 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.

In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat de toetsing altijd moet plaatsvinden door het gevonden gehalte in een
monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stof gehalte (=berekende concentratie) en vervolgens te vergelijken
met de grenswaarden van de Regeling Bodemkwaliteit.

In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de bijbehorende
achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 6 voor het analyserapport.
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(Meng)monster

Zintuiglijke waarnemingen

MM1

Traject
(m -mv)
0,0 – 0,5

Geen bijmengingen / bijzonderheden

Verhoogde
component
---

Berekende concentratie [mg/kg d.s.]
en toetsing
-----

MM2

0,0 – 0,5

Geen bijmengingen / bijzonderheden

---

---

---

MM3

0,5 – 1,5

Geen bijmengingen / bijzonderheden

---

---

---

MM4

0,6 – 2,0

Geen bijmengingen / bijzonderheden

---

---

---

Tabel 5.2: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grondmengmonsters MM1 (dieptetraject 0,0-0,5 m-mv.), MM2 (dieptetraject 0,0-0,5
m-mv.), MM3 (dieptetraject 0,5-1,5 m-mv.) en MM4 (dieptetraject 0,6-2,0 m-mv.) geen gehalten zijn verhoogd ten opzichte van
de achtergrondwaarden gemeten.

5.3

Grondwatermonster(s)

De analyseresultaten van de grondwatermonsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door middel van
onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven.

*

Het gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) 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.

In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de bijbehorende
streefwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 7 voor het analyserapport.

Peilbuis
1

Filtertraject
[m-mv]
3,0 – 4,0

Grondwaterstand [m-mv.]

Verhoogde component

2,50

Kobalt

Gemeten concentratie [µg/l] en
toetsing
140
***

Nikkel

370

***

Barium

110

*

Cadmium

2,8

*

Zink

350

*

Xylenen

0,64

*

Naftaleen

0,08

*

Tabel 5.3: Toetsingsresultaten van de grondwatermonsters

Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater afkomstig uit peilbuis 1 sterk verhoogd met de componenten kobalt en
nikkel ten opzichte van de streefwaarde. De onderzochte componenten barium, cadmium, zink, xylenen en naftaleen van het
grondwater afkomstig uit peilbuis 1 zijn in een gehalte licht verhoogd ten opzichte van de streefwaarde gemeten.

De sterk verhoogde gehalten met kobalt en nikkel en de licht verhoogde gehalten met barium, cadmium, zink, xylenen en
naftaleen worden waarschijnlijk gedeeltelijk van buiten de onderzoekslocatie aangevoerd, aangezien in de boven- en
ondergrondmonsters geen verhoogde concentraties gemeten zijn.
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Op de locatie zijn op basis van de historische informatie ook geen verontreinigingsbronnen aan te wijzen die in relatie zouden
kunnen staan met de genoemde verhoogd aangetroffen gehalten.

Aanvullend is naar eventuele bodemonderzoeken in de ruimere omgeving gekeken. Nabij de onderzoekslocatie zijn in 2006
matig verhoogde gehalten aan nikkel en koper vastgesteld in het grondwater (verkennend bodemonderzoek Alphensweg Riel,
Verhoeven Milieutechniek rapport met kenmerk B052695 d.d. 6 juni 2006). In overleg met de bevoegde overheid (gemeente
Goirle) is indertijd besloten dat een verder afperkend grondwateronderzoek niet noodzakelijk is. De aangetroffen verhogingen
met zware metalen passen ons inziens dan ook in het beeld van verhoogde achtergrondconcentraties.

5.4

Toetsing van de gestelde hypothese

Geconcludeerd kan worden dat de berekende concentraties in de boven- en ondergrond in overeenstemming zijn met de vooraf
geformuleerde onverdachte hypothese. Het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk
geacht.

Geconcludeerd kan worden dat de gemeten concentraties in het grondwater in tegenspraak zijn met de vooraf opgestelde
hypothese dat de locatie onverdacht is. Formeel geven de sterk verhoogde gehalten aan kobalt en nikkel aanleiding tot het
uitvoeren van een nader grondwateronderzoek. Rekening houdend met het aantreffen van lokaal verhoogde
achtergrondconcentraties met zware metalen in het grondwater wordt het uitvoeren van een aanvullend of nader
grondwateronderzoek ons inziens niet noodzakelijk geacht.
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Tijdens de veldinspectie op de locatie zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van
bodemverontreiniging of bronnen van verontreiniging.
In het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen.
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de boven- en ondergrond geen gehalten verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde
gemeten zijn. In het freatisch grondwater zijn sterk verhoogde gehalten kobalt en nikkel en tevens licht verhoogde gehalten
aan barium, cadmium, zink, xylenen en naftaleen aangetoond. Gezien het agrarisch gebruik en een eerder in de omgeving
uitgevoerd bodemonderzoek met sterk verhoogde gehalten in het grondwater is kunnen ons inziens de gehalten in het
grondwater worden beschouwd als verhoogde achtergrondgehalten.

Rekening houdend met bovenstaande vormen de resultaten van dit bodemonderzoek geen aanleiding tot het uitvoeren van
een nader bodemonderzoek. De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen
planontwikkeling.

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond mogelijk niet zonder meer worden afgevoerd of
elders worden toegepast. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.

Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet multifunctioneel toepasbaar. Het wordt daarom afgeraden het
freatisch grondwater te gebruiken voor consumptie, besproeiing of proceswater.
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aeres milieu

Bijlage 1
Topografische en kadastrale situatie

AM20683

Kadastrale kaart

Uw referentie: AM20683-LA

Deze kaart is noordgericht

12345
25

Schaal 1: 1000

Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Goirle
K
284

Bebouwing
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 januari 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Bijlage 2
Foto’s onderzoekslocatie

AM20683

AM20683

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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Bijlage 3
Situatietekening met boorpuntlocaties

AM20683

128876

128901

128926

128951

128976

392825

128851

392775
392750

Boorpuntenkaart (A4)
boring tot 0,5 m-mv

AM20683
Riel
Vijfhuizenbaan (ong.)

boring tot 1,0 m-mv
boring tot 2,0 m-mv

Schaal

N

peilbuis
Foto's

v1.0_26-3-2021_LK

392700

392725

Legenda

Plangebied
Achtergrond: Luchtfoto PDOK Actueel 25 cm, Kadastrale
kaart WFS PDOK

128801

128826

392700

392725

392750

392775

392800

392825

128826

392800

128801

128851

128876

128901

128926

128951

128976
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Bijlage 4
Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen

AM20683

getekend volgens NEN 5104

Boring:

01

Boring:
0

0

akker

0

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

1
50

50

02
1

20

2

50
Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
oranjegrijs, Edelmanboor

2

70

3
100

100

100
3
150

200

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor
Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
grijsbeige, Edelmanboor

150

150
Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsoranje, Edelmanboor

4

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen wortels, donker
zwartbruin, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin, Edelmanboor

4

150

akker

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
beigebruin, Edelmanboor

5
200

200
Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor

250
280

300

310

Klei, sterk zandig, matig humeus,
donkerbruin, Edelmanboor
Klei, sterk zandig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

350

400

405

Boring:

03

Boring:
0

0

akker

50

50

50

100

100

150

3

200

200

akker

50

50

06
0

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

1

50

50

Boring:
0

akker

1
50

08
0

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

akker
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

1
50

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

2
100

akker
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

1

07

50

200

200

Boring:
0

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen
grind, sporen roest, brokken leem,
lichtgrijs, Edelmanboor

4

05

0

150

150
Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, licht oranjegrijs, Edelmanboor

4

Zand, uiterst fijn, matig siltig,
sporen roest, licht oranjegrijs,
Edelmanboor

2
100

150

Boring:

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
beigegrijs, Edelmanboor

3

akker
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

1

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

2

Boring:

0

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

1

04

100

Projectnaam: Vijfhuizenbaan te Riel
Projectcode: AM20683

Opdrachtgever: Ordito

getekend volgens NEN 5104

Boring:

09

Boring:
0

0

akker

50

50

Boring:

Boring:
0

0

50

50

1
30

2
50

akker

Zand, zeer fijn, matig siltig,
neutraal oranjebeige, Edelmanboor

0

akker

14
0

0

50

50

Boring:

1
50

16
0

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

akker
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

1
50

akker
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen wortels,
donkerbruin, Edelmanboor

1

15

50

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, sporen wortels,
donkerbruin, Edelmanboor

50

akker
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen wortels,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring:
0

0

0

1

13

0

12

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, sporen wortels,
donkerbruin, Edelmanboor

1

Boring:

50

50

akker

akker
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen wortels,
donkerbruin, Edelmanboor

1

11

Boring:

0

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

1

10

50

Projectnaam: Vijfhuizenbaan te Riel
Projectcode: AM20683

Opdrachtgever: Ordito

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen
zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

ongeroerd monster
volumering

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
zand afdichting
bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting
filter
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Bijlage 5
Verklaring veldmedewerker

AM20683

VERKLARING
Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform
de eisen van de BRL 2000.
Projectnummer

AM20683

Onderzoekslocatie

Vijfhuizenbaan (ong.), Riel

Opdrachtgever

Ordito

Afwijkingen van BRL 2000 (protocol)

Nee

Ja, aard en motivatie afwijkingen beschrijven
Protocol :

Datum uitvoering veldwerkzaamheden:

2001

2 maart 2021

2002

12 maart 2021

Gecertificeerd monsternemer

H. van den Tillaar
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Bijlage 6
Analyseresultaten grond(meng)monsters met achtergrond en
interventiewaarden

AM20683

Projectnaam
Projectcode

Vijfhuizenbaan te Riel
AM20683

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

MM1
1
or

MM2
2
or

br

AW 1/2(AW+I)

Ja
88.8
<1
Geen

-----

Ja
88.7
<1
Geen

-----

organische stof (gloeiverlies)(%
vd DS)

2.7

--

3.1

--

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS)
4.3

--

4.2

--

<20
0.22
<1.5
8.7
<0.05
15
<0.5
<3
26

42.1
0.355
2.95
16.3
0.0482
22.4
0.35
5.14
54.4

<20
0.23
<1.5
9.1
<0.05
15
<0.5
<3
24

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
<0.01
-<0.01
fenantreen
0.02
-<0.01
antraceen
<0.01
-<0.01
fluoranteen
0.05
-0.02
benzo(a)antraceen
0.04
-0.02
chryseen
0.03
-0.01
benzo(k)fluoranteen
0.02
-0.02
benzo(a)pyreen
0.02
-0.01
benzo(ghi)peryleen
0.02
-0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen
0.02
-0.02
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
0.234 0.234
0.141
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(µg/kgds)
<1
PCB 52(µg/kgds)
<1
PCB 101(µg/kgds)
<1
PCB 118(µg/kgds)
<1
PCB 138(µg/kgds)
<1
PCB 153(µg/kgds)
<1
PCB 180(µg/kgds)
<1
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.9
MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

<5
<5
<5
<5
<20

-------18.1

----51.9

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

<5
<5
6
7
<20

RBK
eis

br

monster voorbehandeling()
droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(-)

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik°
lood
molybdeen
nikkel
zink

I

42.5
0.365
2.98
16.9
0.0481
22.3
0.35
5.18
50

0.60
15
40
0.15
50
1.5
35
140

6.8
102
115
18
290
96
68
430

920
13
190
190
36
530
190
100
720

20
0.20
3.0
5.0
0.050
10
1.5
4.0
20

1.5

21

40

0.35

20

510

1000

4.9

190

2595

5000

35

----------0.141

-------15.8

----45.2

Monstercode en monstertraject
1
13414214-001 MM1 01(1) 02(1) 05(1) 06(1) 07(1) 08(1) 10(1) 11(1)
2
13414214-002 MM2 03(1) 04(1) 12(1) 13(1) 14(1) 15(1) 16(1)
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant
67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
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
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
a
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.
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.
°
Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er
kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36
mg/kg d.s. gehanteerd.
or
Origineel resultaat
br
Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof =
10%.)
Bodemtypehumus lutum
1
2.7% 4.3%
2
3.1% 4.2%

Projectnaam
Projectcode

Vijfhuizenbaan te Riel
AM20683

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

MM3
3
or

MM4
4
or

br

AW ½(AW+I)

Ja
92.4
<1
Geen

-----

Ja
95.1
<1
Geen

-----

organische stof (gloeiverlies)(%
vd DS)

<0.5

--

<0.5

--

--

2.5

--

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik°
lood
molybdeen
nikkel
zink

<20
<0.2
1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
3.8
<20

40.6
0.231
4.07
6.62
0.0482
10.5
0.35
9.05
29.2

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
<3
<20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
<0.01
-<0.01
fenantreen
<0.01
-<0.01
antraceen
<0.01
-<0.01
fluoranteen
<0.01
-<0.01
benzo(a)antraceen
<0.01
-<0.01
chryseen
<0.01
-<0.01
benzo(k)fluoranteen
<0.01
-<0.01
benzo(a)pyreen
<0.01
-<0.01
benzo(ghi)peryleen
<0.01
-<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen
<0.01
-<0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
0.07
0.07
0.07
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(µg/kgds)
<1
PCB 52(µg/kgds)
<1
PCB 101(µg/kgds)
<1
PCB 118(µg/kgds)
<1
PCB 138(µg/kgds)
<1
PCB 153(µg/kgds)
<1
PCB 180(µg/kgds)
<1
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.9
MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 – C40

<5
<5
<5
<5
<20

-------24.5

a

----70

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

<5
<5
<5
<5
<20

RBK
eis

br

monster voorbehandeling()
droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(-)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS)
4.7

I

51.1
0.239
3.5
7.12
0.0499
10.9
0.35
5.88
32.4

0.60
15
40
0.15
50
1.5
35
140

6.8
102
115
18
290
96
68
430

920
13
190
190
36
530
190
100
720

20
0.20
3.0
5.0
0.050
10
1.5
4.0
20

1.5

21

40

0.35

20

510

1000

4.9

190

2595

5000

35

----------0.07

-------24.5

a

----70

Monstercode en monstertraject
1
13414214-003 MM3 01(2) 01(3) 02(3) 02(4)
2
13414214-004 MM4 03(3) 03(4) 04(2) 04(3)
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant
67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
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
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
a
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.
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.
°
Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er
kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36
mg/kg d.s. gehanteerd.
or
Origineel resultaat
br
Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof =
10%.)
Bodemtypehumus lutum
3
0.5% 4.7%
4
0.5% 2.5%
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: AM20683
: 13414214, versienummer: 1.
: RSH57MYM

Rotterdam, 09-03-2021

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM20683. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 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.
Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen 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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Startdatum
03-03-2021
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AM20683
- 1

13414214

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003
004

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

MM1 01(1) 02(1) 05(1) 06(1) 07(1) 08(1) 10(1) 11(1)
MM2 03(1) 04(1) 12(1) 13(1) 14(1) 15(1) 16(1)
MM3 01(2) 01(3) 02(3) 02(4)
MM4 03(3) 03(4) 04(2) 04(3)

Analyse

Eenheid

Q

monster voorbehandeling
droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S
S

Ja
88.8
<1
geen

Ja
88.7
<1
geen

Ja
92.4
<1
geen

Ja
95.1
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

2.7

3.1

<0.5

<0.5

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

4.3

4.2

4.7

2.5

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

S
S
S
S
S
S
S
S
S

<20
0.22
<1.5
8.7
<0.05
15
<0.5
<3
26

<20
0.23
<1.5
9.1
<0.05
15
<0.5
<3
24

<20
<0.2
1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
3.8
<20

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
<3
<20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kgds
S
<0.01
fenantreen
mg/kgds
S
0.02
antraceen
mg/kgds
S
<0.01
fluoranteen
mg/kgds
S
0.05
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
0.04
chryseen
mg/kgds
S
0.03
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
0.02
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
0.02
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
0.02
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
0.234
(0.7 factor)

<0.01
<0.01
<0.01
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
0.02
0.02
0.141

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.07

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.07

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
µg/kgds
PCB 52
µg/kgds
PCB 101
µg/kgds
PCB 118
µg/kgds
PCB 138
µg/kgds
PCB 153
µg/kgds
PCB 180
µg/kgds

S
S
S
S
S
S
S

001

1)

002

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

1)

003

1)

004

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

1)

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Orderdatum
03-03-2021
Startdatum
03-03-2021
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AM20683
- 1

13414214

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003
004

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

MM1 01(1) 02(1) 05(1) 06(1) 07(1) 08(1) 10(1) 11(1)
MM2 03(1) 04(1) 12(1) 13(1) 14(1) 15(1) 16(1)
MM3 01(2) 01(3) 02(3) 02(4)
MM4 03(3) 03(4) 04(2) 04(3)

Analyse

Eenheid

Q

001

som PCB (7) (0.7 factor)

µg/kgds

S

4.9

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

S

<5
<5
<5
<5
<20

1)

002
4.9

<5
<5
6
7
<20

1)

003
4.9

<5
<5
<5
<5
<20

1)

004
4.9

1)

<5
<5
<5
<5
<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Orderdatum
03-03-2021
Startdatum
03-03-2021
Rapportagedatum 09-03-2021

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.

Voetnoten
1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

monster voorbehandeling

Grond (AS3000)

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten

Grond (AS3000)

aard van de artefacten

Grond (AS3000)

organische stof (gloeiverlies)

Grond (AS3000)

lutum (bodem)

Grond (AS3000)

barium

Grond (AS3000)

cadmium

Grond (AS3000)

kobalt

Grond (AS3000)

koper

Grond (AS3000)

kwik

Grond (AS3000)

lood

Grond (AS3000)

molybdeen

Grond (AS3000)

nikkel

Grond (AS3000)

zink

Grond (AS3000)

naftaleen

Grond (AS3000)

fenantreen

Grond (AS3000)

antraceen

Grond (AS3000)

fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)antraceen

Grond (AS3000)

chryseen

Grond (AS3000)

benzo(k)fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)pyreen

Grond (AS3000)

benzo(ghi)peryleen

Grond (AS3000)

indeno(1,2,3-cd)pyreen

Grond (AS3000)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
PCB 28

Grond (AS3000)

Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN
16179
Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan
NEN-EN 15934
Conform AS3000
Idem
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

PCB 52

Grond (AS3000)

PCB 101

Grond (AS3000)

PCB 118

Grond (AS3000)

PCB 138

Grond (AS3000)

PCB 153

Grond (AS3000)

PCB 180

Grond (AS3000)

som PCB (7) (0.7 factor)

Grond (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Conform AS3010-8
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001

Y9010201
Y8700111
Y8699896

02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021

02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021

ALC201
ALC201
ALC201
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Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001
001
001
002
002
002
002
002
002
002
003
003
003
003
004
004
004
004

Y8700116
Y9010196
Y9010186
Y9010189
Y8700176
Y8699892
Y8700182
Y9010176
Y8700181
Y9010202
Y8699899
Y8700029
Y9010194
Y9010195
Y9010160
Y9010200
Y8699908
Y8700172
Y9010172
Y9010191

02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
03-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021

02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Monsternummer:

002

Monster beschrijvingen

MM203(1) 04(1) 12(1) 13(1) 14(1) 15(1) 16(1)

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Bijlage 7
Analyseresultaten grondwatermonster(s) met streef- en
interventiewaarden

AM20683

Projectnaam
Projectcode

Vijfhuizenbaan te Riel
AM20683

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

01
1

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

110
2.8
140
<2.0
<0.05
<2.0
<2
370
350

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen
naftaleen
interventiefactor vluchtige
aromaten

<0.2
0.57
<0.2
0.18
0.46
0.64
<0.2
0.08

*
*
***

***
*

--*
*

1/2(S+I)

<25
<25
<25
<25
<50

I

RBK
eis

50
0.40
20
15
0.050
15
5.0
15
65

338
3.2
60
45
0.18
45
152
45
432

625
6.0
100
75
0.30
75
300
75
800

20
0.20
2.0
2.0
0.050
2.0
2.0
3.0
10

0.20
7.0
4.0

15
504
77

30
1000
150

0.20
6.0
0.01

35
153
35

70
300
70

0.20
0.20
0.20
0.10
0.20
0.21
0.20
0.020

0.00114

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
<0.2
1,2-dichloorethaan
<0.2
1,1-dichlooretheen
<0.1
cis-1,2-dichlooretheen
<0.1
trans-1,2-dichlooretheen
<0.1
som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
0.14
dichloormethaan
<0.2
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
tetrachloormethaan
<0.1
1,1,1-trichloorethaan
<0.1
1,1,2-trichloorethaan
<0.1
trichlooretheen
<0.2
chloroform
<0.2
vinylchloride
<0.2
tribroommethaan
<0.2
MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

S

1

a

7.0
7.0
0.01

454
204
5.0

900
400
10

0.20
0.20
0.10
0.10

0.01
0.01

10
500

20
1000

0.14
0.20

0.80
0.01
0.01
0.01
0.01
24
6.0
0.01

40
20
5.0
150
65
262
203
2.5

80
40
10
300
130
500
400
5.0
630

0.42
0.10
0.10
0.10
0.10
0.20
0.20
0.20
0.20

50

325

600

50

--a
a

---a
a
a
a

a

-----

Monstercode en monstertraject
1
13423683-001 01 01
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 toetsingswaarden 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
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
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), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
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).
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: AM20683
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: YGPLSEYE

Rotterdam, 17-03-2021

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM20683. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen 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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Vijfhuizenbaan te Riel

Orderdatum
16-03-2021
Startdatum
16-03-2021
Rapportagedatum 17-03-2021

AM20683
13423683

- 1

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

01 01

Analyse

Eenheid

Q

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S
S
S

110
2.8
140
<2.0
<0.05
<2.0
<2
370
350

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen
naftaleen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S
S

<0.2
0.57
<0.2
0.18
0.46
0.64
<0.2
0.08

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
µg/l
S
1,2-dichloorethaan
µg/l
S
1,1-dichlooretheen
µg/l
S
cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
som (cis,trans) 1,2µg/l
S
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
µg/l
S
1,1-dichloorpropaan
µg/l
S
1,2-dichloorpropaan
µg/l
S
1,3-dichloorpropaan
µg/l
S
som dichloorpropanen (0.7
µg/l
S
factor)
tetrachlooretheen
µg/l
S
tetrachloormethaan
µg/l
S
1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S
1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S
trichlooretheen
µg/l
S
chloroform
µg/l
S
vinylchloride
µg/l
S
tribroommethaan
µg/l
S
MINERALE OLIE
fractie C10-C12

µg/l

001

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42

1)

1)

1)

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

<25

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AM20683
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- 1

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

01 01

Analyse

Eenheid

fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Q

S

001
<25
<25
<25
<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport
Vijfhuizenbaan te Riel
AM20683
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- 1

Orderdatum
16-03-2021
Startdatum
16-03-2021
Rapportagedatum 17-03-2021

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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Orderdatum
16-03-2021
Startdatum
16-03-2021
Rapportagedatum 17-03-2021

AM20683
13423683

- 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

barium

Grondwater (AS3000)

cadmium

Grondwater (AS3000)

kobalt

Grondwater (AS3000)

koper

Grondwater (AS3000)

kwik

Grondwater (AS3000)

lood

Grondwater (AS3000)

molybdeen

Grondwater (AS3000)

nikkel

Grondwater (AS3000)

zink

Grondwater (AS3000)

benzeen

Grondwater (AS3000)

tolueen

Grondwater (AS3000)

ethylbenzeen

Grondwater (AS3000)

o-xyleen

Grondwater (AS3000)

p- en m-xyleen

Grondwater (AS3000)

xylenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

styreen

Grondwater (AS3000)

naftaleen

Grondwater (AS3000)

1,1-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,1-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

cis-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

trans-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

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

Grondwater (AS3000)

Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Idem
Idem
Idem
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

1,1-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

1,3-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

som dichloorpropanen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

tetrachlooretheen

Grondwater (AS3000)

tetrachloormethaan

Grondwater (AS3000)

1,1,1-trichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,1,2-trichloorethaan

Grondwater (AS3000)

trichlooretheen

Grondwater (AS3000)

chloroform

Grondwater (AS3000)

vinylchloride

Grondwater (AS3000)

tribroommethaan

Grondwater (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-5

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001

B1980823
G6935263
G6935264

12-03-2021
12-03-2021
12-03-2021

12-03-2021
12-03-2021
12-03-2021

ALC204
ALC236
ALC236
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aeres milieu

Bijlage 8
Bodemrapportage Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

AM20683

Vij uizenbaan, Riel (AM20683)
Omgevingsrapportage
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Inleiding
Dit betre een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de loca e op
de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met behulp van het
bodeminforma esysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord–Brabant.
Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in
het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een ui reksel hiervan.

Welke informa e bevat het bodeminforma esysteem?
Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij
grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransac es en het behandelen van aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

Geen informa e aanwezig
Indien er in het bis geen informa e over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er
dan ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u
onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000
gecer ﬁceerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een gecer ﬁceerd bureau
worden voor overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

Loca es met historisch bodembedreigende ac viteiten
Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de loca es met
een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn a oms g uit oude bestanden en
tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze
historische informa e zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een
risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.
Deze loca es zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van loca es
met de meest verdachte bodembedreigende ac viteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek hee
plaatsgevonden, hee inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden.

Opbouw van de rapportage
Op basis van de ingevoerde geograﬁsche gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd, is
met behulp van so ware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens
over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informa e aanwezig is dan wordt deze getoond
in de onderstaande volgorde:
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Informa e over de milieukwaliteit op de loca e:
Overzicht loca egegevens
Overzicht bodemonderzoeken
Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Overzicht ondergrondse tanks
Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel
gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informa e aanwezig is, dan wordt deze
getoond onder het hoofdstuk:“Informa e over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de loca e”.
Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de loca egegevens, de historische
bodembedreigende ac viteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

Toelich ng bij informa e over de bodemkwaliteit op de loca e
Overzicht loca egegevens
Onder deze paragraaf worden de loca egegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn. Onder de
loca egegevens worden ook de status van de bodemloca e, eventuele verontreinigingen en de
vervolgac e aangeven.
Overzicht onderzoeken
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de loca e zijn uitgevoerd
weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet
bodembescherming.
Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende ac viteiten getoond zoals deze in het bis
bekend zijn.
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend zijn.
Informa e over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de loca e
Idem als informa e over de bodemkwaliteit op de loca e maar dan binnen een straal van 25 meter rond de
loca e.
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Loca e: Vij uizenbaan 7
Loca e
Adres

Vij uizenbaan 7 5133NH RIEL

Loca ecode

AA078500886

Loca enaam

Vij uizenbaan 7

Plaats

Goirle

Loca ecode
NB078500744
bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB

Beoordeling

Status rapporten

Beschikking

Status besluiten

Status asbest

Is van voor 1987

Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit

Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

brandsto ank
(ondergronds)

9999 9999 Nee

Nee

Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Voldoende
onderzocht
Nee

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Vij uizenbaan 10
Loca e
Adres

Vij uizenbaan 10 5133NH RIEL

Loca ecode

AA078500890

Loca enaam

Vij uizenbaan 10

Plaats

Goirle

Loca ecode
NB078500752
bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB

Beoordeling

Status rapporten

Beschikking

Status besluiten

Status asbest

Is van voor 1987

Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit

Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

brandsto ank
(ondergronds)

9999 9999 Nee

Nee

Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Voldoende
onderzocht
Nee

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Vij uizenbaan 1-3 Riel
Loca e
Adres
Loca ecode

AA078500196

Loca enaam

Vij uizenbaan 1-3 Riel

Plaats

Goirle

Loca ecode
NB078501351
bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB
Status rapporten

Beoordeling
Verkennend onderzoek NEN
5740

Beschikking

Status besluiten

Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum

Type

Naam

Auteur

Referen e Archief

Verkennend
FL. Bodex
Goirle_VO_2014_Vij uizenbaan
23-01-2014 onderzoek
Milieukundig 0114004
1-3 Riel
NEN 5740
adviesbureau

Conclusie
overheid
Bovengrond:
geen
verhoogde
gehalten
aangetoond;
Ondergrond:
molybdeen
licht
verhoogd;
Grondwater:
barium en
zink, nikkel
en kwik >s;

Beschikbare documenten per onderzoek
Datum

Type

23-01-2014 Verkennend onderzoek NEN 5740

Naam

Document

Goirle_VO_2014_Vij uizenbaan 1-3 Riel

4cbtg335.pdf

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar
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Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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De informa e die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inscha ng
van de situa e. Aangezien de informa e is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben
plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot de actuele kwaliteit van grond
en grondwater. De gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord – Brabant zijn niet aansprakelijk voor enige
schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de prak jk de kwaliteit
van grond of grondwater anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij a enderen u op het feit dat u als
makelaar, eigenaar, toekoms g eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een
vergaande onderzoeksplicht hee als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de
aanwezigheid van ondergrondse brandsto anks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te
dragen voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

De informa e uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning
of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situa e opnieuw
afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al hee er op een loca e eerder bodemonderzoek
plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige
informa e kan verouderd zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.
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Toelich ng
Toelich ng op gebruikte terminologie

Uitleg begrippen bij deze rapportage
De analyseresultaten in rela e tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsitua e.
Op basis van hiervan wordt een loca e beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:
Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informa e is de loca e niet verontreinigd,
een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
Erns g: Poten eel erns g. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een erns ge verontreiniging.
Een loca e wordt ook als Pot. Erns g gekwaliﬁceerd als er alleen bodembedreigende handelingen
hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De loca e is dan als het ware verdacht met
betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.
Urgent c.q. Spoedeisend: Poten eel urgent. Het vermoeden bestaat dat de erns ge verontreiniging
risico"e;s vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de loca e wel verontreinigd is maar er is geen
aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet Erns g: Er is geen sprake van een erns ge bodemverontreiniging.
Erns g, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van
een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen
gezondheids- , Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
Erns g, urgen e c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer
dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgen e (risico"e;s) niet zijn vastgesteld.
Erns g en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking
vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het
ecosysteem en/of verspreiding.

Indien er op een loca e een geval van erns ge bodemverontreiniging is aangetroﬀen is de provincie
bevoegd gezag. De provincie zal a ankelijk van de situa e een beschikking afgeven.
Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de loca e) worden de vervolgstappen
vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (ac viteiten):
Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op
grond van een goedgekeurd evalua erapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is
vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respec evelijk het uitvoeren van een (aanvullend)
Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en
het opstellen van een Saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden
ontdaan van de verontreinigende componenten.
Uitvoeren jdelijke beveiliging: Het plaatsen van jdelijke sanerende maatregelen met als doel

Pagina 12 van 14

-

07-01-2021

verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de verontreiniging terug te
dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevalua e: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
Uitvoeren ac eve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplich ngen die door de
provincie in een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook
deze ac viteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
Registra e restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang
van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt
een aantekening gemaakt.

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:
PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende ac viteiten. De
loca e is bijvoorbeeld a oms g uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de loca e te bezoeken is
in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende ac viteit.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een speciﬁek doel (bv verdenking van asbest of een
calamiteit). Een beperkt onderzoek gee geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
BOOT of indica ef onderzoek: Een beperkt onderzoek gee geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de loca e is een analy sch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn
die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO =
oriënterend onderzoek, NVN = indica ef bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN
=verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsitua e onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd hee wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk
worden gesteld. Wordt toegepast bij de ves ging van bedrijven op een loca e die poten eel
bodembedreigende ac viteiten uitvoeren.
O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich
bij een ondergrondse brandsto ank verontreinigingen bevindt.
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
Nader onderzoek: Onderzoek naar de groo e van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en
de urgen e (NTA 5755).
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader
bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planma ge beschrijving van de saneringsmethode
en/of de saneringstechnieken.
Saneringsevalua e uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding
van een sanering.
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Analyseresultaten in conclusie
De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van le ers en symbolen. De combina e hiervan
gee aan of de bodem verontreinigd is of niet. De le ers hebben de volgende betekenis (conform de Wet
bodembescherming).
AW= Achtergrondwaarde
S = Streefwaarde
T = Tussenwaarde
I = Interven ewaarde

In feite geven de le ers een concentra eniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de
sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem aanwezige
gehalte aan “verontreinigende” stoﬀen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond,
geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoﬀen de streefwaarde of
achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als
van één of meerdere stoﬀen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een ma ge
bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. Interven ewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interven es) noodzakelijk zijn.
Als van één of meerdere stoﬀen de interven ewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke
bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico"e;s voor de volksgezondheid,
ecologische risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen de ernst en de urgen e c.q. spoedeisendheid van
het geval.

Wat u moet weten over tankgegevens
In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks),
tegenwoordig het Ac viteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde gesaneerde ondergrondse tanks
voldoen aan diverse voorschri en zoals keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks
konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsins tuut voor Waterleidingsar kelen) erkende
bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was).
Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een
eindonderzoek naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.
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1. INLEIDING
In opdracht van Ordito heeft Aeres Milieu B.V. in samenwerking met Faunaconsult B.V. een quickscan natuurwetgeving
uitgevoerd op de locatie:
Adres onderzoekslocatie

: Vijfhuizenbaan (ongenummerd) te Riel

Gemeente

: Goirle

Kadastrale registratie

: Goirle, sectie K, nummer 284

Oppervlakte

: 5765 m2

Huidige bestemming

: Agrarisch

Toekomstige bestemming

: Wonen en agrarisch

Van het noordelijk deel van het perceel wordt de bestemming gewijzigd en worden drie woningen beoogd. De voorgenomen
ontwikkeling heeft aanleiding gegeven voor deze quickscan natuurwetgeving. Hierin is nagegaan welke effecten de ingreep
heeft op lokaal voorkomende beschermde flora en fauna. Daarnaast is nagegaan welke invloed de ingreep heeft op beschermde
Natura 2000-gebieden en overige beschermde natuurgebieden.

Doel en status van dit document
Het risico bestaat dat het plangebied deel uitmaakt van leefgebieden van diverse beschermde soorten. Dit document geeft
inzicht in de mogelijke knelpunten in het kader van natuurwetgeving en -beleid en mogelijke effecten als gevolg van het
project.
Het doel van dit document is om vast te stellen of de natuurwetgeving de geplande ontwikkeling in de weg staat. De ingreep
kan een negatief effect hebben op beschermde natuurwaarden (plant- en diersoorten en bijbehorende leefgebieden) en
beschermde gebieden. Dit document geeft aan of en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de minimale
onderzoekinspanning vanuit de Wet natuurbescherming (Wnb) en het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
Daarnaast worden mitigerende (verzachtende) maatregelen aangegeven om significant negatieve effecten op voorhand te
voorkomen en daarmee te voldoen aan de natuurwetgeving.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van de relevante wet- en regelgeving. Hoofdstuk 3 beschrijft de geplande
werkzaamheden en de werkwijze van de inventarisaties van de natuurwaarden. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de
beleids- en veldinventarisaties weergegeven. Hoofdstuk 5 beschrijft de effecten van de voorgenomen ingreep op Natura 2000gebieden, de in en nabij het plangebied aanwezige natuurwaarden, evenals de mogelijke overtredingen op de Wnb. Hoofdstuk
6 geeft de conclusies en aanbevelingen weer.
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2. WET- en REGELGEVING
2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven op de juridische bescherming van de Nederlandse natuur. De Wet
natuurbescherming (Wnb), die per 1 januari 2017 is ingegaan, vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Floraen Faunawet en de Boswet. De Natuurbeschermingswet 1998 zorgde voor de bescherming van (natuur)gebieden en de Floraen faunawet regelde de bescherming van alle in het wild levende planten- en diersoorten, dus ook buiten de beschermde
gebieden. Bij werkzaamheden met betrekking tot ruimtelijke ingrepen, moest worden nagegaan of deze negatieve gevolgen
zouden kunnen hebben voor beschermde soorten en/of beschermde gebieden. Bij kap van bomen moest worden bepaald of
de Boswet van toepassing was (de Boswet regelde het behoud van bosopstanden of compensatie ervan). De basis van de
nieuwe wetgeving blijft in grote lijnen gelijk, al verandert er wel een aantal zaken.

2.2

Bescherming van Natura 2000-gebieden

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen,
gezien vanuit een Europees perspectief. Wat betreft gebiedsbescherming, vervalt de bescherming van de Beschermde
natuurmonumenten. Deze vallen echter vrijwel altijd (op enkele kleine gebieden na) binnen Natura 2000 of het Natuurnetwerk
Nederland (NNN, voorheen EHS) en houden dus indirect wel bescherming, zij het niet in dezelfde mate. De provincies hebben
daarnaast de bevoegdheid om bijzondere provinciale landschappen of bijzondere provinciale natuurgebieden aan te wijzen.
Zij kunnen in een later stadium door de Minister worden toegevoegd aan Natura 2000-gebieden.
Verder verandert er voor Natura 2000-gebieden weinig. De bescherming van deze gebieden is namelijk gebaseerd op
internationale verplichtingen en die zijn niet veranderd.
Per Natura 2000-gebied zijn (instandhoudings)doelen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. Iedereen die vermoedt of
kan weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied
kan hebben, is verplicht deze handelingen achterwege te laten of te beperken. Het bevoegd gezag kan schadelijke activiteiten
beperken en eisen dat een vergunning op de Wnb wordt aangevraagd. Regulier beheer en bestaand gebruik zijn opgenomen
in Natura 2000-beheerplannen. Na vaststelling van de beheerplannen hoeft daarvoor geen vergunning aangevraagd te worden.
Wetlands worden beschermd door het internationale Ramsar-verdrag. Het zijn ook Natura 2000-gebieden en daardoor
beschermd door de Wnb.
Toetsing van de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied aan de Wnb wat betreft Natura 2000-gebieden is opgenomen
in hoofdstuk 5.
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2.3

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), vroeger de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd, is het Nederlandse netwerk van
bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het
omringende agrarisch gebied. Het NNN is gebaseerd op provinciale regelgeving, die met ingang van de Wnb niet is veranderd.
In het Natuurnetwerk Nederland liggen:
•

bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;

•

gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;

•

landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;

•

ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee;

•

alle Natura 2000-gebieden.

Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de begrenzing en ontwikkeling van dit natuurnetwerk. Tot die tijd was de
Rijksoverheid hiervoor verantwoordelijk. In het Natuurpact hebben de provincies met het rijk afgesproken om tot 2027 80.000
hectare natuur in te richten. Het NNN moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het
aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen.
De provincies hebben – zoals ook al in paragraaf 2.2 aangegeven - de bevoegdheid om bijzondere provinciale landschappen
of bijzondere provinciale natuurgebieden aan te wijzen. Veel provincies hebben de Nationale Landschappen (sinds 2011 geen
onderdeel meer van nationaal beleid) in hun provinciale beleid opgenomen.
De toetsing van de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied aan het provinciale beleid is opgenomen in hoofdstuk 5.

2.4

Beschermde planten en dieren

De lijsten met beschermde soorten zijn veranderd. Er zijn soorten die voorheen beschermd waren en onder de Wnb niet meer
en andersom. Zo zijn een aantal soorten orchideeën, de kleine modderkruiper en rode bosmieren sinds 1 januari 2017 niet
meer beschermd. De Wnb kent drie algemene beschermingsregimes waarin de voorschriften van de Vogelrichtlijn,
Habitatrichtlijn en twee verdragen (Bern en Bonn) zijn geïmplementeerd en waarin aanvullende voorschriften zijn gesteld voor
de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke voorschriften vallen, maar wel bescherming behoeven (zie bijlage 1
voor een toelichting op verboden handelingen, afwijkingsmogelijkheden en criteria voor ontheffing/vrijstelling per
beschermingsregime):

-

Vogels

alle vogels in de zin van de Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1 van de Wnb). Verder nemen de meeste provincies de onder de
Flora- en faunawet benoemde vogelsoorten waarvan het nest jaarrond werd beschermd over. Voor een aantal
vogelsoorten geldt dat hun nesten jaarrond beschermd zijn, ook als de soort op het moment van de handeling geen
gebruik maakt van het nest. Dit is het geval wanneer een vogelsoort jaarlijks terugkeert naar zijn nest en niet of nauwelijks
in staat is om elders in zijn leefgebied een vervangend nest te vinden of te maken;
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-

Internationaal beschermde soorten

alle dieren en planten, genoemd in de bijlagen bij de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (paragraaf 3.2
van de Wnb);

-

Overige beschermde soorten

soorten genoemd in de bijlage bij de Wnb, die niet onder de reikwijdte van paragraaf 3.2 vallen (paragraaf 3.3 van de
Wnb). Hieronder vallen onder meer de ‘algemene’ soorten die onder de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen waren
vrijgesteld. Vrijwel al deze soorten zijn door alle provincies eveneens voor ruimtelijke ingrepen vrijgesteld (een
uitzondering geldt bijvoorbeeld voor de mol, die onder de Wnb niet meer is beschermd).

De beschermde status van soorten kan echter per provincie verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale
verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten (Provinciale staten van Noord-Brabant, 2016). Er is
dan geen ontheffing nodig voor werkzaamheden.

Voor soorten die ook niet in de bijlagen van de Wnb worden genoemd, fungeert de zorgplichtbepaling (artikel 1.11 Wnb) als
vangnet. Op grond van deze bepaling moeten schadelijke handelingen voor alle in het wild levende dieren en planten en hun
directe leefomgeving in beginsel achterwege worden gelaten, dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke
gevolgen (zoveel mogelijk) te voorkomen.

De toetsing van de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied aan de Wnb wat betreft flora en fauna is opgenomen in
hoofdstuk 5.
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3. WERKWIJZE
3.1

Beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden

Aan de noordzijde van het perceel wordt de bestemming gewijzigd van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en worden er drie woningen
gerealiseerd (zie figuur 3.1). De zuidzijde van het perceel blijft de agrarische functie houden. Er is (nog) geen afbeelding met
de exacte inrichting voorhanden.

Figuur 3.1. De voorgenomen situatie. Bron: Aeres Milieu.

3.2

Werkwijze quickscan

Deze quickscan natuurwetgeving is uitgevoerd door middel van een veldbezoek en een literatuurstudie. Op 20 januari 2021
heeft Faunaconsult B.V. het plangebied en de omgeving ervan bezocht voor een habitatgeschiktheidsonderzoek. Hierbij werd
beoordeeld voor welke plant- en diersoorten het plangebied een geschikte habitat biedt. Waarnemingen van soorten in het
plangebied zijn genoteerd. Met betrekking tot zoogdieren werd speciaal gelet op pootafdrukken, krabsporen, wissels,
uitwerpselen, haren, graafsporen, holen en potentieel geschikte verblijfplaatsen.
Het bureauonderzoek is gebaseerd op vrij verkrijgbare verspreidingsbronnen en waarnemingen van soorten:
- Natura 2000 Network Viewer (www.natura2000.eea.europa.eu);
- RAVON (www.ravon.nl);
- FLORON (www.floron.nl);
- SOVON (www.sovon.nl);
- Zoogdiervereniging (www.zoogdiervereniging.nl);
- NDFF Verspreidingsatlas (www.verspreidingsatlas.nl).
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4. BESCHERMDE NATUURWAARDEN
4.1

Beschrijving plangebied

Het plangebied (zie figuur 4.1 en de foto’s op de voorzijde van het rapport) ligt ten westen van de kern van Riel. De omgeving
is agrarisch ingericht. Het plangebied zelf bestaat uit een maïsakker. In het plangebied komen soorten voor als vroegeling,
zachte ooievaarsbek, winterpostelein, gewone melkdistel, kleine brandnetel, straatgras en smalle weegbree.

Figuur 4.1. Het plangebied (rood omlijnd). Bron: Aeres Milieu.

4.2

Natura 2000-gebieden

Natura 2000-gebied ‘Regte Heide & Riels Laag’ is het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, op een afstand van circa 1,0
kilometer ten oosten van het plangebied. Natura 2000-gebieden ‘Kempenland-West,‘ ‘Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout,
Ravels en Turnhout’ en ‘Kampina & Oisterwijkse Vennen’ liggen op een afstand van respectievelijk 7,4; 8,1 en 9,6 kilometer
van het plangebied. Overige Natura 2000-gebieden liggen op meer dan 10 kilometer afstand van het plangebied (zie figuur
4.2).

Pagina | 9

AM20683

Figuur 4.2. Ligging van het plangebied (rode stip) ten opzichte van Natura-2000 gebieden (blauw en rood weergegeven). Bron: Natura 2000
Network Viewer.

4.3

Natuurnetwerk Nederland

Op circa 998 meter ten oosten van het plangebied ligt het dichtstbijzijnde onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB),
het Brabantse deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit bestaat uit het beheertype ‘Nog om te vormen landbouwgrond
naar natuur’ (zie figuur 4.3).
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Figuur 4.3. Ligging van het plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van het NNB (gekleurde delen). Bron: Provincie Noord-Brabant.

4.4

Beschermde planten en dieren

Zoogdieren en vogels
Gebouwen, bomen en andere opgaande vegetatie zijn in het plangebied afwezig. Het is daarom uitgesloten dat er
vleermuisverblijven, eekhoornnesten, of roofvogelnesten in het plangebied aanwezig zijn. Het is echter mogelijk dat
akkervogels (als kievit) gedurende het broedseizoen in de akker een nest maken. In het plangebied werden een dood konijn
en enkele molshopen waargenomen. Voor kleine marterachtigen als de wezel biedt de kale akker geen dekking. Overige
algemene zoogdieren zoals de veldmuis kunnen wel in het plangebied voorkomen (zie tabel 4.4).

Overige soorten
In het plangebied zijn alleen algemene, niet beschermde planten waargenomen. Wateren die als voortplantingswater voor
amfibieën kunnen dienen, zijn afwezig. De met vegetatie begroeide delen van het plangebied dienen mogelijk wel als
landhabitat van enkele algemene amfibieënsoorten. Reptielen zijn afwezig en andere soorten, die beschermd zijn onder de
Wnb, zijn niet te verwachten in het plangebied. Tabel 4.4 geeft de beschermde soorten weer die (mogelijk) een vaste
voortplantings- of rustplaats in het plangebied hebben.
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Nederlandse en wetenschappelijke naam

Vogels met jaarrond

Internationaal

Overige beschermde

beschermd nest

beschermde soorten

soorten

Bosmuis (Apodemus sylvaticus)

X

Huisspitsmuis (Crocidura russula)

X

Veldmuis (Microtus arvalis)

X

Konijn (Oryctolagus cuniculus)

X

Bruine kikker (Rana temporaria)

X

Gewone pad (Bufo bufo)

X

Tabel 4.4. (potentieel) in het plangebied voorkomende beschermde soorten. Het beschermingsregime van de soorten in de Wnb is eveneens
weergegeven.
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5. MOGELIJKE EFFECTEN OP BESCHERMDE
NATUURWAARDEN
5.1

Natura 2000

Door de voorgenomen werkzaamheden kan verstoring door geluid en beweging optreden. Deze effecten zijn zeer lokaal;
bovendien ligt het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied ‘Regte Heide & Riels Laag’ op een afstand van 1,0 kilometer van
het plangebied. Vanwege deze afstand hebben de voorgenomen werkzaamheden geen direct effect op Natura 2000-gebieden.
Het hierboven genoemde Natura 2000-gebied bevat tenminste één stikstofgevoelig habitattype, dat te maken heeft met
overbelasting door stikstof. De woningen zullen energieneutraal zijn, maar de bouw ervan zal leiden tot wat extra
stikstofuitstoot. Ook zal de toekomstige bewoning extra verkeersbewegingen opleveren (die tot extra stikstofuitstoot leiden).
Vanwege de afstand tussen de Natura 2000-gebieden en het plangebied, en vanwege de beperkte omvang van de ingreep,
verwachten wij echter geen significant effect op bovengenoemd (en verder van het plangebied gelegen) Natura 2000gebied(en).

5.2

Natuurnetwerk Brabant

Het plangebied ligt op circa 998 meter afstand van het dichtstbijzijnde onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het
betreft hier het beheertype ‘Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur’. Omdat dit een weinig stikstofgevoelige biotoop
is, vanwege de afstand tussen het NNB en het plangebied en vanwege de beperkte omvang van de voorgenomen ingreep,
verwachten wij dat de plannen geen effect op het NNB zullen hebben.

5.3

Beschermde planten en dieren

Als gevolg van de werkzaamheden kunnen onderstaande effecten op beschermde flora en fauna optreden:
•

Bij de werkzaamheden kunnen vaste voortplantings- of rustplaatsen van algemene beschermde zoogdieren en
amfibieën worden aangetast. Individuen kunnen hierbij worden verwond of gedood.

•

In de akker bevinden zich in het broedseizoen mogelijk (beschermde) vogelnesten. Als er werkzaamheden tijdens het
broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen broedende akkervogels worden verstoord (hun jongen kunnen hierdoor te
lang zijn achtergelaten en eieren kunnen te lang niet zijn bebroed) of vernietigd. Ook kan het leiden tot sterfte van
eieren en jonge vogels.

In tabel 5.3 zijn de mogelijke overtredingen van de verbodsbepalingen van de Wnb weergegeven. In hoofdstuk 6 wordt
uitgelegd hoe deze overtredingen kunnen worden voorkomen.
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Soort

Beschermingsregime Wnb

Algemene in het plangebied

Vogels

broedende vogels
Algemeen voorkomende

Art. 3.1

Art. 3.1

Art. 3.5

Art. 3.5

Art. 3.5

Art. 3.5

Art. 3.10

lid 1

lid 2

lid 1

lid 2

lid 3

lid 4

lid 1

X

X

Overige soorten

grondgebonden zoogdieren en

X

amfibieën
Tabel 5.3. Mogelijke overtredingen van algemene verbodsbepalingen van de Wnb. Zie bijlage 1 voor een verklaring van de
beschermingscategorieën en een overzicht van alle verbodsbepalingen.

Artikel 3.1 (m.b.t. Vogels)
- lid 1: het opzettelijk doden en vangen van vogels
- lid 2: het opzettelijk vernielen en beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren en het wegnemen van nesten
Artikel 3.5 (m.b.t. Internationaal beschermde soorten):
- lid 1: het opzettelijk doden of vangen van habitatsoorten
- lid 2: het opzettelijk verstoren van habitatsoorten
- lid 3: het opzettelijk vernielen en rapen van eie ren van habitatsoorten
- lid 4: het beschadigen en vernielen van de voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van habitatsoorten
Artikel 3.10 lid 1 (m.b.t. A -soorten): het is verboden
(a) in het wild levende A-soorten opzettelijk te doden of te vangen;
(b) de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de A -soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen; en
De onder (a) en (b) genoemde verboden zijn niet van toepassing op de bos -, huisspits- en veldmuis voor zover deze
dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende ervan of roerende zaken bevinden (artikel 3.10 lid 3 Wnb).
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
6.1

Natura 2000

De plannen zullen naar onze mening waarschijnlijk geen effect op de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden hebben. Om
elk risico uit te sluiten, is het echter te overwegen de te verwachten stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te laten
bepalen. Indien daaruit blijkt dat er een significante toename is te verwachten, is er een vergunning nodig op grond van de
Wnb.

6.2

Natuurnetwerk Brabant

De bouw en het gebruik van de woningen en de toenemende verkeersbewegingen hebben waarschijnlijk geen negatieve
effecten op het NNB. Omdat er geen negatieve effecten op het NNB zijn te verwachten, zijn er op dit punt geen bezwaren
vanuit het provinciale natuurbeleid.

6.3

Beschermde planten en dieren

Algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren en amfibieën
In het plangebied komen mogelijk zoogdieren en amfibieën voor, die onder de Wnb zijn beschermd. Het gaat om algemeen
voorkomende soorten (zogenaamde A-soorten), waarvoor in de provincie Noord-Brabant een algemene vrijstelling geldt in
geval van ruimtelijke ontwikkeling en beheer en onderhoud. Dit houdt in dat deze soorten verstoord mogen worden, zonder
dat daar vooraf een ontheffing voor is verkregen. Wel geldt altijd de Zorgplicht (artikel 1.11 Wnb); deze houdt in dat nadelige
gevolgen voor dieren en planten altijd zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Om aan de algemene zorgplicht te voldoen,
moeten dieren die tijdens de werkzaamheden worden aangetroffen, zo snel mogelijk naar een aangrenzende locatie buiten
het plangebied worden verplaatst.

Vogels
In het plangebied komen mogelijk beschermde vogelnesten voor tijdens het broedseizoen. Het gaat om vogels waarvan het
nest niet jaarrond wordt beschermd of als strenger beschermd wordt beschouwd. Hiervoor zijn maatregelen die negatieve
effecten voorkomen wel verplicht. Verstoring van broedvogels en vernietiging van vogelnesten kan worden voorkomen door
de werkzaamheden buiten de periode 15 maart – 15 juli (het broedseizoen van de meeste vogels) uit te voeren. Door naleving
van deze maatregel worden ten aanzien van vogels geen overtredingen op de Wet natuurbescherming begaan
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BIJLAGE 1. TOELICHTING PER BESCHERMINGSREGIME
Vogels
Verbodsbepalingen en afwijkingsmogelijkheden
Het beschermingsregime voor vogels is neergelegd in de artikelen 3.1 tot en met 3.4 van de Wnb. Deze bepalingen gelden
voor alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn.
Op grond van de artikelen 3.1 en 3.2 gelden voor deze vogels de volgende verboden:

•

het opzettelijk doden en vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1 Wnb)

•

het opzettelijk vernielen en beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren en het wegnemen van nesten (artikel 3.1
lid 2 Wnb)

•

het rapen en houden van eieren (artikel 3.1 lid 3 Wnb)

•

het opzettelijk storen van vogels indien dit van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de
desbetreffende soort (artikel 3.1 lid 4 en 5 Wnb)

•

het verkopen, vervoeren voor verkoop, onder zich hebben voor verkoop of ten verkoop aanbieden van (gemakkelijk
herkenbare delen of producten van) dode of levende vogels (artikel 3.2 lid 1 Wnb)

•

het, anders dan voor verkoop, houden en vervoeren van (gemakkelijk herkenbare delen of producten van) dode of
levende vogels (artikel 3.2 lid 6 Wnb)

•

het, voor zover bij of krachtens de Wnb toegestaan, vangen of doden van vogels met – kort gezegd – verboden
middelen en het achtervolgen met behulp van in de Vogelrichtlijn genoemde vervoermiddelen overeenkomstig de
in de Vogelrichtlijn omschreven wijze (artikel 3.4 lid 1 Wnb).

Het beschermingsregime gaat uit van het ‘nee, tenzij-principe’. Dit betekent dat de genoemde schadelijke handelingen
verboden zijn, tenzij het bevoegd gezag een afwijking van het verbod toestaat. Die toestemming kan worden verleend door
middel van een ontheffing of vrijstelling.

Criteria voor ontheffing of vrijstelling
Gedeputeerde staten (‘GS’) kunnen van vrijwel alle hierboven omschreven verboden ontheffing verlenen. Provinciale staten
(‘PS’) kunnen daarnaast bij verordening vrijstelling verlenen van deze verboden. Voor een paar specifieke verboden is de
minister van Economische Zaken (de ‘minister’) het bevoegd gezag, namelijk de verboden die zien op de verkoop en het vervoer
van vogels. Indien een afwijking van een verbodsbepaling wordt toegestaan, moet daarbij in ieder geval worden bepaald op
welke soort de afwijking betrekking heeft, welke middelen, installaties of methoden voor het vangen of doden zijn toegestaan
en welke voorwaarden gelden ter beperking van de risico’s en met betrekking tot het tijdstip en de plaats van de handeling.
Daarnaast moet voor de verlening van een ontheffing of vrijstelling aan een aantal cumulatieve criteria zijn voldaan. Dit
betekent dat er:

•

geen andere bevredigende oplossing mag bestaan;

•

de maatregelen niet mogen leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort
en;
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•

de ontheffing nodig is in verband met één van de volgende zes gronden:
-

het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

-

het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

-

ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;

-

ter bescherming van flora of fauna;

-

voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten of voor de daarmee
samenhangende teelt; of

-

om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in
kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan.

Internationaal beschermde soorten
Deze soorten worden in de praktijk vaak aangeduid als de ‘strikt beschermde soorten’, omdat voor deze soorten alleen onder
strikte voorwaarden ontheffing van een verbodsbepaling kan worden verkregen. Bekende voorbeelden van habitatsoorten zijn
de drijvende waterweegbree, de rugstreeppad en de zandhagedis.

Verbodsbepalingen
De belangrijkste verboden uit de Wnb zijn:

•

het opzettelijk doden of vangen van habitatsoorten (artikel 3.5 lid 1 Wnb)

•

het opzettelijk verstoren van habitatsoorten (artikel 3.5 lid 2 Wnb)

•

het opzettelijk vernielen en rapen van eieren van habitatsoorten (artikel 3.5 lid 3 Wnb)

•

het beschadigen en vernielen van de voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van habitatsoorten (artikel 3.5 lid 4
Wnb)

•

het opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen en vernielen van habitatsoorten (artikel 3.5 lid 5 Wnb)

•

het, anders dan voor verkoop, onder zich hebben of vervoeren van habitatsoorten (artikel 3.6 lid 2 Wnb).

Criteria voor ontheffing of vrijstelling
Gedeputeerde Staten kunnen van deze verboden ontheffing verlenen en Provinciale Staten kunnen bij verordening vrijstelling
verlenen van deze verboden (artikel 3.8 lid 2 en 3.9 lid 2 Wnb). Er is een aantal (cumulatieve) criteria (opgesomd in artikel 3.8
lid 5 Wnb) om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen; deze worden slechts verleend indien:

•

er geen andere bevredigende oplossing bestaat (alternatieventoets)

•

er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijk
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan

•

de ontheffing of vrijstelling nodig is:
-

in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van
de natuurlijke habitats;

-

ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden,
wateren of andere vormen van eigendom;
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-

in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het
milieu wezenlijke gunstige effecten;

-

voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde
kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten; of

-

om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen
bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van
de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of
vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te
hebben.

Overige beschermde soorten
Dit aanvullende beschermingsregime vloeit niet voort uit Europese wet- of regelgeving en beschermt alleen de in het wild
levende diersoorten die worden genoemd in onderdeel A van de bijlage bij de Wnb. Voorbeelden zijn de hermelijn en de wezel
(‘A-soorten’). Daarnaast worden vaatplanten beschermd van de soorten die worden genoemd in onderdeel B in de bijlage bij
de Wnb, zoals de akkerboterbloem en de muurbloem (‘B-soorten’). Uit de wetsgeschiedenis is gebleken dat het nodig is om
deze soorten bij wet aan te wijzen, omdat zij niet voldoende worden beschermd door enkel de zorgplicht. Het gaat daarbij in
het bijzonder om soorten die in Nederland in hun voortbestaan worden bedreigd. Op de bijlagen zijn dan ook bijvoorbeeld de
Rode Lijst-soorten aangewezen.

Verboden handelingen
Het is verboden op grond van artikel 3.10 lid 1 Wnb:
(a) in het wild levende A-soorten opzettelijk te doden of te vangen;
(b) de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de A-soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen en
(c) B-soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of
te vernielen.
De onder (a) en (b) genoemde verboden zijn niet van toepassing op de bos-, huisspits- en veldmuis voor zover deze dieren zich
in of op gebouwen of daarbij behorende ervan of roerende zaken bevinden (artikel 3.10 lid 3 Wnb). Voor deze overige soorten
gelden dus minder verboden dan voor de strikt beschermde soorten. Zo is bijvoorbeeld het (opzettelijk) verstoren van soorten
niet verboden.

Ruimere afwijkingsmogelijkheden
Voor de overige soorten gelden bovendien ruimere afwijkingsmogelijkheden dan voor de strikt beschermde soorten. Artikel
3.8 Wnb (dat de afwijkingsmogelijkheden voor Habitatsoorten bepaalt) is grotendeels van overeenkomstige toepassing op de
overige soorten. Dit betekent dat een ontheffing of vrijstelling slechts wordt verleend indien:

•

er geen andere bevredigende oplossing bestaat (alternatieventoets)

•

er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijk
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan

•

de ontheffing of vrijstelling nodig is:
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-

in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van
de natuurlijke habitats;

-

ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden,
wateren of andere vormen van eigendom;

-

in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het
milieu wezenlijke gunstige effecten;

-

voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde
kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten; of

-

om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen
bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van
de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of
vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te
hebben.

Anders dan voor Habitatsoorten, kan voor de overige soorten ook ontheffing of vrijstelling worden verleend als dit noodzakelijk
is (artikel 3.8 lid 2):
-

in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;

-

ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,
industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;

-

ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en
in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van
het gebied waarin de dieren zich bevinden;

-

ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;

-

in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;

-

in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;

-

in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald
gebied, of;

-

ten behoeve van het algemeen belang.

Overzicht verbodsbepalingen Wet natuurbescherming (Ministerie van Economische Zaken, 2016)
Beschermingsregime soorten
Vogelrichtlijn § 3.1 Wn

Beschermingsregime soorten
Habitatrichtlijn § 3.2 Wn

Beschermingsregime andere
soorten § 3.3 Wn

Art 3.1 lid 1

Art. 3.5 lid 1

Art. 3.10 lid 1a

Het is verboden in het wild levende

Het is verboden soorten in hun natuurlijke

Het is verboden soorten opzettelijk te

vogels opzettelijk te doden of te vangen

verspreidingsgebied opzettelijk te doden of

doden of te vangen

te vangen
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Beschermingsregime soorten
Vogelrichtlijn § 3.1 Wn

Beschermingsregime soorten
Habitatrichtlijn § 3.2 Wn

Beschermingsregime andere
soorten § 3.3 Wn

Art 3.1 lid 2

Art.3.5 lid 4

Art. 3.10 lid 1b

Het is verboden opzettelijk nesten,

Het is verboden de voortplantingsplaatsen

Het is verboden de vaste

rustplaatsen en eieren van vogels te

of rustplaatsen van dieren te beschadigen

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van

vernielen of te beschadigen, of nesten van

of te vernielen

dieren opzettelijk te beschadigen of te

vogels weg te nemen

vernielen.

Art. 3.1 lid 3

Art. 3.5 lid 3

Het is verboden eieren te rapen en deze

Het is verboden eieren van dieren in de

onder zich te hebben

natuur opzettelijk te vernielen of te rapen

Art. 3.1 lid 4 en lid 5

Art 3.5 lid 2

Het is verboden vogels opzettelijk te

Het is verboden dieren opzettelijk te

storen, tenzij de storing niet van

verstoren

Niet van toepassing

Niet van toepassing

wezenlijke invloed is op de staat van
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1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de daarbij behorende toetsingskader is in werking
getreden op 1 juli 2015. Te veel stikstof is slecht voor de natuur, waardoor een natuurvergunning of
een ander toestemmingsbesluit nodig is voor activiteiten waar stikstof bij vrij komt (bijvoorbeeld in
de landbouw, woningbouw of de industrie). Tot 29 mei 2019 was toestemming voor dergelijke
activiteiten gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State het PAS ongeldig verklaard. Het Programma Aanpak
Stikstof (PAS) biedt niet genoeg bescherming aan zogenoemde Natura 2000-gebieden.
Een nieuwe stikstofrekentoepassing maakt sommige bouwprojecten toch mogelijk. Het kabinet
heeft een nieuwe rekenmethode naar buiten gebracht (de ‘AERIUS Calculator 2020’) welke het
verlenen van vergunning voor projecten mogelijk moet maken. Projecten waarvan (met behulp van
deze rekenmethode) kan worden bewezen dat ze de natuur niet raken, komen in aanmerking voor
een vergunning. De natuur wordt niet geraakt zolang de depositie van stikstof op beschermde
natuurgebieden niet hoger bedraagt dan 0,00 mol/ha/j. In het geval de depositie wél hoger is dan
0,00 mol/ha/j, zijn er enkele mogelijkheden zoals het (intern of extern) salderen of de ADC-toets.
Deze toets is echter enkel bruikbaar bij zeer grote dwingende projecten zonder alternatief, waarbij
tevens gecompenseerd wordt. Het salderen is een manier om uiteindelijk de natuurvergunning te
verkrijgen door binnen of buiten het project aan te tonen dat er minder of geen extra stikstof
neerslaat op Natura 2000-gebieden.
Door intreding van de wet Stikstofreductie op 1 juli 2021 is het niet langer nodig een activiteit met
tijdelijke emissies op de lokale effecten te toetsen. Het gaat hierbij om de bouw, sloop en eenmalige
aanleg van bebouwing1.

1

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof/nieuws/2021/07/01/de-bouwvrijstelling-gaat-in-op-1-juli-2021
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1.2 Planvoornemen
Beoogd wordt om op het voorste deel van het perceel twee woningen te realiseren. Om dit
mogelijk te maken, dient de bestemming ter plaatse gewijzigd te worden van ‘Agrarisch’ naar
‘Wonen’.
Om de openheid in het betreffende gebied zoveel mogelijk te borgen, is een invulling van maximaal
twee (vrijstaande) woningen stedenbouwkundig passend. De beoogde woningen beschikken dan
over een ruime breedte maat die te vergelijken is met de kavels in de directe omgeving. Daarnaast
ontstaat er voldoende plek en maat om de noodzakelijk kwaliteitsverbetering op een goede manier
in te passen, zodat het streefbeeld van de bebouwingscluster kan worden nagestreefd.
De woningen krijgen een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijke 6 en 10 meter. De
hoofdgebouwen worden gesitueerd op een afstand van minimaal 15 meter vanaf de Vijfhuizenbaan
en minimaal 5 meter uit de zijdelingse perceelsgrenzen.
Het achterste deel van het perceel behoudt de agrarische bestemming. Ter plaatse zal niets worden
gewijzigd en/of gebouwd.

Locatie planvoornemen
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1.3 Natura 2000-gebieden
In onderstaand overzicht is het meest nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebied in
Nederland ten opzichte van het plangebied weergegeven. Hierbij is het meest stikstofgevoelige
habitattype weergegeven. Ook zijn de bijbehorende habitatcode, omschrijving en kritische
depositiewaarde (KDW) vermeld.
•

Regte Heide & Riels Laag: H3130 – Zwakgebufferde vennen, KDW = 571 mol N/ha/jaar;

In afbeelding 2 is het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied weergegeven. Het Natura 2000gebied ‘Regte Heide & Riels Laag’ ligt op een afstand van circa 1,0 km van het plangebied.

Ligging omliggende Natura 2000-gebieden

4

1.4 Werkwijze
Een standaard planvoornemen is onder te verdelen in de aanlegfase en gebruiksfase. De aanlegfase
is een eenmalig proces en onder te verdelen in de sloopperiode en bouwperiode. De gebruiksfase
komt na de aanlegfase. De gebruiksfase is een continu proces en bestaat uit de toekomstige uitstoot
van het verkeer en van de bebouwing.
Door intreding van de wet Stikstofreductie op 1 juli 2021 is het niet langer nodig een activiteit met
tijdelijke emissies op de lokale effecten te toetsen. Het gaat hierbij om de bouw, sloop en eenmalige
aanleg van bebouwing. De emissies van de gebruiksfase worden nog wel in kaart gebracht en
berekend. De berekening is gedaan met behulp van de AERIUS calculator 2020. Deze
rekentoepassing toetst de emissies van de gebruiksfase aan de waardes van de stikstofgevoelige
habitattypen in Natura 2000-gebieden. Bij een rekenresultaat van 0,00 mol per hectare per jaar is
de stikstofdepositie nihil en vormt het geen belemmering voor de natuur.
1.4.1 Aanlegfase
Door intreding van de wet Stikstofreductie op 1 juli 2021 is het niet langer nodig een activiteit met
tijdelijke emissies op de lokale effecten te toetsen. Het gaat hierbij om de bouw, sloop en eenmalige
aanleg van bebouwing.
1.4.2 Gebruiksfase
Bebouwing
De bebouwing van de gebruiksfase heeft in geval van niet-gasloze bebouwing stikstofuitstoot tot
gevolg. Om de uitstoot te berekenen, wordt gebruik gemaakt van de standaard emissiekengetallen
per type functie en/of bebouwing. Deze kengetallen zijn afkomstig van AERIUS. Indien bebouwing
zonder gasaansluiting gerealiseerd wordt, is de emissie 0,0 NOX kg/jaar.
Verkeersgeneratie gebruiksfase
Voor de emissie van het wegverkeer wordt gebruik gemaakt van de CROW publicatie 381
“Toekomstbestendig parkeren”. Met behulp van deze publicatie wordt het maximale aantal
motorvoertuigen per etmaal berekend voor de gebruiksfase.
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2. GEBRUIKSFASE
2.1 Inleiding
Voor de realisatie van een tweetal (vrijstaande) woningen aan de Vijhuizenbaan te Riel is een
berekening van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden voor de gebruiksfase noodzakelijk.
Door de aanleg van de woningen verandert onder andere de verkeersgeneratie in de directe
omgeving. De woningen worden zonder gasaansluiting opgeleverd. Uitsluitend de
verkeersgeneratie heeft daarom een depositie van stikstof tot gevolg. De depositie van stikstof mag
niet boven 0,00 mol/ha/j komen. Een berekening met behulp van de Aerius calculator 2020 moet
aantonen dat nieuwe situaties niet leiden tot een te hoge waarde.
2.2 Uitkomsten gebruiksfase
Bebouwing
Onderhavig voornemen voorziet uitsluitend in de nieuwbouw van woningen. Sinds de wetswijziging
per 1 juli 2018 kunnen aanvragen voor een bouwvergunning van een woning of bedrijf alleen
verleend worden als deze géén aardgasaansluiting hebben. Dit houdt in dat de toekomstige
woningen binnen dit voornemen zonder gasaansluiting opgeleverd dienen te worden. Dit heeft als
gevolg dat de toekomstige bebouwing geen stikstof uitstoot. Een berekening van de
stikstofdepositie van de bebouwing in de gebruiksfase is zodoende niet van toepassing.
Verkeersgeneratie
Naast de bebouwing is ook de bijbehorende verkeersgeneratie meegenomen in de berekening. Het
toevoegen van twee vrijstaande woningen leidt tot een toename van de verkeersaantrekkende
werking van en naar het plangebied. Bij het in kaart brengen van de verkeersaantrekkende werking
van het planvoornemen is gebruik gemaakt van de CROW-publicatie 381 ‘toekomstbestendig
parkeren’.
Gezien de ligging van het plangebied in het buitengebied van de gemeente Goirle wordt voor het
planvoornemen uitgegaan van de cijfers voor ‘buitengebied, matig stedelijk’. Voor een vrijstaande
woning wordt een verkeersgeneratie van maximaal 8,6 vervoersbewegingen per etmaal
voorgeschreven. Voor de realisatie van twee woningen resulteert het initiatief dus in een
verkeersgeneratie van 17,2 vervoersbewegingen per etmaal. De totale verkeersgeneratie in de
gebruiksfase komt zodoende uit op 17,2 mvt/etmaal.
Het planvoornemen voorziet in woningbouw, waardoor uitsluitend een generatie van licht verkeer
wordt verwacht. De rijroute dient ingevoerd te worden tot daar waar de verkeersstromen opgaan in
het heersende verkeersbeeld. Hierbij is de Vijfhuizenbaan, via de Spoorweide, tot aan de
Alphenseweg als ontsluitingsroute aangenomen in de aanlegfase. Uitgaande van de maximale
verkeersgeneratie is de stikstofemissie als gevolg van het verkeer 0,9 NOX kg/jaar. In de
onderstaande afbeelding zijn de meegerekende bronnen weergegeven.

6

Weergave meegerekende emissiebronnen

2.3 Berekeningsresultaten gebruiksfase
In onderstaande afbeelding zijn de berekeningsresultaten uit Aerius Calculator 2020 van de
gebruiksfase van de vrijstaande woningen aan de Vijfhuizenbaan te Riel weergegeven. Uit de
berekeningen blijkt dat – met de uitgangspunten die in dit onderzoek gedaan zijn - gedurende de
gebruiksfase geen toename van de stikstofdepositie groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend

Weergave van de hoogste depositie (NOx+NH3) ten gevolge van de emissie van de ingevoerde bronnen
(mol/ha/j) ten opzichte van de afstand tot de berekende bron(nen).
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3. CONCLUSIE
De berekening voor de stikstofdepositie betreft de realisatie van twee vrijstaande woningen aan de
Vijfhuizenbaan tegenover 10 in Riel. De beoogde woningen beschikken over een ruime breedte
maat die te vergelijken is met de kavels in de directe omgeving. Door intreding van de wet
Stikstofreductie op 1 juli 2021 is het niet langer nodig een activiteit met tijdelijke emissies op de
lokale effecten te toetsen. Het gaat hierbij om de bouw, sloop en eenmalige aanleg van bebouwing.
Hierdoor is uitsluitend de gebruiksfase bekeken.

Uit de berekeningen blijkt dat – met de uitgangspunten die in dit onderzoek gedaan zijn gedurende de gebruiksfase geen toename van de stikstofdepositie groter dan 0,00 mol/ha/jaar is
berekend. Wanneer de uitgangspunten in dit onderzoek wijzigen, dan dient een nieuwe AERIUSberekening te worden uitgevoerd. Het is namelijk in dat geval mogelijk dat een Wnbvergunningsplicht toch noodzakelijk is.
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BIJLAGEN
10001 Herontwikkeling Zundert Centrum

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.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Ordito bv

Vijfhuizenbaan ong., 5133 NH Riel

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Bestemmingsplan
Vijfhuizenbaan to 10 (Riel)

RgRuZ2qhonTS

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

19 oktober 2021, 11:34

2021

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

< 1 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

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

Gebruiksfase twee woningen

Situatie 1

RgRuZ2qhonTS (19 oktober 2021)
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Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Wegverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

Resultaten

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

< 1 kg/j

< 1 kg/j
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx
NH3

Resultaten

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1

Wegverkeer
129009, 392715
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

17,2 / etmaal NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

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.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2020_20210525_2040287d5b
Database
versie 2020_20210713_c09c249ebe
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Situatie 1
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Bijlage 8 Omgevingsdialoog

Bijlage 9 Eindverslag inspraakprocedure

Eindverslag inspraakprocedure
voorontwerpbestemmingsplan
“Vijfhuizenbaan ongenummerd to 10 (Riel)"

Gemeente Goirle
Afdeling Ontwikkeling
Postbus 17
5050 AA Goirle
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1. Overzicht van de gevolgde procedure.
1.1. Algemeen.
Artikel 150 van de Gemeentewet draagt de gemeenteraad op een inspraakverordening vast te
stellen, waarin regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en in de
gemeente een belang hebbende natuurlijke personen en rechtspersonen bij de voorbereiding
van gemeentelijk beleid worden betrokken. Deze verordening is de door de gemeenteraad van
Goirle op 20 december 2005 vastgestelde "Inspraakverordening Goirle" (hierna te noemen: de
inspraakverordening). Ten aanzien van bestemmingsplannen is op 14 december 2010 door de
gemeenteraad besloten inspraak te verlenen. Tevens is een inspraakprocedure vastgesteld (zie
paragraaf 1.4. Inspraakprocedure). Conform artikel 5 van de inspraakverordening van de
gemeente Goirle, dienen burgemeester en wethouders ter afronding van de inspraak een
eindverslag op te maken. Voorliggend stuk behelst dit verslag en bestaat, zoals voorgeschreven
in artikel 5, tweede lid, onder a, b, en c, van de inspraakverordening, uit een overzicht van de
gevolgde procedure.
1.2. Object van inspraak.
Object van inspraak is het voorontwerpbestemmingsplan "Vijfhuizenbaan ongenummerd to 10”.
1.3. Subject van inspraak.
Inspraak is verleend aan ingezetenen van de gemeente Goirle en belanghebbenden.
1.4. Inspraakprocedure.
De wijze waarop inspraak wordt gegeven is geregeld in de inspraakverordening, zoals deze door
de gemeenteraad op 20 december 2005 is vastgesteld. Artikel 4, tweede lid, van de
inspraakverordening bepaalt dat ons college voor één of meer beleidsvoornemens een andere
inspraakprocedure kan vaststellen, waarbij kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4,
eerste lid, van de inspraakverordening (waarin een standaardprocedure is opgenomen).
Van deze mogelijkheid hebben wij op 14 december 2010 gebruik gemaakt, waarbij de volgende
inspraakprocedure is vastgesteld.
1. Burgemeester en wethouders leggen het voorontwerpbestemmingsplan, met de daarop
betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling daarvan, ter
inzage.
2. Voorafgaand aan de terinzagelegging geven burgemeester en wethouders in één of meer
dag- of nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze kennis van de
terzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan. Volstaan kan worden met het
vermelden van de zakelijke inhoud.
3. In de kennisgeving als bedoeld onder 2, wordt vermeld:
- waar en wanneer de stukken ter inzage liggen;
- wie in de gelegenheid wordt gesteld om zienswijzen naar voren brengen en
- op welke wijze dat kan geschieden.
4. Insprekers kunnen bij burgemeester en wethouders schriftelijk een zienswijze omtrent het
voorontwerpbestem-mingsplan naar voren brengen.
5. De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen bedraagt drie weken. De termijn
vangt aan met de dag, waarop het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. De
artikelen 6:8 en 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige
toepassing.
3

Het voorontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken die
redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling daarvan hebben gedurende drie weken ter inzage
gelegen. Hiervan is kennis gegeven op de gemeentelijke website, in het plaatselijke nieuws- en
advertentieblad "Goirles Belang", alsmede op de in de gemeente gebruikelijke wijze door middel
van aankondiging van de bekendmaking op het gemeentelijke publicatiebord. Gedurende de
termijn van terinzagelegging konden ingezetenen van de gemeente Goirle en belanghebbenden
schriftelijk zienswijzen omtrent het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het
college van burgemeester en wethouders van Goirle.
Schriftelijke zienswijzen.
Van de mogelijkheid om een inspraakreactie naar voren te brengen is geen gebruik gemaakt.

2. Tenslotte.
De inspraakprocedure heeft niet geleid tot aanpassingen van het voorontwerpbestemmingsplan.
Dit eindverslag zal ter kennis worden gebracht van de gemeenteraad .
Goirle, 3 maart 2022
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle,
de planologisch-juridisch medewerker,
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Bijlage 10 Verslag overleg Besluit ruimtelijke ordening

Verslag van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan "Vijfhuizenbaan ongenummerd to 10
(Riel)"

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening schrijft voor dat burgemeester en
wethouders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg plegen met de besturen
van bij het plan betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie
en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de
behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.
Op grond van dit artikel is het voorontwerpbestemmingsplan toegestuurd aan onderstaande
instanties met het verzoek om vóór afloop van de inspraaktermijn te reageren:
1. Provincie Noord-Brabant;
2. Waterschap De Dommel;
3. Ministerie van Defensie;
4. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
5. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.
De ontvangen reacties zijn in onderstaande tabel samengevat weergegeven. In de volgende
kolom is de reactie van de gemeente weergegeven en de laatste kolom geeft de gevolgen
voor het plan weer.
Reactie diverse instanties
1. Provincie Noord-Brabant.
De provincie heeft bij brief van
22 december 2021 aangegeven
geen opmerkingen te hebben.
2. Waterschap Brabantse Delta
Het waterschap heeft bij brief
van 17 februari 2022 de
volgende opmerkingen
geplaatst:
2a. In de waterparagraaf wordt
verwezen naar het beleid van
waterschap De Dommel. Dit is
foutief. Het beleid van de
waterschap Brabantse Delta
moet hier aangehaald worden.

Reactie gemeente

Gevolgen voor het plan

Het is een juiste
constatering dat het
foutieve beleid is
aangehaald. De redactie
wordt hierop aangepast.

Deze opmerking/reactie
leidt tot een redactionele
aanpassing van de
toelichting
(waterparagraaf).

2b. Op blz. 62 van de toelichting
wordt ‘gemeente Goirle’ ten
onrechte aangehaald. Dit moet
‘waterschap Brabantse Delta’
zijn.
2c. Op blz. 64 van de toelichting
wordt een oude ondergrens
benoemd wanneer retentie
wordt vereist.
2d. Er wordt verzocht om in de
waterparagraaf aandacht te
schenken aan het gebruik van
milieuvriendelijke
bouwmaterialen en het
achterwege laten van
uitlogende bouwmaterialen
zoals lood, koper, zink en zacht
PVC
3. Ministerie van Defensie
Het ministerie heeft niet
gereageerd.
4. Ministerie van Economie, &
Klimaat
Het ministerie heeft niet
gereageerd.
5.

Rijkswaterstaat ZuidNederland
Rijkswaterstaat heeft niet
gereageerd.

Het is een juiste
constatering dat het
foutieve beleid is
aangehaald. De redactie
wordt hierop aangepast.
Het is een juiste
constatering dat het
foutieve beleid is
aangehaald. De redactie
wordt hierop aangepast.
In de waterparagraaf zal
hier aandacht voor zijn.

Deze opmerking/reactie
leidt tot een redactionele
aanpassing van de
toelichting.
Deze opmerking/reactie
leidt tot een redactionele
aanpassing van de
toelichting.
Deze opmerking/reactie
leidt tot een redactionele
aanpassing van de
toelichting.

Bijlage 11 Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten

Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten
Inleiding
Een goede milieuhygiënische kwaliteit in gebieden kan worden gerealiseerd door een juiste
afstemming van de situering van bedrijven en milieugevoelige functies (zoals woningen). Om dit te
bereiken kunnen globaal bezien twee wegen worden bewandeld:
beïnvloeding door middel van ruimtelijke ordening;
het nemen van maatregelen op het milieuhygiënische vlak.
De ruimtelijke ordening fungeert daarbij als het beleidskader en vormt een "grove zeef", waarbij
getracht wordt de juiste functie op de juiste plaats te situeren. Bij de ruimtelijke ordening zijn het
aanhouden van afstand tussen bron en gevoelig object (zonering) en functietoedeling de belangrijkste
middelen.
Milieuhygiënische maatregelen zorgen er vervolgens voor dat, zo nodig, voor de inrichting
maatregelen worden getroffen ter voorkoming of beperking van hinder in het omliggende gebied.
Bij de regeling in het bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van een "Staat van bedrijfsactiviteiten",
gebaseerd op de publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG, publicatie juni 2007; “het groene boekje”). Door het koppelen van soorten
bedrijven aan richtafstanden met betrekking tot aan te houden afstanden tussen bedrijven en
milieugevoelige objecten biedt de staat een (aanvullend) instrument voor ruimtelijk-ordeningsbeleid bij
bestemmingsplannen.
Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de Staat van bedrijfsactiviteiten. Voor een uitgebreide
toelichting wordt verwezen naar de eerdergenoemde publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van de
VNG.
Staat van bedrijfsactiviteiten
De Staat van bedrijfsactiviteiten geeft slechts inzicht in milieu-planologische aspecten per
bedrijfstype en een specifieke bedrijfssituatie. Voor de onderscheiden bedrijfstypen, gerangschikt
volgens de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI-lijst) van het CBS, zijn per bedrijfstype voor elk van de
aspecten geur, stof, geluid en gevaar de richtafstanden aangegeven die in de meeste gevallen
kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf, bedrijven c.q. bedrijfsactiviteiten (de
milieubelastende activiteiten, opslagen en installaties) en een rustige woonwijk. Bij het aanhouden
van de richtafstanden tussen de bedrijven/bedrijfsactiviteiten en milieugevoelige objecten (woningen)
kan hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen worden gehouden. Onder bedrijven
worden in dit verband ook begrepen landbouw- en recreatiebedrijven en milieubelastende vormen
van publieke dienstverlening en openbare instellingen. Onder milieugevoelige objecten vallen ook
ziekenhuizen scholen en terreinen voor verblijfsrecratie.
Naast een "algemene staat van bedrijfsactiviteiten" die met name is toegespitst op specifieke
bedrijfsterreinen is ook een staat van bedrijfsactiviteiten opgesteld voor gebieden waarbij sprake is
van een functiemenging. Daarbij wordt gedacht aan :
stadscentra,dorpskernen en winkelcentra
horecaconcentratiegebieden
zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen
(delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid.
Het kan daarbij gaan om bestaande gebieden met functiemenging en om gebieden waar bewust
functiemenging wordt nagestreefd, bijvoorbeeld een grotere levendigheid tot stand te brengen. Het
toepassen van een specifieke staat van bedrijfactiviteiten wordt daarbij wenselijk geacht omdat de
activiteiten in dergelijke functiemenggebieden qua schaal sterk kunnen verschillen van de activiteiten
op specifieke bedrijventerreinen.

Categorie-indeling functiemenging
In de bijgaande lijst voor functiemenging is gekozen voor een indeling in drie categorieën:
Categorie A
Activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn dat deze aanpandig aan
woningen kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het bouwbesluit voor scheiding tussen wonen en
bedrijven zijn daarbij toereikend.
Categorie B
Activiteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter met een zodanige
milieubelastingvoor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van woningen en ander gevoelige
functies dienen plaats te vinden.
Categorie C
De activiteiten genoemd onder categorie B, waarbij vanwege de relatief grote verkeeraantrekkende
werking een ontsluiting op de hoofdinfrastructuur is aangewezen.
Randvoorwaarden
Voor de toelaatbaarheid van de activiteiten gelden de volgende randvoorwaarden:
1.
het gaat om kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid;
2.
productie en/of laad- en loswerkzamheden vinden alleen in de dagperiode plaats;
3.
de activiteiten (inclusief opslag) geschieden hoofdzakelijk inpandig
4.
activiteiten uit categorie C beschikken daarnaast over een goede aansluiting op de
infrastructuur.
Uitwerking staat van bedrijfsactiviteiten
Naast de boevengenoemde randvoorwaarden zijn bij de selectie van de bijgaande lijst de volgende
criteria gehanteerd:
#
voor categorie A gaat het om activiteiten in milieucategorie 1
#
voor categorie B gaat het om activiteiten:
- in categorie 1 voor het aspect gevaar;
- in maximaal categorie 2 voor de aspecten stof en geur;
- in maximaal categorie 3.1 voor het aspect geluid;
- met een in deze voor verkeer van maximaal 1 G (goederen) en 2p (personen)
#
voor categorie C gaat het om activiteiten zoals bij categorie B, echter met een index voor
verkeer van maximaal 2 g (goederen) en 3 P (personen).
#
Vuurwerkbesluit is van toepassing.

Bijlagen bij de regels
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CATEGORIE

Staat van bedrijfsactiviteiten

SBI-CODE

OMSCHRIJVING

01
014
014
014
0142

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
- algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m²
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m²
KI-stations

15
151
151
1552
1581
1584
1584
1584
1593 t/m 1595

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
Slachterijen en overige vleesverwerking:
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m²
Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m²
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, v.c. < 2500 kg meel/week
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
- Cacao- en chocoladefabrieken- vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m²
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m²
Vervaardiging van wijn, cider e.d.

17
174, 175
176, 177

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
Vervaardiging van textielwaren
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen

B
B

18
181

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
Vervaardiging kleding van leer

B

20
203, 204, 205
205

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken

B
B

22
221
2222.6
2223
2223
2224
2225
223

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
Uitgeverijen (kantoren)
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
Grafische afwerking
Binderijen
Grafische reproduktie en zetten
Overige grafische aktiviteiten
Reproduktiebedrijven opgenomen media

A
B
A
B
B
B
A

24
2442
2442

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
Farmaceutische produktenfabrieken:
- verbandmiddelenfabrieken

B

26
2615
262, 263
262, 263
267
267
2681

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
Glasbewerkingsbedrijven
Aardewerkfabrieken:
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW
Natuursteenbewerkingsbedrijven:
- indien p.o. < 2.000 m²
Slijp- en polijstmiddelen fabrieken

28
281
284
2852
287

VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)
- gesloten gebouw, p.o. < 200 m2
Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2
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SBI-CODE

OMSCHRIJVING

30
30

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
Kantoormachines- en computerfabrieken

B

33
33

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.

B

36
361
362
363
3661.1

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2
Fabricage van munten, sieraden e.d.
Muziekinstrumentenfabrieken
Sociale werkvoorziening

A
B
B
B

40
40
40
40
40
40
40
40

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
- < 10 MVA
Gasdistributiebedrijven:
- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
- blokverwarming

41
41
41

WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
- < 1 MW

B

45
45

BOUWNIJVERHEID
Aannemersbedrijven met werkplaats, b.o. < 1000 m 2

B

50
501, 502, 504
5020.4
5020.5
503, 504

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven
Autobeklederijen
Autowasserijen
Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires

B
A
B
B

51
511
5134
5135
5136
5137
514
5148.7
5148.7
5153
5153
5153
5153.4
5153.4
5154
5154
5154
5156
5162

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
Handelsbemiddeling (kantoren)
Grth in dranken
Grth in tabaksprodukten
Grth in suiker, chocolade en suikerwerk
Grth in koffie, thee, cacao en specerijen
Grth in overige consumentenartikelen
Grth in vuurwerk en munitie:
- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton
Grth in hout en bouwmaterialen:
- algemeen
- indien b.o. < 2000 m2
zand en grind:
- indien b.o. < 200 m²
Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
- algemeen
- indien b.o. <2.000 m²
Grth in overige intermediaire goederen
Grth in machines en apparaten, exclusief machines voord de bouwnijverheid
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SBI-CODE

OMSCHRIJVING

517

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.

C

60
6022
6024
603

VERVOER OVER LAND
Taxibedrijven
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m²
Pomp- en compressorstations van pijpleidingen

B
C
B

61, 62
61, 62

VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)

A

63
6321
6322, 6323
633
634

DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
Autoparkeerterreinen, parkeergarages
Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)
Reisorganisaties
Expediteurs, cargadoors (kantoren)

C
A
A
A

64
641
642
642
642
642

POST EN TELECOMMUNICATIE
Post- en koeriersdiensten
Telecommunicatiebedrijven
zendinstallaties:
- FM en TV
- GSM en UMTS-steunzenders

65, 66, 67
65, 66, 67

FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN
Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen

B

70
70

VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
Verhuur van en handel in onroerend goed

A

71
711
712
713
714

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE
GOEDEREN
Personenautoverhuurbedrijven
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.

B
C
C
C

72
72
72

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.
Switchhouses

A
B

73
732

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

A

74
74
7481.3
7484.4

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
Overige zakelijke dienstverlening: kantoren
Foto- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor huisraad, kunst e.d.

A
C
A

75
75
7525

OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN
Openbaar bestuur (kantoren e.d.)
Brandweerkazernes

A
C

80
801, 802
803, 804

ONDERWIJS
Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs
Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs

B
B

C
A
B
B
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Staat van bedrijfsactiviteiten

SBI-CODE

OMSCHRIJVING

85
8512, 8513
8514, 8515
853
853
9001

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG
Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven
Consultatiebureaus
Verpleeghuizen
Kinderopvang
rioolgemalen

A
A
B
B
B

91
9111
9131
9133.1

DIVERSE ORGANISATIES
Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)
Kerkgebouwen e.d.
Buurt- en clubhuizen

A
B
B

92
9213
9232
9234
9234.1
9251, 9252
9261.1
9261.2
9261.2
9262
9262
9262
9271
9272.1

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
Bioscopen
Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen
Muziek- en balletscholen
Dansscholen
Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.
Zwembaden: overdekt
Sporthallen
Bowlingcentra
Schietinrichtingen:
- binnenbanen: boogbanen
Sportscholen, gymnastiekzalen
Casino's
Amusementshallen

93
9301.3
9301.3
9302
9303
9304
9305

OVERIGE DIENSTVERLENING
Wasverzendinrichtingen
Wasserettes, wassalons
Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten
Begrafenisondernemingen: uitvaartcentra
Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden
Persoonlijke dienstverlening n.e.g.
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Bijlage 2 Landschappelijk inpassingsplan
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HOOFDSTUK 1. AANLEIDING
De aanleiding voor het opstellen van dit landschappelijk
inpassingsplan is het wijzigen van de bestemming voor de locatie
Vijfhuizenbaan ongenummerd (tegenover huisnummer 10) te Riel, in
de gemeente Goirle.
Het plan betreft een bestemmingswijziging van ‘Agrarisch’ naar een
‘Wonen’ ten behoeve van twee woningen. Om de openheid in het
betreffende gebied zoveel mogelijk te borgen, is een invulling van
maximaal twee (vrijstaande) woningen stedenbouwkundig passend.
De beoogde woningen beschikken dan over een ruime breedte maat
die te vergelijke is met de kavels in de directe omgeving. Daarnaast
ontstaat er voldoende plek en maat om de noodzakelijk
kwaliteitsverbetering op een goede manier in te passen, zodat het
streefbeeld van de bebouwingscluster kan worden nagestreefd.
De woningen krijgen een maximale goot- en bouwhoogte van
respectievelijke 6 en 10 meter. De hoofdgebouwen worden
gesitueerd op een afstand van minimaal 15 meter vanaf de
Vijfhuizenbaan en minimaal 5 meter uit de zijdelingse
perceelsgrenzen.
Het achterste deel van het perceel behoudt de agrarische
bestemming. Ter plaatse zal niets worden gewijzigd en/of gebouwd.

De ruimtelijke ontwikkeling dient gepaard te gaan met een fysieke
verbetering van het landschap. Binnen de gemeente Goirle is het
afsprakenkader van de regio Hart van Brabant van toepassing. Op 26
november 2015 is de notitie ‘Werkafspraken kwaliteitsverbetering
landschap Hart van Brabant, actualisering 2015’ vastgesteld.
Afhankelijk of een ontwikkeling in categorie 1, 2 of 3 valt is een
bepaalde kwalitatieve en kwantitatieve investering in het landschap
verreist. Deze regeling geldt alleen voor ontwikkelingen in het
landelijk gebied, dus buiten het stedelijk gebied. Het plangebied ligt
formeel volgens de Omgevingsverordening van de provincie in
bestaand stedelijk gebied. Om deze reden is die regeling formeel niet
van toepassing op deze locatie. Wel vraagt de gemeente een
zorgvuldige landschappelijke inpassing van het plangebied
gebaseerd op het Landschapsbeleidsplan.
In dit landschappelijk inrichtingsplan is de landschappelijke inpassing
uitgewerkt.

Ligging en begrenzing plangebied (plangebied rood omlijnd)

HOOFDSTUK 2. BESTAANDE SITUATIE
2.1
Het landschap van esdek en beemden van Riel met het
Beekdal van de Leij
In 2016 heeft de gemeente Goirle het Landschapsbeleidsplan
vastgesteld. Het landschapsbeleidsplan bestaat uit een robuust
groen raamwerk, wat verschillende ontwikkelingen in de tijd kan
opvangen, wat een aantrekkelijk, beleefbaar en gevarieerd
buitengebied oplevert en wat het natuurnetwerk ondersteunt en
aanvult. Het raamwerk bestaat uit de volgende lagen: het
natuurnetwerk, de vier landschapsdelen, de drie beken, de lange
lijnen van aantal doorgaande routes en het routenetwerk. Elke laag
heeft zijn eigen ruimtelijke karakteristiek en eigen spelregels ter
ontwikkeling.
Het plangebied is gelegen in het “landschap van esdek en beemden
van Riel met het Beekdal van de Leij”. Dit gebied bestaat uit een
bijzondere compositie van diverse aspecten van een Middeleeuws
agrarisch landschap in de hedendaagse tijd.
Riel, Zandeind en Spaanse Hoek vormen een bijzonder historisch
ensemble met het omringende landschap van esdekken, beemden
en beekdal van de Leij. De kleinschalige linten omranden de open
esdekken. Het beekdal is deels natuurlijk ingericht.

Als concrete spelregels voor dit gebied worden aangedragen:
- Essen openhouden;
- Bebouwing langs de randen van de essen en kampen in ruime
beplanting;
- Wegen rond essen in laanbeplanting;
- Netwerk van ommetjes, o.a. over verdwenen zandpaden
creëren;
- Beekdalranden verdichten met beplanting;
- Versterking van de ecologische verbindingszone langs de Leij;
- In beekdalen beplantingstructuur aanbrengen op twee
manieren:
o Bij de beemden lijnvormige houtwallen, loodrecht op
de beek of parallel aan de kavelgrenzen;
o Bij de moerassige laagtes en waterbergingen
beekbegeleidend bos laten ontwikkelen.

Erf/tuin

Voor erven en tuinen kan dit worden gecreëerd met onderstaande
basisspelregels, beplantingssoorten en beheer:
Schaal
niveau

Basis
spelregel

Materialisering

Landschap

Essen
openhouden

Verbouwen van
graansoorten en inzaai
van akkeronkruiden
stimuleren
Wegen rond de es is in
laanbeplanting

Beplantingssoorten

Zomereik, wintereik of
linde.

Erf

Bebouwing
langs de
randen in
ruim opgaand
groen

Boomgroepen of
solitaire groepen

Linden aan voorzijde
erf, overige soorten
elders op het erf,
noot, kastanje, en
fruitbomen, zoete
kers, beuk of gewone
esdoorn, es op rijkere
plekken

Struweel (vogel
bosje/geriefstruweel)

Vuilboom, kornoelje,
meidoorn, sleedoorn,
hondsroos, hazelaar,
krentenboompje,
veldesdoorn,
lijsterbes, seringen,
incidenteel mispel,
Gelderse roos en
appel

Beplanting/ bosjes
geriefhout in de
overhoeken rond de es

Hoofdsoort zomerwintereik, lijsterbes,
meidoorn, hazelaar,
sering etc.

Omgaan met erven
In het landschapsbeleidsplan wordt het geheel van het landschap
beschreven, maar ook de kleinere onderdelen worden beschreven.

Erfbeplanting is dus essentieel op de kleine schaal, maar ook op de
schaal van het landschap. Vele erven samen bepalen de
karakteristiek van het grotere geheel.

Juist door de herhaling van de kleine elementen kunnen deze op het
landschap een grote impact hebben, zoals bijvoorbeeld erven,
architectonische elementen en het straatmeubilair.

Indeling op de erf
Van oudsher kennen erven een karakteristieke tweedeling. Wonen
bevindt zich vóór op het erf, gecombineerd met een sier-, moestuin
en boomgaard, het werken aan de achterzijde op het doelmatige erf.
De voorkant van het erf is altijd open naar de weg toe, men mag zich
tonen. Het achtererf was veel soberder van karakter en kende een
meer functionele indeling.

Aansluitend op de Interim Omgevingsverordening is de
landschappelijke inpassing van ontwikkelingen in het buitengebied
belangrijk, o.a. op bestaande erven en nieuwe erven. Door deze
particuliere investeringen kan het landschap zich in de juiste richting
ontwikkelen.
De gemeente Goirle hecht grote waarde aan duidelijkheid voor zijn
burgers, en aan het robuust maken van het groene casco in het
buitengebied, waardoor de opnamecapaciteit van elementen in
het landschap vergroot wordt. Per deelgebied zijn spelregels voor de
erven verder uitgewerkt.
Erfbeplanting vormt een integraal onderdeel van de ruimtelijke
compositie van het erf en meer dan alleen de groene rand van de
kavel. Erfbeplanting is een autonoom element en is niet aan de
bebouwing “vastgeplakt”. Erfbeplanting is dan ook onderdeel van de
ruimtelijke opbouw van het landschap.

Per agrarisch bedrijf een ander type erf
De erfbeplanting is ook afgestemd op het type bedrijf. Bij
melkveehouderijen is het essentieel om de huiskavel goed te
overzien, de achterzijde is niet ingeplant met hoog opgaande
beplanting. Bij een akkerbouwbedrijf is dat niet het geval, de
achterzijde van het erf kan beplant kan zijn.

De erven op de flank van de dekzandruggen van de Regte Heide en
de
landgoederenstrook
vormen
onderdeel
van
het
coulissenlandschap, de beplanting langs de randen sluit aan op de
boomsingels en laanstructuren. De erven worden omrand door
hagen.
In de beekdalen komen bijna geen erven voor en als ze voorkomen
liggen ze altijd op een hoger niveau. De Blokskens is een goed
voorbeeld van dit soort erven. Hier gelden dezelfde spelregels als
voor de erven rond de essen, kleinschalig, dichte randen bestaande
uit hagen, houtwallen en geriefbosjes.

Erf per deelgebied
Voor elk deel onderscheiden we een andere opbouw van het erf.
Op de jonge ontginning van deelgebied West vormen de erven stoere
ruimtelijke eenheden in het open, rationeel verkaveld landschap. De
dichte struweelbeplanting van de erven vormt onderdeel van de
lange lijnen in het landschap.
De erven rond de essen en kampen zijn kleinschaliger van opzet met
dichte randen bestaande uit hagen, houtwallen en geriefbosjes.

2.2

Bestaande landschappelijke situatie Vijfhuizenbaan t.o. 10

Het plangebied ligt aan de Vijfhuizenbaan tegenover nummer 10 en
kent een totale oppervlakte van 2.470 m². Het perceel bestaat
volledig uit akkerbouwgrond en kent geen bebouwing en/of
verharding.
Het plangebied ligt binnen de bestaande bebouwingsconcentratie
Spaansehoek/Vijfhuizenbaan met een afwisseling van (agrarisch)
bedrijven en woningen. Deze bebouwingsconcentratie bestaat uit
een serie kleinere percelen met daarop een diversiteit aan
bebouwing en een mix van functies (wonen, agrarisch, werken) en is
te beschouwen als een uitloper van de dorpskern Riel.

Bestaande situatie

NIEUWE SITUATIE

2. Solitaire bomen

2 stuks, op erfscheiding
Bijvoorbeeld noot-, kastanje- en fruitbomen,
beuken of gewone esdoorns

aan

3. Behoud solitaire bomen
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4. Nieuwe knip - en scheerhaag

1 m breed, 1 m hoog, bijv. meidoorn

1. Aanleg oprit

5. Solitaire bomen

2 stuks, perceelgrens tuin
Bijvoorbeeld noot-, kastanje- en fruitbomen,
beuken of gewone esdoorns

10. Nieuwe knip - en scheerhaag
1 m breed, 1 m hoog, bijv. meidoorn

6. Nieuwe knip - en scheerhaag

1,5 m breed, 2 m hoog, bijv. meidoorn

9. Solitaire bomen

2 stuks, perceelgrens tuin
Bijvoorbeeld noot-, kastanje- en fruitbomen,
beuken of gewone esdoorns

8. Nieuwe knip - en scheerhaag

1,5 m breed, 2 m hoog, bijv. meidoorn

7. Zichtlijnen
richting akkers
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HOOFDSTUK 3. NIEUWE SITUATIE
Landschappelijke inpassing situatie Vijfhuizenbaan t.o. 10
Landschappelijke inpassing betekent een zodanige vormgeving en
inpassing dat deze optimaal is afgestemd op bestaande dan wel nog
te ontwikkelen ruimtelijke, natuurlijke en cultuurhistorische
landschapskwaliteiten. Landschappelijke inpassing vindt plaats op of
direct aansluitend aan het bouwblok/bestemmingsvlak. Voor het
initiatief is het Landschapsbeleid van de gemeente Goirle als basis
genomen voor de landschappelijke inpassing.
Het uitgangspunt voor de landschappelijke inpassing van de
Vijfhuizenbaan t.o. 10 te Riel is het duurzaam inrichten van het erf
binnen ‘het landschap van esdekken’. Erven worden landschappelijk
ingepast binnen dit landschap.
Hiertoe zal bij de Vijfhuizenbaan t.o. 10 een groene kamer
gerealiseerd worden in het open landschap. De beoogde
bebouwing wordt landschappelijk ingepast door middel van het
aanplanten van een nieuw knip- en scheerhaag (bijv. een meidoorn)
als zijdelingse perceelgrenzen (oost- en westzijden). Deze haag
krijgt een breedte van circa 1,5 meter en wordt circa 2 meter hoog.
Daarnaast zullen circa zes solitaire bomen aangeplant worden. Dit
kunnen noot-, kastanje- en fruitbomen, beuken of gewone
esdoorns en essen zijn.

Aan de voorzijde wordt tevens een knip- en scheerhaag aangeplant.
Deze haag krijgt een breedte van circa 1 meter en 1 meter hoog.
Daarnaast blijven de bestaande solitaire bomen aan de voorzijde
van het perceel behouden.
Vanaf de woningen wordt verder een zichtlijn in stand gelaten
richting het achterliggende agrarische gebied.

