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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 
 
1.1. Aanleiding en doel van het bestemmingsplan 

Op de hoek van de Kalverstraat en de Tilburgseweg in Goirle ligt een braakliggend perceel. Omdat eerdere 
plannen voor deze locatie niet haalbaar bleken is het perceel tijdelijk ingericht als openbare 
biodiversiteitstuin. Eind 2020 zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de locatie verruimd, 
waardoor er meer mogelijk werd op de locatie.  
 
Door de initiatiefnemer is een plan ontwikkeld dat voldoet aan deze randvoorwaarden. Het plan bestaat 
uit appartementen en commerciële ruimtes. Deze nieuwe opzet past niet binnen het geldende 
bestemmingsplan ‘Centrumgebied’. Om het plan te kunnen realiseren is een wijziging van het 
bestemmingsplan noodzakelijk. Het voorliggende bestemmingsplan vormt een nieuw planologisch kader 
voor de ontwikkeling. 
 

1.2. Ligging en begrenzing plangebied. 
Het plangebied omvat globaal ca. 2.000 m2 en bevindt zich in het centrum van de kern Goirle. Het 
plangebied wordt grofweg begrensd door: 
- de Kalverstraat aan de noordzijde; 
- winkelgebied De Hovel met daarboven woningen aan de oostzijde; 
- de Tilburgseweg in het westen; 
- achterkanten van winkels aan De Hovel en horeca aan het Kloosterplein aan de zuidzijde. 
 
De exacte ligging van het plangebied is weergegeven op de bij dit bestemmingsplan behorende 
verbeelding. De globale ligging van het plangebied is in afbeelding 1.1 weergegeven.   

Afbeelding 1.1: globale ligging van het plangebied 

  
1.3. Vigerende bestemmingsplannen 

Tot het moment waarop het voorliggende bestemmingsplan in werking treedt, gelden in het plangebied 
de volgende bestemmingsplannen. Ter plaatse van het plangebied geldt momenteel het bestemmingsplan 
‘Centrumgebied’, vastgesteld op 17 september 2013 door de gemeenteraad van Goirle. In de 
planologische situatie is het plangebied bestemd als ‘Gemengd-1’ en ‘Verkeer – Verblijfgebied’. 
 
Binnen de gemengde bestemming zijn ter plaatse van het plangebied bedrijven, detailhandel, horeca  en 
bijbehorende voorzieningen zoals groen-, water- en parkeervoorzieningen toegestaan. De aangeduide 
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bijgebouwen mogen worden gebruikt voor wonen. Er geldt een maximale bouwhoogte van 15 meter en 
een maximale goothoogte van 9 meter.  
 
Omdat de voorgenomen ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan wordt met dit 
bestemmingsplan een nieuw planologisch kader gemaakt.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 1.2: Vigerende planologische situatie (in rood de globale begrenzing) 

 
Parapluplan gemeente Goirle 
In aanvulling op het voorgaande vigeert ter plaatse van het plangebied tevens het bestemmingsplan 
‘Parapluplan gemeente Goirle’ dat op 13 maart 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle. De 
parapluherziening is een bestemmingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente Goirle en over 
de volgende onderwerpen: 
• terrassen; 
• standplaatsen; 
• evenementen; 
• parkeren; 
• zendmasten; 
• ruimte tussen bouwwerken. 
 
De relevante regels uit het betreffende bestemmingsplan gelden ook voor onderhavig plangebied en 
worden met dit bestemmingsplan gerespecteerd. 

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

 
2.1. Historische ontwikkeling 

 
De oorsprong 
De naam Goirle is samengesteld uit de woorden "goer" (goir) en "loo". Het eerste betekent moeras of 
drassige grond, het tweede bos of open plek in het bos. Als plaatsnaam wordt Goirle voor het eerst 
genoemd in een charter uit 1298, waarin sprake is van de Ludensvoirt te Goirle. Voorts wordt de naam 
gebruikt in een oorkonde uit 1312 betreffende het goed Ter Loo op Abcoven aan de Leij en in een charter 
van 1315 als het goed Ter Venne genoemd wordt. Opgravingen die zijn gedaan bij de afbraak van de oude 
parochiekerk in 1896, toonden de aanwezigheid van een kerkje in de 12e eeuw. In die tijd maakte het 
kleine kerkdorpje deel uit van de heerlijkheid Tilburg. Reeds in 1795 bestonden er plannen om Goirle van 
Tilburg te scheiden, maar hiertegen werd door beide plaatsen geprotesteerd. Pas in 1803 werd Goirle een 
zelfstandige gemeente. 

Afbeelding 2.1: Kaart van de gemeente Goirle uit 1866 (Atlas van J. Kuiper) 

 
18e eeuw: ontwikkeling vanuit de Grootte Akkers richting De Leij 
De gemeente Goirle heeft een oppervlakte van ruim 2.544 ha en wordt begrensd door de gemeenten 
Alphen en Riel, Tilburg, Hilvarenbeek en Poppel (B). Zeer bepalend voor de ontwikkeling en vorming van 
het gebied waren de verschillende waterlopen. Vanaf de tijd dat Goirle nog deel uitmaakte van het 
hertogdom Brabant, tot aan de totstandkoming van de rijksweg Tilburg-Turnhout in 1853 zou er weinig 
veranderen in het straten- en wegenplan van het dorp. De waarschijnlijk oudste bebouwing is aangetroffen 
in het gebied van de vrij hoog gelegen Grootte Akkers. Door de verschuiving in de richting van de Leij 
ontstaan de wijken of herdgangen Abcoven en Kerk, en ten westen van de Grootte Akkers de herdgangen 
Dorp en Ven. In 1753 telde het dorp 132 woningen "daeronder begrepen kleijne hutten en keten" en maar 
een paar "stadsgewijze getimmerde huijzen". Met de aanleg van de rijksweg Tilburg-Turnhout verbeterde 
de infrastructuur in het dorp. 
 
19e eeuw: groei van Goirle begint 
Als na 1850 de bevolking van Goirle flink begint te groeien, wordt voornamelijk gebouwd langs de oude 
kerkwegen en langs de nieuw aangelegde Tilburgseweg. Vooral het aantal arbeiderswoningen nam sterk 
toe. De voornaamste initiatiefnemers tot de bouw waren de fabrikanten en de landbouwers. Op het einde 
van de 19e eeuw is ook begonnen met de bouw van woningen langs bestaande akkerwegen, zoals de 
Molenstraat (achter de heuf), Groeneweg en Koude Pad. 
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20e eeuw: planmatige woningbouw 
Aan de woningbouw werd een nieuwe impuls gegeven door de Woningwet, die in 1901 tot stand kwam 
en waardoor het mogelijk werd om met rijkssteun woningen te bouwen en de volkshuisvesting te 
verbeteren. Dit resulteerde onder andere in de Kalverstraat, om de arbeiders dicht bij de fabriek te kunnen 
huisvesten, de Hoogstraat en de St. Jansstraat. In die periode vindt ook het Oranjeplein haar oorsprong. 
Het werd aangelegd als groot kermisterrein, met de verwachting dat het centrum van Goirle zich daar zou 
ontwikkelen. De oorspronkelijk grote maat van het plein is te verklaren doordat er ruimte werd gemaakt 
voor een parochiekerk die op de plaats van het huidige groene deel zou komen. Rondom is planmatig 
woningbouw gerealiseerd. Tot in het midden van de 20e eeuw is het dorp binnen de grenzen van het 
huidige centrumgebied gebleven. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.2: Kaart van de gemeente Goirle uit begin 20e eeuw 

 

Na de Tweede Wereldoorlog heeft Goirle grote groei gekend. Met de uitvoering van de 
bestemmingsplannen begon de groei van Goirle. Achtereenvolgens kwamen tot stand de woningen ten 
noorden van de Van Malsenstraat, plan West, de wijk Hoogeind, plan Abcoven en de wijken Grobbendonk, 
De Hellen en de Grootte Akkers. Tegelijkertijd begon rond 1970 de grootschalige sanering van de oudere 
wijken en straten. Een voorbeeld daarvan is de aankoop in 1969 van de terreinen en opstallen van de 
voormalige Pijnenburg's Weverijen met woningen aan de Tilburgseweg, Groeneweg en Molenstraat. Op 
één villa na zijn alle gebouwen die bij de verkoop betrokken waren, verdwenen om plaats te maken voor 
de uitvoering van het centrumplan. Later zijn de wijken De Nieuwe Erven en De Hoge Wal tot stand 
gekomen. De woonwijk Boschkens, aan weerszijden van de Tilburgseweg (ten noorden van de 
Rillaersebaan is op het einde van de 20ste eeuw en begin 21ste eeuw gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

2.2. Ruimtelijke en functionele structuur        
De historische Tilburgseweg fungeert als aanloopstraat van het centrum, zowel vanuit het noorden, als 
vanuit het zuiden. Het plangebied vormt een markant punt in het dorpshart van Goirle. De panden die op 
de hoek Tilburgseweg/Kalverstraat stonden, zijn enkele jaren geleden gesloopt. Omdat invulling van deze 
hoek op zich liet wachten, is hier een tijdelijke openbare biodiversiteitstuin aangelegd. 

 

 
Afbeelding 2.3: Historische ontwikkeling plangebied 

 

 
Afbeelding 2.4: Impressie bestaande situatie   

 
2.3. Technische infrastructuur 

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

  
3.1. Rijk 

 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
Ook in de toekomst moet Nederland een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving bieden en economisch 
kunnen floreren. Daarom is het van belang om inzicht te hebben in de opgaven waar Nederland voor staat. 
De druk op de ruimte, de leefomgeving, vraagt voortdurend om afweging van verschillende belangen. Ook 
internationale ontwikkelingen, de invloed van technologie en de groeiende verschillen tussen regio's 
vragen om snellere, creatieve en integrale afwegingen. Het klimaat verandert en er moet zorgvuldiger 
worden omgaan met energiebronnen en grondstoffen. Ook daaruit vloeien nieuwe opgaven. In aanloop 
naar de Omgevingswet is er één rijksvisie op de leefomgeving opgesteld: de Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI). Uitgangspunt in de nieuwe aanpak is dat ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar 
plaatsvinden, maar in samenhang. De eerste Nationale Omgevingsvisie is in september 2020 vastgesteld. 
De NOVI vervangt op nationaal niveau de Structuurvisie infrastructuur en ruimte (SVIR) en de strategische 
ruimtelijke delen van het verkeers- en vervoerplan, het nationale waterplan, de natuurvisie en het 
milieubeleidsplan. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt de NOVI als nationale visie onder de 
Omgevingswet. 
 
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. 
Door decentralisatie van bevoegdheden wordt het relevante beleidskader gevormd door de provincie 
Noord-Brabant en de gemeente Goirle. 

   
Conclusie 
Dit rijksbeleid werkt niet direct door in onderhavig plan. De afweging vind voor onderhavige 
planontwikkeling decentraal plaats. 

   
AMvB Ruimte 
Het Rijk legt met het besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de nationale ruimtelijke 
belangen juridisch vast. Enerzijds betreft het de belangen die reeds in de (ontwerp-) AMvB Ruimte uit 2009 
waren opgenomen en anderzijds is het Barro aangevuld met onderwerpen uit de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het besluit is op 30 december 2011 in werking getreden. Het SVIR (beleid) 
is opgegaan in de NOVI. De uitwerking ervan in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL). Het 
BKL wordt van kracht zodra de Omgevingswet in werking treedt. Het BKL wordt dus uitgewerkt in 
regelgeving op basis van het beleid dat in de NOVI staat. Geen van de in het Barro genoemde onderwerpen 
hebben echter betrekking op onderhavig bestemmingsplan. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen is per 1 oktober 2012 de ladder voor duurzame verstedelijking 
in artikel 3.1.6 Bro opgenomen, de ladder ziet op een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming 
bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. De ladder is een motiveringsinstrument dat verplicht moet 
worden toegepast bij elk ruimtelijk besluit dat een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' mogelijk maakt. Wat 
er onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt verstaan, is in artikel 1.1.1 Bro bepaald: "De ruimtelijke 
ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 
woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen." Uit de jurisprudentie komt naar voren dat het 
wel een nieuwe stedelijke ontwikkeling van enige omvang moet zijn. 
 
Per 1 juli 2017 is een gewijzigde ladder in werking getreden. Hierin is de tekst van de ladder teruggebracht 
naar de essentie, namelijk de noodzaak om aan te geven dat de voorgenomen nieuwe stedelijke 
ontwikkeling voorziet in een behoefte plus een motivering indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen 
bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd: "De toelichting bij een bestemmingsplan dat een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die 
ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand 
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stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan 
worden voorzien."(artikel 3.1.6, tweede lid, Bro).  
 
Conclusie 
In paragraaf 4.3 (Volkshuisvesting) wordt beschreven in hoeverre met onderhavig 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 
Op 14 december 2018 is de Omgevingsvisie Noord-Brabant vastgesteld. Met de Brabantse Omgevingsvisie 
sluit de provincie met de hoofdopgaven aan bij rijksbeleid, Europese en mondiale doelstellingen. Het 
streven is dat de omgevingsvisie, hoewel formeel alleen zelfbindend, Noord-Brabant samenbindt. Want 
één ding is zeker; samenwerking is meer dan ooit nodig om de Noord-Brabantse omgevingskwaliteit te 
bewaken en door te ontwikkelen. Waarbij ruimtelijke ordening dienend is aan maatschappelijke 
doelstellingen. Of het nu gaat om het verkleinen van sociale verschillen, het verbeteren van welvaart, of 
het gezonder, veiliger en duurzamer maken van onze leefomgeving. 
 
In de Omgevingsvisie Noord-Brabant heeft de provincie vier hoofdopgaven benoemd: werken aan de 
Brabantse energietransitie, werken aan een klimaatproof Brabant, werken aan de slimme netwerkstad, 
werken aan een concurrerende, duurzame economie. Hieraan ten grondslag ligt één basisopgave; de 
provincie streeft naar een veilige en gezonde leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit. 
 
De vier hoofdopgaven hebben een grote ruimtelijke impact. Noord-Brabant is te klein als alles naast elkaar 
plaatsvindt. Het wordt dus passen en meten, met opgaven naast, onder, boven en met elkaar. 
Meerwaardecreatie en meervoudig slim ruimtegebruik is noodzaak. De opgaven moeten we daarom altijd 
in onderlinge samenhang bezien. Diep, rond en breed bekijken, dus. 
 
Als doel voor 2050 heeft de provincie het volgende gesteld: Noord-Brabant heeft een goede 
leefomgevingskwaliteit doordat de provincie op alle aspecten beter presteert dan wettelijk als 
minimumniveau is bepaald. Noord-Brabant staat met zijn TOP-landschap van oude en nieuwe 
landschappen in de top 5 van Europa. 
 
De biodiversiteit binnen en buiten de natuurgebieden is op orde, de lucht- en waterkwaliteit voldoet en 
de bodem is vitaal. 
 
Voor 2030 streeft de provincie naar het volgende: Noord-Brabant heeft een aanvaardbare 
leefomgevingskwaliteit doordat de provincie voor alle aspecten voldoet aan de wettelijke normen. 
Natuurgebieden zijn ingericht, de afname van biodiversiteit is naar een positieve trend omgebogen, 
waardevolle cultuurhistorische landschappen zijn behouden en er is breed draagvlak voor de nieuwe 
energie- en klimaatadaptieve landschappen door de ontwerpende aanpak. 
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Conclusie 
Het initiatief past binnen in de kaders die gesteld worden door de Omgevingsvisie Noord-Brabant. Nadere 
regels van de provincie Noord-Brabant voor ruimtelijke projecten zijn opgenomen in de Interim 
Omgevingsverordening Noord-Brabant. Hierna wordt ingegaan op deze verordening. 

 
Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 
Op 25 oktober 2019 hebben Provinciale Staten de “Interim  omgevingsverordening Noord-Brabant” 
(hierna; IOV) vastgesteld. De IOV is op 5 november 2019 inwerking getreden. De IOV is tot stand gekomen 
door de verschillende regelingen op provinciaal niveau over de fysieke leefomgeving samen te voegen. Dit 
betekent dat de regels betrekking hebben op milieu, natuur, ruimtelijke ordening, water, bodem en 
wegen. De IOV is daarbij een eerste stap op weg naar een omgevingsverordening, die op grond van de 
Omgevingswet wordt vastgesteld en die verplicht is voor provincies. Naar verwachting treedt de 
Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. De IOV vervangt zes provinciale verordeningen en heeft de 
status van: 

• Milieuverordening gebaseerd op artikel 1.2. Wet milieubeheer; 

• Verordening wegen gebaseerd op artikel 57 Wegenwet en artikel 2A Wegenverkeerswet;  

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

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

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

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

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

o aanpassingen waardoor de regels straks beter passen in het systeem van de Omgevingswet; 
o aanpassingen vanwege de vastgestelde omgevingsvisie, zoals de nieuwe manier van 

samenwerken en meer inzet op omgevingskwaliteit. 
Zo wordt onderscheid gemaakt tussen rechtstreeks werkende regels voor burgers en bedrijven en 
instructieregels voor gemeenten. De instructieregels voor gemeenten hebben tot doel dat de 
gemeenteraad de, in de omgevingsverordening opgenomen voorwaarden betrekt bij de vaststelling van  
een bestemmingsplan. Vooruitlopende op de Omgevingswet richten de instructieregels zich op een 
evenwichtige toedeling van functies (in plaats van het bestemmen van ontwikkelingen). Dit betekent dat 
de regels ook vanuit functies (van gebieden) zijn opgebouwd. Daarnaast richten de regels zich op een 
goede omgevingskwaliteit, inclusief een veilige en gezonde leefomgeving (in plaats van een goede 
ruimtelijke kwaliteit). 
De provincie wil de omgevingskwaliteit van Brabant bevorderen, in combinatie met een veilige en gezonde 
leefomgeving. Bij omgevingskwaliteit gaat het om de kwaliteit van een plek of gebied, die wordt bepaald 
door een goed samenspel van herkomstwaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. 
Op de kaart bij de omgevingsverordening wordt onderscheid gemaakt is “Stedelijk gebied” en “Landelijk 
gebied”. 
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Afbeelding 3.1: uitsnede kaart interim omgevingsverordening (plangebied aangegeven met roze plusteken) 

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

 
3.3. Gemeente 
 

Omgevingsvisie 
De gemeente Goirle bereidt zich voor op de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2023 in 
werking treedt. Eén van de (verplichte) instrumenten voor gemeenten, die voortvloeit uit de aankomende 
Omgevingswet, is de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie zet de gemeente - samen met inwoners, 
ondernemers, maatschappelijke organisaties en partners - de integrale koers uit op weg naar de toekomst, 
gericht op een fysieke leefomgeving waarin mensen gelukkiger, gezonder en veiliger zijn. De gemeente 
Goirle neemt de bestaande kwaliteiten van de gemeente als vertrekpunt en houdt daarbij rekening met 
uitdagingen die op ons afkomen in de aankomende decennia. Daarnaast bouwt de visie verder op eerder 
opgesteld beleid van de gemeente en andere overheden. De omgevingsvisie is op 21 december 2021 door 
de gemeenteraad vastgesteld. 
 
In de omgevingsvisie streeft de gemeente naar aantrekkelijke en goed functionerende dorpscentra, deze 
zijn van belang voor een goed woonklimaat en voor de lokale economie. Hierbij geldt dat Goirle het 
hoofdcentrum is voor dagelijks en niet-dagelijks aanbod. De gemeente wil in Goirle een compact, levendig 
centrum creëren waar de boodschappen- en winkelfunctie de functionele drager blijft, maar waar ook 
nadruk ligt op een aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingsfunctie met cultuur, evenementen en horeca. 
Daarnaast ziet de gemeente een groeiende woonfunctie voor met name kleine huishoudens.  
 
Het plangebied valt binnen het deelgebied ‘Centrum Goirle’. Hier streeft de gemeente naar het 
voortbouwen op de (cultuurhistorische) ruimtelijke lijnen en versterkt daarbij de onderlinge relatie tussen 
de afzonderlijke delen van het centrumgebied (goede zichtlijnen, eenduidige inrichting openbaar gebied, 
sterke groenstructuur). De gemeente zet daarnaast in op het behoud van de cultuurhistorische elementen. 
In geval van leegstand historisch erfgoed wordt gekeken naar mogelijkheden om er een nieuwe 
(maatschappelijke) functie aan te geven. Tot slot zet de gemeente in op de relatie tot de groenstructuur 
in op klimaatbestendigheid en een robuust watersysteem (multifunctioneel en levenscyclusgericht). 
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Afbeelding 3.2: Omgevingsvisiekaart ‘Centrum Goirle’ 

 
De gemeente zet in op een goed bereikbaar en deels autovrij centrum. Bezoekgemak met de auto en fiets 
is een belangrijke voorwaarde. De parkeercapaciteit  van de blauwe zone in en rondom het centrum wordt 
geëvalueerd. Flexibiliteit bij het hanteren van parkeernormen is echter van belang, mede ten behoeve van 
een toenemend aantal woningen in het centrum. De gemeente is bereid een zekere krapte te accepteren. 
Er komt daarnaast voldoende ruimte voor zowel fiets- als wandelverkeer en een goede aansluiting en op 
busverbindingen. Verder zet de gemeente ook in het centrum in op duurzame mobiliteit, zoals realisatie 
van openbare laadpalen voor elektrische voertuigen en meer ruimte voor groen en langzaam verkeer 
(fietsers en voetgangers). Dit betekent dat de ruimte voor de auto op den duur minder prioriteit krijgt. 
 
In het centrum is levendigheid erg belangrijk. De gemeente zet in op een aantrekkelijk, groen 
centrumgebied dat is gericht op de mogelijkheid tot winkelen, ontmoeten en recreëren voor iedereen. Er 
is ruimte voor een evenwichtige mix van activiteiten op het gebied van retail, horeca, cultuur, 
evenementen, toerisme en wonen. Voor de woonfunctie wordt voornamelijk gericht op levensloop-
bestendige en betaalbare woningen voor ouderen, zodat zij dicht bij de voorzieningen kunnen wonen. De 
gemeente streeft naar het creëren van een compact centrumgebied met een functionele zonering van de 
afzonderlijke gebieden. De Tilburgseweg en de Kalverstraat hebben een gemengd profiel waar – naast 
horeca en detailhandel – ook ruimte is voor kantoor-, atelier- en woonfuncties. De openbare ruimte en 
voorzieningen dient voor iedereen goed toegankelijk te zijn. De groenstructuur in het centrum wordt 
versterkt met boombeplanting en kleinschalige parken en groene pleinen. Tot slot zet de gemeente samen 
met de inwoners en ondernemers in op de verduurzaming van het huidige (commerciële) vastgoed en 
woningen. 
 
Conclusie 
De voorziene ontwikkeling past binnen het beleid zoals geformuleerd in de omgevingsvisie en sluit aan bij 
de doelen voor het centrum, met name bij ambities voor de Tilburgseweg en de Kalverstraat. In de 
omgevingsvisie is het plangebied aangeduid als ‘Verstedelijking – Binnenstedelijk’. Er worden 
woonfuncties en commerciële functies toegevoegd, die bijdragen aan de evenwichtige mix van 
activiteiten, waarbij rekening wordt gehouden met de ruimtelijke lijnen en de aansluiting op de 
omliggende bebouwing. 
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Toekomstvisie 
In 2013 is door de gemeenteraad de “Toekomstvisie gemeente Goirle 2020” vastgesteld onder de titel 
“Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend” . Kortweg is aan dit document de subtitel “Toekomstvisie 
2020” gegeven. Deze visie– gebaseerd op de drie kernbegrippen 'groen, sociaal en ondernemend' – dient 
als leidraad voor de toekomstige beleidsontwikkeling. De ambitie voor Goirle in 2020 luidt: Onze inwoners 
voelen zich thuis in de gemeente Goirle, want Goirle is een groene, sociale en ondernemende gemeente. 
Wanneer de hierboven beschreven omgevingsvisie is vastgesteld, vervalt deze toekomstvisie.   
 
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. 
 
Goirle is Sociaal 
De gemeente Goirle is een dynamische en levendige gemeente. De onderlinge sfeer is goed, open en 
positief. Ieder handelt vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Problemen worden door onze 
inwoners zoveel als mogelijk zelf opgelost. In laatste instantie biedt de gemeente een vangnet voor 
diegenen die daarop zijn aangewezen. We denken en handelen vanuit de ´menselijke maat´. De inwoners 
kennen elkaar en zijn betrokken bij hun directe naaste omgeving maar juist ook in buurten en wijken. We 
zijn er voor elkaar en zorgen voor elkaar als dat nodig is. Goirle heeft een actief verenigingsleven en er zijn 
veel vrijwilligers. We zijn trots op ons eigen karakter en onze eigen identiteit en houden deze graag in 
stand. 
 
Goirle is Ondernemend 
Binnen de gemeente Goirle zijn voldoende voorzieningen voor wonen, leven, onderwijs, recreatie en zorg 
aanwezig voor jong en oud, voor ieder wat wils. Economische ontwikkelingen in dat kader worden waar 
mogelijk ondersteund. In onze afwegingen maken we een verantwoorde keuze gericht op duurzaamheid. 
Daarbij wegen we economische en ecologische argumenten in samenhang en zorgen we voor balans. We 
staan open voor nieuwe initiatieven van burgers, organisaties en ondernemers; soms initiëren we deze 
initiatieven zelf als we kansen zien of iets willen bereiken. Als gemeente kiezen we hierbij bij voorkeur een 
regierol. 
 
Conclusie 
De woningbouw sluit aan bij de huidige woonwensen en draagt bij aan de leefbaarheid van Goirle. De 
ontwikkeling past binnen de gestelde kaders uit de Toekomstvisie.  
 
Detailhandelstructuurvisie 
Gelijktijdig met de Omgevingsvisie is een nieuwe Detailhandelsstructuurvisie opgesteld. Deze is in februari 
2022 vastgesteld. De Detailhandelsstructuurvisie bepaalt de koers voor de toekomst van de detailhandel 
in de gemeente Goirle. De gemeente zet daarbij in op behoud van de huidige structuur. Omdat 
concentratie van detailhandel aantrekkelijker is voor consumenten en ondernemers, willen de gemeente 
verspreiding tegengaan. In Goirle is geen ruimte voor grote uitbreidingen in de detailhandel. De benodigde 
grootschaligheid voor de uitstalling van volumineuze artikelen is echter vaak moeilijk inpasbaar in reguliere 
centrumgebieden. Voor initiatieven die een grote omvang winkelruimte wordt ruimte geboden op Tijvoort 
en Veertels. Daarnaast moet het mogelijk blijven zelf vervaardigde producten direct aan de consument te 
verkopen als ondergeschikte activiteit. Ook maakt de gemeente een uitzondering voor boerderijwinkels.  
 
Voorliggend plangebied wordt in de detailhandelstructuurvisie benoemd als ontwikkellocatie. Om 
leegstand in het centrum tegen te gaan is het volgens de visie wenselijk dat de locatie op termijn van kleur 
verschiet. Zittende ondernemers moeten gestimuleerd worden om zich elders in het centrumgebied te 
vestigen. Ook dient woningtransformatie mogelijk te worden gemaakt. In de visie is aangegeven dat de 
verbinding tussen het winkelaanbod aan de Tilburgseweg en De Hovel ontbreekt, met als belangrijke 
barrière het nog te ontwikkelen gebied op de hoek Kalverstraat/Tilburgseweg. Een ‘publiek smoel’ op dit 
punt ontbreekt en er ligt hier een uitdaging om het centrum af te maken.  
 
In de visie is aangegeven dat om de functie als verbindende schakel tussen de Tilburgseweg, Kloosterplein 
en De Hovel te vervullen op deze locatie een functie is gewenst met een significante en eigen 
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publieksaantrekkende werking. Nieuwe functies zijn in deze markt niet zomaar voor handen. Een 
verhuisbeweging van bestaande winkels of publiekaantrekkende voorzieningen zou hierin kunnen 
voorzien.  
 
Het doel is nadrukkelijk niet om meer winkelruimte te creëren in het centrum van Goirle. Invulling met 
winkels wordt op deze plek beoogd om meerwaarde te creëren: het afmaken van het centrum als één 
geheel. De levendige, publieke plint is vooral gewenst aan de westzijde van het kavel, gericht op de 
Tilburgseweg. De inpassing van een horeca-element is wenselijk aan de zuidzijde, om zo de ‘horecaplein’ 
beleving aan het Kloosterplein te versterken.  
 
Conclusie 
De ontwikkeling sluit geheel aan bij de doelen uit de visie. In de plint worden zowel detailhandel- als 
horecavoorzieningen mogelijk gemaakt, waarbij de invulling momenteel nog nader wordt bekeken.  
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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  

 
De voorgenomen planontwikkeling bestaat uit maximaal 27 appartementen op de verdiepingen. Op de 
begane grond van de nieuwbouw worden één of meerdere commerciële ruimte(s) gerealiseerd, met een 
maximum van 656 m2 bvo aan detailhandel of 411 m2 bvo aan horecafuncties. Het plan omvat maximaal 
18 dure koopappartementen en 9 middeldure koopappartementen. Het gebouw bestaat uit maximaal vier 
bouwlagen aan de Tilburgseweg en maximaal vijf bouwlagen aan de Kalverstraat. Op de hoek wordt met 
zes bouwlagen een accent aangebracht.  
 
Met de ontwikkeling wordt een passende aansluiting gevonden bij de dorpse maat en schaal. Het plan 
zoekt aansluiting op de markante villa's in de omgeving en het zicht op het torentje van de naastgelegen 
villa Pijnenburg blijft gehandhaafd. De nieuwbouw aan de Kalverstraat bouwt voort op de "pandsgewijze" 
gevelopbouw van de Hovel en aan de Tilburgseweg wordt voortgebouwd op de historische lintbebouwing 
met "pandjes". Het plan zoekt aansluiting bij de dorpse schaal van de directe omgeving. Om die reden zijn 
de bovenste bouwlagen teruggelegd. 
 
De entrees van de woningen bevinden zich aan de rustigere Kalverstraat. De commerciële ruimtes hebben 
hun entree aan de Tilburgseweg. Eén optionele commerciële ruimte heeft een entree aan de Kalverstraat. 
Aan de achterzijde wordt, op eigen terrein, geparkeerd. Daarnaast houdt het plan rekening met het laden 
en lossen van de naastgelegen supermarkt. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 4.1: Bouwhoogtes en situering entrees   
 
Voor deze locatie heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige randvoorwaarden gedetailleerd 
vastgelegd. Eén van de voorwaarden is dat ten minste 47 parkeerplaatsen worden gerealiseerd, zodat het 
plan in voldoende mate voorziet in de parkeerbehoefte. Het nu gepresenteerde plan voorziet hierin. Een 
andere voorwaarde is dat de woningen voldoen aan de definitie van een zogenoemde nultredenwoning 
(gelijkvloerse woning). Alle appartementen voldoen hieraan. 
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Afbeelding 4.2: Impressie toekomstige situatie   

 
4.2. Archeologie, cultuurhistorie en monumentenzorg 

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

verhaald kunnen worden op de verstoorder; 
- de verankering van de archeologische monumentenzorg in de ruimtelijke ordening. 

In wetgeving is de omgang met archeologisch erfgoed geregeld en zijn enkele uitgangspunten en 
doelstellingen gesteld. Zo kan iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem verstoord wordt, 
verplicht worden gesteld om een rapport over te leggen waaruit de archeologische waarde van het te 
verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist. Dit 
bestaat in de eerste plaats uit vooronderzoek: het bureauonderzoek en/of inventariserende 
veldonderzoek, elk met bijbehorende standaardrapportages. Tijdens het bureauonderzoek wordt gekeken 
naar wat er in historisch, archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht al bekend is over het plangebied. 
De volgende fase bestaat in veel gevallen uit een veldonderzoek. Dergelijk onderzoek heeft als doel 
kansrijke en kansarme zones te karteren. Hierbij kan booronderzoek plaatsvinden alsmede 
proefsleuvenonderzoek. De resultaten dienen vervolgens te worden gewaardeerd. Tijdens de 
waarderende fase wordt van de aangetroffen vindplaatsen, ook wel site genoemd, de omvang, aard, 
datering en fysieke kwaliteit vastgesteld om zo tot een oordeel over de behoudenswaardigheid te komen. 
Op basis van dit oordeel neemt de betrokken overheid een (selectie)besluit  hoe met eventueel aanwezige 
vindplaatsen dient te worden omgegaan. 
 
In het vigerende bestemmingsplan ‘Centrumgebied’ kent het plangebied geen archeologische 
dubbelbestemming. Echter bevindt het plangebied zich volgens de Archeologische Monumenten Kaart 
(AMK) op een terrein van hoge archeologische waarde. Bij plannen waar bodemingrepen voor nodig zijn 
dient daarom een verkennend archeologisch onderzoek plaats te vinden. Dit onderzoek is uitgevoerd door 
onderzoeksbureau Vestigia, en opgenomen als bijlage 5 bij deze toelichting. Op basis van de resultaten uit 
dit vooronderzoek is aanvullend veldonderzoek uitgevoerd. De rapportage van dit onderzoek is 
opgenomen als bijlage 6 bij deze toelichting.  
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Gezien de aangetroffen bodemopbouw en de afwezigheid van primaire of secundaire archeologische 
indicatoren moet de kans dat bij de geplande ingrepen een intacte archeologische vindplaats wordt 
geschaad als laag worden ingeschat. De locatie waar de nieuwbouw zal plaatsvinden is reeds door de 
voorgaande bouw en sloop diepgaand tot in de top van het dekzand verstoord. In de rest van het 
plangebied zullen alleen ondiepe ingrepen plaatsvinden voor de aanleg van verharding voor 
parkeerplaatsen, maar hier is de bodem in ieder geval tot 130-140 cm -mv verstoord zodat deze ingrepen 
in het verstoorde pakket zullen plaatsvinden. Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie adviseert daarom ook 
geen verdere stappen in het kader van de cyclus Archeologische Monumentenzorg (AMZ). 
 
De onderzoeksresultaten zijn voorgelegd aan het Monumentenhuis Brabant. Met het door het 
onderzoeksbureau gegeven selectieadvies, geen vervolgonderzoek te doen uitvoeren en het plangebied 
vrij te geven, kan door het Monumentenhuis worden ingestemd. Monumentenhuis Brabant adviseert dat 
de (bouw)vergunning wordt verleend door de Gemeente Goirle onder voorwaarde, dat bij eventuele 
toevalsvondsten hiervan melding wordt gedaan conform art. 5.10 van de Erfgoedwet, die vanaf 1 juli 2016 
van kracht is.  
 
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. 
 
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de Provincie Noord-Brabant is de oude dorpskern van 
Goirle aangewezen als ‘Historische stedenbouw’. Het plan sluit hierop aan en zoekt aansluiting op de 
markante villa's in de omgeving. Het plan zoekt aansluiting bij de dorpse schaal van de directe omgeving 
en daarom zijn de bovenste bouwlagen terug gelegd, waarbij wordt voort gebouwd op de gevelopbouw 
van de omliggende panden. Het zicht op het naastgelegen torentje van villa Pijnenburg (gemeentelijk 
monument) blijft gehandhaafd. 
 

 
Afbeelding 4.3: Opbouw omliggende bebouwing 

 
4.3. Volkshuisvesting 

 
Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant 
De 'Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant' (Actualisering 2020) 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 
groeit De Brabantse bevolking groeit tot 2050 nog met bijna 280.000 mensen, tot ruim 2,84 miljoen 
inwoners. Volgens de nieuwe provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose neemt het inwonertal 
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van Noord-Brabant toe van ruim 2.563.000 in 2020 tot bijna 2.842.000 mensen in 2050. Dit betekent dat 
de Brabantse bevolking de komende 30 jaar naar verwachting nog met bijna 280.000 personen zal groeien. 
Vergeleken met de vorige provinciale prognose uit 2017 ligt de bevolkingsgroei beduidend hoger, zal een 
hoger ‘bevolkingsmaximum’ worden bereikt en komt het omslagpunt van groei naar krimp naar 
verwachting buiten de prognoseperiode (na 2050) te liggen 
 
De woningvoorraad bereikt eveneens een grotere omvang in vergelijking met de vorige prognose. 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 ca. 1.360.000 woningen nodig zijn om in de woningbehoefte te kunnen voorzien, bijna 
100.000 woningen meer dan de ramingen uit 2017. Dat betekent een toename van een kleine 220.000 
woningen ten opzichte van de ruim 1.140.000 die er aan het begin van 2020 in onze provincie 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 2035 zal de woningvoorraad nog met 
bijna 160.000 woningen moeten toenemen, waarvan 120.000 in de eerstkomende 10 jaar. Dit betekent 
dat er tot 2030 jaarlijks zo’n 12.000 woningen (netto) aan de voorraad zullen moeten worden toegevoegd. 
Dit om de verwachte groei van het aantal huishoudens op te kunnen vangen en bestaande woningtekorten 
terug te dringen. 
 
In lijn met het provinciale verstedelijkingsbeleid concentreert de groei van de woningvoorraad zich in de 
stedelijke gebieden Het beleid richt zich onder meer op: 

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

 
Het is dan ook van provinciaal belang, dat de regionale woningmarkt goed functioneert. Daarvoor worden 
in regionaal verband afspraken gemaakt. De 'Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant' 
geeft daarvoor, aangevuld met regionale woningbehoefteonderzoeken, waaronder het 
'Woningbehoefteonderzoek Hart van Brabant', de input. 
 
Regionaal Perspectief Wonen en Woningbouw 2021  
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. Jaarlijks stelt deze regio, samen met 
de provincie Noord-Brabant, het Regionaal Perspectief op Wonen vast. In dit perspectief zijn afspraken 
opgenomen over de kwantitatieve woningbouwopgave, voor een voortschrijdende tienjaarsperiode. Basis 
hiervoor vormt de, hiervoor genoemde, periodiek door de provincie uitgebrachte bevolkings- en 
woningbehoefteprognose.  
 
Op de ontwikkeldag (voorheen Regionaal Ruimtelijke Overleg) van 16 december 2020 zijn afspraken 
gemaakt over het maximum aantal te bouwen woningen tot 2030. Ook is afgesproken welke locaties 
regionale afstemming behoeven. Dit document is te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant.  
Op basis van de provinciale behoefteprognose is in de gemeente Goirle de kwantitatieve woningbehoefte 
voor de periode 2020-2030 935 woningen. Daarnaast is in het Regionaal Perspectief op bouwen en wonen 
afgesproken dat de gemeente Goirle in de periode 2020-2030 de woningen in Bakertand (735 woningen) 
én 100 extra woningen op de locaties Zuidrand, bouwt voor regionale behoefte.  
 
Woonvisie 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: 
• Doelgroepen: De gemeente luistert goed naar woningzoekenden in de gemeente Goirle. 
• 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. 

• 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. 
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• 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 waar inwoners aan konden geven wat zijn belangrijk vinden in hun woonplaats. 
 
Ten aanzien van de kwantitatieve woningbehoefte geldt dat de gemeente Goirle in de jaren 2018-2028 
gemiddeld 100 woningen per jaar wil realiseren. 80-90% van dit aantal wordt gerealiseerd in Goirle en 10-
20% van dit aantal wordt gerealiseerd in Riel. De woningen die op de locatie Bakertand gerealiseerd mogen 
worden vallen buiten deze ambities. De gemeentelijke bouwopgave wordt jaarlijks in regioverband 
berekend. 
 
Bij voorkeur voegt de gemeente Goirle woonmilieus toe waar op lange termijn een tekort aan ontstaat en 
waarvan er onvoldoende vrijkomen door doorstroming. Aanvullend voegt de gemeente woonmilieus toe 
die al in relatief ruimte mate beschikbaar zijn. Concreet zet de gemeente de komende jaren in op de 
toevoeging van koopwoningen in middeldure en dure categorieën om een verhuisstroom op gang te 
brengen. De afspraken over de woningbouw in de Zuidrand zijn getoetst aan de bepalingen uit de 
woonvisie over de woningen die in specifieke categorieën gerealiseerd moeten worden en voldoen aan 
die afspraken en de woonbehoefte. 
 
Onderhavig plan bevat een gedifferentieerd woningaanbod dat aansluit op de vraag naar woningen binnen 
de gemeente. Het te realiseren programma voldoet aan de afspraken uit de woonvisie. De nieuw te 
bouwen woningen worden zo energiezuinig mogelijk uitgevoerd. De herontwikkeling van het plangebied 
is voorzien binnen de gemeentelijke beleidskaders voor wonen. Het initiatief past binnen de Woonvisie 
Goirle. 
 
Ladder van Duurzame verstedelijking 
Bij de afweging tussen de verschillende locaties moet in de eerste plaats worden gekeken naar de ladder 
voor duurzame verstedelijking. Dit is een vereiste uit het Besluit ruimtelijke ordening. Schematisch ziet 
deze ladder er als volgt uit: 
 

 
Toetsing aan de nieuwe Ladder houdt in dat een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
mogelijk maakt een beschrijving bevat 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.  
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Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de bouw van 27 woningen. Of er sprake is van een stedelijke 
ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling, in relatie tot de omgeving. Voor 
wonen geldt dat voor woningbouwlocaties vanaf 12 woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling 
die ladderplichtig is. De voorliggende ontwikkeling is met 27 woningen dus ladderplichtig.  
 
Bij de eerste trede van de ladder moet de behoefte worden aangetoond. Concreet gezien gaat het hier om 
de mogelijkheid om 27 woningen toe te voegen. Dit past binnen de lokale woningbouwafspraken uit de 
woonvisie (zie paragraaf 3.3.4). Het tekort aan woningen is hoog en de vraag naar gelijkvloerse woningen 
is groot. Het plan sluit aan op de woonbehoefte in de gemeente, op een zeer centrale locatie en dicht bij 
alle voorzieningen. Daarnaast ligt het plangebied in bestaand stedelijk gebied. Hiermee wordt voldaan aan 
de tweede vereiste van de ladder. Het voornemen is dan ook passend ten aanzien van de ladder voor 
duurzame verstedelijking. 
 

4.4. Groen 
De gemeenteraad heeft op 23 november 2021 het Programma groen vastgesteld. Dit programma wordt 
gebruikt als toetsingskader voor ontwikkelingen en als richtlijn voor het onderhoud van de openbare 
ruimte.  Waardevolle groenstructuren zijn opgenomen op de Groene kaart. De Groene kaart is de basis 
voor het wel of niet verlenen van een kapvergunning voor bomen binnen de bebouwde kom. 
 
Binnen het plangebied is een tijdelijke openbare biodiversiteitstuin aanwezig. Deze zal met voorgenomen 
ontwikkeling verdwijnen. De wens om op deze plaats te ontwikkelen bestaat echter al lang, en de aanleg 
van de tuin betrof slechts een tijdelijke oplossing, totdat er concrete bouwplannen waren. Het gebied is 
dan ook niet aangewezen als groenstructuur binnen het Programma groen.  
 

4.5. Verkeer en parkeren 
 
Verkeer 
Op 10 december 2013 heeft de gemeenteraad van Goirle een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Het doel van het GVVP is het vastleggen van het verkeers- en 
vervoersbeleid van de gemeente Goirle voor de periode 2013 tot 2023. Het beleid moet aansluiten bij de 
ambities en de speerpunten die de gemeente heeft en moet tevens passen binnen de kaders die hogere 
overheden in hun beleid stellen. In het GVVP worden de thema's verkeersveiligheid, fiets, bereikbaarheid 
en verkeerscirculatie, voetgangers/minder validen, parkeren, openbaar vervoer  en leefbaarheid en milieu 
besproken. In het GVVP van de gemeente Goirle wordt benoemd dat er in het geval van nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen, op basis van de parkeerkencijfers van het CROW, voldoende parkeerplaatsen moeten 
worden gerealiseerd. 
 
Op basis van de CROW-publicatie 381 is de verkeersgeneratie van de toekomstige situatie bepaald. De 
kencijfers van het CROW gelden voor een gemiddelde weekdag. De gemeente Goirle is te categoriseren 
als ‘matig stedelijk’ en het plangebied ligt in het centrum. 
 
Op de begane grond van de nieuwbouw worden één of meerdere commerciële ruimte(s) gerealiseerd, met 
een maximum van 656 m2 bvo aan detailhandel óf 411 m2 bvo aan horecafuncties. De precieze invulling is 
echter nog niet bekend en de parkeerbehoefte is in sterke mate afhankelijk van het soort detailhandel of 
horeca, en in dat laatste geval het aantal zitplaatsen en van het autogebruik van de bezoekers. Om het 
worst-case scenario inzichtelijk te maken, is er een parkeerbalans (bijlage 11) opgesteld waarin wordt 
uitgegaan van de functie met de hoogste parkeernorm, zijnde een ‘restaurant’. Een volledige invulling van 
het aantal m2 toegestane horeca (411 m2) leidt tot een hogere parkeerbehoefte dan een volledige 
invulling van het aantal toegestane m2 commerciële functies (656 m2). Ook wat betreft het aantal 
verkeersbewegingen wordt worst-case uitgegaan van een volledige invulling met restaurant.  
 
In CROW-publicatie 381 zijn geen verkeersgeneratiekengetallen weergegeven voor restaurants. Aan de 
hand van de volgende uitgangspunten is toch een kengetal bepaald:  
- De parkeernorm voor een restaurant betreft 8,0 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo; 
- Aangenomen is dat iedere tafel tussen de 2 à 3 keer per dag bezet (turnover) wordt;  
- De verkeersgeneratie bedraagt daarmee (8 pp/100 m2  bvo = 32,88 * 3 x bezet/dag) 98,64 

mvt/weekdagetmaal.  
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Nieuw programma Aantal / m2 Gemiddeld kencijfer 
CROW 

Verkeersgeneratie 
(mvt/etmaal) 

Appartementen (koop, duur) 18 6,8 122,4 

Appartementen (koop, 
midden) 

9 5,1 45,9 

Restaurant 411 m2 BVO 9,6 (per 100 m2 BVO) 98,64 

Totaal  266,94 
Tabel 4.1: berekening verkeersgeneratie nieuw programma 

Uit bovenstaande berekening blijkt dat het programma gepaard gaat met een verkeersgeneratie van 
gemiddeld 267 verkeersbewegingen per etmaal. Het binnenterrein van de appartementen wordt 
ontsloten aan een bestaande inrit die uitkomt op de Tilburgseweg. De overige parkeerplaatsen worden in 
het openbaar gebied opgelost en worden verdeeld over de Tilburgseweg en de Kalverstraat. Naar 
verwachting kunnen beide wegen kunnen deze afwikkeling goed aan. Daarnaast past het plan binnen de 
kaders uit het GVVP. 

Parkeren 
Op basis van parkeerkencijfers, zoals opgenomen in de CROW publicatie 381 ‘Toekomstigbestendig 
parkeren; van parkeerkencijfers naar parkeernormen’, is in tabel 4.1 het totaal aantal vereiste 
parkeerplaatsen voor de woningen bepaald. Vanwege de ligging in het centrum is uitgegaan van de 
minimale parkeernorm.  

Nieuw programma Aantal / m2 Parkeernorm (excl. 
bezoekers) 

Totaal aantal 
parkeerplaatsen 
vereist 

Appartementen (koop, duur) 18 0,9 16,2 

Appartementen (koop, 
midden) 

9 0,7 6,3 

Totaal 22,5 

4.6. 

Tabel 4.2: berekening parkeerbehoefte woningen op basis van CROW publicatie 381 

Iedere woning krijgt één privéparkeerplaats op het binnenterrein. Het parkeren voor bezoekers en de 
parkeerplaatsen voor de commerciële functies zijn middels dubbelgebruik inzichtelijk gemaakt in een 
parkeerbalans die als bijlage 11 bij deze toelichting is opgenomen. Hierbij is, zoals hiervoor reeds is 
toegelicht, uitgegaan van het worst-case scenario door te rekenen met de functie met de hoogste 
parkeernorm, zijnde een ‘restaurant’. 

Het nu gepresenteerde plan voorziet in voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners en de bezoekers 
van de commerciële functies. Er bevinden zich in totaal 37 parkeerplaatsen op het binnenterrein, waarvan 
er 27 zijn bedoeld voor de bewoners. Daarnaast worden er 13 parkeerplaatsen toegevoegd in de 
openbare ruimte aan de Tilburgseweg en Kalverstraat. De overige benodigde parkeerplaatsen kunnen 
eventueel achter de commerciële ruimtes aan De Hovel gerealiseerd worden en/of gehaald worden door 
het toepassen van deelmobiliteit in het plan. De toets of er voldoende parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd vindt plaats bij de beoordeling van de aanvraag van een omgevingsvergunning. In de 
regels van dit bestemmingsplan is hiervoor een regeling opgenomen.  

Duurzaamheid 

De gemeente Goirle wil een duurzame gemeente zijn die zorgvuldig omgaat met energie, water 
en grondstoffen. Om bij te dragen aan deze ambitie worden in het plan de 
volgende duurzaamheidsmaatregelen genomen: 

Natuurinclusief: 
- In het gebouwontwerp zullen nestkasten en gevelgroen opgenomen worden. In de verdere 
technische uitwerking zal onderzocht worden wat daarvoor de beste plekken zijn en voor welke 
diersoorten.
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- Ook zullen er groene daken toegepast worden. Dit biedt kansen voor biodiversiteit, het vasthouden 
van regenwater, heeft een koelend effect en draagt daardoor bij aan een robuust, klimaatadaptief 
ontwerp. 

- In het (toekomstig) openbaar gebied zullen meerdere plantvakken en boomvakken aangebracht 
worden om het straatbeeld te vergroenen. Het parkeerterrein zal aan de randen middels een 
afrastering met groen afgeschermd worden. 

- De keuze voor het toe te passen groen zal in overleg met de gemeente bepaald worden waarbij de 
voorkeur uitgaat naar inheemse, streekeigen beplanting. Samen met de gemeente Goirle wordt bij de 
civiele planuitwerking gezocht naar een groenbeheerplan waarin ecologisch beheer de standaard is. 

 
Klimaatadaptie: 
- Het parkeerterrein wordt uitgevoerd met waterdoorlatende verharding voor de waterberging en om 

hittestress tegen te gaan. Het hemelwater dat op de bestrating en de daken valt wordt opgevangen 
in een waterbergende funderingslaag waar het ter plaatse kan infiltreren. Dit zorgt ervoor dat het 
hemelwater niet wordt afgevoerd en de plaatselijke grondwaterstand wordt aangevuld. 

 
Duurzaamheid: 
- Het gebouwontwerp voldoet met de toe te passen bouwkundige maatregelen ruimschoots aan de 

laatste eisen op gebied van energiezuinigheid. Zo worden de appartementen onder andere voorzien 
van laagtemperatuur vloerverwarming, hoogwaardige isolatie en individuele warmtepompen. De 
appartementen worden daarmee duurzaam verwarmd en niet meer voorzien van een gasaansluiting. 

- Conform het bouwbesluit dient het gebouwontwerp minimaal te voldoen aan de BENG-eisen (Bijna 
Energie Neutraal Gebouw). Dit wordt behaald door eerder genoemde punten en er zullen ook pv-
panelen op de daken aangebracht worden. 
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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' zijn richtafstanden 
opgenomen, waarmee rekening moet worden gehouden ten opzichte van gevoelige functies. Het gaat 
daarbij zowel om de invloed van omliggende milieubelastende activiteiten op nieuwbouwplannen, als om 
invloed van eventuele nieuwe milieubelastende activiteiten op milieugevoelige bestemmingen in de 
omgeving. 
 
Richtafstanden 
Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakte van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) opgestelde publicatie "Bedrijven en milieuzonering". In deze publicatie is een lijst opgenomen met 
bedrijfstypen. Voor de bedrijfstypen zijn indicatieve (richt)afstanden bepaald voor de milieuaspecten geur, 
stof, geluid en gevaar. De richtafstanden vormen een indicatie van de aanvaardbaarheid in de situatie dat 
gevoelige functies in de nabijheid van milieubelastende functies worden gesitueerd. Indien bekend is 
welke activiteiten concreet worden beoogd of aanwezig zijn, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de 
daadwerkelijk te verwachten milieubelasting (in plaats van richtafstanden). 
 
Twee omgevingstypen 
De toelaatbaarheid van milieubelastende functies die volgende de VNG worden gehanteerd zijn 
afhankelijk van het type gebied. Er bestaan twee type gebieden: 
1. een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype (zoals een rustig buitengebied, een 

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

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

Invloed van de omgeving op het voornemen 
In de directe omgeving van het plangebied zijn verschillende gemengde bestemmingen gelegen. Er kan 
dan ook worden uitgegaan van een gebied met functiemenging. De gemengde bestemmingen zijn in de 
huidige situatie ingevuld door detailhandel- en horecavoorzieningen, welke een gebied met funciemenging 
geen richtafstand kennen. Vrijwel direct grenzend of boven deze gemengde functies zijn daarnaast in de 
huidige situatie woningen gerealiseerd. Deze bestemmingen zorgen dan ook niet voor belemmeringen.   
 
In het stedenbouwkundig plan wordt rekening gehouden met de bevoorrading van de supermarkt die 
naast het bouwplan aan de Kalverstraat is gelegen. De bevoorrading van de supermarkt gebeurt, via de 
Tilburgseweg en de openbare weg, direct ten zuiden van het bouwplan naar de expeditieruimte. Het 
uitrijden vanuit de expeditieruimte gebeurt via de Kalverstraat in oostelijke richting. De eventuele hinder 
van de expeditieruimte op de toekomstige woningen worden meegenomen in het onderzoek naar 
wegverkeerslawaai, zie paragraaf 4.4.2.  
 
Invloed van het voornemen op omgeving 
In de toekomstige situatie worden op de begane grond commerciële voorzieningen gerealiseerd. In de 
commerciële ruimten op de begane grond zal detailhandel, dienstverlening, horecacategorie B, C en D van 
de Staat van horeca-activiteiten, of bedrijven in de categorie A of B van de Staat van bedrijfsactiviteiten 
gerealiseerd worden. 
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In het vigerende bestemmingsplan “Centrumgebied” zijn reeds de horecacategorieën B en C toegestaan. 
Categorie A betreft de zwaarste categorie (discotheek/partycentrum) en categorie D de lichtste horeca 
(restaurant/theehuis/ijssalon). In de regels van voorliggend bestemmingsplan wordt, naast categorie B en 
C, ook categorie D toegestaan. Dit betreft een lichtere categorie dan al was toegestaan, waardoor geen 
verslechtering van woon- en leefklimaat plaatsvindt. Daarnaast biedt de verruiming meer flexibiliteit en is 
het soort horeca passend bij de omgeving en de wensen. Aan de zuidzijde van het plan, langs de 
Tilburgseweg, bevinden zich al diverse horecavoorzieningen in categorie D, zoals restaurants en 
lunchrooms. De nieuwe commerciële ruimte komt in het verlengde van deze horeca-plint.   
 
Bedrijven van categorie B zijn toelaatbaar als ze bouwkundig zijn afgescheiden van woningen. De woningen 
worden bouwkundig afgescheiden van de commerciële ruimten, doordat de woningen op de eerste 
verdieping komen. 
 
Conclusie 
Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt gezien het bovenstaande geen belemmering voor het 
uitvoeren van het plan. 

 
5.2. Externe veiligheid 

 

Inleiding 
Externe veiligheid heeft betrekking op de risico's die mensen lopen ten gevolge van mogelijke ongelukken 
met gevaarlijke stoffen bij bedrijven en transportverbindingen (wegen, spoorwegen en waterwegen) en 
buisleidingen. Omdat de gevolgen van een ongeluk met gevaarlijke stoffen groot kunnen zijn, zijn de 
aanvaardbare risico's vastgelegd in diverse besluiten en regelingen. De belangrijkste zijn: 
- Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
- Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt); 
- Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
Binnen de beleidskaders voor deze drie typen risicobronnen staan altijd twee kernbegrippen centraal: het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn 
er belangrijke verschillen.  
 
De risico's dienen te worden beoordeeld op het plaatsgebonden en het groepsrisico. Het plaatsgebonden 
risicobeleid bestaat uit harde afstandseisen tussen risicobron en (beperkt) kwetsbaar object. Het 
groepsrisico is een maat die aangeeft hoe groot de kans is op een ongeval met gevaarlijke stoffen met een 
bepaalde groep slachtoffers. Hoe hoger het groepsrisico, hoe groter deze kans. Het plaatsgebonden risico 
wordt weergegeven in de vorm van contouren rond een risicobron. Het groepsrisico wordt weergegeven 
in een grafiek: de fN-curve. Deze curve geeft aan hoe groot de kans is op een ongeval met een bepaald 
aantal slachtoffers. 

 

Plaatsgebonden risico.  
Het plaatsgebonden risico is de kans dat iemand die zich op een bepaalde plaats bevindt, komt te 
overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden risico wordt 
weergegeven door een lijn op een kaart die de punten met een gelijk risico met elkaar verbindt (zogeheten 
risicocontour). Het rijk heeft als maatgevende risicocontour de kans op overlijden van 10-6 per jaar gegeven 
(indien een persoon zich gedurende een jaar binnen deze contour bevindt is de kans op overlijden groter 
dan één op een miljoen jaar). 
 
Ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan het plaatsgebonden risico 10-6. Het 
plaatsgebonden risico 10-6 is voor ruimtelijke besluiten vertaald naar grenswaarden en richtwaarden.  
De wetgeving is erop gericht om voor bestaande situaties geen personen in kwetsbare objecten (zoals 
woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoren) 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 
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afdoende maatregelen worden genomen om de risico's en de gevolgen van een eventueel ongeval te 
beperken. 
 
Groepsrisico 
Het groepsrisico is een maat voor de kans dat een bepaald aantal mensen overlijdt als direct gevolg van 
een ongeval met gevaarlijke stoffen. De hoogte van het groepsrisico hangt af van: 
- de kans op een ongeval; 
- het effect van het ongeval; 
- het aantal personen dat in de omgeving van de bron(inrichting of  
  transportroute) verblijft; 
- de mate waarin de personen in de omgeving beschermd zijn tegen de  
  gevolgen van een ongeval. 
Het groepsrisico kan worden weergegeven in een grafiek met op de horizontale as het aantal dodelijke 
slachtoffers en op de verticale as de kans per jaar op tenminste dat aantal slachtoffers. Het groepsrisico 
wordt bepaald binnen het zogenaamde invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Hoe meer personen 
in het invloedsgebied aanwezig zijn, hoe groter het aantal (potentiële) slachtoffers is, en hoe hoger het 
groepsrisico. 
Bij het opstellen van een bestemmingsplan, waarvan het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied 
van een risicobron, geldt een verantwoordingsplicht.  
 
Inrichtingen 
In dit bestemmingsplan 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. Het bestemmingsplan maakt voorts geen ontwikkelingen mogelijk, die een 
vergroting van het groepsrisico met zich brengen.  
 
Transport 
Het niet-leiding gebonden transport van gevaarlijke stoffen in de gemeente Goirle vindt plaats over de 
weg. In de gemeente is geen sprake van vervoer per spoor en vervoer over water. Op basis van de 
risicokaart zijn de volgende risicobronnen in de omgeving aanwezig: 
• vervoer gevaarlijke stoffen over de Rijksweg A58; 
• vervoer gevaarlijke stoffen over de provinciale wegen N269 en N630. 
 
Langs vervoersassen van gevaarlijke stoffen is een verantwoordingsgebied aanwezig van 200 meter en een 
invloedsgebied voor toxische stoffen van meer dan 4.000 meter voor vervoer over de weg. De locatie 
bevindt zich voor bovengenoemde risicobronnen binnen het invloedsgebied van toxische stoffen. Er dient 
een beschrijving te worden gegeven van de aspecten ‘zelfredzaamheid’ en ‘bestrijdbaarheid’. 
 
Zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke hulp 
van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en 
ontvluchting. ¬Het zelfredzame vermogen van personen in de buurt van een risicovolle bron is een 
belangrijke voorwaarde om grote effecten bij een incident te voorkomen. In het plangebied worden geen 
functies mogelijk gemaakt die specifiek bedoeld zijn voor personen met een beperkte zelfredzaamheid, 
zoals ouderen of gehandicapten. Evenwel is het natuurlijk niet uit te sluiten dat kinderen, ouderen en/of 
gehandicapten in de woningen gaan wonen/aanwezig zijn. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het juist 
gewenst dat dergelijke specifieke doelgroepen zich gelijkmatig ‘verspreiden’ tussen de reguliere 
doelgroepen. 
 
Scenario toxische gassen 
Door een incident op de weg kan de tankwand scheuren waardoor een groot deel van de toxische vloeistof 
in korte tijd uitstroomt. De toxische stof verdampt deels direct en wordt gedurende korte tijd meegevoerd 
door de wind. De resterende vloeistof vormt een plas. Het gevaar kan door de aanwezigen in het 
benedenwindse effectgebied opgemerkt worden door de herkenbare geur van ammoniak. Aanwezigen 
kunnen het beste binnen in gebouwen schuilen tegen de toxische effecten van het scenario. 
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Mogelijkheden tot voorbereiden van bestrijding van rampen 
Ten behoeve van de zelfredzaamheid is het van belang dat E-Alert wordt ingezet. 
 
In het kader van een effectieve zelfredzaamheid bij het vrijkomen van toxische stoffen wordt geadviseerd 
bij ontwikkelingen afsluitbare ventilatiesystemen in gebouwen toe te passen waarmee kan worden 
voorkomen dat toxische stoffen binnentreden. Aanwezigen zijn in gebouwen enkele uren beschermd 
tegen de effecten van toxische dampen. Het opleggen van het aanbrengen van afsluitbare mechanische 
ventilatiesystemen is alleen mogelijk indien dit in de planregels van het bestemmingsplan is vastgelegd. 
 
Risicocommunicatie naar de bewoners is zeer belangrijk. Bij het sluiten van een huur-/koopcontract dient 
op de externe veiligheidsrisico’s gewezen te worden. Er kan informatie worden verstrekt over de 
maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding van incidenten en over de daarbij te volgen 
gedragslijn. De gemeente heeft in dit kader een informatieplicht. 
 
Buisleidingen 
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht geworden. Het Bevb 
regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met 
gevaarlijke stoffen. In en rond het plangebied liggen geen leidingen welke relevant zijn voor de externe 
veiligheid.   
 
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 veiligheidsafstand wordt voldaan, of dient het bedrijf te worden verplaatst. De 
veiligheidsafstanden worden gemeten vanaf de deuropening van de (buffer)bewaarplaats. Voor bedrijven 
waar niet meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, geldt een vaste afstand van 8 
meter in de voorwaartse richting tot (geprojecteerde) kwetsbare objecten. 
Voor bedrijven die meer dan 10.000 kg opslaan, geldt een vaste afstand van 20 meter in voorwaartse 
richting, indien het uitsluitend verpakt consumentenvuurwerk betreft. Indien er (ook) sprake is van 
onverpakt vuurwerk, dient een grotere afstand te worden aangehouden, afhankelijk van de hoeveelheid 
vuurwerk in de bufferbewaarplaats (deze afstand kan oplopen tot 48 meter voorwaarts). 
In de directe nabijheid van het plangebied zijn geen bedrijven gevestigd die vuurwerk verkopen.  
 
Conclusie 
Het aspect ‘externe veiligheid’ staat de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg. In het kader 
van wettelijk vooroverleg dient advies te worden gevraagd aan de Veiligheidsregio Midden- en West 
Brabant. De uitkomst van dit advies wordt te zijner tijd in deze paragraaf opgenomen.  

 
5.3. Kabels, straalpad 

In of nabij het plangebied liggen geen planologische 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 geluidshinder door wegverkeer, 
industriële activiteit en railverkeer. Het stelsel is gericht op het voorkomen van nieuwe geluidhinder. 
 
De nieuw te bouwen woningen zijn niet gelegen binnen de in de Wet geluidhinder (Wgh) vastgelegde 
onderzoekszones voor weg-, rail- en/of industrielawaai. Dit betekent dat op grond van de Wgh geen 
akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, 
is wel de geluidbelasting die veroorzaakt wordt vanwege het verkeer op de omliggende 30 km/uur wegen 
beoordeeld. Dit onderzoek is opgenomen als bijlage 7 bij deze toelichting. In deze paragraaf worden de 
belangrijkste resultaten beschreven.  
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De omliggende 30 km/uur wegen Tilburgseweg en Kalverstraat veroorzaken een geluidbelasting die boven 
de voorkeursgrenswaarde uitkomt. De geluidbelasting is maximaal 57 dB vanwege de Tilburgseweg en 
maximaal 55 dB vanwege de Kalverstraat. 
 
Voor 30 km/uur wegen kan geen hogere waarde worden vastgesteld. Wel kan in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening de geluidssituatie en eventuele maatregelen beoordeeld worden. De gemeente 
Goirle beschikt niet over een beleid hogere waarden, waarin nadere eisen of voorwaarden zijn 
geformuleerd voor het vaststellen van hogere waarden. 
 
De ontwikkeling vult een open plaats op tussen de aanwezige bebouwing langs de Tilburgseweg. Het 
overgrote deel van de appartementen beschikt over een geluidluwe gevel aan de binnenzijde (zuid- en 
oostgevel) van het plan. Alleen de hoekappartementen op de eerste en tweede verdieping beschikken 
niet over een geluidluwe gevel. De buitenruimte van de appartementen is niet gelegen aan de luwe zijde. 
Bij de appartementen op de bovenste verdiepingen is de buitenruimte wel geluidluw, omdat de gevel hier 
enkele meters terug ligt. 
 
Er wordt geadviseerd met een aanvullende berekening ten tijde van de omgevingsvergunning aan te tonen 
dat de karakteristieke geluidwering van de woningen zodanig is dat het geluidniveau in verblijfsgebieden 
niet meer is dan 33 dB. Dit is geborgd in de regels van dit bestemmingsplan.  
 
Conclusie 
Het aspect geluid vormt gezien het bovenstaande geen belemmering voor het vaststellen van het 
bestemmingsplan. In het kader van de omgevingsvergunningaanvraag zal de geluidwering van de 
woningen nader worden uitgewerkt. 
 

5.5. Lucht 
Om de ontwikkeling van nieuwe functies mogelijk te maken dient de luchtkwaliteit in beschouwing te 
worden genomen. In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer is de regelgeving met betrekking tot 
luchtkwaliteit vastgelegd. Doel ervan is het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten 
van luchtverontreiniging. 
 
Niet in betekenende mate 
In de Regeling NIBM (niet in betekenende mate) is een lijst met categorieën opgenomen die niet in 
betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de 
grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere 
wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, 
kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven.  
 
Voor de volgende categorieën in de Regeling NIBM kan getoetst worden aan of een plan NIBM bijdraagt: 
- Categorie woningbouwlocaties; 
- Categorie kantoorlocaties; 
- Combinatie van woningbouw en kantoren; 
- Categorie inrichtingen. 
 
Onderzoek 
De realisatie van 27 nieuwe woningen en commerciële ruimtes valt niet binnen de NIBM-regeling van de 
Wet luchtkwaliteit. Om deze reden is onderzoek noodzakelijk naar het effect op de concentraties van de 
luchtverontreinigende stoffen. Voor dit onderzoek is de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe 
woningen en voorzieningen relevant. In paragraaf 4.5 is de verkeersaantrekkende werking berekend. 
Uitgangspunt is een verkeersgeneratie van circa 267 motorvoertuigen per etmaal. 
 
Met behulp van de NIBM-tool is berekend welke bijdrage het voorliggende plan levert aan de concentratie 
luchtverontreinigende stoffen. Op basis van de ingevoerde gegevens is de bijdrage van het extra verkeer 
niet in betekenende mate. 
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Afbeelding 5.1: Berekening bijdrage luchtverontreinigende stoffen (NIBM-tool) 
 

Goede ruimtelijke ordening 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en 
PM2,5 in de omgeving van het plangebied inzichtelijk gemaakt. In de volgende afbeelding zijn de 
concentraties NO2, PM10 en PM2,5 voor het peiljaar 2020 weergegeven. Deze concentraties zijn afkomstig 
uit de NSL-monitoringstool 2020. 
 

 
 
Afbeelding 5.1: Overzicht concentraties NO2, PM10 en PM2,5, peiljaar 2020 (NSL-monitoringstool 2020) 
 

Uit de voorgaande afbeelding blijkt dat in de omgeving van het plangebied de jaargemiddelde 
concentraties NO2, PM10 en PM2,5 respectievelijk maximaal 19,2 µg/m3, 19,2 µg/m3 en 12,0 µg/m3 
bedraagt. De jaargemiddelde grenswaarde voor NO2, PM10 (beide 40 µg/m3) en PM2,5 (25 µg/m3) wordt 
niet overschreden. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24 uurgemiddelde concentratie PM10 is 
maximaal 7, waardoor het maximum van 35 dagen niet wordt overschreden.  
 
De trend is dat in de toekomst de emissies en de achtergrondconcentraties van deze stoffen zullen dalen, 
waardoor geen overschrijdingen van de grenswaarden zijn te verwachten. 
 
Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit vormt gezien het bovenstaande geen belemmering voor het uitvoeren van het 
plan. 
 
 
 

Jaar van planrealisatie 2023

Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 267

Aandeel vrachtverkeer 0,0%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m
3

0,17

PM10 in μg/m
3

0,04

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als 

gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m
3



30 

 

5.6. Geur 
 

Industriële geur 
Het beleid voor industriële geur (geur van bedrijven die niet tot de agrarische sector behoren) is 
samengevat in een brief van het ministerie van VROM van 30 juni 1995. Kort gezegd komt het erop neer 
dat afgestapt is van stringente geurnormen: de toetsing of een ontwikkeling toelaatbaar is zonder voor 
overmatige geurhinder te zorgen, is grotendeels overgelaten aan lokale overheden. Er wordt in de brief 
een aantal algemene beleidsuitgangspunten gegeven, waarbij "het voorkomen van nieuwe geurhinder" 
voor de ruimtelijke ordening het belangrijkst is. Binnen de gemeente worden deze algemene 
uitgangspunten gehanteerd. 
 
Voor een aantal categorieën bedrijven is dit algemene geurbeleid geconcretiseerd in de Nederlandse 
emissie Richtlijn lucht (NeR). Voor zover een "dosis-effectrelatie" (de relatie tussen de geuremissie bij het 
bedrijf en de hinder voor omwonenden) voor een bedrijfscategorie is vastgesteld, zijn voor die bedrijven 
"normen" vastgesteld waarbij hinder kan worden verwacht. Voor de overige categorieën bedrijven zal dit 
moeten worden vastgesteld door specifiek geuronderzoek. Aangezien de NeR een formele richtlijn is, en 
bovendien een concrete vertaling vormt van het algemene beleidskader, dient hier bij ruimtelijke plannen 
te worden aangesloten. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften met betrekking tot geur opgenomen 
die rechtstreeks gelden voor bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen. 
Voor enkele bedrijfscategorieën is behalve een grenswaarde voor nieuwe situaties ook een maximale 
geurimmissieconcentratie vastgesteld voor bestaande situaties. 
 
Conclusie 
Het plangebied ligt niet binnen de invloedzone van bedrijven met geurhinder. Geurhinder van industriële 
bedrijvigheid vormt derhalve geen belemmering. 
 
Agrarische geur 
Op bedrijven die tot de agrarische sector behoren (veehouderijen) is ten aanzien van het geurbeleid de 
Wet geurhinder en veehouderij (5 oktober 2006) en de bijbehorende Regeling geurhinder en veehouderij 
van toepassing. Deze regelgeving geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag 
veroorzaken op een geurgevoelig object. De geurbelasting wordt berekend en getoetst aan de hand van 
een verspreidingsmodel (V-stacks model). Dit geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn 
opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij. Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden 
minimaal aan te houden afstanden. De wet geeft de mogelijkheid om op lokaal niveau gemotiveerd af te 
wijken van de wettelijke norm met een verordening. 
 
Conclusie 
Het plan ligt in stedelijk gebied. Het plangebied ligt niet in de nabijheid van agrarische bedrijven. 
Geurhinder van agrarische bedrijven vorm daarmee geen belemmering. 

 
5.7.   Bodem 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet -ingevolge het Besluit ruimtelijke ordening- worden 
onderzocht of de voorgenomen bestemming niet wordt belemmerd door bodemverontreiniging. In het 
belang van de bescherming van het milieu zijn, om de bodem te beschermen, regels gesteld in de Wet 
bodembescherming. Deze wet is van toepassing op bestemmingsplannen die nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk maken. De bodem dient geschikt dient te zijn voor de beoogde functie.  
 
Door Anteagroup is een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het 
plangebied. In deze paragraaf zijn de belangrijkste conclusies beschreven, de volledige rapportage is 
opgenomen als bijlage 2 bij deze toelichting. 
 
In de bovengrond zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en PCB aangetoond. In 
de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan geanalyseerde parameters gemeten. In het grondwater 
is maximaal een licht verhoogde concentratie aan barium gemeten. Uit de indicatieve toetsing aan het 
Besluit bodemkwaliteit voor vrijkomende grond volgt dat de bovengrond voldoet aan de kwaliteitsklasse 
“Wonen” en de ondergrond aan klasse “Achtergrondwaarde”. Voor het PFAS onderzoek voldoet de 
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bovengrond aan de ‘Landbouw/Natuur’ en ‘Wonen/Industrie’ en aan de Nota bodembeheer PFAS voor de 
deelnemende gemeenten in Noord-Brabant. 
  
In de bovengrond zijn bijmengingen met puin, baksteen en glas aangetroffen, welke als verdacht op asbest 
worden beschouwd. In één asbestmonster (AMM1) is een totaal gemeten gehalte van 0,8 mg/kg d.s. aan 
asbest aangetoond. Dit gehalte overschrijdt de grenswaarde voor nader onderzoek (50 mg/kg d.s.) niet. In 
de overige asbestmonsters is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetoond. 
 
De vooraf opgestelde hypothese 'verdachte locatie' voor het bodem-, PFAS- en asbestonderzoek worden 
aanvaard, vanwege de aangetroffen verontreinigingen in de grond en het grondwater. De 
onderzoeksresultaten geven vanuit de Wet bodembescherming geen aanleiding tot het uitvoeren van 
vervolgonderzoek, omdat de gemeten concentraties kleiner zijn dan de betreffende interventiewaarde. 
De resultaten vormen geen milieuhygiënische belemmering voor de realisatie van woningbouw. De 
ontwikkeling heeft daarnaast geen bijzondere kenmerken ten aanzien van: 
• het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 
• de productie van afvalstoffen; 
• risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën. 
 
Conclusie 
Het aspect bodem vormt gezien het bovenstaande geen belemmering voor het uitvoeren van het plan. 

 
5.8. Natuur 

De Wet natuurbescherming (Wnb) vervangt per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet en de 
Natuurbeschermingswet 1988. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, bescherming 
van soorten en de bescherming van houtopstanden. Naast bescherming vanuit de Wnb, zijn er ook 
gebieden die planologisch beschermd zijn door het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het NNN (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. 
Het doel van de Wnb is drieledig: 
1. bescherming van de biodiversiteit in Nederland; 
2. decentralisdaite van verantwoordelijkheden; 
3. vereenvoudiging van regels. 
 
In deze paragraaf wordt getoetst of de ontwikkeling invloed heeft op de beschermde gebieden en soorten 
die zijn opgenomen in de Wnb. 

  
Gebiedsbescherming 
In het kader van de Wnb en NNN (voorheen de Ecologische hoofdstructuur) dient er getoetst te worden 
of de beoogde ontwikkelingen een negatieve invloed hebben op de beschermde gebieden. De 
gebiedsbescherming is beperkt tot de Natura 2000-gebieden en eventuele buiten het NNN geleden 
bijzondere provinciale natuurgebieden. 
 
In Nederland zijn 164 Natura 2000-gebieden aangewezen. Voorbeelden van de Natura 2000-gebieden zijn 
Kempenland-West, Kampina, Oisterwijkse Vennen en Regte Heide en Riels Laag. De provincie Noord-
Brabant heeft geen bijzondere natuurgebieden vastgesteld. Per Natura 2000-gebied zijn 
instandhoudingsdoelstellingen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. Iedereen die vermoedt of kan 
weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingsdoelen, nadelige gevolgen voor een 
Natura 2000-gebied kan hebben, is verplicht deze handelingen achterwege te laten of te beperken. Het 
bevoegd gezag kan schadelijke activiteiten beperken en eisen dat een vergunning in het kader van de Wnb 
wordt aangevraagd. Regulier beheer en bestaand gebruik zijn (of worden) opgenomen in Natura 2000-
beheerplannen. Na vaststelling van de beheerplannen hoeft daarvoor geen vergunning aangevraagd tee 
worden. 
 
Het plangebied maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het gebied maakt eveneens 
geen onderdeel uit van een ander beschermd gebied, zoals Natura 2000, belangrijk weidevogelgebied of 
strategische reservering natuur. 
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Binnen een straal van 10 kilometer liggen de volgende Natura 2000-gebieden: Regte Heide & Riels Laag - 
2 km, Kempenland-West - 5 km, Kampina & Oisterwijkse Vennen - 6 km, Arendonk, Merksplas, Oud-
Turnhout, Ravels en Turnhout - 7 km.  
Voor de bouw en het gebruik van de nieuwe woningen is de stikstofdepositie in de gebruiksfase 
beschouwd. Beoordeeld is of sprake is van een toename van de stikstofdepositie ter plaatse van 
stikstofgevoelige habitats gelegen binnen Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plan. De notitie 
inclusief complete berekeningen is opgenomen als bijlage 4 bij deze toelichting.  
 
Uit dit onderzoek wordt geconcludeerd dat met zekerheid kan worden gesteld dat geen sprake is van een 
toename van de stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden door het gebruik van de 
woningen en commerciële ruimte(s). Dit betekent dat significant negatieve effecten op de instandhouding 
van die gebieden kunnen worden uitgesloten en dat de Wet natuurbescherming niet leidt tot 
belemmeringen voor de ontwikkelingen in dit project. 

 
Soortenbescherming 
De soortenbeschermende werking is rechtstreeks opgenomen in de Wnb. In hoofdstuk 3 van de Wnb zijn 
de beschermingsregimes in drie aparte paragrafen neergelegd. Per beschermingsregime is bepaald welke 
verboden er gelden en onder welke voorwaarden ontheffing of vrijstelling kan worden verleend door het 
bevoegd gezag.  
Hieronder zijn de drie beschermingsregimes weergegeven: 
1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 
Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn). 
2.Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van 
Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. IN de bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden 
ook vogels genoemd. 
3. Beschermingsregime andere soorten 
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage onderdeel A en B van de Wnb. Het gaat hier om de bescherming 
van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in 
Nederland. 

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

- zij fysiek aangetast worden (doden/verwonden van dieren, verwijderen van planten); 
- zij verstoord worden (toename van geluid of licht); 
- hun vaste verblijfplaatsen c.q. groeiplaatsen aangetast of verstoord worden. 

 
De voorgenomen ontwikkeling zal samen gaan met het verwijderen van de huidige begroeiing. Deze 
activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op beschermde planten- en diersoorten. Daarom is door 
adviesbureau ABO-Milieuconsult een quickscan uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten. 
Dit onderzoek is opgenomen als bijlage 3.  
 
Uit de bureaustudie en biotooptoets is naar voren gekomen dat het onwaarschijnlijk is dat met de plannen 
vaste rust- en verblijfplaatsen worden aangetast van de in de Wet natuurbescherming beschermde 
soorten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. Een ontheffing van de Wet natuurbescherming evenmin. 
 
Conclusie 
Het aspect natuur vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
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5.9. Milieueffectrapportage 
 
Algemeen 
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 
een plan (bijvoorbeeld een bestemmingsplan) of besluit (bijvoorbeeld de omgevingsvergunning) planmer-
plichtig, projectmer-plichtig of vormvrij of niet vormvrij mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze 
activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Het bevoegd gezag dient bij de 
betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan of sprake kan 
zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die zouden moeten noodzaken tot het doorlopen 
van een m.e.r.-procedure. Hierbij dient het bevoegd gezag rekening te houden met de omstandigheden 
als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 

- de kenmerken van de projecten; 
- de plaats van de projecten; 
- de kenmerken van de potentiële effecten. 

 
Wetswijziging per 16 mei 2017 
Op 16 mei 2017 is de Wet milieubeheer gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat (ook) voor een vormvrij m.e.r.-
beoordelingsplichtig plan een apart m.e.r.-beoordelingsbesluit door het bevoegd gezag noodzakelijk is en 
dat de informatie hiervoor in een zogenaamde aanmeldnotitie gegeven moet worden (vóór 16 mei 2017 
was dit nog vormvrij en kon de informatie en het besluit onderdeel uitmaken van het moederbesluit). Het 
uitgangspunt ("geest van de wet") van een m.e.r.-beoordeling is dat er in beginsel geen m.e.r.-procedure 
doorlopen hoeft te worden, tenzij er sprake is van wezenlijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 
 
Onderzoek 
In het kader van de voorliggende ontwikkeling is een aanmeldnotitie opgesteld waarin de verschillende 
milieuaspecten afgewogen zijn. Deze is opgenomen als bijlage 1. In deze aanmeldnotitie wordt aan de 
hand van de drie criteria uit bijlage III van de Europese m.e.r.-richtlijn (2011/92/EU) inzicht gegeven in de 
mogelijke milieueffecten van dit plan. Uit de aanmeldnotitie blijkt dat er geen belangrijk negatieve 
gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. Er hoeft geen milieueffectrapport te worden gemaakt. 
 
Conclusie 
Vanuit de m.e.r. wet- en regelgeving zijn er geen belemmeringen voor het vaststellen van het onderhavige 
bestemmingsplan. 
 

5.10. Bezonning 
 
De overheid dient bij het nemen van een planologisch besluit, zoals een  Bestemmingsplan, rekening te 
houden met alle relevante feiten en af te wegen belangen. Vanuit een goede ruimtelijke ordening dient e 
worden onderzocht of sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Eén van de onderwerpen die moet 
worden onderzocht is schaduwhinder die wordt veroorzaakt door beoogde bebouwing die het 
bestemmingsplan toestaat. Dit onderzoek is tweeledig, enerzijds moet worden onderzocht of er sprake is 
van onevenredige schaduwhinder in de tuin en op de bestaande bebouwing rondom het plangebied, 
anderzijds moet worden onderzocht of op de gevel nog voldoende zonlicht kan vallen. Voor het onderzoek 
naar schaduwwerking op de gevel wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde "lichte TNO -richtlijn voor 
bezonning is de woonkamer. Deze richtlijn gaat er van uit dat er minimaal 2 uur bezonningsuren per 
etmaal op de gevel van de woning zijn. 
 
Door onderzoeksbureau Peutz is een bezonningsonderzoek uitgevoerd. Het volledige onderzoek is 
opgenomen als bijlage 8 bij deze toelichting. Uit het onderzoek blijkt dat ten opzichte van de huidige 
planologische situatie een afname is van de bezonningsuren op twee bovenwoningen aan de 
Tilburgseweg. Omdat deze woningen ook ramen aan de achterzijde hebben voldoen deze nog wel aan de 
TNO-norm. Daarnaast krijgen de voorgevels van de woningen Tiburgseweg 36 t/m 42 in de nieuwe 
bestemmingsplansituatie wel twee uur zon, waar dat in de huidige bestemmingsplansituatie niet zo was. 
Hiermee leidt het aspect bezonning niet tot belemmeringen voor voorgenomen ontwikkeling.  
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HOOFDSTUK 6 WATER 
De watertoets, die wettelijk is verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening, is het hele proces van 
vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige 
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is dat de waterbelangen 
evenwichtig worden meegewogen bij de totstandkoming van een plan en het voorkomen van 
waterproblemen, zoals wateroverlast en verdroging. De watertoets verplicht tot het opnemen van een 
beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishouding. Dit hoofdstuk geeft daar uitvoering aan. 

   
6.1. Beleid 

 
Rijk en provincie 
Het nationale en provinciale waterbeleid is beschreven in het Nationaal Waterplan en in het Provinciaal 
Milieu- en Waterplan Noord-Brabant. 
 
Nationaal Waterplan 
Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2016-2021 voert om te komen tot een 
duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, 
voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water.  
 
Provinciaal Milieu en Waterplan Noord-Brabant 2016-2021 
Dit plan, vastgesteld op 18 december 2015, geeft de hoofdlijnen voor het milieu- en waterbeleid in de 
provincie. 
Hoofddoelen van dit plan zijn: 
- voldoende water voor mens, plant en dier; 
- schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht);   
- bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s en  
- verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening. 
 
Waterschap De Dommel  
Waterschap De Dommel is waterbeheerder in het plangebied 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 hierna kort besproken: 
- Waterbeheerprogramma 2022-2027 
- Handreiking Watertoets; 
- Keur 2015. 

 
Waterbeheerprogramma 2022-2027 
Het Waterbeheerprogramma schetst de visie en ambities van het waterschap voor de lange termijn (2050). 
Dit Waterbeheerprogramma is een echte koersverandering van het waterschap. De Dommel is op een 
andere manier gaan denken over omgaan met water. Dat is nodig om goed in te kunnen spelen op de 
veranderingen in ons klimaat en in onze omgeving. 
 
In 2050 wil De Dommel een leefomgeving die klaar is voor de toekomst en een watersysteem dat daarbij 
past. Dat laatste wil zeggen; een waterhuishouding die robuust, flexibel en in balans is met de natuur en 
de omgeving én zorgt voor een goede waterkwaliteit. De droge zomers van 2018, 2019 en 2020, én de 
wateroverlast in 2021 tonen de urgentie aan en laten zien dat de omgang met water fundamenteel moét 
veranderen. Deze grote veranderopgave heet de watertransitie.” 
 
Het klimaat verandert, daardoor is het watersysteem van Midden-Brabant kwetsbaar geworden. Daarbij 
speelt mee dat het weer extremer wordt, de vraag naar ruimte toeneemt en er meer (grond)water wordt 
verbruikt. Bovendien is ons water, ondanks alle inspanningen, nog steeds niet schoon genoeg. Daarnaast 
zijn er ook andere uitdagingen in de leefomgeving. Denk aan natuurherstel, de energie- en 
landbouwtransitie en de woningbouwopgave. Het watersysteem speelt een cruciale rol in ál deze 
uitdagingen. 
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De komende zes jaar maakt het waterschap het verschil door de focus in de aanpak te verleggen. De 
ambitie en de verandering zijn gericht op: 

• van beekdalgericht naar gebiedsgericht: de aandacht gaat vanaf nu ook naar de flanken, de hoge 
zandruggen en bebouwd gebied, niet alleen naar het beekdal; 

• van een sectorale aanpak naar een integrale aanpak; samen met overheden en gebiedspartners werkt 
het Waterschap aan meerdere doelen in het gebied; 

• van ‘water afvoeren’ naar ‘elke druppel telt’; het Waterschap richt het waterbeheer in op maximaal 
water vasthouden, gaat minder grondwater gebruiken en slimmer sturen. 

 
Met het waterbeheer werkt het Waterschap aan drie doelen: 
• Droge voeten 
• Schoon water 
• Voldoende water 
 
Handreiking watertoets 
De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze laat 
meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een 
proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt 
in een zo vroeg mogelijk stadium. Het doel van de watertoets is het voorkomen van waterproblemen, zoals 
wateroverlast en verdroging. De initiatiefnemer verwoordt in een waterparagraaf zijn afweging van de 
waterhuishoudkundige aspecten. Het waterschap geeft hierover een wateradvies. De Handreiking 
watertoets die door het waterschap De Dommel is opgesteld is een middel om te komen tot een 
evenwichtige watertoets.  
De Handreiking is te vinden op de website van het waterschap www.dommel.nl  
 
Keur  
Een van de instrumenten van het waterschap om zijn taken uit te oefenen is de Keur. De Keur kent gebods- 
en verbodsbepalingen die erop gericht zijn watergangen te beschermen. Zo is het in bepaalde gevallen 
verboden om zonder vergunning water te lozen of te onttrekken aan oppervlaktewater. Ook legt de Keur 
in sommige gevallen aan burgers een onderhoudsverplichting op. Daarnaast mag men zonder vergunning 
geen activiteiten ontplooien of bouwwerken plaatsen die het onderhoud aan watergangen kunnen 
belemmeren. Dit betekent dat voor bepaalde activiteiten nabij watergangen  of met mogelijke invloed op 
watergangen een vergunning bij het waterschap moet worden gevraagd. 
 
Voor een aantal werkzaamheden is een vergunning vereist van het waterschap op grond van de Keur. 
Wanneer aan de bepalingen van de algemene regels van de Keur wordt voldaan is geen vergunning vereist. 
Voorbeelden van situaties waarbij de Keur van toepassing is zijn: 
- het dempen of wijzigen van een watergang; 
- het aanleggen van kabels of leidingen; 
- het planten van bomen en struiken; 
- het brengen van water in een watergang. 
 
Gemeente 

 
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. 

http://www.dommel.nl/
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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). 

 
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; 

• 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 de gemeente Goirle een compensatie van 60 mm 
conform de Brabantse Keur.  
 

6.2. Huidige en toekomstige situatie 
 

Verdeling verhard oppervlak 
Het plangebied omvat globaal 2.000 m2. Circa 370 m2 van het plangebied is momenteel verhard, de rest 
is onverhard en groen ingericht.  
 
Het aantal m2 verhard oppervlak neemt met de ontwikkeling toe. In de toekomstige situatie zal ca. 940 
m2 worden bebouwd. De overige m2 worden verhard ten behoeve van de parkeerplaatsen op het 
binnenterrein of vormen openbare ruimte bij de entrees. Bij een toename aan verhard oppervlak van meer 
dan 500 m2 hanteert de gemeente Goirle een compensatie van 60 mm conform de Brabantse Keur. 
 
Om het aantal m3 benodigde waterberging te berekenen is de volgende som toegepast: 
• benodigde compensatie (in m3) = toename verhard oppervlak (in m2) x gevoeligheidsfactor x 0,06 (in 
m) 
De gevoeligheidsfactor ter plaatse van het plangebied bedraagt 1.  



37 

 

Uit deze berekening blijkt dat er 73,4 m3 waterberging dient te worden gerealiseerd. Hierbij is uitgegaan 
van 1.223 m2 verharding.  
 
De initiatiefnemer is voornemens om groene daken en infiltratievoorzieningen toe te passen. Zo wordt het 
parkeerterrein waar mogelijk uitgevoerd met een waterdoorlatende verharding (materialisatie n.t.b.) met 
waterbergende funderingslaag ten behoeve van klimaatadaptatie. Aan de randen van het parkeerterrein 
zal groen toegepast worden en ook aan de voorzijde van het plan langs de Kalverstraat zal groen 
toegevoegd worden. In afbeelding 6.1 zijn de mogelijkheden voor voorzieningen weergegeven. De exacte 
voorzieningen moeten nog worden bepaald. In de uitwerking van het plan zal de wijze waarop de 
waterbergingsopgave wordt ingevuld verder worden uitgewerkt.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afbeelding 6.1: Uitgangspunten en maatregelen waterhuishouding 

 
Bodem en grondwater 
De huidige waterpeilen worden niet aangepast ten behoeve van het plan. Hierdoor zal bodemdaling niet 
aan de orde zijn. Grondwateroverlast is niet bekend en is ook niet te verwachten. Indien bij toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling ondergrondse constructies worden gebouwd, waarvan de onderkant dieper ligt 
dan de hoogste grondwaterstand, wordt geadviseerd waterdicht te bouwen om te voorkomen dat overlast 
van grondwater ontstaat. 
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Oppervlaktewater en watergangen 
In het plangebied zijn geen watergangen aanwezig. Er wordt bij de ontwikkeling geen oppervlaktewater 
gedempt of toegevoegd. 
 
Veiligheid 
Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone van een waterkering. 
 
Riolering en volksgezondheid 
De riolering wordt aangesloten op het bestaande rioleringssysteem. Hierbij wordt uitgegaan van een 
gescheiden rioolstelsel (stelsel waarbij vuilwater en hemelwater door gescheiden buizen worden 
afgevoerd). 
 
Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkeling mogen geen (bouw)materialen toegepast worden waardoor het 
afstromende hemelwater bijvoorbeeld door uitloging verontreinigd kan raken. Gestreefd dient te worden 
naar het volgen van het voorkeursbeleid van het Waterschap.  
 
Overstorten van vuilwater dient te worden voorkomen. Door het afkoppelen van hemelwater van de 
droogweerafvoer (DWA) worden vuilwateroverstorten (in de omgeving) tegengegaan. De risico’s van 
watergerelateerde ziekten en plagen worden hierdoor geminimaliseerd. 
 
Waterkwaliteit 
Het plan maakt geen functies mogelijk die tot verslechtering van de waterkwaliteit van zowel 
oppervlaktewater als grondwater leiden. 
 
Verdroging 
De huidige waterpeilen worden niet aangepast ten behoeve van het plan. Het plan heeft derhalve geen 
(negatieve) invloed op karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden; er is immers geen 
kans op verdroging als gevolg van het plan. 
 
Natte natuur 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Negatieve effecten 
op NNN-gebieden in de omgeving zijn daarmee uit te sluiten. 
 
Keur 
Alle handelingen of werkzaamheden in de nabijheid van watergangen en waterschapswegen vallen onder 
de regels van de Keur. In deze verordening van het Hoogheemraadschap zijn gebods- en 
verbodsbepalingen opgenomen om de waterstaatsbelangen veilig te stellen. In de Legger zijn de 
watergangen opgenomen, waarop de Keur van toepassing is. 
 
Beheer en onderhoud 
Er zijn geen wateren en kunstwerken in het plangebied gelegen, die onder de onderhoudsverplichtingen 
vallen van het Waterschap. Beheer en onderhoud van de riolering is in handen van de gemeente Goirle.
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 HOOFDSTUK 7. OPZET PLANREGELS 

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

 
7.1. Plansystematiek 

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

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

 
7.3. Hoofdstuk 2 van de regels: Bestemmingsregels 

In dit hoofdstuk zijn de in het plan voorkomende bestemmingen geregeld. In ieder artikel is per 
bestemming bepaald welk gebruik van de gronden is toegestaan en welke bouwregels er gelden. 
 
Gemengd 
Voor het gehele gebied is de bestemming 'Gemengd' opgenomen. De gronden hebben een gemengde 
bestemming gekregen, aangezien het wonen hier wordt afgewisseld met commerciële functies op de 
begane grond. In zijn algemeenheid zijn direct toegestaan: 

• dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;  

• detailhandel, uitsluitend op de begane grond; 

• horeca uit categorie B, C en D van de Staat van horeca-activiteiten, uitsluitend op de begane 
grond; 

• woningen, in de vorm van gestapelde woningen;  

• bedrijfsactiviteiten die zijn vermeld in de bij de regels gevoegde Staat van bedrijfsactiviteiten voor 
zover voorkomend in categorie A en B, uitsluitend op de begane grond. 

Hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken. 
De maximaal toegestane bouwhoogte van hoofdgebouwen is op de verbeelding aangegeven.  
Binnen de gemengde bestemming is de functieaanduiding ‘parkeerterrein’ opgenomen, waarbinnen 
parkeervoorzieningen mogen worden gerealiseerd.  
 
Verkeer – Verblijfsgebied 
Wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie zijn bestemd tot 'Verkeer- 
Verblijfsgebied'. Binnen de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' zijn tevens speelvoorzieningen, 
markten en standplaatsen voor ambulante handel, evenementen, terrassen en behoeve van horeca 
toegestaan. De gronden zijn ook bestemd voor water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 
 

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

 
7.5. Hoofdstuk 4 van de regels: Overgangsrecht en slotregel 
 

Overgangsrecht 
In dit artikel is het overgangsrecht ten aanzien van gebruik en bebouwing opgenomen. Het 
overgangsrecht houdt in dat gebruik en bebouwing dat in strijd is met het nieuwe bestemmingsplan, 
maar reeds aanwezig was ten tijde van de voorgaande plannen, onder voorwaarden, mag worden 
voortgezet. Gebruik dat strijdig was met het vorige bestemmingsplan blijft strijdig. Er is geen sprake 
van legalisatie van reeds strijdig gebruik door dit bestemmingsplan en er kan ook nog steeds worden 
gehandhaafd. Ook bouwwerken die op de peildatum illegaal zijn, blijven illegaal. Het overgangsrecht 
volgt uit het Besluit ruimtelijke ordening, dat verplicht tot het opnemen van een standaard 
overgangsregel voor bouwwerken (artikel 3.2.1) en gebruik (artikel 3.2.2). 
 
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 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. Tussen de initiatiefnemer en de 
gemeente zal een anterieure overeenkomst worden gesloten. De initiatiefnemer zal geheel voor eigen 
rekening en risico overgaan tot de ontwikkeling en realisatie van het plan. 

   
8.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het plan is onderworpen aan inspraak en heeft ter inzage gelegen voor ingezetenen van de gemeente 
Goirle en belanghebbenden. Tijdens deze periode konden zij schriftelijk een inspraakreactie indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van Goirle. Van de gevoerde inspraakprocedure is 
een eindverslag opgesteld dat als bijlage in deze toelichting is opgenomen. Van het gevoerde overleg 
op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is een verslag gemaakt dat eveneens in 
de bijlagen is opgenomen.   
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 7 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022, voor eenieder ter 
visie gelegen. Gedurende deze periode kon eenieder een zienswijze naar voren brengen bij de 
gemeenteraad. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn samengevat en van een 
beantwoording voorzien in de ‘Nota zienswijzen’, die als bijlage bij deze toelichting is opgenomen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1  Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling, KuiperCompagnons,  
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1.  Beschrijving van het project  
 

Op de hoek van de Kalverstraat/Tilburgseweg in Goirle ligt een braakliggend perceel. Omdat 
eerdere plannen voor deze locatie niet haalbaar bleken is het perceel tijdelijk ingericht als 
openbare biodiversiteitstuin. Eind 2020 zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de 
locatie verruimd, waardoor er meer mogelijk werd op de locatie.  
 
Door de initiatiefnemer is een plan ontwikkeld dat voldoet aan deze randvoorwaarden. Het plan 
bestaat uit appartementen en commerciële ruimtes. Deze nieuwe opzet past niet binnen het 
geldende bestemmingsplan ‘Centrumgebied’. Om het plan te kunnen realiseren is een wijziging 
van het bestemmingsplan noodzakelijk. 
 

2.  Waarom een vormvrije m.e.r. beoordeling? 
 

Voor de voorgenomen ontwikkeling dient gemotiveerd te worden of mogelijk sprake is van 
negatieve effecten op het milieu. Afhankelijk van de omvang van de ontwikkeling dient het 
bevoegd gezag (in dit geval burgemeester en wethouders) de afweging te maken of een m.e.r.-
procedure dient te worden gevolgd.  

  
In het Besluit m.e.r. zijn categorieën van gevallen aangegeven die (mogelijk) m.e.r-
(beoordelings)plichtig zijn. Voor de bouw van woningen is dit in het Besluit m.e.r. als volgt 
geformuleerd: 

1. D.11.2: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen, bij een oppervlakte van 100 
hectare of meer aaneengesloten gebied en dat 2.000 woningen of meer omvat of een 
bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer betreft. 

 
De ontwikkeling heeft betrekking op de realisatie van maximaal 28 woningen en commerciële 
ruimtes. De beoogde ontwikkeling kan aangemerkt worden als een stedelijk 
ontwikkelingsproject en komt voor in de eerste kolom van de D-lijst horende bij het besluit mer 
(categorie 11.2). De drempelwaarden (kolom 2) worden (bij lange na) niet overschreden. 

 
De drempelwaarden in onderdeel D van het Besluit m.e.r. zijn echter indicatieve waarden. Dit 
betekent concreet dat het bevoegd gezag dient na te gaan of de beoogde activiteit 
daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben. Op grond van artikel 2 lid 
5 van het Besluit m.e.r. is daarom wel deze vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig.  
 
Als blijkt dat er mogelijk belangrijke milieugevolgen zijn, is alsnog een uitgebreide m.e.r.-
beoordeling of MER noodzakelijk.  
 
Omdat het niet de gemeente is die initiatiefnemer is in dit project, moet de m.e.r.-beoordeling in 
de vorm van een aanmeldnotitie worden opgesteld. Deze aanmeldnotitie moet door de 
initiatiefnemer worden ingediend bij de gemeente en de gemeente dient op een zo vroeg 
mogelijk moment te besluiten over of wel of niet een formele (uitgebreide) m.e.r.-beoordeling of 
MER moet worden opgesteld. De initiatiefnemer moet het m.e.r.-beoordelingsbesluit tevens bij 
de aanvraag om vergunning voegen. 

 

3.  Criteria voor het toetsen van activiteiten in een m.e.r.-beoordeling 
 

Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient rekening gehouden te worden met de criteria zoals die 
zijn opgenomen in bijlage III van de EU richtlijn milieubeoordeling projecten. Deze worden 
hieronder behandeld.  
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1. Kenmerken project / activiteit 
De voorgenomen planontwikkeling bestaat uit maximaal 28 appartementen. Op de begane 
grond van de nieuwbouw worden één of meerdere commerciële ruimte(s) gerealiseerd, met een 
maximum van 656 m2 bvo aan detailhandel of 507 m2 bvo aan horecafuncties. Het plan omvat 
maximaal 19 dure koopappartementen en 9 middeldure koopappartementen. Het gebouw 
bestaat uit maximaal vier bouwlagen aan de Tilburgseweg en maximaal vijf bouwlagen aan de 
Kalverstraat. Op de hoek wordt met zes bouwlagen een accent aangebracht.  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: Impressie toekomstige situatie 
 
De beoogde ontwikkeling blijft ruim onder de drempelwaarde van 2.000 woningen en 100 
hectare aaneengesloten gebied.  

 
2. Plaats van het project / activiteit  
Het plangebied omvat globaal ca. 2.200 m2 en bevindt zich in het centrum van Goirle. Het 
plangebied wordt grofweg begrensd door: 
- De Kalverstraat aan de noordzijde; 
- winkelgebied De Hovel met daarboven woningen aan de westzijde; 
- de Tilburgseweg in het oosten; 
- achterkanten van winkels aan De Hovel en horeca aan het Kloosterplein aan de 

zuidzijde. 
Afbeelding 2 toont de begrenzing van het plangebied. 
 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit een ander beschermd gebied, zoals Natuurnetwerk 

Nederland (NNN), Natura 2000, belangrijk weidevogelgebied of strategische reservering natuur. 

Ook kent het plangebied geen belangrijke landschappelijke of culturele waarde. In het 

plangebieden bevinden zich geen rijks- of gemeentelijke monumenten. Het plangebied bevindt 

zich volgens de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) wel op een terrein van hoge 

archeologische waarde. Onder het kopje archeologie wordt hier nader op ingegaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2: globale ligging van het plangebied 
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3. Samenhang met andere activiteiten 
Er zijn geen concrete andere activiteiten in de omgeving van het plangebied gepland of in 
uitvoering.  

 
4. Kenmerken van de (mogelijk belangrijke) nadelige milieugevolgen 
Voor de beoogde ontwikkeling zijn in het kader van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan 

reeds meerdere omgevingsaspecten beoordeeld en/of onderzocht. De tabel opgenomen als 

bijlage I bij deze notitie geeft een samenvatting van de afweging per aspect. Aspecten waar 

(mogelijk) nadelige effecten optreden zijn hieronder nader uitgewerkt.  

Archeologie 
Gezien de aangetroffen bodemopbouw en de afwezigheid van primaire of secundaire 
archeologische indicatoren moet de kans dat bij de geplande ingrepen een intacte 
archeologische vindplaats wordt geschaad als laag worden ingeschat. De locatie waar de 
nieuwbouw zal plaatsvinden is reeds door de voorgaande bouw en sloop diepgaand tot in de 
top van het dekzand verstoord. In de rest van het plangebied zullen alleen ondiepe ingrepen 
plaatsvinden voor de aanleg van verharding voor parkeerplaatsen, maar hier is de bodem in 
ieder geval tot 130-140 cm -mv verstoord zodat deze ingrepen in het verstoorde pakket zullen 
plaatsvinden. Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie adviseert daarom ook geen verdere 
stappen in het kader van de cyclus Archeologische Monumentenzorg (AMZ). 
 
De onderzoeksresultaten zijn voorgelegd aan het Monumentenhuis Brabant. Met het door het 
onderzoeksbureau gegeven selectieadvies, geen vervolgonderzoek te doen uitvoeren en het 
plangebied vrij te geven, kan door het Monumentenhuis worden ingestemd. Monumentenhuis 
Brabant adviseert dat de (bouw)vergunning wordt verleend door de Gemeente Goirle onder 
voorwaarde, dat bij eventuele toevalsvondsten hiervan melding wordt gedaan conform art. 5.10 
van de Erfgoedwet, die vanaf 1 juli 2016 van kracht is. 
 
Ecologie 
Uit de uitgevoerde bureaustudie en biotooptoets is naar voren gekomen dat het onwaarschijnlijk 
is dat met de plannen vaste rust- en verblijfplaatsen worden aangetast van de in de Wet 
natuurbescherming beschermde soorten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. Een ontheffing 
van de Wet natuurbescherming evenmin. 
 
Stikstof 
Voor de bouw en het gebruik van de nieuwe woningen is de stikstofdepositie in de gebruiksfase 
beschouwd. Beoordeeld is of sprake is van een toename van de stikstofdepositie ter plaatse 
van stikstofgevoelige habitats gelegen binnen Natura 2000-gebieden in de omgeving van het 
plan.  
 
Uit dit onderzoek wordt geconcludeerd dat met zekerheid kan worden gesteld dat geen sprake 
is van een toename van de stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden 
door het gebruik van de maximaal 28 nieuwe woningen en commerciële ruimte(s). Dit betekent 
dat significant negatieve effecten op de instandhouding van die gebieden kunnen worden 
uitgesloten en dat de Wet natuurbescherming niet leidt tot belemmeringen voor de 
ontwikkelingen in dit project. 
 
Bodem 
De resultaten van het uitgevoerde bodem- en asbestonderzoek geven vanuit de Wet 
bodembescherming geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek, omdat de 
gemeten concentraties kleiner zijn dan de betreffende interventiewaarde. De resultaten vormen 
geen milieuhygiënische belemmering voor de realisatie van woningbouw. Met de functie wonen 
en commerciële dienstverlening worden daarnaast geen milieubelastende (bodembedreigende) 
functies mogelijk gemaakt, waardoor geen nadelige effecten zijn te verwachten. De ontwikkeling 
heeft daarnaast geen bijzondere kenmerken ten aanzien van: 

• het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

• de productie van afvalstoffen; 

• risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën. 
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Bedrijven en milieuzonering 
In de directe omgeving van het plangebied zijn verschillende gemengde bestemmingen 
gelegen. Vrijwel direct grenzend of boven deze gemengde functies zijn in de huidige situatie 
woningen gerealiseerd. Deze bestemmingen zorgen dan ook niet voor belemmeringen.  
 
In de toekomstige situatie worden op de begane grond commerciële voorzieningen 
gerealiseerd. In de commerciële ruimten op de begane grond zal detailhandel, dienstverlening, 
horecacategorie B, C en D van de Staat van horeca-activiteiten, of bedrijven in de categorie A 
of B van de Staat van bedrijfsactiviteiten gerealiseerd worden.  
 
In het vigerende bestemmingsplan “Centrumgebied” zijn reeds de horecacategorieën B en C 
toegestaan. Categorie A betreft de zwaarste categorie (discotheek/partycentrum) en categorie 
D de lichtste horeca (restaurant/theehuis/ijssalon). In de regels van voorliggend 
bestemmingsplan wordt, naast categorie B en C, ook categorie D toegestaan. Dit betreft een 
lichtere categorie dan al was toegestaan, waardoor geen verslechtering van woon- en 
leefklimaat plaatsvindt. Daarnaast biedt de verruiming meer flexibiliteit en is het soort horeca 
passend bij de omgeving en de wensen. Aan de zuidzijde van het plan, langs de Tilburgseweg, 
bevinden zich al diverse horecavoorzieningen in categorie D, zoals restaurants en lunchrooms. 
De nieuwe commerciële ruimte komt in het verlengde van deze horeca-plint.   
 
Bedrijven van categorie B zijn toelaatbaar als ze bouwkundig zijn afgescheiden van woningen. 
De woningen worden bouwkundig afgescheiden van de commerciële ruimten, doordat de 
woningen op de eerste verdieping komen. Hiervan worden dan ook geen nadelige effecten 
verwacht. 
 
Luchtkwaliteit  
De realisatie van 28 nieuwe woningen en 562 m2 commerciële ruimtes valt niet binnen de 
NIBM-regeling van de Wet luchtkwaliteit. Met behulp van de NIBM-tool is berekend welke 
bijdrage het voorliggende plan levert aan de concentratie luchtverontreinigende stoffen. Op 
basis van de ingevoerde gegevens is de bijdrage van het extra verkeer niet in betekenende 
mate. Om deze reden is onderzoek naar het effect op de concentraties van de 
luchtverontreinigende stoffen niet noodzakelijk. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke 
ordening is beoordeeld of ter plaatse van het plangebied mogelijk hogere concentraties 
luchtverontreinigende stoffen aanwezig zijn. Hieruit blijkt dat de jaargemiddelde grenswaarden 
niet overgeschreden worden. Ook op dit punt zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu te verwachten.  

 
Geluid 
De nieuw te bouwen woningen zijn niet gelegen binnen de in de Wet geluidhinder (Wgh) 
vastgelegde onderzoekszones voor weg-, rail- en/of industrielawaai. Dit betekent dat op grond 
van de Wgh geen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Vanuit het oogpunt van een 
goede ruimtelijke ordening, is wel de geluidbelasting die veroorzaakt wordt vanwege het verkeer 
op de omliggende 30 km/uur wegen beoordeeld.  
 
De omliggende 30 km/uur wegen Tilburgseweg en Kalverstraat veroorzaken een 
geluidbelasting die boven de voorkeursgrenswaarde uitkomt. De geluidbelasting is maximaal 
57 dB vanwege de Tilburgseweg en maximaal 55 dB vanwege de Kalverstraat. 
 
Voor 30 km/uur wegen kan geen hogere waarde worden vastgesteld. Wel kan in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening de geluidssituatie en eventuele maatregelen beoordeeld 
worden. De gemeente Goirle beschikt niet over een beleid hogere waarden, waarin nadere 
eisen of voorwaarden zijn geformuleerd voor het vaststellen van hogere waarden. 
 
Het toepassen van geluidschermen in deze stedelijke situatie stuit op stedenbouwkundige en 
verkeerskundige bezwaren. Het vervangen van de elementenverharding door stille 
elementenverharding zal een reductie van circa 2 dB opleveren. De voorkeursgrenswaarde 
wordt dan echter nog steeds overschreden op de west- en noordgevel van het plan. 
 
De ontwikkeling vult een open plaats op tussen de aanwezige bebouwing langs de 
Tilburgseweg. Het overgrote deel van de appartementen beschikt over een geluidluwe gevel 
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aan de binnenzijde (zuid- en oostgevel) van het plan. Alleen de hoekappartementen op de 
eerste en tweede verdieping beschikken niet over een geluidluwe gevel. De buitenruimte van 
de appartementen is niet gelegen aan de luwe zijde. Bij de appartementen op de bovenste 
verdiepingen is de buitenruimte wel geluidluw, omdat de gevel hier enkele meters terug ligt. 
 
Er wordt geadviseerd met een aanvullende berekening aan te tonen dat de karakteristieke 
geluidwering van de woningen zodanig is dat het geluidniveau in verblijfsgebieden niet meer is 
dan 33 dB. In het kader van de omgevingsvergunningaanvraag zal de geluidwering van de 
woningen nader worden uitgewerkt. 
 
Externe veiligheid 
Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de realisatie van nieuwe kwetsbare objecten mogelijk 

gemaakt. Op basis van de risicokaart zijn de volgende risicobronnen in de omgeving aanwezig: 

• vervoer gevaarlijke stoffen over de Rijksweg A58; 

• vervoer gevaarlijke stoffen over de provinciale wegen N269 en N630. 

Langs vervoersassen van gevaarlijke stoffen is een verantwoordingsgebied aanwezig van 200 

meter en een invloedsgebied voor toxische stoffen van meer dan 4.000 meter voor vervoer over 

de weg. De locatie bevindt zich voor bovengenoemde risicobronnen binnen het invloedsgebied 

van toxische stoffen. In de toelichting is daarom een beschrijving gegeven van de aspecten 

‘zelfredzaamheid’ en ‘bestrijdbaarheid’. De ontwikkeling maakt zelf geen risicovolle inrichting of 

activiteiten mogelijk. Het aspect ‘externe veiligheid’ staat de vaststelling van het 

bestemmingsplan dan ook niet in de weg. Bij de uiteindelijke vergunningverlening dient formeel 

advies te worden gevraagd aan de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. 

4.  Conclusie 

 
 Het plangebied blijft ruim onder de drempelwaarde zoals opgenomen in de D-lijst van het Besluit 

m.e.r. Uit de onderzoeken die zijn uitgevoerd blijkt dat als gevolg van de realisatie van het plan 

geen (significante) nadelige milieueffecten optreden – noch op zichzelf, noch in onderlinge 

samenhang bezien- waardoor een uitgebreide m.e.r.-beoordeling niet aan de orde is. 

 

 In deze aanmeldnotitie zijn verschillende milieuaspecten afgewogen die (mogelijk) negatieve 

effecten als gevolg hebben. Uit voorgaande conclusies (en de achterliggende onderzoeken) 

blijkt deze aspecten de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in de weg staan. Het is 

in de lijn der verwachting dat op grond van de afzonderlijke wet- en regelgeving per specifiek 

onderwerp de eventueel noodzakelijke ontheffingen en vergunningen worden verleend.   
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Aanmeldnotitie m.e.r.beoordeling – bestemmingsplan “Hoek Kalverstraat - Tilburgseweg” 
4 april 2022 

Bijlage I – Afwegingskader relevante milieuaspecten m.e.r.-beoordeling 
  

Aspect Nu Straks Uitwerking 

Archeologie 0 0 Op basis van uitgevoerd onderzoek wordt de kans 
op een archeologische vindplaats als laag 
ingeschat en kan het gebied worden vrijgegeven.  

Bedrijven en milieuzonering 0 0 Vanuit het oogpunt van bedrijven en 
milieuzonering worden geen nadelige effecten 
verwacht. 

Bodem 0 0 De bodemkwaliteit vormt geen milieuhygiënische 
belemmering voor de realisatie van woningbouw. 

Bezonning 0 0 Geen tot beperkte schaduwwerking door de 
nieuwbouw. 

Brandveiligheid 0 + De woningen zullen voldoen aan de brand-
voorschriften Bouwbesluit. 

Cultuurhistorie 0 + Het plan houdt rekening met de cultuurhistorische 
structuur en aanbeelden rondom het plangebied 
en de zichtlijnen van monumentale bebouwing.  

Duurzaamheid 0 + Het plan voldoet aan de wettelijk gestelde eisen 
wat betreft duurzaamheid.  

Ecologie 0 0 In het projectgebied dient alleen rekening te 
worden gehouden met de algemene zorgplicht.  
Significant negatieve effecten op de 
instandhouding van stikstofgevoelige Natura 
2000-gebieden kunnen worden uitgesloten en dat 
de Wet natuurbescherming leidt niet tot 
belemmeringen voor de ontwikkelingen in dit 
project. 

Economie 0 + Woonbehoefte conform programma. 

Energie 0 + Zie duurzaamheid. 

Externe veiligheid 0 0 Het aspect ‘externe veiligheid’ staat de vaststelling 
van het bestemmingsplan niet in de weg. Bij de 
uiteindelijke vergunningverlening dient formeel 
advies te worden gevraagd aan de 
Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. 

Geur 0 0 n.v.t. 

Geluid (Wet geluidhinder) 0 ± Het aspect ‘geluid’ staat de vaststelling van het 
bestemmingsplan niet in de weg. In het kader van 
de omgevingsvergunningaanvraag zal de 
geluidwering van de woningen nader worden 
uitgewerkt. 

Gezondheid 0 0 Zie luchtkwaliteit, groen en duurzaamheid. 

Groen 0 - Ten opzichte van de huidige situatie (tijdelijk 
openbare biodiversiteitstuin) neemt het aantal m2 
groen af. 

Klimaatadaptatie 0 - Zie water. 

Landschap 0 0 N.v.t. 

Licht 0 0 N.v.t. 

Luchtkwaliteit 0 0 De ontwikkeling draagt niet in betekenende mate 
bij aan de luchtkwaliteit, zodat uitgebreide toetsing 
aan de grenswaarde van de Wet milieubeheer niet 
noodzakelijk is. De jaargemiddelde grenswaarden 
worden niet overgeschreden. 

Mobiliteit 0 0 Het programma gepaard gaat met een 
toenemende verkeersgeneratie ten opzichte van 
de huidige situatie. Naar verwachting kunnen de 
omliggende wegen de afwikkeling hiervan goed 
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Aanmeldnotitie m.e.r.beoordeling – bestemmingsplan “Hoek Kalverstraat - Tilburgseweg” 
4 april 2022 

Aspect Nu Straks Uitwerking 

aan. De ontwikkeling voorziet in het grootste 
gedeelte in de eigen parkeerbehoefte. Hiermee 
wordt de parkeersituatie buiten het plangebied niet 
significant beïnvloed door de realisatie van het 
plan. 

Ondergrond + 0 Zie bodem. 

Ruimtelijke kwaliteit - + Voorgenomen ontwikkeling voorziet in een 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

Sociale veiligheid 0 + De situering van nieuwe woningen draagt bij aan 
de sociale veiligheid in het centrum van Goirle.   

Straling 0 0 N.v.t. 

Trilling 0 0 N.v.t. 

Water 0 - De verharding in het gebied neemt toe. Naar 
verwachting is watercompensatie benodigd. 

Windhinder  0 0 N.v.t. 

Explosieven 0 0 N.v.t. 

 



Bijlage 2  Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Anteagroup, 17 juni 
2021 
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1 Inleiding 

In opdracht van Maas-Jacobs Vastgoed B.V. is door Antea Group in mei - juni 2021 een 
verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de hoek van de Tilburgseweg 
en de Kalverstraat te Goirle. 

Aanleiding 
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen nieuwbouw van 
woningen op de locatie. 

Doel 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is de bodemkwaliteit vast te leggen ten behoeve 
van het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen. 

Het doel van het verkennend asbestonderzoek is het vaststellen of op de locatie mogelijk sprake 
is van een verontreiniging met asbest in de grond. 

Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740+A1: 2016 
(Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek). 

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is uitgevoerd conform de NEN 5707+C2: 2017 
'Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond'. 

Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties 
van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1. 

De rapportage betreft geen kwaliteitsverklaring waarvan gebruik kan worden gemaakt voor het 
bepalen van de geschiktheid van mogelijk toekomstige toepassingen van eventueel vrijkomende 
grond. Wel is de rapportage geschikt om een inschatting te kunnen maken van de mogelijke 
toepassingen.  

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten 
van het onderzoek beschreven. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Bij toepassing van de NEN 5740 en NEN 5707, moet een hypothese worden opgesteld omtrent de 
aan-/ afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten 
behoeve van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd 
overeenkomstig de NEN 5725: 2017 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 
vooronderzoek). 

De aanleiding tot het vooronderzoek is:  
- Opstellen hypothese over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te 

voeren bodemonderzoek 

In dit hoofdstuk worden de bij de aanleiding behorende onderzoeksaspecten besproken. In 
bijlage 2 worden deze onderzoeksaspecten onderbouwd met de antwoorden op de verplichte 
onderzoeksvragen. 

In onderstaande tabel zijn de geraadpleegde bronnen weergegeven. 

Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen 

Geraadpleegde bron Website, contactpersoon of archief Datum raadplegen

Omgevingsrapportage 
Noord-Brabant 

https://noord-brabant.omgevingsrapportage.nl/ 11-05-2021

Historische kaarten 
‘Topotijdreis’ 

www.topotijdreis.nl 11-05-2021

(Lucht)foto’s Street 
Smart by Cyclomedia 

https://streetsmart.cyclomedia.com 11-05-2021

Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen 
(BAG) 

https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer 11-05-2021

Bodem Digitaal op de 
Kaart (BDOK)* 

https://anteagroup.bdok.nl/Rapportage/LogIn.aspx?ReturnUrl=%
2frapportage

11-05-2021

Bodemkwaliteitskaart
Midden- & West-
Brabant 

https://gisconnect.anteagroup.nl/Html5Viewer/Index.html?config
Base=https://gisconnect.anteagroup.nl/Geocortex/Essentials/RES
T/sites/BKKMiddenWestBrabant/viewers/Mobiel/virtualdirectory
/Resources/Config/Default

11-05-2021

Aangeleverde 
rapportages 
(Oranjewoud, kenmerk: 
196239)

Dhr. S. Marijnissen 03-05-2021

Stortplaatsenkaart https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Stortplaatsen 11-05-2021

2.2 Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen op de hoek van de Tilburgseweg en Kalverstraat te Goirle en 
staat kadastraal bekend als gemeente Goirle, sectie B, nrs. 1330, 3546, 3635, 4788, 4789, 5689 
en 5690. Op de locatie hebben woningen en winkels gestaan, welke in 2006 zijn gesloopt. Dit 
betreft de voormalige adressen Tilburgseweg 41 t/m 45. Momenteel wordt het terrein als park 
gebruikt. Ten zuiden en oosten van de locatie ligt winkelcentrum "De Hovel". Aan de westzijde 
bevindt zich de Tilburgseweg, aan de noordzijde is de Kalverstraat gelegen. De oppervlakte van 
het terrein bedraagt circa 2.000 m2. In de onderstaande figuur is de onderzoekslocatie 
weergegeven.  
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Figuur 2.1: Onderzoekslocatie (rode contour)

(bron: Antea Group) 

De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in de tekeningen 0471056.100-O-1 en 
0471056.100-S-1. 

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 4.1.  

Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 
- freatische grondwaterstand: 3,0 m –mv. 
- voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: nee. 
- voorkomen van brak/zout grondwater: nee. 
- ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee. 
- ophogingen/dempingen/bodemvreemde lagen bekend: nee. 
- Is het grondwatersysteem beïnvloed door menselijk handelen (drainage, bemalingen, 

onttrekkingen, infiltratie): nee.  
- Stroomingsrichting: noordoostelijk. 

De gegevens over de geohydrologie zijn verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland (DGV-
TNO) en de actuele kaarten met grondwaterbeschermingsgebieden. 

2.4 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit 

Bodemonderzoeken/beschikkingen 
Op het terrein zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd: 

Hoek Tilburgseweg/Kalverstraat (op de onderzoekslocatie) 
Historisch onderzoek, Oranjewoud, kenmerk: 196239, d.d. 26-03-2009 
Op de locatie hebben woningen en winkels gestaan, waarbij de bebouwing in 2006 is gesloopt. 
Het winkelcentrum ‘De Hovel’ is gelegen ten zuiden en oosten. Bij dit winkelcentrum is in de 
periode 2003-2006 een bodemsanering uitgevoerd. De sterke verontreinigingen met minerale 
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olie, terachlooretheen en terachloormethaan uit de grond en het grondwater zijn gesaneerd tot 
onder de tussenwaarde. Een restverontreiniging boven de streefwaarde voor tetrachlooretheen 
is in het grondwater achtergebleven, welke geen risico’s met zich mee brengt en is gelegen 
buiten de onderzoekslocatie. Ten tijde van de bouw van het winkelcentrum is de locatie in 
gebruik geweest als opslagterrein, waardoor de locatie als verdacht voor bodemverontreiniging 
wordt beschouwd. Geconcludeerd is dat voor het verkennend bodemonderzoek de strategie 
verdachte locatie met heterogeen verdeelde verontreiniging (VED-HE) aangehouden dient te 
worden.  

Verkennend bodemonderzoek, Oranjewoud, kenmerk: 196239, d.d. 01-07-2009 
Op basis van de resultaten van het historisch onderzoek is uitgegaan van een heterogeen 
verdachte locatie. In de sporen puin bevattende bovengrond (noordelijk deel) zijn licht 
verhoogde gehalten aan lood en zink aangetoond. In zowel het sporen puin bevattende 
mengmonster van de bovengrond (zuidelijk deel) als in de zintuiglijk schone ondergrond zijn geen 
verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan barium 
vastgesteld. Destijds is geconcludeerd dat er geen aanleiding is tot het uitvoeren van een 
vervolgonderzoek of sanerende maatregelen. Op basis van de huidige inzichten (in 2021) geeft 
het aantreffen van bijmengingen aan puin aanleiding voor het uitvoeren van een verkennend 
asbestonderzoek. In 2009 was deze aanleiding er nog niet en is derhalve geen asbestonderzoek 
uitgevoerd. Een bodemonderzoek is circa 5 jaar actueel en dient daarna te worden 
geactualiseerd. 

Kalverstraat 10 (>110 m) 
Monitoring grondwater, Antea Group, 172215, d.d. 22-09-2014 
De voormalige bedrijfsactiviteiten hebben geleidt tot een verontreiniging in de bodem met 
vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen. Deze verontreiniging wordt ook beschreven in het 
historisch onderzoek van Antea Group (kenmerk: 196239, d.d. 26-03-2009). Tijdens voorgaande 
onderzoeken is in het grondwater tetrachlooretheen (PER) en tetrachloormethaan (TETRA) 
aangetroffen. Er heeft een grond- en grondwatersanering plaatsgevonden, waarbij de 
grondverontreiniging is verwijderd (kenmerk: 1213960). Het uitvoeren van een 
grondwatersanering heeft geleid tot het terugbrengen van de concentraties PER en TETRA tot 
boven de streefwaarde met uitzondering van één monitoringspeilbuis. De restverontreiniging 
wordt sinds 23 februari 2005 gemonitord. Uit de monitoring blijkt dat de gemeten gehalten zijn 
afgenomen danwel gelijk zijn gebleven. In één peilbuis is TETRA ten opzicht van 2008 
toegenomen, echter wordt de actiewaarde (interventiewaarde voor TETRA) niet overschreden. 
Geconcludeerd is dat er sprake is van een stabiele eindsituatie, waardoor de 
grondwatermonitoring kan worden beëindigd en er kan worden overgegaan op een passieve 
nazorg.   

Verdachte bodemactiviteiten 
In de omgeving van de werklocatie zijn een aantal verdachte activiteiten aanwezig (geweest). De 
activiteiten welke binnen een straal van 25 meter van de beoogde werklocatie staan 
geregistreerd, zijn in navolgende tabel zijn opgenomen.  
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Tabel 2.2: Verdachte activiteiten 

Locatie Activiteit Start- eind UBI-score1) Afstand tot werktracé

Tilburgseweg 34 Brandstoftank 
(ondergronds) 

Onbekend 4 15 meter ten westen

Tilburgseweg 35 Juteweverij 1929-
onbekend 

3 15 meter ten westen

Katoenweverij 1930-
onbekend 

5

Tilburgseweg 42 Benzine-service-
station 

1962-
onbekend 

8 20 meter ten noordwesten

Kalverstraat 1 Autoverhuurbedrijf 1964-1967 2 15 meter ten westen

Burgerlijk- en 
utiliteitsbouwbedrijf 

Onbekend 3

Schildersbedrijf 1964-1967 3

Taxibedrijf 1964-1967 2

Verfgroothandel 1964-1967 4

Kalverstraat 5 Brandstoftank 
(ondergronds) 

Onbekend 4 15 meter ten westen

1)Aan de hand van de mate van risico met betrekking tot het veroorzaken van grond- en grondwaterverontreiniging zijn 
UBI-codes aan de activiteiten gekoppeld. Activiteiten met UBI-codes hoger dan 4 zijn verdachte activiteiten. Een 
uitzondering hierop zijn tanks en dempingen/ophooglagen. Activiteiten welke een tank betreffen zijn altijd verdacht in 
verband met mogelijke lekkages. 

Tankarchief 
De onderzoekslocatie komt niet voor in het tankarchief. 

Bouwarchief 
Op de onderzoekslocaties is momenteel geen bebouwing aanwezig. De voormalige bebouwing is 
in 2006 gesloopt. Op de direct aangrenzende percelen Kalverstraat 15 t/m 29-14 en De Hovel 1 
t/m 25 is de bebouwing rond 2008/2009 gerealiseerd.  

Bodemkwaliteitskaart (BKK)  
Op basis van de Bodemkwaliteitskaart Midden- & West-Brabant is de onderzoekslocatie gelegen 
in een zone waarvan de zowel de onverdachte boven- als ondergrond gemiddeld voldoet aan de 
kwaliteitsklasse: ‘Achtergrondwaarde’.    

Bodemfunctie 
Op de bodemfunctiekaart van de Bodemkwaliteitskaart Midden- & West-Brabant is de locatie 
ingedeeld voor de functie ‘Landbouw/Natuur’.  

Stortplaatsenkaart 
De onderzoekslocatie is niet gelegen ter plaatse van een voormalige stortplaats.  

2.5 Gebruik en beïnvloeding van de locatie door gebruik 

2.5.1 Voormalig, huidig en toekomstig gebruik 

Archieven 
Voor zover bekend hebben er op de onderzoekslocatie geen calamiteiten of overtredingen van 
voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer en/of Wet bodembescherming en/of andere 
milieuregelgeving plaatsgevonden. 

Historische kaarten 
Op basis van de historische kaarten blijkt dat de locatie tot begin 1900 in gebruik was als 
agrarisch perceel. Begin 1900 is bebouwing op de westzijde van de locatie gerealiseerd. Tevens is 
in dezelfde periode de openbare weg direct ten westen aangelegd. De bebouwing en de 
openbare weg ten noorden van de onderzoekslocatie is rond 1930 gerealiseerd. De bebouwing is 
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na 2006 gesloopt. Sindsdien is de locatie in gebruik als braakliggend terrein/park. De historische 
kaarten zijn opgenomen in bijlage 16.  

Toekomstig gebruik 
In de nabije toekomst zal ter plaatse woningbouw worden gerealiseerd. 

2.6 Asbest  

Tijdens het verkennend bodemonderzoek in 2009 (Oranjewoud, d.d. 01-07-2009) zijn sporen puin 
aangetroffen. Het aantreffen van bijmengingen aan puin, geeft op basis van de huidige inzichten 
aanleiding voor het uitvoeren van een verkennend asbestonderzoek. In 2009 was deze aanleiding 
er nog niet en is derhalve geen asbestonderzoek uitgevoerd.  

2.7 PFAS (Poly- en Perfluoralkylstoffen)

Op 8 juli 2019 is door het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat een brief en bijbehorend 
Tijdelijk Handelingskader ten aanzien van hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie 
aan de Tweede kamer aangeboden (8 juli 2019, kenmerk: IENW/BSK-2019/131399). Hierin staat 
beschreven dat bij het aanbieden en verwerken van grond inzichtelijk dient te zijn in hoeverre 
deze PFAS-houdend is. Op 2 juli 2020 is de recentst geactualiseerde versie van het Tijdelijk 
Handelingskader verschenen, welke een aantal vragen beantwoordt uit de vorige versie. Tevens 
zijn de toepassingsnormen van PFAS-houdende grond verhoogd, voor gebieden waar geen 
gebiedsspecifiek PFAS bodembeleid is opgesteld.  

In de nabije omgeving van deze onderzoekslocatie (<25m) zijn geen gegevens bekend over de 
aanwezigheid van een puntbronlocatie van PFAS. Voor de definiëring van PFAS-puntbronlocaties 
is tabel 1 en bijgaande tekst in het Handelingskader voor PFAS van Expertisecentrum PFAS 
(Expertisecentrum PFAS (2018, 25 juni) “Een handelingskader voor PFAS”, beschikbaar via 
https://www.expertisecentrumpfas.nl/documenten.html) gehanteerd. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van een UBI-lijst waarop UBI’s met een verdenking tot het verspreiden van PFAS 
voorkomen. Deze lijst is gebaseerd op de eerder genoemde tabel 1 van Een handelingskader 
PFAS, van het expertise centrum PFAS en de huidige beschikbare kennis.  

Gezien de aard van de beoogde werkzaamheden bestaat de kans dat grond bij de 
werkzaamheden vrijkomt en afgevoerd dient te worden. Tijdens voorgaand onderzoek is geen of 
onvoldoende aandacht besteed aan de stoffen uit de PFAS stofgroep. Hierdoor is in onvoldoende 
mate inzichtelijk of de bodem PFAS bevat. Van het gebied, waar de onderzoeklocatie in gelegen 
is, is onbekend in welke mate de bodem door atmosferisch depositie met PFAS is verontreinigd.  

Het PFAS-onderzoek richt zich op de meest verdachte laag, de bovengrond. Onderzoek van de  
ondergrond en het grondwater valt buiten de scope van dit onderzoek.  

2.8 Terreinverkenning 

Op 26 mei 2021 is door J. Brussee van B-MKV een terreinverkenning uitgevoerd. Hierbij zijn geen 
bijzonderheden waargenomen. Foto’s van de terreininspectie zijn opgenomen in bijlage 12.  

2.9 Conclusie vooronderzoek en hypothese 

De verzamelde informatie geeft aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Daarnaast zijn er in het verleden 
asbestverdachte bijmenging (puin) op de onderzoekslocatie aangetroffen en is dit destijds niet 
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onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Dit geeft aanleiding tot het verrichten van een 
verkennend asbestonderzoek.  

Op basis van het vooronderzoek zijn de in onderstaande tabel opgenomen deellocaties te 
onderscheiden. 

Tabel 2.3: Overzicht deellocaties

Locatie Oppervlakte (m2) Type onderzoek Strategie 1)

Gehele 
onderzoekslocatie 

2.000 

Verkennend bodemonderzoek NEN5740: VED-HE-NL

Verkennend asbestonderzoek NEN5707: VED-HE

PFAS-onderzoek NEN5740: VED-HO-NL  

1) Toelichting gebruikte onderzoekstrategieën: 
VED-HO-NL  : Onderzoeksstrategie voor een verdachte niet-lijnvormige locatie, diffuse bodembelasting, 

homogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming 
VED-HE(-NL) : Onderzoeksstrategie voor een verdachte (niet-lijnvormige) locatie, diffuse bodembelasting, 

heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming 
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3 Verrichte werkzaamheden 

3.1 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in mei 2021.  

Het veldwerk ten behoeve van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de 
BRL SIKB 2000. In bijlage 9 is aangegeven welke protocollen zijn gevolgd en welke 
veldmedewerkers zijn ingezet. Eventuele werkzaamheden ten behoeve van asbestonderzoek 
conform NEN 5897 (asbest in puin) en overige onderzoeken (te denken valt aan asfalt- en 
funderingsonderzoek, civieltechnisch onderzoek etc.) vallen buiten de scope van de BRL SIKB 
2000. 

Verspreid over de onderzoekslocatie zijn geplaatst: 
- 11 proefgaten tot 0,5 m -mv. (nrs. 002 t/m 004, 006 t/m 009, 011 t/m 014) 
- 2 proefgaten + boringen tot 2,0 m -mv. (nrs. 005 en 010) 
- 1 peilbuis: 

 Nr. 01 (filterstelling: 3,50-4,50 m -mv.) 

Verkennend asbestonderzoek  
Visuele inspectie maaiveld 
Ten behoeve van het lokaliseren van verontreinigingsgebieden/-kernen binnen de 
onderzoekslocatie is de toplaag van het onverharde gedeelte van het terrein middels 
inspectiestroken met een maximale breedte van 1,5 m afgezocht naar de mogelijke aanwezigheid 
van asbestverdachte materialen. Van de onderzoekslocatie kon minder dan 75% worden 
geïnspecteerd. Het overige terreindeel was verhard met klinkers en grind. De inspectie-efficiëntie 
wordt op basis van de weersomstandigheden, de aanwezige vegetatie en de grondslag ingeschat 
op 50-70%.  

Inspectie en monsterneming opgegraven grond 
Ten behoeve van het verkennend asbestonderzoek zijn 13 proefgaten (002 t/m 014) gegraven 
van circa 0,3 m x 0,3 m x 0,5 m (lxbxd). De exacte afmetingen van het proefgat staan in de 
boorprofielen in bijlage 3. Twee proefgaten (nrs. 005 en 010) zijn doorgeboord met een 
Edelmanboor (120 mm) tot 2,0 m -mv.   

Het opgegraven materiaal is uitgespreid, geharkt en gezeefd en visueel geïnspecteerd op het 
voorkomen van asbestverdachte materialen. Van de verdachte bodemlagen zijn representatieve 
monsters samengesteld van de gezeefde fractie (<20mm). Na inspectie en monsterneming zijn de 
gaten gedicht met het uitgegraven materiaal. 

De situering van de boringen, proefgaten en peilbuizen zijn weergegeven op situatietekening 
0471056.100-S-1. 
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3.2 Laboratoriumonderzoek 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses.  

Tabel 3.1: Laboratoriumonderzoek

Monsternaam Traject
(m -mv) 

Monstersamenstelling
(meetpunt + traject in m -mv) 

Laboratoriumanalyse (1) 

Grond 

11-1 0,00-0,50 11 (0,00-0,50) Standaardpakket grond 

MM01 0,00-0,60 03 (0,00-0,50); 08 (0,00-0,50);
09 (0,00-0,50); 14 (0,10-0,60)

Standaardpakket grond 

MM02 0,00-0,50 05 (0,00-0,50); 07 (0,00-0,50) Standaardpakket grond 

MM03 0,50-1,00 05 (0,60-1,00); 10 (0,50-0,80) Standaardpakket grond 

PFAS01 0,00-0,58 02 (0,08-0,58); 04 (0,00-0,50);
08 (0,00-0,50)

PFAS + organische stof 

PFAS02 0,00-0,50 09 (0,00-0,50); 12 (0,00-0,25); 
13 (0,00-0,50) 

PFAS + organische stof

AMM1 0,00-0,50 13 (0,00-0,50); 14 (0,10-0,60) Asbest Grond NEN5898 2016

AMM2 0,00-0,50 10 (0,00-0,50); 11 (0,00-0,50) Asbest Grond NEN5898 2016

AMM4 0,00-0,50 02 (0,08-0,58); 05 (0,00-0,50);  
07 (0,00-0,50); 09 (0,00-0,50) 

Asbest Grond NEN5898 2016

Grondwater

001-1-1 3,40-4,40 001 (3,40-4,40) Standaardpakket grondwater

1) Standaardpakketten:  
 grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale 
olie (GC), lutum en organische stof 

 PFAS:          Pakket uit tijdelijk handelingskader van juli 2019 (exclusief GenX) . 
 grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige 

aromaten  (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde 
koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC) 

Op analysecertificaat 2021028895 staat het projectnummer 0470156.100 genoemd. Het 
betreffende projectnummer is verkeerd ingevoerd en dient gelezen te worden als peilbuis 001 
van projectnummer 0471056.100. Als gevolg van de verkeerde invoer is de filterstelling van de 
peilbuis opnieuw ingevoerd en is door afronding een verschil van 0,1 m ontstaan: 3,5-4,5 m-mv 
vs. 3,4-4,4 m-mv. Deze afwijking heeft verder geen gevolgen voor de conclusies van het 
onderzoek. 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen in bijlage 3. Opgemerkt wordt dat de gegevens met betrekking tot de proefgaten zijn 
weergegeven met de codering G-nummer. Het G-nummer komt overeen met de boornummers.  

Veldwaarnemingen grond 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot 2,2 m –mv. uit zand bestaat. Vervolgens 
bestaat de bodem tot ca. 3,5 m –mv. uit leem. Van 3,5 m –mv. tot de maximaal geboorde diepte 
van 4,5 m –mv. is zand aangetroffen. 

Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn waarnemingen gedaan die kunnen duiden op 
bodemverontreiniging. De veldwaarnemingen zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

Tabel 4.1: Veldwaarnemingen

Boring
(einddiepte, m -mv)

Diepte
(m -mv) 

Waarneming Grondsoort

01 (4,50) 0,08-0,30 zwak puin zand

02 (0,58) 0,08-0,58 matig baksteen, matig puin zand

03 (0,50) 0,00-0,50 zwak puin, zwak baksteen zand

04 (0,50) 0,00-0,50 zwak puin, zwak baksteen zand

05 (2,00) 0,00-0,60 matig baksteen, matig puin, sporen glas zand

0,60-1,00 zwak puin, zwak baksteen zand

06 (0,50) 0,00-0,50 sporen baksteen zand

07 (0,50) 0,00-0,50 matig baksteen, matig puin, sporen glas zand

08 (0,50) 0,00-0,50 zwak puin, zwak baksteen zand

09 (0,50) 0,00-0,50 matig baksteen, matig puin zand

10 (2,00) 0,00-0,50 zwak puin, zwak baksteen zand

0,50-0,80 zwak puin, zwak baksteen zand

11 (0,50) 0,00-0,50 zwak baksteen, sporen slakken zand

12 (0,50) 0,00-0,25 zwak baksteen zand

13 (0,50) 0,00-0,50 zwak puin, zwak baksteen zand

14 (0,60) 0,10-0,60 zwak puin, zwak baksteen zand

Veldgegevens grondwater 
In onderstaande tabel zijn de gegevens van de veldmetingen van het grondwater weergegeven. 

Tabel 4.2: Veldgegevens grondwater 

Peilbuis
(filter, m -mv) 

Grondwaterstand
(m -mv) 

Belucht? pH
(-) 

EC
(µS/cm) 

Troebelheid
(NTU) 

001 (3,4-4,4) 3,53 ja 6,80 550 14

De zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. 

In het bemonsterde grondwater uit de peilbuis is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) 
vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting 
van de concentraties aan PAK, PCB, OCB, dioxines of andere matig/slecht oplosbare organische 
parameters. Dergelijke stoffen zijn in dit onderzoek niet onderzocht. Aanvullend onderzoek naar 
de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. 

Daarnaast is de peilbuis belucht tijdens bemonstering tijdens het onderzoek. Hierdoor kan 
vervluchting leiding tot een onderschatting van concentraties aan organische stoffen. Omdat 
deze beluchte peilbuis op een onverdachte locatie staat waar, op basis van het vooronderzoek en 
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de waarnemingen tijdens het veldwerk, geen verhoogde concentraties aan organische stoffen 
worden verwacht en geen concentraties boven de detectiegrenzen zijn gemeten, zal dit resultaat 
geen nadelige invloed hebben op eventuele vervolgfasen, resultaten en/of conclusies van het 
bodemonderzoek. In dit geval zijn de resultaten representatief.  

4.2 Analyseresultaten 

4.2.1 Toetsingskader 

Wet bodembescherming (Wbb) 
De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn 
weergegeven in respectievelijk bijlage 4 en bijlage 5. De analysecertificaten zijn toegevoegd in 
bijlage 8. 

De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de 
Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen 
in bijlage 6. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 7. Een monster kan 
voldoen aan de achtergrondwaarde, terwijl een stof binnen het monster de achtergrondwaarde 
overschrijdt (Regeling bodemkwaliteit, art. 4.2.2). 

In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of 
streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij 
gehalten hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een 
index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW). 
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD) 
lager is dan de achtergrondwaarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde 
meetwaarde boven de interventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de 
gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 
en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. 
Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een 
mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. 

Asbest 
De analysecertificaten van het asbestonderzoek zijn opgenomen in bijlage 8 en zijn getoetst aan 
het huidige beleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit beleid is beschreven in 
bijlage 14.

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
De resultaten van de (meng)monsters uit het bodemonderzoek die op het standaardpakket 
grond zijn geanalyseerd, zijn eveneens indicatief getoetst aan de samenstellingseisen uit het 
Besluit bodemkwaliteit, voor vrijkomende grond (generiek toetsingskader). De getoetste 
analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 10. In bijlage 11 is een toelichting op het 
toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit opgenomen.  

PFAS 
De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grondmonsters zijn weergegeven in bijlage 
13. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 8. De resultaten zijn getoetst aan de 
toetsingswaarden uit het Tijdelijk Handelingskader PFAS (conform Besluit bodemkwaliteit). Voor 
PFAS zijn in de Wet bodembescherming geen normen en/of toetsingsmogelijkheden bekend. 
Tijdelijk Handelingskader PFAS geeft voor grond echter wel invulling aan de zorgplicht aan de 
toepassingsnormen voor grond. Het toetsingskader is uitgewerkt onder bijlage 14. 
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Voor grondwater zijn op dit moment geen normen opgenomen in het Tijdelijk handelingskader. 
Daarom wordt voor grondwater terug gevallen op de Circulaire bodemsanering waarin is bepaald 
dat de detectiegrens voor een niet genormeerde stof, zoals de stoffen uit de PFAS groep, de 
bepalingsgrens voor verontreiniging is. 

Omgevingswet (OW) 
Vooralsnog treedt vanaf 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Dit betekent dat de Wet 
bodembescherming wordt ingetrokken en niet meer van kracht is. Op het moment van opstellen 
van dit document is geen zicht op een afwijkende normstelling/ toetsingskader bij het inwerking 
treden van de OW. Aangenomen wordt dat bij de start van het inwerking treden van de OW 
gebruik wordt gemaakt van de normering opgenomen in het invoeringsbesluit “bruidsschat”. In 
de bruidsschat is geborgd dat de Rijksregels van kracht zijn in omgevingsplannen en de 
waterschapsverordeningen, indien deze niet zijn opgenomen/ vastgesteld door de gemeente of 
het waterschap. Het Wbb-toetsingskader is in de bruidsschatregels overgenomen. Dit 
toetsingskader maakt hierdoor automatisch onderdeel uit van het Omgevingsplan of 
Waterschapsverordening. Deze normering blijft van kracht, totdat de gemeente of het 
Waterschap nieuwe normen vaststelt.  

Het Besluit bodemkwaliteit blijft onder de Omgevingswet bestaan. Er zal echter een deel van dit 
besluit worden opgenomen in de OW. Het deel wat betrekking heeft op het bepalen van de 
kwaliteit van een partij blijft vallen onder het Besluit bodemkwaliteit. Toepassingsregels voor 
grond, zoals opgenomen zijn in gebiedsspecifiek beleid en de meldingen vallen onder de OW. 

4.2.2 Grond 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond- of 
interventiewaarde overschrijden. In de laatste kolom zijn de resultaten van de indicatieve 
toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit als toe te passen grond opgenomen. 

Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grond

Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Indicatieve toetsing 

(m -mv) (m -mv) > AW
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I
(i > 1) 
sterk 

Besluit 
bodemkwaliteit 

11-1
(0,00-0,50)

11 (0,00-0,50) zwak baksteen, 
sporen slakken

kwik, lood, PAK - - Kwaliteitsklasse 
wonen

MM01
(0,00-0,60)

14 (0,10-0,60), 
09 (0,00-0,50), 
08 (0,00-0,50), 
03 (0,00-0,50)

zwak tot matig 
baksteen, 
zwak tot matig 
puin

PCB (2), zink, 
lood, PAK

- - Kwaliteitsklasse 
wonen

MM02
(0,00-0,50)

07 (0,00-0,50), 
05 (0,00-0,50)

matig 
baksteen, 
matig puin, 
sporen glas

lood, PAK - - Kwaliteitsklasse 
wonen

MM03
(0,50-1,00)

10 (0,50-0,80), 
05 (0,60-1,00)

zwak baksteen, 
zwak puin

- - - Voldoet aan 
achtergrondwaarde

PFAS01
(0,00-0,58)

08 (0,00-0,50), 
04 (0,00-0,50), 
02 (0,08-0,58)

zwak tot matig 
baksteen, 
zwak tot matig 
puin

PFOS: 1,70 µg/kg
PFOA: 0,27 µg/kg 

Wonen / Industrie (1)

PFAS02
(0,00-0,50)

12 (0,00-0,25), 
09 (0,00-0,50), 
13 (0,00-0,50)

zwak tot matig 
baksteen, 
zwak tot matig 
puin

PFOS: 0,80 µg/kg
PFOA: 0,37 µg/kg 

Landbouw / Natuur (1)
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Toelichting
- : Geen waarneming/geen overschrijding
AW, I, i
(1)

:
:

AW = achtergrondwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage 7 voor uitleg bij AW, I en index
De resultaten voor PFAS onderzoek zijn getoetst aan de toepassingsnormen voor PFOA, PFOS en overige 
PFAS in grond, welke zijn opgenomen in bijlage 14, tabel A en onderstaand benoemd  
Landbouw/Natuur (PFOS 1,4 µg/kg, PFOA 1,9 µg/kg)  
Wonen/Industrie (PFOS 3,0 µg/kg, PFOA 7,0 µg/kg)  
Niet toepasbaar (PFOS > 3,0 µg/kg, PFOA > 7,0 µg/kg 

(2) : Op de analysecertificaat wordt opgemerkt dat PCB 153 positief beïnvloed kan worden door PCB 132. 
Aangezien andere PCB’s ook verhoogd zijn aangetroffen heeft dit geen verdere consequenties voor de 
conclusies van dit onderzoek. 

Het gemeten gehalte aan barium is, conform het gestelde in de circulaire bodemsanering per 1 
juli 2013, getoetst aan de voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het voor deze 
parameter aanwezig zijn van een aanwijsbare antropogene bron (bijmenging met puin, baksteen 
en glas). Uit de toetsing blijkt dat het gemeten gehalte aan barium deze voormalige 
interventiewaarde niet overschrijdt.  

4.2.3 Asbest 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de analyseresultaten van de onderzochte 
grondmonsters. 

Tabel 4.4: Analyseresultaten grondmonsters

Monster-
code 

Gat(en) Grondsoort en 
veldwaarnemingen 

Traject
(m -mv.) 

Gemeten 
gehalte  
serpentijn  
(mg/kg) 

Gemeten 
gehalte 
amfibool 
(mg/kg) 

Totaal 
gemeten  
gehalte 
asbest 
(mg/kg) 

Gewogen
gehalte  
asbest in 
fijne 
fractie 
(mg/kg) 

AMM1 13 (0,00-0,50); 
14 (0,10-0,60) 

Zand, zwak 
baksteen, zwak 
puin 

0,00-
0,50 

0,4 - 0,4 0,8*

AMM2 10 (0,00-0,50); 
11 (0,00-0,50) 

Zand, zwak 
baksteen, zwak 
puin, sporen 
slakken 

0,00-
0,50 

<0,6 - <0,6 <0,6

AMM4 02 (0,08-0,58); 
05 (0,00-0,50);  
07 (0,00-0,50); 
09 (0,00-0,50) 

Zand, matig 
baksteen, matig 
puin, sporen glas 

0,00-
0,50 

<0,6 - <0,6 <0,6

Verklaring bij de tabel: 
-  geen waarnemingen 
* Aangezien het monster is samengesteld uit meerdere proefgaten is het gewogen gehalte vermenigvuldigd met het 
aantal proefgaten van het monster.  
Gewogen gehalte aan asbest: gemeten gehalte serpentijn + (10 maal gemeten concentratie amfibool)

Uit de resultaten van het asbestonderzoek blijkt dat in de bovengrond op het zuidwestelijk deel 
van het terrein (AMM1) een totaal gemeten gehalte van 0,8 mg/kg d.s. aan asbest is aangetoond. 
Dit gehalte overschrijdt de grenswaarde voor nader onderzoek (50 mg/kg d.s.) niet.    

In geen van de asbestmonsters is asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. De in de monsters 
gemeten gehalten zijn derhalve tevens de totaalgehalten. 
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4.2.4 Grondwater 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef- of 
interventiewaarde overschrijden.  

 Tabel 4.5: Overschrijdingstabel grondwater 

Monster Peilbuis Overschrijdingen Conclusie

(filter, m -mv) > S
(i <= 0,5) 
licht 

> S & <= I
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I
(i > 1) 
sterk 

001-1-1 1
(3,40 - 4,40)

barium - - Overschrijding 
streefwaarde

Toelichting
- : geen overschrijding
S, I, i : S = streefwaarde, I = interventiewaarde, i = index 
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5 Conclusies 

In het uitgevoerde bodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740 de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. Asbestonderzoek is uitgevoerd 
conform de NEN 5707. 

Onderzoeksresultaten  
In de bovengrond zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en PCB 
aangetoond. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan geanalyseerde parameters 
gemeten. In het grondwater is maximaal een licht verhoogde concentratie aan barium gemeten.  

Uit de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit voor vrijkomende grond volgt dat de 
bovengrond in het voldoet aan de kwaliteitsklasse “Wonen” en de ondergrond aan klasse 
“Achtergrondwaarde”. 

In het kader van de Wet bodembescherming is tot op heden geen beleid opgesteld ten aanzien 
van PFAS. Het Tijdelijk Handelingskader PFAS geeft echter wel invulling aan de zorgplicht uit de 
Wet bodembescherming (Wbb). Voor het PFAS onderzoek voldoet de bovengrond aan de 
‘Landbouw/Natuur’ en ‘Wonen/Industrie’.  

In de bovengrond zijn bijmengingen met puin, baksteen en glas aangetroffen, welke als verdacht 
op asbest worden beschouwd. In één asbestmonster (AMM1) is een totaal gemeten gehalte van 
0,8 mg/kg d.s. aan asbest aangetoond. Dit gehalte overschrijdt de grenswaarde voor nader 
onderzoek (50 mg/kg d.s.) niet. In de overige asbestmonsters is zowel visueel als analytisch geen 
asbest aangetoond. 

De vooraf opgestelde hypothese 'verdachte locatie' voor het bodem-, PFAS- en asbestonderzoek 
worden aanvaard, vanwege de aangetroffen verontreinigingen in de grond en het grondwater.  

De onderzoeksresultaten geven vanuit de Wet bodembescherming geen aanleiding tot het 
uitvoeren van vervolgonderzoek, omdat de gemeten concentraties kleiner zijn dan de 
betreffende interventiewaarde. De resultaten vormen ons inziens geen milieuhygiënische 
belemmering voor de realisatie van woningbouw, de uiteindelijke beslissing hiertoe is aan het 
bevoegd gezag. Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke 
waarnemingen en analyseresultaten van dit onderzoek. 

Omgevingswet 
Indien het voorliggende document wordt ingediend bij het bevoegd gezag na 30 juni 2021, is de 
Omgevingswet (OW) als toetsend kader van kracht. Alleen wanneer de locatie niet onder de 
overgangsregeling valt, dient de toetsing dan plaats te vinden aan de hand van de normering 
welke is opgenomen in het Omgevingsplan of de waterschapsverordening. In het geval de 
bruidsschatregels van toepassing zijn en daarmee het Wbb-toetsingskader wordt gehanteerd, 
blijven de bovengenoemde conclusies van toepassing. Aanbevolen wordt om voorafgaand aan 
indiening na te gaan of in het vigerend omgevingsplan of waterschapsverordening afwijkende 
toetswaarden of onderzoekseisen zijn vastgesteld. Indien afwijkende waarden of regels zijn 
vastgesteld, kan dit van invloed zijn op de hierboven genoemde beoordeling en conclusies. 

Antea Group 
Oosterhout, juni 2021 
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Bijlage 1:  Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek

Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al 
dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten 
aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien 
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen Antea Group. 
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet 
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van 
de verzamelde historische informatie. 

Certificatie/accreditatie 
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB).  

Het veldwerk ten behoeve van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de  
BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek). In de bijlage “Verantwoording onderzoek BRL 2000” is vermeld of Antea Group het 
veldwerk zelf heeft uitgevoerd of heeft uitbesteed aan een ander bureau. Zowel Antea Group als de bureaus 
waaraan Antea Group veldwerk uitbesteedt, zijn volgens de BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend. 
Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In het colofon staan 
de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben 
uitgevoerd. Werkzaamheden ten behoeve van asbestonderzoek conform NEN 5897 (asbest in puin) en 
overige onderzoeken (te denken valt aan asfalt- en funderingsonderzoek, civieltechnisch onderzoek etc.) 
vallen buiten de scope van de BRL SIKB 2000. 

De naleving van de kwaliteitseisen en procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe 
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). De onderzochte locatie is niet in eigendom van 
Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven. 

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door 
een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent 
de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge 
betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn 
uitgevoerd. De analyseresultaten zijn gevalideerd getoetst middels BOTOVA. 

Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het 
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt 
afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. 
Er is niet bekeken of er wordt voldaan aan de definitie van grond, zoals genoemd in de Regeling 
bodemkwaliteit d.d. 30 november 2018. Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en 
de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden 
gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), 
dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.  

Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel 

uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Alleen als in de 

rapportage is vermeld dat er onderzoek conform NEN 5707 is uitgevoerd, is specifiek asbestonderzoek 

gedaan. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in 

de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. 
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Bijlage 2 Vooronderzoek 



Rapport 
Verkennend bodem- en asbestonderzoek hoek Tilburgseweg en Kalverstraat te Goirle 
projectnummer 0471056.100 
17 juni 2021 revisie 00 

Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 

van uit te voeren bodemonderzoek 

1) Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? 
De onderzoekslocatie is weergegeven in figuur 2.1. De onderzoekslocatie is door de 
opdrachtgever afgebakend en is voldoende.  

2) Is er sprake van potentiele bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden 
als het heden? Zo ja, wat zijn de potentiele bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze 
en wat zijn de verdachte parameters? 
Op de locatie zijn verschillende verdachte locaties aanwezig. Deze locaties zijn weergegeven in 
tabel 2.2. en beschreven in de voorgaande rapportages in paragraaf 2.4.

3) Is de bodem asbestverdacht? Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de 
bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden? 
Asbest  
Tijdens het verkennend bodemonderzoek in 2009 (Oranjewoud, d.d. 01-07-2009) zijn sporen puin 
aangetroffen. Het aantreffen van bijmengingen aan puin, geeft op basis van de huidige inzichten 
aanleiding voor het uitvoeren van een verkennend asbestonderzoek. In 2009 was deze aanleiding 
er nog niet en is derhalve geen asbestonderzoek uitgevoerd. Een bodemonderzoek is circa 5 jaar 
actueel en dient daarna te worden geactualiseerd. 

Bodemkwaliteitskaart (BKK)  
Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Oss is de onderzoekslocatie gelegen in 
een zone waarvan de zowel de onverdachte boven- als ondergrond gemiddeld voldoet aan de 
kwaliteitsklasse: ‘Achtergrondwaarde’ .    

Bodemfunctie 
Op de bodemfunctiekaart van de gemeente Oss is de locatie ingedeeld voor de functie 
‘Landbouw/Natuur’.  

4) Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen het onderzoeksgebied sprake van 
verschillende fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische 
kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er en waar bevinden deze zich? 
De bodemopbouw is weergegeven in paragraaf 2.3.

5) Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van 
het grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar? 
Nee, er zijn geen invloeden vanuit de omgeving op de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 
grondwater bekend. 

6) Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed? Zo ja, waar bevindt deze zich? 
Nee, er wordt geen geval van ernstige bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie bekend.  

7) Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk? Motiveer het antwoord. 
De verzamelde informatie geeft aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Daarnaast zijn er in het verleden 
asbestverdachte bijmenging (puin)op de onderzoekslocatie aangetroffen en is dit destijds niet 



Rapport 
Verkennend bodem- en asbestonderzoek hoek Tilburgseweg en Kalverstraat te Goirle 
projectnummer 0471056.100 
17 juni 2021 revisie 00 

onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Dit geeft aanleiding tot het verrichten van een 
verkennend asbestonderzoek.  

8) Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek 
(inclusief de indeling van de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypotheses 
over de aard en verdeling van de verontreinigde stoffen)? 
Op basis van het vooronderzoek zijn de in onderstaande tabel opgenomen deellocaties te 
onderscheiden. 

Tabel 2.2: Overzicht deellocaties

Locatie Oppervlakte (m2) Type onderzoek Strategie 1)

Gehele 
onderzoekslocatie 

2.000 Verkennend bodemonderzoek NEN5740: VED-HE-NL

Verkennend asbestonderzoek NEN5707: VED-HE

PFAS-onderzoek NEN5740: VED-HO-NL  

1) Toelichting gebruikte onderzoekstrategieën: 

VED-HO-NL  : Onderzoeksstrategie voor een verdachte niet-lijnvormige locatie, diffuse bodembelasting, 
homogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming 

VED-HE-(NL) : Onderzoeksstrategie voor een verdachte (niet-lijnvormige) locatie, diffuse bodembelasting, 
heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming 
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Bijlage 3 Profielbeschrijvingen en zintuiglijke 
waarnemingen
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humeus, zwak puinhoudend, zwak
baksteenhoudend, zwak
grindhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Schep, AMM1
32-32-50 puin 9% wv 8>20

5 0

( 5 0 )

Boring: G09
Datum: 26-5-2021

0

50

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, matig baksteenhoudend,
matig puinhoudend, geen olie-water
reactie, grijsbruin, Schep, AMM4
31-31-50 puin 18% wv 8>20

5 0

( 5 0 )



Schaal: 1: 50

Projectrunner: S. Vd voorde

Projectnr. 0471056.100

Projectnaam: Hoek Tilburgseweg/ Kalverstraat te Goirle

Getekend volgens NEN 5104

Boring: G10
Datum: 26-5-2021

0

50

100

150

200

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak puinhoudend, zwak
baksteenhoudend, donkerbruin,
Schep, AMM1 31-30-50 puin 9% wv
7>20

5 0

( 5 0 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak baksteenhoudend,
zwak puinhoudend, geen olie-water
reactie, grijsbruin, Schep, AMM3
30-30-80 puin 3% wv 1>20

8 0

( 3 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor, 120mm
ppuin 0

1 0 0

( 2 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen
olie-water reactie, bruinoranje,
Edelmanboor, 120mm ppuin 0

1 5 0

( 5 0 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, bruingeel,
Edelmanboor, 120mm ppuin 0

2 0 0

( 5 0 )

Boring: G11
Datum: 26-5-2021

0

50

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak baksteenhoudend,
sporen slakken, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Schep, AMM2
32-31-50 puin 3% wv 2>20

5 0

( 5 0 )

Boring: G12
Datum: 26-5-2021

0

50

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak baksteenhoudend,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Schep, AMM2 33-33-25
puin 2%>20

2 5

( 2 5 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
lichtbruin, Schep, 31-31-50 puin 0

5 0

( 2 5 )

Boring: G13
Datum: 26-5-2021

0

50

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak grindhoudend, zwak
baksteenhoudend, zwak
puinhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Schep, AMM1
31-31-50 puin 7% wv 5>20

5 0

( 5 0 )

Boring: G14
Datum: 26-5-2021

0

50

grind0

Volledig grind, geen olie-water
reactie, lichtbruin, Schep

5( 5 )

Uiterst grindhoudend, geen
olie-water reactie, donkergrijs,
Schep, Grind en natuurstenen niet
asbest verdacht

1 0( 5 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak grindhoudend, zwak
baksteenhoudend, zwak
puinhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Schep, AMM1
31-30-60 puin 8% wv 6>20

6 0

( 5 0 )



Schaal: 1: 50

Projectrunner: S. Vd voorde

Projectnr. 0471056.100

Projectnaam: Hoek Tilburgseweg/ Kalverstraat te Goirle

Getekend volgens NEN 5104

Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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projectnummer 0471056.100

10 juni 2021, revisie 00

Analyseresultaten grond 11-1 MM01 MM02

Boringnummer 11 14, 09, 08, 03 07, 05
Monstertraject (m -mv) 0,00-0,50 0,00-0,60 0,00-0,50
Analysedatum 26-05-2021 26-05-2021 26-05-2021
Monsterconclusie Wbb Overschrijding achtergrondwaarde Overschrijding achtergrondwaarde Overschrijding achtergrondwaarde

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 89,00 90,00 89,60
Lutum  % ds 2,7 3,2 3,7
Organische stof % ds 3,1 2,4 1,6

METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

barium mg/kg ds 29 103,333(6) 55 185,326(6) 47 150,206(6)

cadmium mg/kg ds 0,23 0,373 -0,02 < 0,2 0,232 -0,03 < 0,2 0,235 -0,03
kobalt mg/kg ds < 3 6,858 -0,05 < 3 6,526 -0,05 < 3 6,225 -0,05
koper mg/kg ds 13 25,325 -0,10 13 25,490 -0,10 11 21,498 -0,12
kwik mg/kg ds 0,14 0,197 0,00 0,1 0,140 0,00 0,087 0,122 0,00
lood mg/kg ds 100 152,330 0,21 49 74,910 0,05 45 68,671 0,04
molybdeen mg/kg ds < 1,5 1,050 0,00 < 1,5 1,050 0,00 < 1,5 1,050 0,00
nikkel mg/kg ds < 4 7,717 -0,42 5,8 15,379 -0,30 4,5 11,496 -0,36
zink mg/kg ds 24 53,546 -0,15 67 148,418 0,01 60 131,045 -0,02

PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

antraceen mg/kg ds 0,14 0,140 0,053 0,053 0,1 0,100

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,64 0,640 0,23 0,230 0,49 0,490

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,63 0,630 0,24 0,240 0,5 0,500

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,44 0,440 0,18 0,180 0,36 0,360

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,3 0,300 0,12 0,120 0,23 0,230

chryseen mg/kg ds 0,67 0,670 0,25 0,250 0,48 0,480

fenantreen mg/kg ds 0,45 0,450 0,16 0,160 0,31 0,310

fluorantheen mg/kg ds 1,5 1,500 0,44 0,440 1 1

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,47 0,470 0,2 0,200 0,38 0,380

naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,035 < 0,05 0,035 < 0,05 0,035

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kg ds 5,3 1,9 3,9

som (10) PAK mg/kg ds 5,275 0,10 1,908 0,01 3,885 0,06

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 6,774(6) < 3 8,750(6) < 3 10,500(6)

minerale olie C10 - C40 mg/kg ds < 35 79,032 -0,02 < 35 102,083 -0,02 < 35 122,500 -0,01

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds < 5 11,290(6) < 5 14,583(6) < 5 17,500(6)

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 5,1 16,452(6) < 5 14,583(6) < 5 17,500(6)

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 15 48,387(6) 12 50(6) 15 75(6)

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 10 32,258(6) 8 33,333(6) 9,1 45,500(6)

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds < 6 13,548(6) < 6 17,500(6) < 6 21(6)

TOELICHTING

 Wet bodembescherming (Wbb) 
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
Gehalte groter dan de interventiewaarde 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
6: Heeft geen normwaarde



projectnummer 0471056.100

10 juni 2021, revisie 00

Analyseresultaten grond 11-1 MM01 MM02

PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

PCB (7) mg/kg ds 0,0049 0,0056 0,0049

PCB 101 mg/kg ds < 0,001 0,002 < 0,001 0,003 < 0,001 0,004

PCB 118 mg/kg ds < 0,001 0,002 < 0,001 0,003 < 0,001 0,004

PCB 138 mg/kg ds < 0,001 0,002 < 0,001 0,003 < 0,001 0,004

PCB 153 mg/kg ds < 0,001 0,002 0,001 0,004 < 0,001 0,004

PCB 180 mg/kg ds < 0,001 0,002 0,0011 0,005 < 0,001 0,004

PCB 28 mg/kg ds < 0,001 0,002 < 0,001 0,003 < 0,001 0,004

PCB 52 mg/kg ds < 0,001 0,002 < 0,001 0,003 < 0,001 0,004

som (7) PCB mg/kg ds 0,016 0,00 0,023 0,00 0,025 0,00

TOELICHTING

Wet bodembescherming (Wbb)
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
Gehalte groter dan de interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde



projectnummer 0471056.100

10 juni 2021, revisie 00

Analyseresultaten grond MM03

Boringnummer 10, 05
Monstertraject (m -mv) 0,50-1,00
Analysedatum 26-05-2021
Monsterconclusie Wbb Voldoet aan achtergrondwaarde

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 92,10
Lutum  % ds 3,6
Organische stof % ds 1,2

METALEN Eenheid Meetw GSSD Index

barium mg/kg ds 26 83,958(6)

cadmium mg/kg ds < 0,2 0,235 -0,03
kobalt mg/kg ds < 3 6,283 -0,05
koper mg/kg ds 7,1 13,922 -0,17
kwik mg/kg ds 0,084 0,118 0,00
lood mg/kg ds 29 44,335 -0,01
molybdeen mg/kg ds < 1,5 1,050 0,00
nikkel mg/kg ds < 4 7,206 -0,43
zink mg/kg ds 37 81,191 -0,10

PAK Eenheid Meetw GSSD Index

antraceen mg/kg ds < 0,05 0,035

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,087 0,087

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,077 0,077

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,07 0,070

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds < 0,05 0,035

chryseen mg/kg ds 0,096 0,096

fenantreen mg/kg ds 0,062 0,062

fluorantheen mg/kg ds 0,17 0,170

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,035

naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,035

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kg ds 0,7

som (10) PAK mg/kg ds 0,702 -0,02

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 10,500(6)

minerale olie C10 - C40 mg/kg ds < 35 122,500 -0,01

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds < 5 17,500(6)

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds < 5 17,500(6)

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds < 11 38,500(6)

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds < 5 17,500(6)

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds < 6 21(6)

TOELICHTING

 Wet bodembescherming (Wbb) 
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
Gehalte groter dan de interventiewaarde 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
6: Heeft geen normwaarde



projectnummer 0471056.100

10 juni 2021, revisie 00

Analyseresultaten grond MM03

PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index

PCB (7) mg/kg ds 0,0049

PCB 101 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 118 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 138 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 153 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 180 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 28 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 52 mg/kg ds < 0,001 0,004

som (7) PCB mg/kg ds 0,025 0,00

TOELICHTING

Wet bodembescherming (Wbb)
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
Gehalte groter dan de interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde



Rapport 
Verkennend bodem- en asbestonderzoek hoek Tilburgseweg en Kalverstraat te Goirle 
projectnummer 0471056.100 
17 juni 2021 revisie 00 
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projectnummer 0471056.100

14 juni 2021, revisie 00

Analyseresultaten grondwater 001-1-1

Filter (m -mv) 3,40-4,40

Analysedatum 07-06-2021

Monsterconclusie Wbb Overschrijding streefwaarde

BODEMKUNDIG 

Grondwaterstand m -mv 3,53
pH 6,80
EC µS/cm 550
Troebelheid NTU 14

METALEN Eenheid Meetw GSSD Index

barium µg/l 90 90 0,07

cadmium µg/l < 0,2 0,140 -0,05

kobalt µg/l < 2 1,400 -0,23

koper µg/l < 2 1,400 -0,23

kwik µg/l < 0,05 0,035 -0,06

lood µg/l < 2 1,400 -0,23

molybdeen µg/l < 2 1,400 -0,01

nikkel µg/l < 3 2,100 -0,22

zink µg/l < 10 7 -0,08

AROMATISCHE VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index

1,2-xyleen µg/l < 0,1 0,070

benzeen µg/l < 0,2 0,140 0,00

ethylbenzeen µg/l < 0,2 0,140 -0,03

som (16) aromatische oplosmiddelen µg/l 0,770(2,14)

som (3) xyleen µg/l 0,210 0,00

som 1,3- en 1,4-xyleen µg/l < 0,2 0,140

som monocyclische aromatische 
koolwaterstoffen (BTEX)

µg/l < 0,9

styreen µg/l < 0,2 0,140 -0,02

tolueen µg/l < 0,2 0,140 -0,01

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l 0,21

PAK Eenheid Meetw GSSD Index

naftaleen µg/l < 0,02 0,014 0,00

som (10) PAK - 0(11)

 TOELICHTING 

Wet bodembescherming (Wbb)
Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5
Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
Concentratie groter dan de interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
2: Enkele parameters ontbreken in de som
11: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing



projectnummer 0471056.100

14 juni 2021, revisie 00

Analyseresultaten grondwater 001-1-1

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Eenheid Meetw GSSD Index

1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 0,070 0,00

1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 0,070 0,00

1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 0,140 -0,01

1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 0,070 0,01

1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 0,140

1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 0,140 -0,02

1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 0,140

1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 0,140

1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto µg/l 0,14

chlooretheen µg/l < 0,1 0,070 0,01

cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 0,070

CKW (som) µg/l < 1,6

dichloormethaan µg/l < 0,2 0,140 0,00

Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3)

µg/l 0,42

som (3) dichloorpropaan µg/l 0,420 0,00

som dichlooretheen-isomeren µg/l 0,140 0,01

tetrachlooretheen µg/l < 0,1 0,070 0,00

tetrachloormethaan µg/l < 0,1 0,070 0,01

trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 0,070

tribroommethaan µg/l < 0,2 0,140(14)

trichlooretheen µg/l < 0,2 0,140 -0,05

trichloormethaan µg/l < 0,2 0,140 -0,01

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index

minerale olie C10 - C12 µg/l < 10 7(6)

minerale olie C10 - C40 µg/l < 50 35 -0,03

minerale olie C12 - C16 µg/l < 10 7(6)

minerale olie C16 - C21 µg/l < 10 7(6)

minerale olie C21 - C30 µg/l < 15 10,500(6)

minerale olie C30 - C35 µg/l < 10 7(6)

minerale olie C35 - C40 µg/l < 10 7(6)

 TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
Concentratie groter dan de interventiewaarde 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
6: Heeft geen normwaarde 
14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
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Bijlage 6 Normwaarden grond en grondwater  



Rapport 
Verkennend bodem- en asbestonderzoek hoek Tilburgseweg en Kalverstraat te Goirle 
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17 juni 2021 revisie 00 

Bijlage 6:  Normwaarden grond en grondwater 

Tabel: Achtergrondwaarden en interventiewaarden grond9 (gehalten in mg/kg d.s.) 

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

1. Metalen 

Antimoon 4,0* 22 

Arseen 20 76 

Barium - -
8

Cadmium 0,60 13 

Chroom III 55 180 

Chroom VI - 78 

Kobalt 15 190 

Koper 40 190 

Kwik (anorganisch) 0,15 36 

Kwik (organisch) - 4 

Lood 50 530 

Molybdeen 1,5* 190 

Nikkel 35 100 

Zink 140 720 

Beryllium - 30
#

Seleen - 100#

Tellurium - 600
#

Thallium - 15
#

Tin 6,5 900
#

Vanadium 80 250
#

Zilver - 15
#

2. Overige organische stoffen

Cyanide (vrij)
5 

3,0 20 

Cyanide (complex)
6 

5,5 50 

Thiocyanaat 6,0 20 

3. Aromatische verbindingen

Benzeen 0,20* 1,1 

Ethylbenzeen 0,20* 110 

Tolueen 0,20* 32 

Xylenen (som)
1

0,45* 17 

Styreen (vinylbenzeen) 0,25* 86 

Fenol 0,25 14 

Cresolen (som)
1

0,30* 13 

Dodecylbenzeen 0,35* 1000
#

Aromatische oplosmiddelen
1, 7

2,5* 200
#

Dihydroxybenzenen (som)
12

- 8
#

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

PAK’s (totaal) (som 10)
1

1,5 40 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen 

A. (Vluchtige koolwaterstoffen) 

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,10* 0,1
2

Dichloormethaan 0,10 3,9 

1,1-dichloorethaan 0,20* 15 

1,2-dichloorethaan 0,20* 6,4 

1,1-dichlooretheen2 0,30* 0,3 

1,2-dichlooretheen (som)
1

0,30* 1 

Dichloorpropanen (som)
1

0,80* 2 

Trichloormethaan (chloroform) 0,25* 5,6 

1,1,1-trichloorethaan 0,25* 15 

1,1,2-trichloorethaan 0,3* 10 

Trichlooretheen (Tri) 0,25* 2,5 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3* 0,7 

Tetrachlooretheen (Per) 0,15 8,8 

B. Chloorbenzenen

Monochloorbenzeen 0,2* 15 

Dichloorbenzenen (som)
1

2,0* 19 

Trichloorbenzenen (som)
1

0,015* 11 

Tetrachloorbenzenen (som)
1

0,0090* 2,2 

Pentachloorbenzenen 0,0025 6,7 

Hexachloorbenzeen 0,0085 2 

C. Chloorfenolen 

Monochloorfenolen (som)
1

0,045 5,4 

Dichloorfenolen (som)
1

0,20* 22 

Trichloorfenolen (som)
1

0,0030* 22 

Tetrachloorfenolen (som)
1

0,015* 21 

Pentachloorfenol 0,0030* 12 

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

D. Polychloorbifenylen (PCB's) 

PCB’s (som 7)1 0,020 1 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen

Monochlooranilinen (som)
1

0,20* 50 

Dioxine (som TEQ)
1

0,000055* 0,00018 

Chloornaftaleen (som)1 0,070* 23 

Dichlooranilinen - 50#

Trichlooranilinen - 10
#

Tetrachlooranilinen - 30
#

Pentachlooranilinen 0,15* 10
#

4-chloormethylfenolen 0,60* 15#

6. Bestrijdingsmiddelen

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen

Chloordaan (som)
1

0,0020 4 

DDT (som)1 0,20 1,7 

DDE (som)1 0,10 2,3 

DDD (som)
1

0,020 34 

Aldrin - 0,32 

Drins (som)1 0,015 4 

α-endosulfan 0,00090 4 

α-HCH 0,0010 17 

β-HCH 0,0020 1,6 

γ-HCH (lindaan) 0,0030 1,2 

Heptachloor 0,00070 4 

Heptachloorepoxide (som)1 0,0020 4 

Hexachloorbutadieen 0,003* - 

organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen 
(som landbodem) 

0,40 - 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen

Organotinverbindingen (som)
1, 10

0,15 2,5 

tributyltin (TBT)
2, 10

0,065 - 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden

MCPA 0,55* 4 

E. Overige bestrijdingsmiddelen

Atrazine 0,035* 0,71 

Carbaryl 0,15* 0,45 

Carbofuran13 0,017* 0,0172

niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen 0,090* - 

Azinfosmethyl 0,0075* 2
#

Maneb - 22
#

7. Overige stoffen

Asbest3 0 100 

Cyclohexanon 2,0* 150 

Dimethyl ftalaat
11 

0,045* 82 

Diethyl ftalaat11 0,045* 53 

Di-isobutyl ftalaat11 0,045* 17 

Dibutyl ftalaat11 0,070* 36 

Butyl benzylftalaat
11

0,070* 48 

Dihexyl ftalaat
11

0,070* 220 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat11 0,045* 60 

Minerale olie4 190 5000 

Pyridine 0,15* 11 

Tetrahydrofuran 0,45 7 

Tetrahydrothiofeen 1,5* 8,8 

Tribroommethaan (bromoform) 0,20* 75 

Acrylonitril 0,1* 0,1
#

Butanol 2,0* 30
#

1,2 butylacetaat 2,0* 200#

Ethylacetaat 2,0* 75#

Diethyleen glycol 8,0 270
#

Ethyleen glycol 5,0 100
#

Formaldehyde 0,1* 0,1#

Isopropanol 0,75 220#

Methanol 3,0 30
#

Methylethylketon 2,0* 35
#

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) 0,20* 100#
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Toelichting:

* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn 
om een betrouwbare P95 af te leiden.

# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, het gehalte betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit. 

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

2 De interventiewaarde voor grond voor deze stof is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien 
de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond 
moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

3 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest).
4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 

benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is 
om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd. 

5 Bij gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer 
uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht 
en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht). 

6 Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-EN-ISO 14403-
1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex 
gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

7 De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze 
somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen 
vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde 
van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, 
geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, voor de achtergrondwaarde. 

8 De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in 
de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Deze 
voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is voor 
barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

10 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds.
11 Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een 

knelpunt. 
12 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon
13 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden bodemsanering en zijn 

gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader 
worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
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Tabel: Streefwaarden en interventiewaarden grondwater9 (concentraties in μg/l)

Stof Streefwaarde
7

Ondiep 
(< 10 m -mv.)

Diep 
(> 10 m -mv.)

Interventie-
waarde 

1. Metalen 

Antimoon - 0,15* 20 

Arseen 10 7,2 60 

Barium 50 200 625 

Cadmium 0,4 0,06 6 

Chroom 1 2,5 30 

Kobalt 20 0,7* 100 

Koper 15 1,3* 75 

Kwik 0,05 0,01* 0,3 

Lood 15 1,7* 75 

Molybdeen 5 3,6 300 

Nikkel 15 2,1* 75 

Zink 65 24 800 

Beryllium - 0,05 15
#

Seleen - 0,07 160
#

Tellurium - – 70#

Thallium - 2* 7
#

Tin - 2,2* 50
#

Vanadium - 1,2* 70
#

Zilver - – 40
#

2. Overige organische stoffen

Chloride 100000 - 

Cyanide (vrij) 5 1500 

Cyanide (complex) 10 1500 

Thiocyanaat - 1500 

3. Aromatische verbindingen

Benzeen 0,2 30 

Ethylbenzeen 4 150 

Tolueen 7 1000 

Xylenen (som)
1

0,2 70 

Styreen (vinylbenzeen) 6 300 

Fenol 0,2 2000 

Cresolen (som)
1

0,2 200 

Dodecylbenzeen - 0,02
#

Aromatische oplosmiddelen
1

- 150
#

Catechol (o-dihydroxybenzeen) 0,2 1250
#

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen) 0,2 600
#

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 0,2 800
#

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
5 

Naftaleen 0,01* 70 

Fenantreen 0,003* 5 

Antraceen 0,0007* 5 

Fluorantheen 0,003* 1 

Chryseen 0,003* 0,2 

Benzo(a)antraceen 0,0001* 0,5 

Benzo(a)pyreen 0,0005* 0,05 

Benzo(k)fluorantheen 0,0004* 0,05 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 0,0003* 0,05 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen 

A. (Vluchtige koolwaterstoffen) 

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,01* 5 

Dichloormethaan 0,01* 1000 

1,1-dichloorethaan 7 900 

1,2-dichloorethaan 7 400 

1,1-dichlooretheen 0,01* 10 

1,2-dichlooretheen (som)
1

0,01* 20 

Dichloorpropanen (som)
1

0,8* 80 

Trichloormethaan (chloroform) 6 400 

1,1,1-trichloorethaan 0,01* 300 

1,1,2-trichloorethaan 0,01* 130 

Trichlooretheen (Tri) 24 500 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,01* 10 

Tetrachlooretheen (Per) 0,01* 40 

B. Chloorbenzenen
5

Monochloorbenzeen 7 180 

Dichloorbenzenen (som)1 3 50 

Trichloorbenzenen (som)
1

0,01* 10 

Tetrachloorbenzenen (som)
1

0,01* 2,5 

Pentachloorbenzenen 0,003* 1 

Hexachloorbenzeen 0,00009* 0,5 

Stof Streefwaarde
7
 Interventie-

waarde 

C. Chloorfenolen
5 

Monochloorfenolen (som)
1

0,3 100 

Dichloorfenolen (som)
1

0,2 30 

Trichloorfenolen (som)
1

0,03 10 

Tetrachloorfenolen (som)
1

0,01 10 

Pentachloorfenol 0,04 3 

D. Polychloorbifenylen (PCB's) 

PCB’s (som 7)1 0,01* 0,01 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen

Monochlooranilinen (som)1 - 30 

Chloornaftaleen (som)
1

- 6 

Dichlooranilinen - 100
#

Trichlooranilinen - 10
#

Tetrachlooranilinen - 10
#

Pentachlooranilinen - 1
#

4-chloormethylfenolen - 350
#

Dioxine (som TEQ)
1

- 0,000001
#

6. Bestrijdingsmiddelen

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen

Chloordaan (som)
1

0,00002* 0,2 

DDT (som)
1

- - 

DDE (som)
1

- - 

DDD (som)
1

- - 

DDT/DDE/DDD (som)1 0,000004* 0,01 

Aldrin 0,000009* - 

Dieldrin 0,0001* - 

Endrin 0,00004* - 

Drins (som)
1

- 0,1 

α-endosulfan 0,0002* 5 

α-HCH 0,033 - 

β-HCH 0,008* - 

γ-HCH (lindaan) 0,009* - 

HCH-verbindingen (som)
1

0,05 1 

Heptachloor 0,000005* 0,3 

Heptachloorepoxide (som)1 0,000005* 3 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen

Organotinverbindingen (som)1 0,00005 - 0,016 0,7 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden

MCPA 0,02 50 

E. Overige bestrijdingsmiddelen

Atrazine 0,029 150 

Carbaryl 0,002 60 

Carbofuran 0,009 100 

Azinfosmethyl 0,0001 2
#

Maneb 0,00005 0,1
#

7. Overige stoffen

Cyclohexanon 0,5 15000 

Dimethyl ftalaat - - 

Diethyl ftalaat - - 

Di-isobutyl ftalaat - - 

Dibutyl ftalaat - - 

Butyl benzylftalaat - - 

Dihexyl ftalaat - - 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat - - 

Ftalaten (som)
1

0,5 5 

Minerale olie
4

50 600 

Pyridine 0,5 30 

Tetrahydrofuran 0,5 300 

Tetrahydrothiofeen 0,5 5000 

Tribroommethaan (bromoform) - 630 

Acrylonitril 0,08 5
#

Butanol - 5600
#

1,2 butylacetaat - 6300
#

Ethylacetaat - 15000
#

Diethyleen glycol - 13000
#

Ethyleen glycol - 5500
#

Formaldehyde - 50
#

Isopropanol - 31000
#

Methanol - 24000
#

Methylethylketon - 6000
#

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) - 9400
#
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Toelichting:
# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, de concentratie betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit. 

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 
benzine of huisbrandolie) dan dient naast de alkaanconcentratie ook de concentratie aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische 
differentiatie worden bestudeerd. 

5 Voor grondwater zijn de effecten van PAK's, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde, 
optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een 
somformule moet worden gebruikt om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van 
overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci= gemeten concentratie van een stof 
uit de betreffende groep en Ii= interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep. 

7 De streefwaarde grondwater voor een aantal stoffen (gemarkeerd met *) is lager dan of gelijk aan de vereiste rapportagegrens in bijlage G 
onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het beoordelen van meetwaarden beneden de rapportagegrens, wordt verwezen naar 
bijlage G. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 
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Bijlage 7 Toelichting op normwaarden grond en 
grondwater



Rapport 
Verkennend bodem- en asbestonderzoek hoek Tilburgseweg en Kalverstraat te Goirle 
projectnummer 0471056.100 
17 juni 2021 revisie 00 

Bijlage 7:  Toelichting normwaarden grond en grondwater 

Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun 
betekenis ingegaan. 

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot 
het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau 
afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 
van de Regeling Bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de 
achtergrondwaarden wordt verstaan. 

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en 
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze 
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- 
en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen 
aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel 
en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.  

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan 
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate 
kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de 
gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of 
voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de 
interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak 
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen 
conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:  
Index = (GSSD - AW) / (I - AW).  
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de 
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de 
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) 
onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde 
meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk 
aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met 
een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader 
onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging.  

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden 
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen 
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van 
verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte 
termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume 
kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten 
organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde 
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde 
meetwaarden worden vergeleken met de normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande bijlage.  
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Barium 
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is 
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van 
nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis 
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op 
barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, 
tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is. 
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Bijlage 8 Analysecertificaten



T.a.v. Shirley Van de Voorde
Postbus 42
4460 AA  GOES

Datum: 01-Jun-2021

Antea Group Rayonkantoor GOES

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-May-2021

Hoek Tilburgseweg/ Kalverstraat te Goirle

0471056.100
2021087016/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-May-2021

Projectcode 4002 - Antea - Project Zeeland

2021087016/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Jun-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.0% (m/m) 90.0 89.6 92.1Droge stof

S 3.1% (m/m) ds 2.4 1.6 1.2Organische stof

97% (m/m) ds 97 98 99Gloeirest

S 2.7% (m/m) ds 3.2 3.7 3.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 29mg/kg ds 55 47 26Barium (Ba)

S 0.23mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 13mg/kg ds 13 11 7.1Koper (Cu)

S 0.14mg/kg ds 0.10 0.087 0.084Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 5.8 4.5 <4.0Nikkel (Ni)

S 100mg/kg ds 49 45 29Lood (Pb)

S 24mg/kg ds 67 60 37Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

5.1mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

15mg/kg ds 12 15 <11Minerale olie (C21-C30)

10mg/kg ds 8.0 9.1 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

11-1

MM01

MM02

MM03 12073700

12073699

12073698

12073697

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Hoek Tilburgseweg/ Kalverstraat te Goirle

1 2 3 4

J. Brussee

2/2

0471056.100

Analysecertificaat

01-Jun-2021/15:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-May-2021

Projectcode 4002 - Antea - Project Zeeland

2021087016/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Jun-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S
1)

<0.0010mg/kg ds 0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0011 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0056 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.45mg/kg ds 0.16 0.31 0.062Fenanthreen

S 0.14mg/kg ds 0.053 0.10 <0.050Anthraceen

S 1.5mg/kg ds 0.44 1.0 0.17Fluorantheen

S 0.64mg/kg ds 0.23 0.49 0.087Benzo(a)anthraceen

S 0.67mg/kg ds 0.25 0.48 0.096Chryseen

S 0.30mg/kg ds 0.12 0.23 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.63mg/kg ds 0.24 0.50 0.077Benzo(a)pyreen

S 0.44mg/kg ds 0.18 0.36 0.070Benzo(ghi)peryleen

S 0.47mg/kg ds 0.20 0.38 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 5.3mg/kg ds 1.9 3.9 0.70PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

11-1

MM01

MM02

MM03 12073700

12073699

12073698

12073697

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021087016/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12073697 11-1

113844098AA 1 0  50 26-May-2021

 12073698 MM01

143844088AA 3 10  60 26-May-2021

093844094AA 1 0  50 26-May-2021

083844091AA 1 0  50 26-May-2021

033843952AA 1 0  50 26-May-2021

 12073699 MM02

073844103AA 1 0  50 26-May-2021

053843954AA 1 0  50 26-May-2021

 12073700 MM03

103844054AA 2 50  80 26-May-2021

053843960AA 3 60  100 26-May-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021087016/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021087016/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Shirley Van de Voorde
Postbus 42
4460 AA  GOES

Datum: 31-May-2021

Antea Group Rayonkantoor GOES

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-May-2021

Hoek Tilburgseweg/ Kalverstraat te Goirle

0471056.100
2021087045/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoek Tilburgseweg/ Kalverstraat te Goirle

1 2

J. Brussee

1/2

0471056.100

Analysecertificaat

31-May-2021/12:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-May-2021

Projectcode 4002 - Antea - Project Zeeland

2021087045/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-May-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.9% (m/m) 89.7Droge stof

S
1)1)

2.2% (m/m) ds 1.9Organische stof

97% (m/m) ds 98Gloeirest

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

0.2µg/kg ds 0.3perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

1.4µg/kg ds 0.8perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

0.3µg/kg ds 0.3perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

<0.1µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

1

2

PFAS01

PFAS02 12073789

12073788

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Hoek Tilburgseweg/ Kalverstraat te Goirle

1 2

J. Brussee

2/2

0471056.100

Analysecertificaat

31-May-2021/12:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-May-2021

Projectcode 4002 - Antea - Project Zeeland

2021087045/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-May-2021

A,B,C

<0.1µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

<0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

0.2µg/kg ds 0.4som PFOA (*0,7)

1.7µg/kg ds 1.1som PFOS (*0,7)

1

2

PFAS01

PFAS02 12073789

12073788

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021087045/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12073788 PFAS01

083068518AE P1 0  50 26-May-2021

043068496AE P1 0  50 26-May-2021

023068501AE P1 8  58 26-May-2021

 12073789 PFAS02

123068498AE P1 0  25 26-May-2021

093068505AE P1 0  50 26-May-2021

133068497AE P1 0  50 26-May-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021087045/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Shirley Van de Voorde
Postbus 42
4460 AA  GOES

Datum: 03-Jun-2021

Antea Group Rayonkantoor GOES

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-May-2021

Hoek Tilburgseweg/ Kalverstraat te Goirle

0471056.100
2021087051/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoek Tilburgseweg/ Kalverstraat te Goirle
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0471056.100

Analysecertificaat

03-Jun-2021/13:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-May-2021

Projectcode 4002 - Antea - Project Zeeland

2021087051/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Jun-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)1)

89.6% (m/m) 92.5 89.6Droge stof (Extern)
2)2)2)

15.6kg 14.9 15.0In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)

23mg 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)

23mg 0.0 0.0Asbest (som)
2)2)2)

0.4mg/kg ds <0.6 <0.6Asbest in grond
2)2)2)

0.4mg/kg ds <0.6 <0.6Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)

0.4mg/kg ds <0.6 <0.6Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)

0.1mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)

0.2mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

AMM1

AMM2

AMM4 12073799

12073798

12073797

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021087051/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12073797 AMM1

AMM11671898MG 1 0  50 26-May-2021

 12073798 AMM2

AMM21671897MG 1 0  50 26-May-2021

 12073799 AMM4

AMM41671895M 1 0  50 26-May-2021
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 6748556
Uw referentie : AMM1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/05/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.M.B.
Datum geanalyseerd : 03-06-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15640 g
Droge massa aangeleverde monster : 14013 g
Percentage droogrest : 89,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13033,6 94,4 12,8 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 63,0 0,5 15,7 24,92 0 0,0
1-2 mm 139,8 1,0 28,3 20,24 0 0,0
2-4 mm 96,8 0,7 96,8 100,00 3 23,4
4-8 mm 162,8 1,2 162,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 311,4 2,3 311,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13807,4 100,0 627,8 3 23,4

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,1 0,0 0,1
niet hecht 0,2 0,0 0,2

totaal afgerond 0,4 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1195832
Uw project omschrijving : 2021087051-0471056.100
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TILH-FWKV-UHRU-TELF Ref.: 1195832_certificaat_v1



Monstercode : 6748556
Uw referentie : AMM1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/05/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

2-4 mm
vinylzeil niet hecht chrysotiel 30-60

cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1195832
Uw project omschrijving : 2021087051-0471056.100
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TILH-FWKV-UHRU-TELF Ref.: 1195832_certificaat_v1



Monstercode : 6748557
Uw referentie : AMM2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/05/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 02-06-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14880 g
Droge massa aangeleverde monster : 13764 g
Percentage droogrest : 92,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13248,8 98,0 12,5 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 7,2 0,1 0,7 9,72 0 0,0
1-2 mm 46,9 0,3 15,5 33,05 0 0,0
2-4 mm 56,0 0,4 56,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 70,6 0,5 70,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 94,0 0,7 94,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13523,5 100,0 249,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,1 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1195832
Uw project omschrijving : 2021087051-0471056.100
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TILH-FWKV-UHRU-TELF Ref.: 1195832_certificaat_v1



Monstercode : 6748558
Uw referentie : AMM4
Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/05/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 02-06-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14960 g
Droge massa aangeleverde monster : 13404 g
Percentage droogrest : 89,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12432,9 94,1 12,5 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 147,3 1,1 15,0 10,18 0 0,0
1-2 mm 171,8 1,3 49,6 28,87 0 0,0
2-4 mm 109,5 0,8 109,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 151,6 1,1 151,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 202,2 1,5 202,2 100,00 0 0,0
>20 mm 0,7 0,0 0,7 100,00 0 0,0
Totaal 13216,0 100,0 541,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,2 <0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1195832
Uw project omschrijving : 2021087051-0471056.100
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TILH-FWKV-UHRU-TELF Ref.: 1195832_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1195832
Uw project omschrijving : 2021087051-0471056.100
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TILH-FWKV-UHRU-TELF Ref.: 1195832_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6748556 AMM1 AMM1 0-.5 1671898MG

6748557 AMM2 AMM2 0-.5 1671897MG

6748558 AMM4 AMM4 0-.5 1671895MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1195832
Uw project omschrijving : 2021087051-0471056.100
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TILH-FWKV-UHRU-TELF Ref.: 1195832_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1195832
Uw project omschrijving : 2021087051-0471056.100
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TILH-FWKV-UHRU-TELF Ref.: 1195832_certificaat_v1



T.a.v. Shirley Van de Voorde
Postbus 42
4460 AA  GOES

Datum: 12-Jun-2021

Antea Group Rayonkantoor GOES

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Jun-2021

Hoek Kalverstraat/Tilburgseweg te Goirle

0470156.100
2021093591/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoek Kalverstraat/Tilburgseweg te Goirle

1

Edwin Van de Meerendonk

1/2

0470156.100

Analysecertificaat

12-Jun-2021/08:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

07-Jun-2021

Projectcode 4002 - Antea - Project Zeeland

2021093591/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 12-Jun-2021

A,B,C

Metalen

S 90µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 001-1-1 12096142

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Hoek Kalverstraat/Tilburgseweg te Goirle

1

Edwin Van de Meerendonk

2/2

0470156.100

Analysecertificaat

12-Jun-2021/08:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

07-Jun-2021

Projectcode 4002 - Antea - Project Zeeland

2021093591/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 12-Jun-2021

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 001-1-1 12096142

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021093591/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12096142 001-1-1

0010680554930 1 340  440 07-Jun-2021

0010680554935 2 340  440 07-Jun-2021

0010800962304 3 340  440 07-Jun-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021093591/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021093591/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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Bijlage 9 Verantwoording uitvoering onderzoek BRL 
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Rapport 
Verkennend bodem- en asbestonderzoek hoek Tilburgseweg en Kalverstraat te Goirle 
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Bijlage 10 (Indicatieve) toetsing Besluit 
bodemkwaliteit



projectnummer 0471056.100

10 juni 2021, revisie 00

Analyseresultaten grond 11-1 MM01 MM02

Boringnummer 11 14, 09, 08, 03 07, 05
Monstertraject (m -mv) 0,00-0,50 0,00-0,60 0,00-0,50
Analysedatum 26-05-2021 26-05-2021 26-05-2021
Monsterconclusie Bbk Kwaliteitsklasse wonen Kwaliteitsklasse wonen Kwaliteitsklasse wonen

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 89,00 90,00 89,60
Lutum  % ds 2,7 3,2 3,7
Organische stof % ds 3,1 2,4 1,6

METALEN Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

barium mg/kg ds 29 103,333(6) 55 185,326(6) 47 150,206(6)

cadmium mg/kg ds 0,23 0,373 < 0,2 0,232 < 0,2 0,235

kobalt mg/kg ds < 3 6,858 < 3 6,526 < 3 6,225

koper mg/kg ds 13 25,325 13 25,490 11 21,498

kwik mg/kg ds 0,14 0,197 0,1 0,140 0,087 0,122

lood mg/kg ds 100 152,330 49 74,910 45 68,671

molybdeen mg/kg ds < 1,5 1,050 < 1,5 1,050 < 1,5 1,050

nikkel mg/kg ds < 4 7,717 5,8 15,379 4,5 11,496

zink mg/kg ds 24 53,546 67 148,418 60 131,045

PAK Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

antraceen mg/kg ds 0,14 0,140 0,053 0,053 0,1 0,100

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,64 0,640 0,23 0,230 0,49 0,490

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,63 0,630 0,24 0,240 0,5 0,500

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,44 0,440 0,18 0,180 0,36 0,360

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,3 0,300 0,12 0,120 0,23 0,230

chryseen mg/kg ds 0,67 0,670 0,25 0,250 0,48 0,480

fenantreen mg/kg ds 0,45 0,450 0,16 0,160 0,31 0,310

fluorantheen mg/kg ds 1,5 1,500 0,44 0,440 1 1

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,47 0,470 0,2 0,200 0,38 0,380

naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,035 < 0,05 0,035 < 0,05 0,035

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kg ds 5,3 1,9 3,9

som (10) PAK mg/kg ds 5,275 1,908 3,885

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 6,774(6) < 3 8,750(6) < 3 10,500(6)

minerale olie C10 - C40 mg/kg ds < 35 79,032 < 35 102,083 < 35 122,500

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds < 5 11,290(6) < 5 14,583(6) < 5 17,500(6)

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 5,1 16,452(6) < 5 14,583(6) < 5 17,500(6)

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 15 48,387(6) 12 50(6) 15 75(6)

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 10 32,258(6) 8 33,333(6) 9,1 45,500(6)

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds < 6 13,548(6) < 6 17,500(6) < 6 21(6)

TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar)
Kwaliteitsklasse wonen 
Kwaliteitsklasse industrie
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde)

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
6: Heeft geen normwaarde 



projectnummer 0471056.100

10 juni 2021, revisie 00

Analyseresultaten grond 11-1 MM01 MM02

PCB`S Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

PCB (7) mg/kg ds 0,0049 0,0056 0,0049

PCB 101 mg/kg ds < 0,001 0,002 < 0,001 0,003 < 0,001 0,004

PCB 118 mg/kg ds < 0,001 0,002 < 0,001 0,003 < 0,001 0,004

PCB 138 mg/kg ds < 0,001 0,002 < 0,001 0,003 < 0,001 0,004

PCB 153 mg/kg ds < 0,001 0,002 0,001 0,004 < 0,001 0,004

PCB 180 mg/kg ds < 0,001 0,002 0,0011 0,005 < 0,001 0,004

PCB 28 mg/kg ds < 0,001 0,002 < 0,001 0,003 < 0,001 0,004

PCB 52 mg/kg ds < 0,001 0,002 < 0,001 0,003 < 0,001 0,004

som (7) PCB mg/kg ds 0,016 0,023 0,025

TOELICHTING 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
Kwaliteitsklasse wonen
Kwaliteitsklasse industrie 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie)
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
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Analyseresultaten grond MM03

Boringnummer 10, 05
Monstertraject (m -mv) 0,50-1,00
Analysedatum 26-05-2021
Monsterconclusie Bbk Voldoet aan achtergrondwaarde

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 92,10
Lutum  % ds 3,6
Organische stof % ds 1,2

METALEN Eenheid Meetw GSSD

barium mg/kg ds 26 83,958(6)

cadmium mg/kg ds < 0,2 0,235

kobalt mg/kg ds < 3 6,283

koper mg/kg ds 7,1 13,922

kwik mg/kg ds 0,084 0,118

lood mg/kg ds 29 44,335

molybdeen mg/kg ds < 1,5 1,050

nikkel mg/kg ds < 4 7,206

zink mg/kg ds 37 81,191

PAK Eenheid Meetw GSSD

antraceen mg/kg ds < 0,05 0,035

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,087 0,087

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,077 0,077

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,07 0,070

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds < 0,05 0,035

chryseen mg/kg ds 0,096 0,096

fenantreen mg/kg ds 0,062 0,062

fluorantheen mg/kg ds 0,17 0,170

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,035

naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,035

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kg ds 0,7

som (10) PAK mg/kg ds 0,702

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 10,500(6)

minerale olie C10 - C40 mg/kg ds < 35 122,500

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds < 5 17,500(6)

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds < 5 17,500(6)

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds < 11 38,500(6)

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds < 5 17,500(6)

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds < 6 21(6)

TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar)
Kwaliteitsklasse wonen 
Kwaliteitsklasse industrie
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde)

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
6: Heeft geen normwaarde 
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Analyseresultaten grond MM03

PCB`S Eenheid Meetw GSSD

PCB (7) mg/kg ds 0,0049

PCB 101 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 118 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 138 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 153 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 180 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 28 mg/kg ds < 0,001 0,004

PCB 52 mg/kg ds < 0,001 0,004

som (7) PCB mg/kg ds 0,025

TOELICHTING 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
Kwaliteitsklasse wonen
Kwaliteitsklasse industrie 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie)
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
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Bijlage 11 Toelichting toetsingskader 
Besluit bodemkwaliteit 
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Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit

De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het 
Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader 
toepassen op landbodem.  

Bij het conform het Besluit bodemkwaliteit toepassen van een partij grond speelt de kwaliteit en de functie 
van de ontvangende bodem (oftewel de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie) een rol. Derhalve zijn 
in het Besluit niet alleen maximale waarden opgenomen voor het classificeren van een toe te passen partij 
grond, maar ook voor het classificeren van de ontvangende landbodem: 

 Achtergrondwaarden (AW2000) 
 Dit zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens 

aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden 
(bekend als AW2000) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale 
verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De AW2000 zijn opgenomen in bijlage B van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

 Maximale waarden voor bodemfunctieklassen  
 De bodemfunctieklassen beschrijven het gebruik van de landbodem. De maximale waarden van deze 

bodemfunctieklassen geven de bovengrens aan voor de gewenste (duurzame) bodemkwaliteit. Bij het 
generieke toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de bodemfunctieklassen 
‘wonen’ en ‘industrie’. De maximale waarden voor de bodemfunctieklassen zijn opgenomen in tabel 1 
van bijlage B van de Regeling. 

 Maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen  
 De maximale waarden van de bodemkwaliteitsklassen vormen de bovengrens voor de actuele kwaliteit 

van de bodem alsmede van een toe te passen partij grond. Bij het generieke toetsingskader wordt voor 
landbodem onderscheid gemaakt in de kwaliteitsklassen ‘wonen’ en ‘industrie’. De kwaliteitsklassen 
voor landbodem zijn zodanig ingedeeld dat de maximale waarden van een bodemkwaliteitsklasse op 
hetzelfde niveau liggen als de maximale waarden van de corresponderende bodemfunctieklasse. De 
maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling. 

 Lokale maximale waarden 
 Een bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om binnen haar beheergebied lokale maximale waarden voor 

de bodemkwaliteit vast te stellen waaraan een partij toe te passen grond moet voldoen. Dit is 
bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bevoegd gezag, vanuit maatschappelijke en/of ruimtelijke 
overwegingen, binnen haar beheersgebied een verbetering wenst of een verslechtering van de 
bodemkwaliteit wil toelaten. Dergelijke lokale waarden kunnen hoger of lager liggen dan de 
bovengenoemde maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen. 

 Maximale emissiewaarden 
 Bij een grootschalige bodemtoepassing hoeft niet te worden voldaan aan de maximale waarden van de 

bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem.  
 Daarentegen staat bij een dergelijke toepassing wel de emissie uit een partij grond centraal. Dit om te 

voorkomen dat een ontoelaatbare uitloging vanuit deze grond naar de ontvangende bodem 
plaatsvindt. De maximale emissiewaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in bijlage B 
van de Regeling. 

 Emissietoetswaarden 
 Bij een grootschalige bodemtoepassing wordt vrijstelling verleend voor het bepalen van de emissie, en 

het toetsen van deze emissie aan de bovengenoemde maximale emissiewaarden, wanneer de 
gemiddeld gemeten gehalten in een toe te passen partij grond de zogenoemde emissietoetswaarden 
niet overschrijden. In dat geval wordt namelijk, op basis van in het verleden opgedane ervaringen, 
aangenomen dat wordt voldaan aan de maximale emissiewaarden. De emissietoetswaarden zijn 
opgenomen in bijlage B van de Regeling.  



Rapport 
Verkennend bodem- en asbestonderzoek hoek Tilburgseweg en Kalverstraat te Goirle 
projectnummer 0471056.100 
17 juni 2021 revisie 00 

De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaald tot welke klasse een toe te 
passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk 
indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze 
Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een 
erkenning. 

De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn: 

 AW2000  
 De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als AW2000 (oftewel 

schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 lid 
4+5 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt 
verstaan.  

 Kwaliteitsklasse 'wonen' 
 De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de 

kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden 
overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie 
artikel 4.4.1 lid 1 van de Regeling). 

 De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', 
wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn 
dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 lid 3 van de 
Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 
'wonen' wordt verstaan.  

 Kwaliteitsklasse 'industrie' 
 De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt 

toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de 
maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale 
waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 lid 2 en 4.10.2 lid 5 van de 
Regeling). 

 Niet toepasbare grond  
 Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 

'industrie' overschrijden, dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het 
generieke toetsingskader van het Besluit. In dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt 
voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit). 
Zo niet dan dient de grond te worden gereinigd of te worden gestort. 

Grond die als AW2000 (schone grond) wordt beoordeeld, is vrij toepasbaar op landbodem. Voor het 
toepassen van grond die wordt geclassificeerd als 'wonen' of 'industrie' moet worden voldaan aan de 
voorwaarden van het generieke toetsingskader (art. 54 t/m 61 van het Besluit). 

Alle toepassingen van grond moeten 5 werkdagen vooraf worden gemeld via het Meldpunt Bodemkwaliteit, 
behalve wanneer sprake is van het toepassen van minder dan 50 m3 schone grond.
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Bijlage 12 Foto’s onderzoekslocatie en 
veldwerk  



Fotonamepunt: 1 Fotonamepunt: 2 

Fotonamepunt: 3 Fotonamepunt: 4 

Fotonamepunt: 5 Foto: proefgat 02 + opgeboord materiaal 

Foto: proefgat 03 + opgeboord materiaal Foto: proefgat 05 + opgeboord materiaal 



Foto: proefgat 06 + opgeboord materiaal Foto: proefgat 07 + opgeboord materiaal 

Foto: proefgat 08 + opgeboord materiaal Foto: proefgat 09 + opgeboord materiaal 

Foto: proefgat 10 + opgeboord materiaal Foto: proefgat 11 + opgeboord materiaal 

Foto: proefgat 12 + opgeboord materiaal Foto: proefgat 13 + opgeboord materiaal 



Foto: proefgat 14 + opgeboord materiaal 
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Bijlage 13 Toetsing PFAS  



PFAS-Toetsing(en) Besluit bodemkwaliteit en CROW-publicatie 400
0

Eindconclusie: - W/I Bas. - L/N Bas.

Componenten:

PFOS: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluoroctaansulfonaat (PFOS lin.) µg/kg ds 1,40 L/N - 0,80 L/N -

perfluoroctaansulfonaat (PFOS ver.) µg/kg ds 0,30 L/N - 0,30 L/N -

Som lineaire en vertakte PFOS µg/kg ds 1,70 W/I Bas. 1,10 L/N Bas.

0

PFOA: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluoroctaanzuur (PFOA lin.) µg/kg ds 0,20 L/N - 0,30 L/N -

perfluoroctaanzuur (PFOA ver.) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

Som lineaire en vertakte PFOA µg/kg ds 0,27 L/N Bas. 0,37 L/N Bas.

0

Overige PFAS: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorbutaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluordecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluordodecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorheptaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorhexaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluornonaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorpentaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluortridecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorundecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonylamide(N-

ethyl)acetaat
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonylamide(N-

methyl)acetaat
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

N-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N -

PFAS01 PFAS02



Legenda:

- Niet van toepassing / onder detectielimiet gemeten

GSSD Gestandaardiseerde waarde

Bbk Besluit bodemkwaliteit

CROW CROW-publicatie 400

L/N Bodemkwaliteitsklasse 'landbouw/natuur'

W/I Bodemkwaliteitsklasse 'wonen/industrie'

NT Bodemkwaliteitsklasse 'niet toepasbaar'

Bas. Veiligheidsklasse 'basishygiëne' conform CROW-publicatie 400

Ora. Veiligheidsklasse 'oranje, niet-vluchtig' conform CROW-publicatie 400

Roo. Veiligheidsklasse 'rood, niet-vluchtig' conform CROW-publicatie 400

> Deze toetsing is uitgevoerd voor het toepassen van grond en/of baggerspecie op de landbodem boven grondwater-

niveau en buiten grondwaterbeschermingsgebieden.

> Grenzen correctie humus:  10-30% (landelijk)

> Beleid toetsing Besluit bodemkwaliteit: landelijk
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Bijlage 14 Toelichting op het uitgevoerde PFAS 
onderzoek   
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Toelichting op het uitgevoerde PFAS onderzoek 
Wet bodembescherming (Wbb), generiek 
In het kader van de Wet bodembescherming is tot op heden geen beleid opgesteld. Wegens het ontbreken 
van een toetsingskader worden de grenswaarden als rapportagegrens aangehouden. Wanneer gehalten 
boven de grenswaarde van 0,1 µg/kg ds worden gemeten, is er sprake van een verontreiniging. 

In bijlage 6 van de Circulaire Bodemsanering is de richtlijn ‘Omgaan met niet-genormeerde stoffen’ 
opgenomen, als handvat hoe om te gaan met niet-genormeerde stoffen. Deze richtlijn beschrijft de invulling 
van de zorgplicht voor stoffen waarvoor geen achtergrondwaarde of interventiewaarde is vastgesteld. De 
richtlijn is daarmee leidend voor de omgang van grond of baggerspecie met meetbare concentraties niet 
genormeerde stoffen, zoals PFAS. In deze richtlijn is opgenomen dat voor niet-genormeerde stoffen de 
detectiegrens van een laboratorium als achtergrondwaarde voor grond en waterbodem kan worden 
gehanteerd. Voor PFAS is de bepalingsgrens voor grond/waterbodem respectievelijk 0,1 µg/kg. Dit betekent 
dat indien een gehalte of concentratie boven de bepalingsgrens wordt gemeten, formeel sprake is van een 
verontreiniging.  

In de actualisatie van 2 juli 2020 van het Tijdelijk handelingskader wordt gesteld dat deze moet worden 
gezien tegen de achtergrond van de Wbb en het Besluit bodemkwaliteit. De geactualiseerde versie geeft 
invulling aan de zorgplicht op basis van een wetenschappelijke onderbouwing. Met het Tijdelijk 
handelingskader van 2 juli 2020 wordt een uitwerking gegeven aan het voorzorgbeginsel dat aan het 
algemene milieubeleid ten grondslag ligt. De toepassingsnormen uit het Tijdelijk handelingskader bieden 
dan ook meer ruimte dan de hierboven genoemde bepalingsgrens. Het Tijdelijk handelingskader heeft 
echter geen wettelijke status. De uiteindelijke beslissing voor toekomstig gebruik op basis van de aanwezige 
PFAS concentraties van de locatie is aan het bevoegd gezag Wbb. 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
Op 8 juli 2019 is door het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat een brief en bijbehorend Tijdelijk 
Handelingskader ten aanzien van hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie aan de Tweede 
kamer aangeboden (8 juli 2019, kenmerk: IENW/BSK-2019/131399, hierna genoemd als handelingskader). 
Hierin staat beschreven dat bij het verwerken en aanbieden van grond inzichtelijk dient te zijn in hoeverre 
deze PFAS-houdend is. Hiertoe is op 12 juli door het RIVM een adviespakket PFAS gepubliceerd waarop de 
bovengrond onderzocht dient te worden. De ondergrond hoeft alleen onderzocht te worden indien uit 
vooronderzoek blijkt dat de grond geroerd is of op een andere wijze verdacht is op de aanwezigheid van 
PFAS (zoals een nabijgelegen puntbron). GenX maakt geen deel uit van het adviespakket. Analyse op GenX 
dient alleen plaats te vinden indien de locatie verdacht is op het voorkomen van de stof. Wel wordt hierbij 
opgemerkt dat door een grondbank/ erkend verwerker onderzoek naar GenX kan worden geëist voor 
inname, ook wanneer een locatie niet als verdacht op GenX wordt beschouwd. Een grondbank kan voor het 
in ontvangst nemen van een partij grond/waterbodem haar eigen voorwaarden stellen. Op 29 november 
2019 en 2 juli 2020 zijn middels een kamerbrieven enkele aanpassingen verricht aan de toepassingsnomen 
van het Tijdelijk Handelingskader. 

Onderdelen van het geactualiseerde Tijdelijk Handelingskader worden naar verwachting in 2021 
opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Het Tijdelijk handelingskader zal op termijn een definitief 
handelingskader worden en via een separate wijziging in de Regeling bodemkwaliteit juridisch worden 
verankerd. 

Standaard analysepakket
Voor de analyse op PFAS wordt geadviseerd om gebruik te maken van de advieslijst van het RIVM. Hierin 
zijn 30 PFAS componenten (28 PFAS stoffen waarvan 2 zowel lineair als vertakt) opgenomen. Daarnaast 
dienen de monsters te worden geanalyseerd op het organische stof gehalte. Dit om de gemeten gehalten te 
kunnen corrigeren. 

Grondwateronderzoek 
Voor PFAS in grondwater is er op dit moment geen normering vastgesteld in het Tijdelijk Handelingskader. 
Volgens de Circulaire bodemsanering dient in dat geval de detectielimiet als norm gebruikt. Op aangeven 
van Bodem+ is de detectielimiet voor PFAS in grondwater bepaald op 1 ŋg/l. Wanneer een concentratie 
PFAS gemeten wordt boven deze bepalingsgrens, dient volgens de Circulaire bodemsanering het 
grondwater formeel als verontreinigd beschouwd te worden. 
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Correctie op basis van organische stof gehalten 
In het Tijdelijk Handelingskader voor PFAS wordt benoemd dat er tot 10% organische stof geen 
bodemtypecorrectie uitgevoerd hoeft te worden. Dit komt overeen met de systematiek die momenteel 
wordt gebruikt bij het toetsen van PAK. De organische stof gehalte in monsters moet dus wel worden 
onderzocht en indien er meer dan 10% organische stof in een monster wordt gemeten, moet het 
analyseresultaat worden gecorrigeerd. Tevens geldt een maximum correctie bij 30% organische stof. 

Toepassingsnormen PFAS 
In het Tijdelijk Handelingskader zijn toepassingsnormeringen opgesteld voor PFOS, PFOA, andere PFAS en 
GenX (zie ook tabel A). Op basis van de huidige inzichten ontstaan er bij deze gehalten geen 
onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu.  

Tabel A: Toepassingsnorm voor toepassen van grond en baggerspecie (in µg/kg ds)
Functieklasse op basis van 
het Besluit bodemkwaliteit 

PFOS PFOA GenX Overige PFAS

Op de landbodem

Grond en baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau

Landbouw/natuur 1,4 1,9 1,4 1,4

Wonen 3,0 7,0 3,0 3,0

Industrie 3,0 7,0 3,0 3,0

Grond en baggerspecie toepassen onder grondwaterniveau2, met inbegrip van grootschalige toepassing.

Algemeen 1,4 1,9 1,4 1,4

Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau1 als bedoeld in Besluit bodemkwaliteit, art. 35, onder f ((verspreiden van
baggerspecie op aangrenzend perceel of weilanddepot) en grond en baggerspecie grootschalig toepassen boven 
grondwaterniveau1

Algemeen 3,0 7,0 3,0 3,0

Grond en baggerspecie toepassen op de landbodem in grondwaterbeschermingsgebieden.

Gebiedskwaliteit3 Gebiedskwaliteit Gebiedskwaliteit Gebiedskwaliteit Gebiedskwaliteit

Algemeen 0,1 0,1 0,1 0,1

In oppervlaktewater

Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of aansluitende (sedimentdelende) stroomafwaarts gelegen 
oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in artikel 35, onder g, BBK (verspreiden van baggerspecie in zoet of zout 
oppervlaktewater) en Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam in ophogingen in waterbouwkundige 
constructies, uitgezonderd de diepe plas, als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK 

Algemeen Toepasbaar, wel meten en toetsen op uitschieters.

Het in een ander oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd een diepe plas4:
Verspreiden van baggerspecie in een ander oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd een diepe plas (bij niet-
sedimentdelende oppervlaktewaterlichamen) als bedoeld in artikel 35, onder g, BBK en het toepassen van baggerspecie en 
grond in ophogingen in waterbouwkundige constructies als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK.

Rijkswater 3,7 0,8 0,8 0,8

Anders 1,1 0,8 0,8 0,8

Baggerspecie en grond toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen die in open verbinding staan met een rijkswater4,5

Algemeen 3,7 0,8 0,8 0,8

Baggerspecie en grond toepassen in andere diepe plassen die niet in open verbinding staan met een rijkswater4, 6

Algemeen 1,1 0,8 0,8 0,8
Toelichting: 
1 : Voor gebieden met een hogere grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten hoogste 1 meter onder het 
maaiveld 
2: Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op een diepte van 1 meter en meer onder 
het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven 
grondwater te zijn toegepast.
3: Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van grond en baggerspecie in 
grondwaterbeschermingsgebieden. Dit is 0,1 μg/kg d.s. Het voorzorgbeginsel brengt met zich mee dat met het oog op het zwaarwegende 
belang van de drinkwaterwinning geen onnodige risico’s worden genomen. 
4: Onder ‘diepe plas’ wordt verstaan: oppervlaktewaterlichaam, ontstaan als gevolg van zandwinning, grindwinning of kleiwinning of een 
dijkdoorbraak. Onder ‘vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, die niet is gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij 
het Rijk en die bovendien boven de spronglaag nauwelijks wordt gevoed door oppervlaktewater van elders (de verblijftijd van het water is 
voor 90% van het jaar langer dan een maand). Als de diepe plas is gelegen in een groter oppervlaktewaterlichaam wordt de rest van 
het oppervlaktewaterlichaam beschouwd als oppervlaktewater van elders. Onder ‘niet-vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, 
gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, of diepe plas die niet aan de definitie van vrijliggende plas voldoet.
5: Alleen indien in de nabijheid van de diepe plas geen kwetsbaar object is gelegen. Hiervoor is een toetsingskader opgenomen in de 
Handreiking voor de herinrichting van diepe plassen. 
6: Voor plassen waar nog geen verondieping heeft plaatsgevonden, kan niet van de toepassingswaarde in de tabel worden uitgegaan. In 
deze gevallen zal het waterschap in overleg met gemeente en provincie een uitvoerige afweging moeten maken of deze verondieping 
gewenst is en welke voorwaarden hieraan moeten worden gesteld. Hierbij moet op basis van de zorgplichten zelf worden bepaald welke 
kwaliteit grond en baggerspecie verantwoord kan worden toegepast.
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Bijlage 15 Toetsingkader asbest 
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Toetsingskader asbest 

Grond 
De resultaten van het NEN 5707 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid 
getoetst aan de interventiewaarde uit de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013'.  

De  interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en baggerspecie bedraagt 100 mg/kg d.s.  
gewogen (de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie 
amfiboolasbest). 

Voor het bepalen van de spoedeisendheid van een sanering van een bodemverontreiniging met  
asbest  die is ontstaan voor juni 1993 dient gebruik te worden gemaakt van het protocol 
‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem - protocol asbest’. Dit protocol is opgenomen als 
bijlage 3 van de 'Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013'.  

Op basis van het fysische en chemische karakter is er voor asbest geen sprake van 
verspreidingsrisico en ecologisch risico, maar wel van humaan risico. In dit kader worden twee 
categorieën van (humane) risico's onderscheiden: 

Acceptabele risico's 
Hierbij dient de plaats, mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig geregistreerd 
te worden in het kadaster. Ook kan het bevoegd gezag voorschrijven om beheersmaatregelen te 
treffen om blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen. Als de inrichting van de locatie 
wijzigt, dienen de locatiespecifieke risico's opnieuw te worden beoordeeld. 

Onacceptabele risico's 
Naast kadastrale registratie dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden genomen op het 
betreffende deel van de locatie. De termijn 'spoedig' dient uitgewerkt te worden door het 
bevoegd gezag in een beschikking. 

Puin  
De resultaten van het NEN 5897 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid 
getoetst aan de regelingeving zoals opgenomen in het Productenbesluit asbest 2005. 

In het productenbesluit asbest is vermeld dat het verboden is om asbest of asbesthoudende 
producten te vervaardigen, in Nederland in te voeren, voorhanden te hebben, aan een ander ter 
beschikking te stellen, toe te passen of te bewerken.  Een product wordt niet als asbesthoudend 
beschouwd als aan het product geen asbest opzettelijk is toegevoegd en waarvan de 
concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest niet 
hoger is dan 100 mg/kg d.s.  Deze waarde wordt in voorliggende rapportage aangeduid als 
restconcentratienorm. 

Hergebruik van grond en puin 
Indien de grond en het puin wordt hergebruikt, is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. In 
het Besluit is opgenomen dat voor asbest in grond en puin een gewogen gehalte van 100 mg/kg 
d.s. (de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie 
amfiboolasbest) als maximale samenstellingswaarde geldt. 
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Bijlage 16 Historische kaarten 
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Bijlage 17 Toelichting op de Omgevingswet 
(1 januari 2022)   
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Bijlage 16: Toelichting op de Omgevingswet (1 januari 2022)

Algemeen 
Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De verschillende wet- en 
regelgevingen op het gebied van ruimte, wonen, milieu, natuur en infrastructuur worden in de 
Omgevingswet samengevoegd. Het doel van de Omgevingswet is de verschillende aspecten van de fysieke 
leefomgeving in samenhang aan te pakken, ruimte te geven aan lokaal maatwerk en een snellere 
besluitvorming door vereenvoudiging van regels en procedures. 
Met ingang van de Omgevingswet verandert ook de wet- en regelgeving ten aanzien van het thema bodem. 
Via de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en het Aanvullingsbesluit bodem worden de regels voor 
bodem onderdeel van de Omgevingswet. De nieuwe wet- en regelgeving komt in de plaats van huidige wet- 
en regelgeving. De Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het Besluit 
uniforme saneringen (BUS) zullen met ingang van 1 januari 2022 komen te vervallen. 
Onder de Omgevingswet zullen ook taken en bevoegdheden van overheden gaan verschuiven en worden 
gedecentraliseerd. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving, waaronder bodem 
en milieubelastende activiteiten. De provincies worden verantwoordelijk voor de algemene 
grondwaterkwaliteit. Omgevingsdiensten worden namens de gemeenten verantwoordelijk voor 
vergunningverlening, toezicht en handhaving.  
Op dit moment is onzeker of en hoe de Omgevingswet en de bepalingen rondom het thema bodem 
daadwerkelijk gaan luiden op het moment van inwerkingtreding. Onderstaande alinea’s geven een 
beknopte weergave van de wijzigingen voor zover op dit moment bekend. 

Milieubelastende activiteiten 
Activiteiten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving worden milieubelastende activiteiten genoemd. 
Voor deze activiteiten zijn de gemeenten in de meeste gevallen bevoegd gezag. In het Besluit activiteiten 
leefomgeving (BAL) zijn de algemene regels beschreven voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. 
Bovenop deze regels kunnen ook regels van toepassing zijn vanuit het lokale bevoegd gezag en die staan 
dan beschreven in het Omgevingsplan of de Omgevingsverordening.  
Graven, saneren en toepassen van grond/bagger/bouwstoffen worden onder de Omgevingswet beschouwd 
als milieubelastende activiteiten. Naast de algemene zorgplicht zijn in een aantal gevallen aanvullende 
regels van toepassing. Regelgeving met betrekking tot saneren (BUS) zijn in grote lijnen ondergebracht in 
het BAL. In het BAL is opgenomen wat de regels zijn omtrent de informatieplicht, melding en evaluatie en 
eventuele aanvullende eisen. Daarbovenop kan een bevoegd gezag met maatwerkvoorschriften locatie-
specifieke aanvullende regels aangeven. Deze lokale regels worden beschreven in het Omgevingsplan.  

Toetsing en normering 
Met het vervallen van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit vervalt ook de huidige 
toetsingssystematiek aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Ter bescherming van de 
leefomgeving, het voldoen aan internationale verplichtingen en het behalen van nationale doelen zijn in het 
Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) algemene instructieregels en omgevingswaarden vastgelegd. De 
instructieregels en omgevingswaarden definiëren de bandbreedte en reikwijdte waarbinnen lokaal 
maatwerk geboden kan worden. Deze instructieregels en omgevingswaarden werken door in de 
Omgevingsplannen en -verordeningen. Lokale bevoegde gezagen, veelal gemeenten, kunnen afwijkende 
bodemkwaliteitsnormen ten opzichte van de rijksregels vastleggen, passend bij de functie van een gebied. 

Consequenties voor het uitgevoerde bodemonderzoek en overgangsrecht 
Onder de Omgevingswet krijgen lokale overheden de bevoegdheid om eigen normen voor bodemkwaliteit 
vast te stellen en aanvullende eisen en regels op te stellen ten aanzien van bodemonderzoek, 
bodemgebruik, grondverzet en sanering. Ten tijde van dit onderzoek is onbekend of de onderzoekslocatie is 
of zal worden opgenomen in een Omgevingsplan. In dit rapport is derhalve uitgegaan van de huidige wet- 
en regelgeving (Wbb en Bbk). Overgangsrecht kan van toepassing zijn voor de geldigheid van de 
onderzoeksresultaten bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. De feitelijke besluitvorming hierover ligt 
bij het bevoegd gezag. Zodra de Omgevingswet daadwerkelijk in werking is getreden, kan een beoordeling 
op basis van die wet plaatsvinden. Op dit moment gaan wij dan ook uit van de geldende beleidsregels. 
Antea Group sluit iedere aansprakelijkheid uit wanneer na ingang van de Omgevingswet zou blijken dat dit 
onderzoek beperkt of niet meer voldoet of dat de resultaten van dit onderzoek leiden tot andere conclusies.
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1. INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding 
 
In opdracht van KuiperCompagnons is een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd op een braakliggend stuk 
grond in het centrum van Goirle op de kruising van Kalverstraat / Tilburgseweg. Aanleiding voor het uitvoeren 
van een flora- en faunaonderzoek zijn de voorgenomen plannen tot de realisering van nieuwbouw binnen 
het plangebied.  
 
1.2 Doel van het onderzoek 
 
Deze quickscan flora en fauna heeft ten doel de voorgenomen plannen te toetsen aan de huidige 
natuurwetgeving, de Wet natuurbescherming, zodat duidelijk wordt welke maatregelen moeten worden 
getroffen om overtreding van deze wet te voorkomen. Het plangebied is onderzocht en beoordeeld op de 
aanwezigheid van en betekenis voor door de Wet natuurbescherming beschermde plant- en diersoorten. 
 
1.3 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 is de opzet van het onderzoek besproken en in hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op het 
plangebied. In hoofdstuk 4 is de reikwijdte en de doelstelling uit de Wet natuurbescherming beschreven. In 
hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken uit de resultaten van het bureauonderzoek en het veldbezoek, 
waarna in hoofdstuk 6 de conclusies zijn samengevat. Tot slot worden in hoofdstuk 7 aanbevelingen en in 
de bijlage een overzicht van de geraadpleegde literatuur gepresenteerd. 
 

 
Afbeelding 1: Gedeeltelijk aanzicht plangebied 
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2. OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
 
Het onderhavige flora- en faunaonderzoek bestaat uit twee onderdelen, te weten: een bronnen- en 
literatuuronderzoek en een biotooptoets (veldbezoek). De biotooptoets is door een ecoloog uitgevoerd op 
13 oktober 2021 in de ochtend bij half bewolkt weer en circa 17 graden Celsius. Naar aanleiding van 
opmerkingen van de omgevingsdienst is het plangebied op 3 juni om 07:11 tijdens onbewolkt, windstil weer 
en 17 graden Celsius een uur lang onderzocht op de aanwezigheid van huismussen. Net als 13 oktober 
2021 is ook nu de omgeving is onderzocht. 
 
2.1 Bureaustudie  
 
Het bronnen- en literatuuronderzoek omvat een bureaustudie, waarbij kaarten zijn geraadpleegd 
(kenmerken van het landschap waarin het plangebied zich bevindt) en de reeds bekende 
verspreidingsgegevens van voorkomende beschermde soorten in de regio zijn geraadpleegd. In het 
bronnen- en literatuuronderzoek zijn het plangebied en het omliggende gebied in een straal van ongeveer 
1,5 kilometer onderzocht.  
 
Er zijn diverse bronnen geraadpleegd om een beeld te krijgen van de verspreiding en mogelijk voorkomen 
van beschermde soorten in en rond het plangebied. Aan de hand van deze informatie is een inschatting 
gemaakt of de betreffende soorten in het plangebied voor zouden kunnen komen, gezien de habitatvoorkeur 
van de betreffende soorten. Een overzicht van de gebruikte literatuur is opgenomen in de literatuurlijst, die 
is opgenomen in de bijlage van deze briefrapportage. 
 
2.2 Veldonderzoek  
 
Naast een bureaustudie is een biotooptoets uitgevoerd. Dit betreft een veldbezoek met als doel een 
inschatting te maken van de ecologische kwaliteiten van het plangebied. De bevindingen van het bronnen- 
en literatuuronderzoek worden in het veld getoetst en indien nodig aangevuld. Op het moment dat een 
biotooptoets wordt uitgevoerd, zijn niet alle soorten zichtbaar aanwezig. Diersoorten zijn bijvoorbeeld alleen 
nachtactief of in een bepaalde periode van het jaar afwezig. Daarom zijn de eisen die soorten/soortgroepen 
aan hun leefomgeving stellen met betrekking tot vaste rust- en verblijfplaatsen, voedselgebieden en 
migratierouten vergeleken en getoetst met de situatie in het veld. Op deze manier is ook het belang van het 
plangebied beoordeeld voor flora en fauna die niet zijn waargenomen gedurende de biotooptoets, maar 
desondanks toch mogelijk kunnen voorkomen ter plaatse van het plangebied. De resultaten van de 
biotooptoets betreffen uitsluitend waarnemingen binnen het plangebied. 
 
2.3 Effectenbeoordeling  
 
Op basis van de veldkenmerken van het plangebied en de verspreiding van beschermde soorten, is 
beoordeeld voor welke beschermde soorten het plangebied van betekenis kan zijn. 
 
Bij deze toetsing is alleen gekeken naar de beschermde soorten uit de Wet natuurbescherming. Deze 
soorten hebben een Nederlandse of Europese bescherming en moeten worden getoetst op voorkomen en 
effect. Wanneer effecten optreden of verbodsbepalingen worden overtreden, dan zijn er mogelijk 
maatregelen nodig om de effecten te voorkomen, verzachten of te compenseren om te voldoen aan de Wet 
natuurbescherming.  
 
Algemene soorten zijn niet meegenomen in deze toetsing. Deze soorten zijn zodanig algemeen in Nederland 
dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt door de meeste projecten. Bovendien geldt 
voor deze soorten een vrijstelling van de verbodsbepalingen zoals weergegeven in artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 
van de Wet natuurbescherming. Wel geldt de zorgplicht ex artikel 1.11. 
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3. BESCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED  
 
3.1 Ligging plangebied  
 
Het plangebied ligt in het winkelcentrum van Goirle. Op onderstaande kaart is te zien dat het plangebied 
geen deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het gebied maakt eveneens geen onderdeel 
uit van een ander beschermd gebied, zoals Natura 2000, belangrijk weidevogelgebied of strategische 
reservering natuur. 
 
Binnen een straal van 10 kilometer liggen de voglende Natura 2000-gebieden: Regte Heide & Riels Laag - 
2 km, Kempenland-West - 5 km, Kampina & Oisterwijkse Vennen - 6 km, Arendonk, Merksplas, Oud-
Turnhout, Ravels en Turnhout - 7 km. 
 

 
Afbeelding 2: Ligging plangebied (rode cirkel midden) in een straal van circa 2km ten opzichte van omgeving.  
Bron: Provincie Brabant 
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Afbeelding 3: Close-up en afkadering (rode kader) plangebied. 
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3.2 Algemene beschrijving van het plangebied 
 
Het plangebied bestaat geheel uit braakliggend terrein, dat in de loop van 10 jaar is omgevormd tot 
stadsparkje. Er staan vele kruiden en grassen in. Een insectenhotel en kleine vijver zorgen voor meer 
biodiversiteit. Opstallen zijn niet aanwezig en de bomen in het parkje zijn alle maximaal 10 jaar oud. 
 

 

 
Afbeelding 4: Foto-impressie van het plangebied en de directe omgeving op 13 oktober 2021 

 
Afbeelding 5: Foto-impressie van het plangebied en de directe omgeving op 3 juni 2022 
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4. WETTELIJK KADER  
 
4.1 Wet natuurbescherming, onderdeel soorten 
 
Voor soortenbescherming geldt voor deze wet dat deze gericht is op het bereiken of herstellen van een 
gunstige staat van instandhouding van deze soorten. De wet maakt hiervoor een programmatische aanpak 
mogelijk. Binnen deze wet wordt de soortbescherming opgedeeld in drie categorieën: 
 
1. De bescherming van alle natuurlijk in het wild levende vogels van soorten die voorkomen in de EU als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn en de niet in die bijlage genoemde geregeld voorkomende 
trekvogelsoorten (art. 3.1 – 3.4). 
2. De bescherming van in het wild levende dieren en planten van soorten die voorkomen in de EU op grond 
van de Habitatrichtlijn (bijlagen I, II, IV, V) en natuurbeschermingsverdragen (art. 3.5 - 3.9). 
3. De bescherming van niet onder de bovenstaande twee categorieën vallende zoogdieren, amfibieën, 
reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland, vermeld in de 
bijlage van de Wet natuurbescherming (art. 3.10 - 3.11).  
 
Voor de zoogdier-, amfibie- en reptielsoorten opgenomen in deze bijlage geldt geen Europese verplichting 
tot bescherming. Deze soorten worden beschermd vanwege de breed in de maatschappij levende 
overtuiging dat deze dieren bescherming behoeven. De andere in de bijlage opgenomen soorten worden 
om ecologische redenen beschermd. Hiermee geeft Nederland uitvoering aan de algemene verplichting van 
het Biodiversiteitsverdrag om kwetsbare en bedreigde dier- en plantsoorten te beschermen. 
 
Verbodsbepalingen: Artikel 3.5  
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te 
rapen.  
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te 
beschadigen of te vernielen.  
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I 
bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af 
te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
 
Uitbreiding verbodsbepalingen en mogelijkheid tot ontheffing of vrijstelling: Artikel 3.10  
1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: 
a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, 
genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen; 
b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen, of 
c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de 
verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het 
vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met 
handelingen: 
a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop 
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 
b. t/m h. (niet van toepassing, zie wettekst).  
3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de 
huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of 
roerende zaken bevinden. 
 
  



 

ANL21-6317.V2, Flora- en faunaonderzoek, Kalverstraat / Tilburgseweg te Goirle                                               9/17 

4.2 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant 

 
Artikel 2.2  
1. In verband met handelingen als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, onder a, e, f en g, van de wet, is het, 
in afwijking van de verboden, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de wet, toegestaan om: 
a. de soorten genoemd in bijlage 3, behorende bij deze verordening, te vangen; 
b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de soorten, bedoeld onder a, opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen; 
 
De vrijstellingen, bedoeld in het eerste lid, gelden ten aanzien van de in bijlage 3 genoemde andere 
beschermde soorten: Aardmuis, Bastaardkikker, Bosmuis, Bruine kikker, Dwergmuis, Dwergspitsmuis, Egel, 
Gewone bosspitsmuis, Gewone pad, Haas, Huisspitsmuis, Kleine watersalamander , Konijn, Meerkikker, 
Ondergrondse woelmuis, Ree, Rosse woelmuis, Tweekleurige bosspitsmuis, Veldmuis, Vos, Wild zwijn en 
Woelrat.  
 
Bovenstaande soorten zijn derhalve niet beschermd bij de voorgenomen werkzaamheden, wel geldt de 
zorgplicht. 
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5. RESULTATEN EN EFFECTENBEOORDELING  
 
5.1 Vleermuizen 
 
Resultaten bureauonderzoek 
Er zijn geen bomen van voldoende grootte en opstallen aanwezig in het plangebied. Negatieve effecten op 
verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen daarom op voorhand worden uitgesloten.  
 
Resultaten veldbezoek 
Tijdens het veldbezoek is geconstateerd dat het plangebied geen deel uitmaakt van een doorlopend 
lijnvormig element. Als foerageergebied heeft het plangebied geen essentiële functie, omdat groen van 
betekenis voor insecten en vleermuizen ontbreekt. 
 
Conclusie vleermuizen 
Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen worden uitgesloten. Een lijnelement is niet aanwezig. Als 
foerageergebied heeft het plangebied geen essentiële functie. Op basis van het bovenstaande is het 
uitgesloten dat de voorgenomen werkzaamheden negatieve effecten hebben op vaste rust- en 
verblijfplaatsen, vaste vliegroutes en essentieel foerageergebied van vleermuizen.  
 
5.2 Grondgebonden zoogdieren 
 
Resultaten bureauonderzoek  
Op basis van verspreidingsgegevens, biotoop en ligging in het drukke centrum van Goirle te midden van 
bebouwing en infrastructuur, worden geen beschermde zoogdieren verwacht in het plangebied.  
 
Resultaten veldbezoek  
Tijdens het veldbezoek zijn geen zoogdieren of sporen van beschermde zoogdieren waargenomen. 
Vanwege de nabijheid infrastructuur, het ontbreken van schuilmogelijkheden en aanwezige verstorende 
factoren van verkeer worden deze ook niet verwacht. Algemene zoogdieren kunnen wel voorkomen. 
 
Conclusie grondgebonden zoogdieren 
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten zoogdieren, of sporen hiervan, aangetroffen. Deze 
worden gezien het biotoop ook niet verwacht in de toekomst. Voor eventueel aanwezige algemene 
zoogdieren geldt de zorgplicht (zie §6.1). 
 
5.3 Vaatplanten 
 
Resultaten bureauonderzoek 
Op basis van verspreidingsgegevens en biotoop kan de aanwezigheid van beschermde soorten vaatplanten 
worden uitgesloten.  
 
Resultaten veldbezoek 
Beschermde vaatplanten zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. De meeste beschermde planten zijn 
afhankelijk van een zeer specialistisch biotoop. Geconstateerd is dat het biotoop in het plangebied hiervoor 
niet geschikt is. De aanwezige verschillende soorten planten zijn aangeplant / uitgezaaid. 
 
Conclusie vaatplanten 
Geconcludeerd kan worden dat de aanwezige vaatplanten geen beschermde status hebben en 
ontwikkelingen niet in de weg staan. 
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5.4 Vogels 
 
Resultaten bureauonderzoek 
In de verspreidingsgegevens worden over de afgelopen drie jaar meerdere vogelsoorten genoemd. Soorten 
waarvan het nest jaarrond beschermd is, worden niet verwacht vanwege het aanwezige biotoop. 
 
Resultaten veldbezoek 
Huismussen zijn niet waargenomen in het plangebied. Voor huismussen zijn geen nestgelegenheden 
aanwezig. Ook op 3 juni 2022 zijn tijdens ideale weersomstandigheden voor huismussen geen huismussen 
in het plangebied waargenomen. Ook in de omgeving zijn geen huismussen waargenomen. In het 
plangebied zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Vanwege het aanwezige groen is het niet 
uit te sluiten dat algemene soorten in het plangebied gaan broeden. 
 
Conclusie vogels 
Het plangebied heeft geen functie voor broedvogels waarvan het nest jaarrond beschermd is. In het gebied 
zijn geen (overblijfselen van) jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Huismussen zijn in het gebied niet 
gesignaleerd, noch doet het plangebied dienst als (essentiële) foerageerplaats of schuilplaats voor 
huismussen. Soorten waarvan het nest niet jaarrond beschermd is, kunnen in het plangebied gaan broeden.  
 
De Wet natuurbescherming biedt bescherming aan alle van nature in Nederland in het wild levende vogels 
van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. De nestbescherming geldt voor alle in gebruik 
zijnde nesten gedurende het broedseizoen en voor een beperkt aantal soorten jaarrond. Ieder in gebruik 
zijnde nest is beschermd. Voor het broedseizoen geldt geen vaste periode, globaal wordt uitgegaan van half 
maart tot half juli.  
 
5.5 Amfibieën en reptielen 
 
Resultaten bureauonderzoek 
De aanwezigheid van beschermde soorten amfibieën en reptielen kan op basis van verspreidingsgegevens, 
biotoop en ligging ten opzichte van hun dichtstbijzijnde natuurlijke habitat worden uitgesloten.  
 
Resultaten veldbezoek  
In het plangebied zijn geen amfibieën of reptielen waargenomen. In het plangebied ligt een kleine vijver, 
waardoor algemene soorten kikkers kunnen voorkomen.  

 
Afbeelding 6: De vrijwel drooggevallen vijver in het plangebied op 3 juni 2022 
 
Conclusie amfibieën en reptielen 
De aanwezigheid van beschermde soorten amfibieën en reptielen kan op basis van verspreidingsgegevens, 
biotoop en ligging ten opzichte van hun dichtstbijzijnde natuurlijke habitat worden uitgesloten. Voor eventueel 
aanwezige algemene soorten geldt de zorgplicht, zie §6.1.  
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5.6 Overige beschermde soorten 
 
Resultaten bureauonderzoek 
De verschillende soorten libellen, vlinders, insecten en andere ongewervelden die vermeld worden in de Wet 
natuurbescherming zijn aanwezig in een ander biotoop dan het plangebied. Deze soorten stellen hoge eisen 
aan hun leefomgeving. Meldingen van deze soorten in het plangebied zijn er niet, het verspreidingsgebied 
ligt buiten het plangebied.  
 
Resultaten veldbezoek 
Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat het biotoop ongeschikt is voor beschermde soorten libellen en 
vlinders, vanwege de geïsoleerde ligging van het plangebied ten opzichte van andere natuur en de zeer 
beperkte omvang van het plangebied.  
 
Conclusie overige beschermde soorten 
Met beschermde ongewervelde diersoorten hoeft op grond van biotoop geen rekening gehouden te worden. 
Maatregelen met betrekking tot deze soortgroepen hoeven niet te worden genomen. 
  



 

ANL21-6317.V2, Flora- en faunaonderzoek, Kalverstraat / Tilburgseweg te Goirle                                               13/17 

6. SAMENVATTING, CONCLUSIE EN OVERZICHTSTABEL  
 
Uit bureaustudie en biotooptoets is naar voren gekomen dat het onwaarschijnlijk is dat met de plannen vaste 
rust- en verblijfplaatsen worden aangetast van de in de Wet natuurbescherming beschermde soorten. Nader 
onderzoek is niet noodzakelijk. Een ontheffing van de Wet natuurbescherming evenmin.  
 
De zorgplicht van de Wet natuurbescherming is altijd van toepassing. Hieronder wordt geadviseerd hoe aan 
deze zorgplicht invulling kan worden gegeven. 
 
6.1 De zorgplicht zoals weergegeven in artikel 1.11 
 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 
natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor 
een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en 
planten: 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt.  
 
Zodra een in het wild levend dier wordt aangetroffen tijdens de werkzaamheden kan deze worden gevangen 
en direct worden overgeplaatst naar een geschikte habitat in de nabijheid van het plangebied. Vegetatie of 
bodemmateriaal (takken, stronken, steenhopen en dergelijke) moet gefaseerd worden verwijderd, waardoor 
aan amfibieën en grondgebonden zoogdieren gelegenheid wordt gegeven te vluchten. 
Bij kap van de vegetatie in de winter dient men rekening te houden met zoogdieren in winterslaap, zoals de 
egel. Inachtneming van de zorgplicht betekent dat men het struikgewas handmatig en gefaseerd kapt, in 
plaats van met bulldozer of graafmachine. De egel is met name 's nachts actief. Door de werkzaamheden 
overdag te plannen wordt verstoring zoveel mogelijk voorkomen.  
 
6.2 De zorgplicht specifiek voor vogels in artikel 3.1 
  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.  

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.  

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te 
hebben.  

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.  
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 
Invulling zorgplicht specifiek voor vogels in artikel 3.1 
Geadviseerd wordt de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaats te laten vinden. Voor het 
broedseizoen geldt geen standaard periode. Globaal duurt het van 15 maart tot half juli. Indien de 
werkzaamheden starten binnen het broedseizoen, mogen deze pas uitgevoerd worden indien vooraf door 
een deskundig ecoloog is vastgesteld dat geen verstoring van broedvogels zal plaatsvinden. Wel kan worden 
gestart met de werkzaamheden voorafgaand aan het broedseizoen en worden doorgewerkt in het 
broedseizoen. Vanwege de aanwezige verstoring zullen dan geen vogels in de omgeving van het plangebied 
gaan broeden. 
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6.3 Overzicht van onderzochte soortgroepen en onderzoeksresultaten in het plangebied 
 

Soort(groep) Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Ontheffing Bijzonderheden/ 
opmerkingen 

Vleermuizen Nee Nee Nee Geen verblijfplaatsen aanwezig, het plangebied 
heeft geen essentiële functie voor vleermuizen.  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Nee Nee Nee Geen beschermde soorten aanwezig. 
 

Vogels Mogelijk Nee Nee Hou rekening met het broedseizoen. 

Amfibieën en reptielen Nee Nee Nee Geen beschermde soorten aanwezig. 
 

Vaatplanten Nee Nee Nee Geen beschermde soorten aanwezig. 

Overige soorten Nee Nee Nee Geen beschermde soorten aanwezig. 

 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag om na te gaan of zij 
kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten en bovengenoemde conclusies. 
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7. Aanbevelingen 
 
Naast de consequenties die voortkomen uit de Wet natuurbescherming zijn wij in relatie tot de voorgenomen 
nieuwbouw de volgende aanbevelingen met als doel de ecologische structuren in de omgeving te versterken.  

Voor vleermuizen zouden open stootvoegen aangebracht kunnen worden in muren, of vleermuiskasten 
kunnen worden geplaatst in de spouw of tegen de muur op >2,5 meter hoogte. Eveneens kunnen 
vleermuisstenen worden ingemetseld (foto links boven). Zie literatuurlijst voor vermelding naar brochure 
vleermuisvriendelijk bouwen. 

Vrijwel onzichtbare inbouw van vleermuisstenen en technische informatie over de plaatsing daarvan 
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- Er kunnen neststenen worden aangebracht ten behoeve van huismussen en gierzwaluwen. Deze 
beschermde soorten verliezen steeds meer nestmogelijkheden.  
- Voor huismussen kan ruimte open gelaten worden onder de eerste twee rijen dakpannen van de goot. Om 
te voorkomen dat mussen het gehele dak gaan gebruiken kan vogelschroot gemonteerd worden op de derde 
rij daklatten. Huismussen en andere dieren hebben behoefte aan schuilplaatsen in de omgeving. Het planten 
van inheemse bomen heeft de voorkeur. Liguster, lijsterbes, sleedoorn, meidoorn en vlier zijn ook bomen 
die in een haag geplant kunnen worden en goede bescherming geven. Bovendien dragen ze bessen. 
 
- Creëer insectenhotels. 

 
Voorbeelden van insectenhotels 

 
Checklist groen bouwen  
 
Verstedelijking draagt bij aan het verlies van biodiversiteit, maar de bouw biedt ook kansen. Voor sommige 
dieren zijn onze steden en dorpen zelfs het belangrijkste leefgebied. Daar kan iedereen een steentje aan 
bijdragen.  
Met de Checklist Groen Bouwen kan iedere bouwonderneming, architect of projectontwikkelaar zijn 
projecten en ontwerpen natuurvriendelijker maken. Het beantwoorden van enkele simpele ja/nee vragen 
leidt tot eenvoudige soortbeschermingsmaatregelen. 

https://www.checklistgroenbouwen.nl/   

https://www.checklistgroenbouwen.nl/


 

ANL21-6317.V2, Flora- en faunaonderzoek, Kalverstraat / Tilburgseweg te Goirle                                               17/17 

Literatuur en bronvermelding 
 
Atlas van de Nederlandse vleermuizen, Limpens e.a. KNNV 1997 
 
Bats of Britain and Europe, C. Dietz en A. Kiefer, Bloomsbury 2016 
 
www.vleermuis.net, voor up-to-date kennis van vleermuizen 
 
Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (RAVON)(Redactie) 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland 
 
brochure vleermuisvriendelijk bouwen: Zoogdiervereniging e.a., 2011 
 
Stichting RAVON: www.ravon.nl 
 
Nederlandse Oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties. Weeda e.a. 1985-1994 
 
Sovon Vogelonderzoek Nederland: www.sovon.nl  
 
Vereniging Vogelbescherming: www.vogelbescherming.nl  
 
Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep, 
Ministerie van LNV, 2009 
 
Atlas van de Nederlandse Zoogdieren, Zoogdiervereniging 2016, S. Broekhuizen et al. 
 
Nationale Databank Flora en Fauna, Verspreidingsatlas. 13 mei 2014, http://www.verspreidingsatlas.nl/  
 
 
 

http://www.vleermuis.net/
http://www.ravon.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.verspreidingsatlas.nl/


Bijlage 4  Stikstofdepositie-onderzoek, KuiperCompagnons, 31 januari 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NOTITIE 
 

  

Betreft Stikstofdepositie-onderzoek bestemmingsplan “Hoek 

Kalverstraat - Tilburgseweg” 

Locatie Goirle 

Opdrachtgever Maas-Jacobs Vastgoed B.V. 

Werknummer 621.130.10 

Datum 31 januari 2022 

  

Aanleiding 

In opdracht van Maas-Jacobs Vastgoed B.V. is door KuiperCompagnons een 

stikstofdepositieberekening uitgevoerd voor het bestemmingsplan “Hoek Kalverstraat - 

Tilburgseweg”. Het project betreft de realisatie van maximaal 28 appartementen en één of 

meerdere commerciële ruimte(s) (circa 656 m2 GBO) op de begane grond. Het plan omvat 

maximaal 19 dure koopappartementen en 9 middeldure koopappartementen. Aan de achterzijde 

wordt, op eigen terrein, geparkeerd. Omdat de voorgenomen ontwikkeling niet past binnen het 

geldende bestemmingsplan wordt met een nieuw bestemmingsplan een nieuw planologisch 

kader gemaakt. 

 

In deze notitie is de stikstofdepositie voor het gebruik van de nieuwe woningen en de commerciële 

ruimte(s) beschouwd. Beoordeeld is of sprake is van een toename van de stikstofdepositie ter 

plaatse van stikstofgevoelige habitats gelegen binnen Natura 2000-gebieden in de omgeving van 

het plan. 

 

In de volgende hoofdstukken wordt eerst het wettelijk kader behandeld, waarna de ligging van 

het plangebied en de uitgangspunten van de berekeningen worden beschreven. Daarna worden 

de berekeningsresultaten gepresenteerd waarna de notitie wordt afgesloten met de conclusies 

van het onderzoek. 

 

Wettelijk kader 

De wettelijke grondslag waarop toetsing van de planontwikkeling noodzakelijk is, betreft de Wet 

natuurbescherming (Wnb). Deze toets dient om vast te stellen of, en zo ja, onder welke 

voorwaarden een menselijke activiteit in en rondom een Natura 2000-gebied kan worden 

toegelaten. 

Meer concreet heeft deze toets de volgende twee doelen: 

1 Zekerheid bieden dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden 

aangetast; 

2 Zekerheid bieden dat een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en 

de habitats van soorten, dan wel een verstoring van soorten niet optreedt. 

 

De wet bepaalt dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen 

verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden 

zonder vergunning. Indien ter plaatse van stikstofgevoelige habitats binnen de Natura 2000-



 

 

gebieden geen stikstofdepositie wordt berekend, kunnen negatieve gevolgen in die gebieden 

worden uitgesloten. 

 

Wet stikstofreductie en natuurverbetering  

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering is op 1 juli 2021 in werking getreden. Via het Besluit 

stikstofreductie en natuurverbetering, waarin de stikstofwet verder is uitgewerkt, geldt per 1 juli 

een vrijstelling voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten omdat de emissies tijdelijk en beperkt zijn. 

De aanlegfase hoeft niet langer te worden berekend. Een berekening voor de gebruiksfase blijft 

wel nodig.  

 

Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden 

Rondom het plangebied zijn diverse Natura 2000-gebieden gelegen. De meest nabij gelegen 

stikstofgevoelige Natura 2000-gebied is Regte Heide & Riels Laag (circa 1,9 km afstand). 

 

Afbeelding 1: Ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden 

 

Uitgangspunten 

Zoals hierboven beschreven geldt per 1 juli 2021 een vrijstelling voor de aanlegfase. De 

aanlegfase is dan ook niet berekend. De gebruiksfase is aan de orde nadat de 28 nieuwe 

woningen en de commerciële ruimte(s) zijn opgeleverd. De woningen en commerciële ruimte(s) 

worden gasloos gebouwd en veroorzaken zelf derhalve geen emissie tijdens het gebruik. De 

emissie wordt bepaald door de verkeersbewegingen van en naar het plangebied. 

 

In het (ontwerp)bestemmingsplan “Hoek Kalverstraat - Tilburgseweg” is opgenomen dat de 

verkeersgeneratie 238 motorvoertuigen per etmaal bedraagt. Voor de Aerius-berekening is 



 

 

derhalve uitgegaan van 228 personenwagenbewegingen per dag en is verder rekening gehouden 

met de aankomst en het vertrek van 7 middelzware en 3 zware vrachtwagen per dag. 

Uitgangspunt is dat al het verkeer in via de Tilburgseweg arriveert en vertrekt. 

Het verkeer moet worden meegenomen tot het is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. 

In het document van Bij12 ‘Instructie gegevensinvoer voor Aerius calculator’ van oktober 2020 is 

dit als volgt omschreven: 

Dit is het geval op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid 

en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de 

betrokken weg bevindt.  

 

Het verkeer van de voorgenomen ontwikkeling is op de Tilburgeweg al verdund tot minder dan 

3%. Echter is het verkeer beschouwd tot de Tilburgseweg overgaat in de Bergstraat (richting 

zuid), respectievelijk tot de rotonde van de Tilburgseweg met Rillaerse Baan (richting noord). 

Daarna kan er zeker van worden uitgegaan dat het verkeer is opgenomen in het heersende 

verkeersbeeld en zeker niet meer is toe te rekenen aan de locatie. 

 

Gerekend is voor het beoordelingsjaar 2022. Dit kan ook worden gezien als worst case omdat de 

emissie van stikstof van motorvoertuigen in toekomstige jaren afneemt. 

 

Berekeningen 

De resultaten van de berekening van de gebruiksfase zijn in bijlage 1 gepresenteerd. Uit deze 

berekeningen blijkt dat geen toename van de stikstofdepositie plaatsvindt binnen de Natura 2000-

gebieden. 

 

Conclusie 

In dit onderzoek is beoordeeld of de gebruiksfase van de maximaal 28 nieuwe woningen en de 

656 m2 commerciële ruimte(s) op de hoek van de Kalverstraat - Tilburgseweg in Goirle leidt tot 

een toename van de stikstofdepositie ter plaatse van stikstofgevoelige habitats binnen Natura 

2000-gebieden. Zoals hierboven beschreven geldt per 1 juli 2021 een vrijstelling voor de 

aanlegfase. De aanlegfase is dan ook niet berekend.  

 

Uit dit onderzoek wordt geconcludeerd dat met zekerheid kan worden gesteld dat geen sprake is 

van een toename van de stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden door 

het gebruik van de maximaal 28 nieuwe woningen en de 656 m2 commerciële ruimte(s) op de 

hoek van de Kalverstraat - Tilburgseweg. Dit betekent dat significant negatieve effecten op de 

instandhouding van die gebieden kunnen worden uitgesloten en dat de Wet natuurbescherming 

niet leidt tot belemmeringen voor de ontwikkelingen in dit project. 

 

 

KuiperCompagnons  

Projectverantwoordelijke: Mr. S. Klingens 

Behandeld door: Ing. K. Jonkers 

Telefoonnummer: 010-4330099 

 

File: j:\621\130\10\3 projectresultaat\milieu\stikstof\notitie\stikstofdepositie-onderzoek bestemmingsplan “hoek 

kalverstraat - tilburgseweg” 31012022.docm 
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Bijlage 1 Aerius-berekening gebruiksfase - natuurgebieden 
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Contactgegevens
Rechtspersoon KuiperCompagnons

Inrichtingslocatie NaastDeHovel16,

5051NPGoirle

Activiteit
Omschrijving Bestemmingsplan“HoekKalverstraat-Tilburgseweg”

Toelichting Gebruiksfase238verkeersbewegingen228lichtverkeer

7middelverkeer3zwaarverkeer

Berekening
AERIUSkenmerk RnntEfkPryig

Datumberekening 31januari2022,10:31

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2022 <0,1ton/j <0,1ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j
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Situatie1(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j <0,1ton/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Disclaimer
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aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.
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Afbeelding 1 Uitsnede van het plangebied op de Actuele Luchtfoto. Bron: PDOK 
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Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft in opdracht van KuiperCompagnons een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor een plangebied te Goirle, gemeente Goirle (afbeelding 1, kaart 1). Het 
plangebied ligt in de bebouwde kom van Goirle, op de hoek van de Kalverstraat en de Tilburgseweg, en 
heeft een oppervlakte van ca. 2319 m2. Het plangebied bestaat uit een braakliggende zone, momenteel 
ingericht als parkje. In het oosten wordt het plangebied begrensd door een appartementengebouw.  
 
Binnen het plangebied wordt nieuwbouw gerealiseerd. Aan de Tilburgseweg zal het nieuwe gebouw een 
commerciële bestemming krijgen. Naast een deels commerciële invulling zullen binnen het gebouw aan 
de Kalverstraat ook appartementen worden gerealiseerd. Achter de twee gebouwen wordt een 
parkeerterrein aangelegd. In afbeelding 2 is een schetsontwerp van de geplande bebouwing opgenomen. 
Voor de gebouwen wordt een fundering van ca. 30 cm voorzien. De plannen worden nog nader 
uitgewerkt.  
 
Voorafgaand aan de ingrepen dient in het kader van het bestemmingsplan in kaart worden gebracht of er 
eventuele archeologische waarden in het geding zijn. In 2009 is door Oranjewoud reeds een 
bureauonderzoek uitgevoerd voor het onderhavige plangebied (Archiszaakidentificatienummer 
2235408100, locatie in Archis is de verkeerde hoek van de kruising).1 Onderhavig bureauonderzoek is een 
actualisatie en evaluatie van het bureauonderzoek uit 2009.  
 
Het plangebied heeft een middelhoge tot hoge archeologische verwachting voor het aantreffen van 
resten vanaf de Steentijd tot aan de Nieuwe tijd op basis van de landschappelijke ligging in het hoger 
gelegen dekzandgebied nabij de Oude Leij, en de ligging binnen de oude dorpskern van Goirle. Daarnaast 
zijn in de omgeving resten bekend uit de Bronstijd en IJzertijd, in de vorm van crematiegraven. In de 
omgeving van deze urnenvelden kan bewoning uit dezelfde periode aangetroffen worden. Door de 
ligging binnen de dorpskern van Goirle kunnen mogelijk resten van bewoning voorkomen vanaf de Late 
Middeleeuwen. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het terrein tot 1853 vermoedelijk onbebouwd is 
geweest en bewerkt is als akkerland. Hierdoor heeft zich een esdek binnen het terrein gevormd. De dikte 
van het esdek kan op basis van nabij gelegen booronderzoeken variëren tussen de 40 en 100 cm dikte. 
Onder het esdek is doorgaans sprake van dekzand. Slechts op enkele plekken is een cultuurlaag onder het 
esdek aangetroffen bij een booronderzoek. Op één locatie is deze vervolgens niet meer gezien bij de 
uitvoering van het opvolgende proefsleuvenonderzoek. Ter hoogte van de andere locatie heeft geen 
vervolgonderzoek plaatsgevonden. In beide gevallen is de cultuurlaag op een diepte van ca. 45-60 cm 
onder maaiveld aangetroffen. Resten vanaf het Paleolithicum tot de Late Middeleeuwen worden onder 
het esdek verwacht. Resten vanaf de Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd kunnen vanaf het maaiveld 
voorkomen. Na 1853 wordt de Tilburgseweg aangelegd en raakt het terrein bebouwd. Daarmee zullen 
mogelijk eerdere archeologische resten reeds verstoord zijn geraakt, afhankelijk van de dikte van het 
esdek en de diepte van de verstoring. Het is niet duidelijk hoe de historische bebouwing gefundeerd is 
geweest en in hoeverre de bodem hierdoor verstoord is geraakt. 
 
Advies 
Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie adviseert om op basis van de hoge archeologische verwachting 
een dubbelbestemming archeologie op te nemen in het bestemmingsplan. Voor ingrepen in de bodem 
dieper dan 30 cm en op een oppervlakte groter dan 100 m2 dient archeologisch inventariserend 
veldonderzoek uit te voeren in de vorm van een verkennend booronderzoek om de aanwezigheid en de 
eventuele dikte van een esdek aan te tonen.  
 

 
 
1 Kaptein / Spoelstra 2009. 
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Het is aan het bevoegd gezag, de gemeente Goirle, om op basis van dit rapport en het daarin 
geformuleerde advies een besluit te nemen ten aanzien van het voortzetten of beëindigen van het 
onderzoeksproces.  
 
Ook nadat het archeologisch onderzoek is afgerond, blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst 
of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Aangezien het nooit 
volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt 
gedaan, is het wenselijk de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig 
mogelijk melding te doen bij het bevoegd gezag, de gemeente Goirle, en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. 
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1.1 Afbakening plangebied en consequenties toekomstig gebruik (LS01) 

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft in opdracht van KuiperCompagnons een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor een plangebied te Goirle, gemeente Goirle (afbeelding 1, kaart 1). Het 
plangebied ligt in de bebouwde kom van Goirle, op de hoek van de Kalverstraat en de Tilburgseweg, en 
heeft een oppervlakte van ca. 2319 m2. Het plangebied bestaat uit een braakliggende zone, momenteel 
ingericht als parkje. In het oosten wordt het plangebied begrensd door een appartementengebouw.  
 
Binnen het plangebied wordt nieuwbouw gerealiseerd. Aan de Tilburgseweg zal het nieuwe gebouw een 
commerciële bestemming krijgen. Naast een deels commerciële invulling zullen binnen het gebouw aan 
de Kalverstraat ook appartementen worden gerealiseerd. Achter de twee gebouwen wordt een 
parkeerterrein aangelegd. In afbeelding 2 is een schetsontwerp van de geplande bebouwing opgenomen. 
Voor de gebouwen wordt een fundering van ca. 30 cm voorzien. De plannen worden nog nader 
uitgewerkt.  
 
Voorafgaand aan de ingrepen dient in het kader van het bestemmingsplan in kaart worden gebracht of er 
eventuele archeologische waarden in het geding zijn. In 2009 is door Oranjewoud reeds een 
bureauonderzoek uitgevoerd voor het onderhavige plangebied (Archiszaakidentificatienummer 
2235408100, locatie in Archis is de verkeerde hoek van de kruising).2 Onderhavig bureauonderzoek is een 
actualisatie en evaluatie van het bureauonderzoek uit 2009.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2 Schetsontwerp van de geplande nieuwbouw ter hoogte van het plangebied. Bron: KuiperCompagnons. 
 

 
 
2 Kaptein / Spoelstra 2009. 
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1.2 Onderzoeksdoel en -methode 

Doel van het archeologisch bureauonderzoek is vast te stellen of er in het plangebied sprake is (of kan 
zijn) van archeologische resten die door de ingrepen verstoord dreigen te worden. Hiertoe is eerst een 
bureauonderzoek verricht, waarbij voor het plangebied een specifiek archeologisch verwachtingsmodel is 
opgesteld. Vervolgens is een advies geformuleerd in het kader van de cyclus van de Archeologische 
Monumentenzorg (AMZ). Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA, versie 4.1), protocol 4002 Bureauonderzoek. 
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2.1 Wettelijk kader 

De zorgplicht voor het archeologisch erfgoed is uitgewerkt in de Monumentenwet 1988 en in de 
wijziging hierop; de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz, 2007). Een deel van de 
Monumentenwet is per 1 juli 2016 opgegaan in de Erfgoedwet. Het overige deel zal ter zijner tijd opgaan 
in de Omgevingswet. Tot die tijd blijven die artikelen die niet zijn overgegaan naar de Erfgoedwet van 
kracht zoals ze in de Monumentenwet van 1988 zijn benoemd. 
 
De Wamz vormde de implementatie van het Verdrag van Malta dat in 1992 door diverse Europese 
lidstaten is ondertekend. Hierin wordt gesteld dat het streven is archeologisch erfgoed in de bodem te 
beschermen en daarmee te behouden. Om dit te kunnen doen moet archeologisch erfgoed ingepast 
worden in de ruimtelijke ordening. Een ander uitgangspunt is dat indien behoud in de bodem (in situ) 
niet mogelijk is, de verstoorder onderzoek naar de archeologische waarden moet betalen. In de praktijk 
zijn dit de kosten voor de archeologische monumentenzorg cyclus (AMZ-cyclus). 
 
Met de invoering van de Wamz werden gemeenten verplicht om archeologiebeleid te ontwikkelen omdat 
artikel 38a van de Monumentenwet 1988 bepaalde dat de gemeenteraad bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan en bij de bestemming van de in het plan begrepen grond rekening houdt met de in de 
grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. Met invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening (Wro, 2008) werd de archeologie definitief verankerd in de ruimtelijke ordening. Bepaald werd 
dat gemeenten na maximaal 10 jaar een bestemmingsplan moeten herzien of vernieuwen (daarbij 
rekening houdend met de archeologie op grond van de Monumentenwet 1988). 
 
Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 2010) zijn burgemeester en 
wethouders bevoegd gezag in het kader van de omgevingsvergunning. Op grond van de 
Ontgrondingenwet zijn Gedeputeerde Staten bevoegd gezag in het kader van de 
ontgrondingsvergunning, voor andere gronden dan bij ministeriële regeling aan te wijzen rijkswateren. 
De minister van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd gezag ten aanzien van de bodem en oevers van 
rijkswateren op grond van de Waterwet. 
 

2.1 Provinciaal Beleid (LS01) 

Het plangebied is gelegen in de Provincie Noord-Brabant. Deze provincie beschikt over een 
Cultuurhistorische Waardenkaart.3 Het plangebied is gelegen in de Meierij, die als regio van provinciaal 
cultuurhistorisch belang is aangemerkt. Binnen deze regio is het gelegen in de ‘oude dorpskern en 
villabouw Goirle’. Deze kern heeft een hoge waarde en wordt als volgt beschreven:  
“Oorspronkelijk smalle langgerekte beekdalnederzetting (Bergstraat - Kerkstraat - Schoolstraat) op 
evenwijdig aan Leij lopende oeverwal, vanaf 1875 schuurkerkdorpontwikkeling (kerk 1897-1899), 
vervolgens groei als industriedorp met op rand van oeverwal vestiging (textiel-)industrie (1870-1950). 
Bebouwingsbeeld met veelal eenlaags, functioneel gemengde bebouwing (1850-1900), met verspringende 
rooilijnen, plaatselijk met nieuwbouw. Visueel gaaf, in Noord-Brabant zeldzaam voorbeeld van 
oorspronkelijk agrarisch, vanaf 1870 geïndustrialiseerd dorp. Na uitbreiding wegennet in 1853 aan 
Tilburgseweg ontstaan van lintbebouwing (huidige bebouwingsbeeld minder gaaf) en onder andere wijk 
met volkswoningbouw (Dr. Arienstraat - Wild Pleintje, Machen en Meijneken, 1919) in vorm van U-
vormig geheel van straten met kleinschalige, hofachtige opzet en sobere eenlaagse woningen, deels met 
voortuin, met elementen Amsterdamse School. Na 1920 verdere uitbreiding langs Tilburgseweg en 

 
 
3 https://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dab0b45b3234fffa8090a4bc8ae06f8. 
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Goirleseweg, bestaande uit villabouw in parkachtige tuinen (hoofdzakelijk 1920-1940, 1950-1960). In het 
noorden sluit dit lint van Villa's aan op de Herdgang Korvel in Tilburg.” 
In de zuidwest hoek van het plangebied staat tevens een woonhuis uit 1850-1900 aangeduid binnen de 
categorie overige bouwkunst. Dit woonhuis is niet meer aanwezig.  
 

2.2 Gemeentelijk beleid (LS01) 

De gemeente Goirle heeft geen gemeentelijke archeologische beleidskaart. De Erfgoedverordening 2014 
kent ook geen kaart of voorschriften. In het vigerende bestemmingsplan ‘Centrumgebied’ kent het 
plangebied geen archeologische dubbelbestemming.4 Echter het plangebied bevindt zich volgens de 
Archeologische Monumenten Kaart (AMK 16851) binnen een terrein van hoge archeologische waarde 
(historische kern van Goirle).  
 
 

 
 
4 NL.IMRO.0785.BP2011004Centrum-vg01. 
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3.1 Natuurlijk landschap (LS04) 

Bij het in 2009 uitgevoerde bureauonderzoek is de algemene landschappelijke ontwikkeling van (de 
omgeving van) het plangebied in kaart gebracht. Onderstaande tekst is overgenomen uit dit 
bureauonderzoek:  
“Het onderzoeksgebied is gelegen in een gebied dat reeds vanaf het Carboon (periode in de geologische 
tijdschaal die duurde van ongeveer 359 tot 299 miljoen jaar geleden) door breuktektoniek wordt 
beïnvloed. Vanaf die tijd wordt het zuidoosten van Nederland doorsneden door een stelsel van zuidoost-
noordwest gerichte breuken, die het gebied in lage en hoge schollen, slenken en horsten verdelen. De 
belangrijkste slenk is de zogenaamde Centrale Slenk, waarbinnen ook nog net het onderzoekgebied ligt. 
Dit is een gedaalde slenk, met aam weerszijden gerezen de Peelhorst (in het noordoosten) en de 
Feldbissstoring (in het zuidwesten). Goirle grenst aan deze Feldbissstoring. Deze tektoniek is van invloed 
geweest op de latere sedimentaties.5 Aan het eind van het Vroeg Pleistoceen en begin Midden Pleistoceen 
(800.000 tot 500.000 jaar geleden) stroomde de Rijn door deze Centrale Slenk, waarbij de zandige, soms 
grindige of kleiige, afzettingen van de Formatie van Sterksel zijn gevormd. Als gevolg van de tektoniek 
wordt de Rijn aan het eind van het Vroeg Pleistoceen tot een andere loop gedwongen, waardoor de Maas, 
die eerder in de Rijn uitmondde, alleen door de Centrale Slenk stroomt. Afzettingen van de Maas 
(Formatie van Beegden) zijn echter niet in het gebied aantroffen2. Ook de Maas wordt aan het begin van 
het Midden Pleistoceen (circa 300.000 jaar geleden) langzaam door de tektoniek naar het oosten 
afgebogen waardoor de invloed van de grote rivieren stopt. 
Tijdens de laatste glaciale periode, het Weichselien (70.000–10.000 jaar geleden), wordt de Centrale 
Slenk langzaam opgevuld met periglaciale en windafzettingen waarbij de opvulling ongeveer gelijke tred 
houdt met het dalen van de Slenk. De gevormde zandafzettingen worden gerekend tot het Oude 
Dekzand. Doordat het niet goed mogelijk is gebleken binnen het gebied een duidelijke stratigrafie van de 
afzettingen in de tijd te maken zijn alle afzettingen vanaf het Midden Pleistoceen samengevat onder de 
naam Formatie van Boxtel. De Formatie van Boxtel, in de Centrale Slenk plaatselijk 25 m dik, is 
opgebouwd uit fijnzandige sedimenten afgewisseld met leemlagen (löss) en lokale veenlagen. Aan het 
eind van het Weichselien wordt het klimaat milder waardoor vlechtende waterstromen overgaan in 
meanderende beken, zoals de Poppelsche Leij ten zuidoosten van Goirle en de Oude Leij tussen Goirle en 
Riel. Door toenemende vegetatie wordt de verplaatsing van zand door de wind steeds minder. In deze 
periode worden de Jonge Dekzanden gevormd uit stuivende Oude Dekzanden. In het hierop volgende 
Holoceen (8100 voor Chr. – heden) is in de beekdalen klei afgezet en zijn plaatselijk onder invloed van de 
mens nog stuifzanden ontstaan. In afgesloten laagten, oude meanders van rivieren en verschillende 
beekdalen heeft zich in deze periode ook veen gevormd.”6 
 
Het bovenstaande verhaal wordt bevestigd door boring B50F0198 uit het GeoTop v 1.4 model (ca. 70 m 
ten oosten van het plangebied). De Rijnafzettingen (Formatie van Waalre) bevinden zich op een diepte 
vanaf 45 m en dieper. Deze worden opgevolgd door Belgische rivierafzettingen vanaf 15 m -mv (Formatie 
van Stramproy). Vanaf 7,50 – 15,00 m – mv is de Formatie van Sterksel aanwezig; het pleistocene dekzand 
(Formatie van Boxtel) kan direct onder het maaiveld worden aangetroffen.7  
 
Op de geomorfologische kaart (kaart 2a) is het plangebied vanwege de ligging in de bebouwde kom niet 
gekarteerd, maar op basis van de omgeving wordt duidelijk dat het plangebied op de overgang van een 
dekzandrug (B53), dekzandwelving (L51) of glooiing van beekdalzijde (H42) gelegen is.  
 

 
 
5 De Mulder et al 2003. 
6 Kaptein / Spoeltra 2009, 9-10. 
7 https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen. 
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Op de bodemkaart (kaart 2b) is het plangebied eveneens gekarteerd als bebouwd gebied. Goirle wordt 
aan de randen ingesloten door hoge zwarte enkeerdgronden aan de oostzijde en veldpodzolgronden aan 
de westzijde. Ten zuiden van het plangebied komen ook nog lage enkeerdgronden en beekeerdgronden 
voor. Deze zijn relatief vochtige gronden met een laag ophogingsdek, kenmerkend voor het lager gelegen 
vochtige dal van de Poppelsche Leij.  
 

3.2 Historisch landschap (LS02, LS03, LS04) 

Historisch-geografische ontwikkeling (LS03) 
Uit de toelichting bij de Cultuurhistorisch Waardenkaart van Noord-Brabant valt af te leiden dat 
bewoning in de dorpskern van Goirle vanaf 1250 is vastgesteld. Vroegere bewoning is niet direct 
vastgesteld, maar valt zeker niet uit te sluiten op basis van de aantrekkelijke landschappelijke ligging op 
de flank van een dekzandrug nabij een rivierstroom. Ook de aanwezigheid van Bronstijd graven op de 
Regte Heide ten zuiden van Goirle wijzen op vroegere menselijke aanwezigheid in de omgeving. Rond 
het jaar 1000 zijn een boerennederzetting “Het Hoogeind” en “Abcoven” (momenteel wijken van Goirle 
aan respectievelijk de west- en oostzijde) bekend. Bij Abcoven zou ook een ridderlijk slot hebben gestaan. 
Goirle verschijnt in de 13e eeuw echter voor het eerst in de archieven.8   
De bewoningsgeschiedenis is in het eerder uitgevoerde bureauonderzoek gedetailleerd besproken:  
“Hoewel de nederzetting Goirle in de late middeleeuwen voor het eerst in de historische bronnen wordt 
genoemd, kent de omgeving een lange bewoningsgeschiedenis die veel verder teruggaat. Op basis van de 
gegevens uit de omgeving kan worden aangenomen dat het gebied al vanaf het Paleolithicum (vanaf 8800 
voor Chr.) is bezocht door rondtrekkende groepen mensen. In de directe omgeving van het 
onderzoeksgebied zijn diverse archeologische waarnemingen uit deze periode aangetroffen. In het 
Neolithicum (5400-2000 voor Chr.) werd dit deel van Brabant al intensief bewoond door middel van 
kleinschalige nederzettingen, waarvan resten onder meer in Breda, Tilburg Oosterhout en Goirle en 
Dongen zijn aangetroffen4. De nederzettingen concentreerden zich vooral op de goed ontwaterde, hoger 
gelegen gedeelten van het landschap, zoals de dekzandruggen. De lager gelegen gedeelten van het 
landschap, zoals de beekdalen vormden vaak een focus van religieuze en/of spirituele activiteit. In deze 
context worden vanaf het Laat Neolithicum bijzondere datasets aangetroffen, zoals votiefdepots. Het type 
bewoning uit het Neolithicum zal zijn gecontinueerd in de Bronstijd (2000 – 800 voor Chr.), de IJzertijd 
(800 v. Chr. -12 v. Chr.) en de Romeinse tijd (12 v. Chr. - 450 na Chr).6 Vanaf circa 50 na Chr. maakte het 
zuiden van Nederland onderdeel uit van het Romeinse Rijk. In deze periode vond een intensieve 
uitwisseling plaats van uitheemse producten versus inheemse producten. 
Ook in de Vroege- en Late Middeleeuwen (resp. 450-1050 na Chr. en 1050-1500 na Chr) was dit gebied 
bewoond. Vanaf de Vroege Middeleeuwen komt in het dekzandgebied het potstal-systeem in zwang. In 
deze vorm van gemengde landbouw wordt de mest van het gestalde vee verzameld en vervolgens 
gebruikt om de akkers op de arme zandgronden de bemesten. Door voortdurende ophoging ontstonden 
op deze manier akkercomplexen met een zeer dikke, opgebrachte laag. Ook het plangebied ligt in een 
dergelijk akkercomplex (de Kerkakkers). 
De woeste gronden in de beekdalen (en de heidevelden) werden vanaf 1329 door de Hertog van Brabant 
in vruchtgebruik gegeven aan de plaatselijke bevolking. De bevolking gebruikte de gronden om er vee te 
hoeden, turf en plaggen te steken, wit zand te winnen en, waar leem aanwezig was, stenen te bakken in 
veldovens. 
De bewoningsdynamiek van de Brabantse zandgronden in deze periode is intensief onderzocht binnen 
het zogenaamde Kempenproject (Universiteit van Amsterdam). Eén van de voornaamste conclusies uit dit 
onderzoek was dat in de periode 1000-1300 veel nederzettingen die zich tot dan toe op de hooggelegen 
dekzandruggen bevonden abrupt verlaten werden om verplaatst te worden naar lager gelegen gebieden, 
in de richting van de beekdalen. Eén van de oorzaken van de verplaatsing kan de extreme droogte 

 
 
8 http://www.heemkundekring-goirle.nl/heertganghen/?page_id=1892. 
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geweest zijn, waarmee het gebied vanaf de 10e eeuw te kampen had, maar het lijkt ook te passen in een 
tendens die zich overal op de Zuid- , Midden- en Oostnederlandse zandgronden laat waarnemen. In 
Goirle concentreerde de oudste bewoning zich ten noorden en noordwesten van de huidige dorpskern, 
ter plaatse van de grote akkerbouwcomplexen (zichtbaar op de bodemkaart als enkeerdgronden). Ook ten 
noordoosten van het huidige dorp, langs de Oude Leij, vond bewoning plaats. Door de verschuiving in 
zuidoostelijke richting naar de Leij ontstonden uiteindelijk de kernen Dorp, Ven en Kerk, en in het 
zuiden het buurtschap (thans wijk) Abkoven.”9 
 
De vroegste aanwezige kaart dateert van 1760 (Afbeelding 3). Op deze kaart is de Kloosterstraat afgebeeld. 
Het plangebied is onbebouwd en gelegen in verder eveneens onbebouwd gebied. Ook op de kadastrale 
kaart van 1811-1832 (Afbeelding 4), de eerste betrouwbare gedetailleerde kaart, is het plangebied nog 
onbebouwd. Het perceel 278/279 is onderdeel van de ‘Kerkakkers’. De percelen zijn van verschillende 
eigenaren. Perceel 278 behoort toe aan Jan en Leonardus Bruers en 279 behoort aan Cornelis Huisman; 
beide percelen zijn aangeduid als ‘bouwland’.10 De topografische kaarten van de tweede helft van de 19e 
eeuw ontbreken helaas in Topotijdreis. De eerste kaart die beschikbaar is en waarop wel bebouwing 
aanwezig is, betreft de Bonnebladen van 1900 (Afbeelding 5). Hierop is de Tilburgseweg te zien die in 
1853 is aangelegd. Daarnaast is ook bebouwing te zien langs deze straat binnen het plangebied. De 
Tilburgseweg wordt aangelegd in het midden van de 19e eeuw als onderdeel van de snelweg tussen 
Tilburg en Turnhout. Op de kaart van de gemeente in 1866 ( 
Afbeelding 6) is de aanduiding van deze weg te zien.11 De bebouwing langs de weg dateert vermoedelijk 
ook uit deze periode. In 1929 is ook de Kalverstraat aangelegd en is de bebouwing veranderd of uitgebreid 
en aanwezig langs beide wegen (Afbeelding 7). De bebouwing wijzigt nauwelijks in de 20e eeuw en wordt 
gesloopt tussen 2008 en 2009.  
 
 

 
 
9 Kaptein / Spoelstra 2009, 12-13. 
10 Kadastrale kaart 1811-1832: oorspronkelijke aanwijzende tafel Goirle, Noord Brabant, sectie B, blad 008 (OAT10066B008). 
11 https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0785.BP2011004Centrum-vg01/t_NL.IMRO.0785.BP2011004Centrum-
vg01_index.pdf. 



V21-4910: Archeologisch vooronderzoek in het kader van nieuwbouw op de hoek van de Kalverstraat en 
Tilburgseweg te Goirle, gemeente Goirle, Ruimtelijk advies op basis van een bureauonderzoek 

 
VESTIGIA Archeologie & Cultuurhistorie, rapport V2199, versie 1.1, 23 november 2021. 14 
 

Afbeelding 3 Uitsnede van de Kaart van Zijnen (1760). Bron: Regionaal Archief Tilburg. 
 

Afbeelding 4 Uitsnede Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Goirle, Noord Brabant, sectie B, blad 02 
(MIN10066B02). Bron: RCE Beeldbank. 
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Afbeelding 5 Uitsnede van de Topografische kaart van 1900. Bron: Topotijdreis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 6 Kaart van 1866 van de gemeente Goirle. Bron: NL.IMRO.0785.BP2011004Centrum-ow03. 
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Afbeelding 7 Uitsnede van de Topografische kaart van 1929. Bron: Topotijdreis. 
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Afbeelding 8 Uitsnede van de Topografische kaart van 2008. Bron: Topotijdreis.  
 
Bouwhistorische waarden (LS04) 
Momenteel is het terrein onbebouwd, maar tot 2009 heeft binnen het terrein bebouwing gestaan. Over 
deze bebouwing is weinig bekend. Enkel de historische topografische kaarten geven enigszins info. In 
1929 lijkt het om twee gebouwen te gaan, waarvan één l-vormig is. Het tweede gebouw is vierkant. Uit 
een latere topografische kaart van net voor de sloop (2008, Afbeelding 8) lijkt het om drie gebouwen te 
gaan. Het is niet bekend of er sprake is geweest van kelders onder de bebouwing en hoe diep deze 
gefundeerd zijn geweest. 
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Huidig situatie (LS02) 
Het plangebied is ingericht als park. Volgens het bestemmingsplan is er sprake van een gemengde 
bestemming.12 Uit de beelden uit Google Maps/Streetview (afbeelding 9) en op AHN het is te zien dat het 
plangebied een gevarieerd reliëf heeft; zo ligt aan de straatzijde van de Tilburgseweg een lage wal, 
begroeid met gras en wat struiken, met een hoogte van ca. 16,9 m +NAP, bijna 80 cm hoger dan de 
omringende trottoirs. Verder golft het maaiveld tussen de ca. 16,1 en 16,5 m +NAP. 
 

Afbeelding 9 Uitsnede van Google streetview april 2021. Bron: Google streetview.  
 
Historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03) 
Uit de historische topografie blijkt dat het terrein bebouwd is geweest vanaf 1856 tot 2008. Het is niet 
bekend welke mate van verstoring door nieuwbouw en sloop dit heeft opgeleverd binnen het plangebied.  
Daarvóór is het terrein in gebruik geweest als ‘bouwland’, d.w.z. akkerland (zie kadastrale minuutplan).  
 

3.3 Archeologische waarden (LS04) 

 
Archis (LS04) 
Voor de archeologische gegevens omtrent het onderhavige plangebied is het Archeologisch 
Informatiesysteem (Archis) geraadpleegd, dat alle geregistreerde archeologische monumenten, 
onderzoeken en vondstlocaties bevat (kaart 3). Archeologische monumenten zijn terreinen met een 
(hoge/zeer hoge) archeologische waarde, die ofwel fysiek (wettelijk en juridisch) beschermd worden, 
ofwel een planologische bescherming hebben waarbij in het bestemmingsplan voorschriften voor het 
gebruik zijn opgenomen. Vondstlocaties zijn locaties waar archeologische vondsten zijn gedaan. Deze 
zijn al dan niet gekoppeld aan een archeologisch onderzoek. 
 
Het plangebied is gelegen in een zone van hoge archeologische waarde (16581). Het betreft de oude 
dorpskern van Goirle waarbinnen resten van bewoning aangetroffen kunnen worden vanaf de Late 
Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd.  
 

 
 
12 NL.IMRO.0785.BP2011004Centrum-vg01. 
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Binnen een straal van 500 m rondom het plangebied zijn drie vondstmeldingen bekend. Ten 
noordwesten is een losse vondstmelding aangeduid (Zaak 3131543100). Het betreft een vondst van urnen 
uit de Vroege IJzertijd, gevonden omstreeks 1907 en in 1924 beschreven. De urnen zijn aanwezig in het 
RMO. Of deze vondstmelding ook de daadwerkelijk vondstlocatie van de urnen aanduidt is niet geheel 
duidelijk. Mogelijk is de vondst bij benadering geplaatst in Archis (administratief geplaatst). In de 
beschrijving staat wel dat de urnen in het dorp zijn gevonden.  
 
Ten westen van het plangebied (op ca. 120 m afstand) zijn twee vondstmeldingen bekend, die gekoppeld 
worden aan archeologisch onderzoek (2131039100 en 2123799100). Het betreft een booronderzoek en een 
aansluitend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in 2006. Op basis van het booronderzoek bleek er een 
min of meer intact esdek aanwezig te zijn van ca. 50 – 100 cm dik. In twee boringen werd mogelijk ook 
een begraven cultuurlaag aangetroffen. Er waren geen aanwijzingen voor podzolvorming binnen het 
betreffende plangebied, waardoor de bodem te kenmerken is als een A/C-profiel. In de boringen zijn 
archeologische indicatoren aangetroffen in de vorm van Andenne of Maaslands aardewerk en een 
pijpensteelfragment. Het aardewerk is te dateren in de Late Middeleeuwen. Het pijpfragment dateert uit 
de Nieuwe tijd.13 Het aansluitende proefsleuvenonderzoek heeft aan de basis van het esdek enkele 
bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen blootgelegd. De oude cultuurlaag is niet aangetroffen bij het 
onderzoek. Uit de profielen bleek des te meer dat onder het esdek een sterk verstoorde en heterogene 
laag is waargenomen. Het terrein binnen het plangebied is vermoedelijk intensief bewerkt. 14  
Ten zuidwesten van het plangebied (op ca. 100 m afstand) is nog een booronderzoek uitgevoerd. Ook 
hier is een dik esdek aangetroffen van ca. 130 cm. Binnen dit terrein is ook sprake van een A/C-profiel 
met een scherpe overgang tussen het esdek en de C-horizont.15  
Als laatste is ten noorden van het plangebied (ca. 153 m afstand) ook nog een booronderzoek uitgevoerd. 
Uit dit booronderzoek bleek op de top van het dekzand een mogelijk een oude cultuurlaag of akker 
aanwezig te zijn. Het dekzand is gelegen op een diepte van ca. 80-155 cm onder maaiveld. De mogelijk 
cultuurlaag komt in de boringen voor vanaf ca. 45 – 60 cm onder maaiveld. In alle boringen is tevens een 
esdek aangetroffen. Dit esdek is op de locaties van de oude cultuurlaag aanzienlijk dunner (ca. 45-60 cm 
dik) dan in waar deze laag niet is aangetroffen (ca. 115 – 155 cm).16  
Verder zijn vooral onderzoeken uitgevoerd ten zuiden van het plangebied in het beekdal van de Oude 
Leij. Deze zijn in tabel 1 samengevat.  
 
Tweede Wereldoorlog (LS04) 
Het plangebied ligt op de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) niet binnen een zone waar mogelijk 
militair erfgoed aanwezig kan zijn.17 In het verliesregister zijn enkele crashes geregistreerd in Goirle. 
Geen van de registraties bevindt zich binnen een buffer van 500m rondom het plangebied.18  
 
  

 
 
13 Boer/ Vos 2006; Archiszaakidentificatienummer 2123799100.  
14 Vos / Janssen 2007; Archiszaakidentificatienummer 2131039100. 
15 Colijn / Sophie 2018; Archiszaakidentificatienummer 3990752100. 
16 Melman / Rap 2019; Archiszaakidentificatienummer 4725705100. 
17 http://www.ikme.nl/. 
18 https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/zz.php. 
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Archis3 
ZaakID 

Archis2 
OMG Jaar Type onderzoek Toponiem Omschrijving 

2135219100 19605 2005 archeologisch: 
bureauonderzoek 

Kerkstraat Geen rapport van beschikbaar 

2180109100 26031 2007 archeologisch: 
bureauonderzoek 

Kerklaantje 5 Geen rapport van beschikbaar 

2183009100 26457 2008 archeologisch: 
boring 

Kerklaantje 5 Geen rapport van beschikbaar 

2257140100 36879 2009 archeologisch: 
boring 

Kerkstraat Bodem bleek grotendeels verstoord te 
zijn. In één boring is een 
podzolbodem aangetroffen op ca. 1,90 
m -mv 

2450617100 62498 2014 archeologisch: 
bureauonderzoek 

Goirle Binnen het terrein zijn gebieden met 
een middelhoge tot hoge verwachting 
voor resten uit de Steentijd tot de 
Middeleeuwen en hoge verwachting 
voor de Late Middeleeuwen / Nieuwe 
tijd voor deze terrein wordt 
vervolgonderzoek geadviseerd. 
Terreinen met een lage verwachting 
worden vrijgegeven.  

4012507100 n.v.t. 2016 archeologisch: 
bureauonderzoek 

Zuidrand 
Goirle 

Op basis van het bureauonderzoek 
kon geen uitspraak gedaan worden 
over de intactheid van de bodem. 
Voor het terrein is vervolgonderzoek 
geadviseerd.  

4583453100 n.v.t. 2018 archeologisch: 
boring 

Zuidrand 
Goirle 

Booronderzoek wijst uit dat het 
terrein verstoord is door de bestaande 
fabrieksgebouwen of dat het 
potentieel archeologisch niveau 
inmiddels is opgenomen in de 
bouwvoor, enkel in het beekdal lijkt 
nog sprake te zijn van een intacte 
bodemopbouw. Hier zijn echter geen 
dekzandkopjes aangetroffen, waarde 
de archeologische verwachting voor 
bewoningsresten wordt bijgesteld 
naar laag.  

4645207100 n.v.t. 2018 archeologisch: 
boring 

Goirle-
Kerkstraat 

Geen bodemvorming aangetroffen in 
de boringen, waardoor geen 
vervolgonderzoek is geadviseerd voor 
de werkzaamheden 

4916160100 n.v.t. 2020 archeologisch: 
begeleiding 

  Eerste bevindingen vermelden geen 
vindplaats of archeologische sporen.  

Tabel 1 Archeologische onderzoeken binnen een straal van 500 m van het plangebied. Bron: Archis. 
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3.4 Gespecificeerde archeologische verwachting (LS05) 

Het plangebied heeft een middelhoge tot hoge archeologische verwachting voor het aantreffen van 
resten vanaf de Steentijd tot aan de Nieuwe tijd op basis van de landschappelijke ligging in het hoger 
gelegen dekzandgebied nabij de Oude Leij, en de ligging binnen de oude dorpskern van Goirle. Daarnaast 
zijn in de omgeving resten bekend uit de Bronstijd en IJzertijd, in de vorm van crematiegraven. In de 
omgeving van deze urnenvelden kan bewoning uit dezelfde periode aangetroffen worden. Door de 
ligging binnen de dorpskern van Goirle kunnen mogelijk resten van bewoning voorkomen vanaf de Late 
Middeleeuwen. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het terrein tot 1853 vermoedelijk onbebouwd is 
geweest en bewerkt is als akkerland. Hierdoor heeft zich een esdek binnen het terrein gevormd. De dikte 
van het esdek kan op basis van nabij gelegen booronderzoeken variëren tussen de 40 en 100 cm dikte. 
Onder het esdek is doorgaans sprake van dekzand. Slechts op enkele plekken is een cultuurlaag onder het 
esdek aangetroffen bij een booronderzoek. Op één locatie is deze vervolgens niet meer gezien bij de 
uitvoering van het opvolgende proefsleuvenonderzoek. Ter hoogte van de andere locatie heeft geen 
vervolgonderzoek plaatsgevonden. In beide gevallen is de cultuurlaag op een diepte van ca. 45-60 cm 
onder maaiveld aangetroffen. Resten vanaf het Paleolithicum tot de Late Middeleeuwen worden onder 
het esdek verwacht. Resten vanaf de Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd kunnen vanaf het maaiveld 
voorkomen.  
Na 1853 wordt de Tilburgseweg aangelegd en raakt het terrein bebouwd. Daarmee zullen mogelijk 
eerdere archeologische resten reeds verstoord zijn geraakt, afhankelijk van de dikte van het esdek en de 
diepte van de verstoring. Het is niet duidelijk hoe de historische bebouwing gefundeerd is geweest en in 
hoeverre de bodem hierdoor verstoord is geraakt.  
 
De gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied kan puntsgewijs als volgt worden 
samengevat en gaat uit van een intacte bodemopbouw: 
 
1. Datering  
Binnen het plangebied kunnen de volgende archeologische resten worden aangetroffen: 
- middelhoge tot hoge verwachting voor sporen vanaf het Paleolithicum t/m de Late 

Middeleeuwen 
- een hoge verwachting voor sporen uit de Nieuwe tijd 
 
2. Complextype 
- tijdelijke jachtkampjes (Paleolithicum/Mesolithicum)  
- nederzetting (Neolithicum- Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd) 
- agrarisch cultuurlandschap (Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd) 
- begraving (Late prehistorie, met name Bronstijd-IJzertijd) 
 
3. Omvang 
- onbekend (nog geen vindplaats aangetroffen) 

 
4. Diepteligging 
- bebouwing uit de Nieuwe tijd: direct onder het maaiveld 
- oudere resten: Onder het esdek op ca. 50 – 100 cm onder maaiveld.  
 
5. Gaafheid, conservering 
De conservering van organisch materiaal is vermoedelijk matig.  
 
6. Locatie 
Archeologische resten kunnen binnen het hele plangebied worden aangetroffen. 
 
7. Uiterlijke kenmerken  
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- Bebouwing Nieuwe tijd: resten van funderingen, vloeren, afvalkuilen etc. 
- Nederzetting (boerderij): een spreiding van vondstmateriaal zoals aardewerk, dierlijk bot, 

bewerkt natuursteen, metaal etc., en sporen zoals (verkavelings)greppels, paalgaten en 
afvalkuilen. Organische materialen, zoals leer, bewerkt of constructiehout, en textiel kunnen met 
name in diepe sporen goed bewaard zijn gebleven. 

- Agrarisch landgebruik: greppels en sloten 
- Begravingen: resten van crematiegraven, brandkuilen, urnen etc. 
- Tijdelijke jachtkampjes: haardkuilen, concentraties van vuursteen 

 
8. Mogelijke verstoringen 
Binnen het plangebied is verstoring opgetreden vanwege de bebouwing en de sloop van deze bebouwing 
in 2008.  
 
9. Bedreiging van eventueel aanwezige archeologische waarden 
De geplande verstoringen zijn momenteel beperkt tot ca. 30 cm onder maaiveld. Indien er sprake is van 
een esdek wordt de top van de natuurlijke ondergrond met het sporenniveau tot de aanleg van het dek in 
de Late Middeleeuwen vermoedelijk niet geraakt. Met de geplande verstoringen kunnen mogelijk wel de 
funderingen van de bebouwing uit de Nieuwe tijd worden geraakt. Het is niet bekend tot welk niveau 
deze zijn gesloopt in 2008. 
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Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie adviseert om op basis van de hoge archeologische verwachting 
een dubbelbestemming archeologie op te nemen in het bestemmingsplan. Voor ingrepen in de bodem 
dieper dan 30 cm en op een oppervlakte groter dan 100 m2 dient archeologisch inventariserend 
veldonderzoek uit te voeren in de vorm van een verkennend booronderzoek om de aanwezigheid en de 
eventuele dikte van een esdek aan te tonen.  
 
Het is aan het bevoegd gezag, de gemeente Goirle, om op basis van dit rapport en het daarin 
geformuleerde advies een besluit te nemen ten aanzien van het voortzetten of beëindigen van het 
onderzoeksproces.  
 
Ook nadat het archeologisch onderzoek is afgerond, blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst 
of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Aangezien het nooit 
volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt 
gedaan, is het wenselijk de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig 
mogelijk melding te doen bij het bevoegd gezag, de gemeente Goirle, en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. 
 
en greppels uit werkput 2 op opeenvolgende topografische kaarten. Goed te zien is dat deze greppels en 
sloten ook nu lijken af te wijken van de topografische indeling. Alleen in 1934 lijkt merkwaardig genoeg 
een overeenkomst met S3. 
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- BEELDBANK RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/ 
- BODEMLOKET: http://www.bodemloket.nl/ 
- DINOLOKET: https://www.dinoloket.nl/ 
- GEHEUGEN VAN NEDERLAND: https://www.geheugenvannederland.nl/ 
- KADASTER, BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN (BAG): https://bagviewer.kadaster.nl/ 
- KADASTER, TIJDREIS OVER 200 JAAR TOPOGRAFIE: http://topotijdreis.nl/ 
- RIJKSMONUMENTENREGISTER: https://cultureelerfgoed.nl/monumentenregister 
- RUIMTELIJKE PLANNEN: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/ 
- STICHTING INFRASTRUCTUUR KWALITEITSBORGING BODEMBEHEER: www.sikb.nl. 
- VERSTORINGSBRONNENKAART: https://archeologieinnederland.nl/verstoringsbronnenkaart 
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Afbeelding 1 Uitsnede van het plangebied op de Actuele Luchtfoto. Bron: PDOK. 

  



V22-4910 Aanvullend archeologisch vooronderzoek ten behoeve van nieuwbouw op de hoek van de Kalverstraat en 
Tilburgseweg te Goirle, gemeente Goirle. Ruimtelijk advies op basis van inventariserend veldonderzoek (verkennende 
fase). 
 

 

VESTIGIA Archeologie & Cultuurhistorie, rapport V2245, definitief, versie 2.0, d.d. 21 februari 2022 5 

 
 

Samenvatting en advies (LS06)  

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft in opdracht van KuiperCompagnons een aanvullend 
archeologisch vooronderzoek uitgevoerd voor een plangebied op de hoek van de Kalverstraat/Tilburgseweg 
te Goirle, gemeente Goirle (afbeelding 1, kaart 1). Het aanvullende onderzoek bestond uit een 
inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen. Het plangebied heeft een 
oppervlakte van ca. 2319 m2, en bestaat uit een braakliggende zone, momenteel ingericht als parkje.  
 
Binnen het plangebied wordt nieuwbouw gerealiseerd (afbeelding 2). Aan de Tilburgseweg zal het nieuwe 
gebouw een commerciële bestemming krijgen. Naast een deels commerciële invulling zullen binnen het 
gebouw aan de Kalverstraat ook appartementen worden gerealiseerd. Achter de twee gebouwen wordt een 
parkeerterrein aangelegd. In afbeelding 2 is een schetsontwerp van de geplande bebouwing opgenomen. 
Voor de gebouwen wordt een fundering van ca. 30 cm voorzien. De plannen worden nog nader uitgewerkt.  
 
Voorafgaand aan de ingrepen dient in het kader van het bestemmingsplan in kaart worden gebracht of er 
eventuele archeologische waarden in het geding zijn. Gezien de aard van de ingrepen (nieuwbouw) zullen 
deze naar verwachting mogelijk tot in het archeologisch relevante niveau reiken. 
 
In het kader van dit project is in 2021 reeds een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd.1 Aan de hand 
van de beschikbare landschappelijke en archeologische gegevens gold voor het gehele plangebied een 
middelhoge tot hoge archeologische verwachting. Deze verwachting werd met name versterkt door de 
mogelijke aanwezigheid binnen het plangebied van een esdek, waaronder eventuele archeologische resten 
goed geconserveerd zouden kunnen zijn. Derhalve is op basis van het bureauonderzoek geadviseerd om 
een vervolgonderzoek door middel van verkennende boringen uit te voeren om het verwachtingsmodel te 
toetsen en de aanwezigheid en dikte van een mogelijk esdek in kaart te brengen.  
 
Het veldonderzoek is vervolgens uitgevoerd op 25 januari 2022. De natuurlijke ondergrond binnen het 
plangebied bestaat uit dekzand; matig tot zeer fijn zwak siltig zand. Het dekzand bevindt zich op ca. 15,9 m 
+NAP, of dieper op de locaties die verder verstoord zijn. Er zijn geen aanwijzingen voor bodemvorming of 
podzolering aangetroffen in het dekzand. Boven het dekzand is sprake van een verstoord pakket, veelal met 
baksteen en betonpuin, afkomstig van de voorgaande bebouwing en sloop binnen het plangebied.  
Op basis van het bureauonderzoek werd rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van een esdek 
binnen het plangebied. Aan de oostzijde is in één boring (boring 7) sprake van een humeuze laag die 
mogelijk als de onderkant van een esdek kan worden gekwalificeerd. Het betreft zoals gezegd een enkele 
boring, en ook de interpretatie als esdek is onzeker. Met de ligging op het voormalige achtererf kunnen we 
ook te maken hebben met het restant van een tuin- of moesbed. In deze boring was een scherpe overgang 
tussen de humeuze laag en het dekzand, op 15,6 m +NAP. 
In de boringen aan de straatzijde waar de voormalige bebouwing heeft gestaan, ging de door de bouw en 
sloop verstoorde puinhoudende laag op ca. 15,6 tot 15,9 m +NAP over in het dekzand (boring 1 t/m 4). Voor 
zover er sprake was van bodemvorming, is deze opgenomen in de verstoorde bovenlaag. In de boring met 
het mogelijke esdek of tuin- of moesbed lag deze overgang eveneens op ca. 15,6 m +NAP, waarbij er 
eveneens geen aanwijzingen waren voor bodemvorming. Omdat in de andere boringen de overgang van de 
verstoorde bovenlaag naar het dekzand dieper lag dan 15,6 m +NAP, kan er van worden uitgegaan dat de 
top van het dekzand daar ook is verdwenen. Dat betekent dat de kans op de aanwezigheid binnen het 
plangebied van een intacte archeologische vindplaats als laag moet worden ingeschat. 
 
Advies 
Gezien de aangetroffen bodemopbouw en de afwezigheid van primaire of secundaire archeologische 
indicatoren moet de kans dat bij de geplande ingrepen een intacte archeologische vindplaats wordt 
geschaad als laag worden ingeschat. De locatie waar de nieuwbouw zal plaatsvinden is reeds door de 
voorgaande bouw en sloop diepgaand tot in de top van het dekzand verstoord. In de rest van het 
plangebied zullen alleen ondiepe ingrepen plaatsvinden voor de aanleg van verharding voor 

 
 
1 Beukelaar-Van Gulik/Van Puijenbroek, 2021. 
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parkeerplaatsen, maar hier is de bodem in ieder geval tot 130-140 cm -mv verstoord zodat deze ingrepen in 
het verstoorde pakket zullen plaatsvinden. Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie adviseert daarom ook 
geen verdere stappen in het kader van de cyclus Archeologische Monumentenzorg (AMZ). 
 
Het bevoegd gezag, de gemeente Goirle, dient eerst over het advies in dit rapport een besluit te nemen. 
Wanneer het bevoegd gezag besluit dat vervolgonderzoek niet noodzakelijk is en het plangebied wordt 
vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkelingen, blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of 
waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Aangezien het nooit 
volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische ‘toevalsvondst’ wordt gedaan, 
is het wenselijk de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk 
melding te doen bij het bevoegd gezag, de gemeente Goirle, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
 
Naschrift 
Het bevoegd gezag, dhr. J. Ludwig van de gemeente Goirle heeft per e-mail d.d. 21 februari 2022 het 
conceptrapport akkoord bevonden, dit op basis van een beoordeling en advies d.d. 18 februari 2022 van 
mevr. K. Kersten van het Monumentenhuis Brabant. Dit advies luidde: “Met het door het onderzoeksbureau 
gegeven selectieadvies, geen vervolgonderzoek te doen uitvoeren en het plangebied vrij te geven, kan 
worden ingestemd. Monumentenhuis Brabant adviseert dat de (bouw)vergunning wordt verleend door de 
Gemeente Goirle onder voorwaarde, dat bij eventuele toevalsvondsten hiervan melding wordt gedaan 
conform art. 5.10 van de Erfgoedwet, die vanaf 1 juli 2016 van kracht is. Dit kan telefonisch bij het 
Meldpunt Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant (tel. 06-18303225). Voorliggend archeologisch 
concept-rapport kan door het onderzoeksbureau definitief worden gemaakt.”  
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Onderbouwing advies 

1 Projectomgeving 

1.1 Afbakening plangebied en consequenties toekomstig gebruik (LS01) 

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft in opdracht van KuiperCompagnons een aanvullend 
archeologisch vooronderzoek uitgevoerd voor een plangebied op de hoek van de Kalverstraat/Tilburgseweg 
te Goirle, gemeente Goirle (afbeelding 1, kaart 1). Het aanvullende onderzoek bestond uit een 
inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen. Het plangebied heeft een 
oppervlakte van ca. 2319 m2, en bestaat uit een braakliggende zone, momenteel ingericht als parkje.  
 
Binnen het plangebied wordt nieuwbouw gerealiseerd (afbeelding 2). Aan de Tilburgseweg zal het nieuwe 
gebouw een commerciële bestemming krijgen. Naast een deels commerciële invulling zullen binnen het 
gebouw aan de Kalverstraat ook appartementen worden gerealiseerd. Achter de twee gebouwen wordt een 
parkeerterrein aangelegd. In afbeelding 2 is een schetsontwerp van de geplande bebouwing opgenomen. 
Voor de gebouwen wordt een fundering van ca. 30 cm voorzien. De plannen worden nog nader uitgewerkt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 2 Schetsontwerp van de geplande nieuwbouw ter hoogte van het plangebied. Bron: KuiperCompagnons. 

 
Voorafgaand aan de ingrepen dient in het kader van het bestemmingsplan in kaart worden gebracht of er 
eventuele archeologische waarden in het geding zijn. Gezien de aard van de ingrepen (nieuwbouw) zullen 
deze naar verwachting mogelijk tot in het archeologisch relevante niveau reiken. 
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In het kader van dit project is in 2021 reeds een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd.2 Dit rapport 
was een aanvulling/actualisatie van een bureauonderzoek uit 2009.3 Op basis van het 
aanvullende/actualiserende bureauonderzoek is geadviseerd om een vervolgonderzoek uit te voeren in de 
vorm van een verkennend booronderzoek. 

1.2 Onderzoeksdoel en -methode 

Doel van het archeologisch vooronderzoek is vast te stellen of er in het plangebied sprake is (of kan zijn) van 
archeologische resten die door de ingrepen verstoord dreigen te worden. Hiertoe is eerst een 
bureauonderzoek verricht, waarbij voor het plangebied een specifiek archeologisch verwachtingsmodel is 
opgesteld. Vervolgens is deze verwachting in het veld getoetst door middel van een verkennend 
booronderzoek. Op basis van de resultaten van het onderzoek is tenslotte een advies geformuleerd in het 
kader van de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ).  
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), 
protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek. Per 28 april 2017 is Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie 
binnen BRL 4000 gecertificeerd voor alle werkprotocollen op het gebied van archeologisch (voor)onderzoek 
en het opstellen van Programma’s van Eisen. 
  

 
 
2 Beukelaar-Van Gulik/Van Puijenbroek, 2021. 
3 Kaptien/Spoelstra 2009. 
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2 Verwachtingsmodel 

Zoals vermeld is in 2021 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd.4 Hieronder is voor de 
leesbaarheid een kleine samenvatting opgenomen. Voor de volledige tekst en kaarten/afbeeldingen 
verwijzen wij naar het betreffende rapport. 

2.1 Gemeentelijk beleid 

De gemeente Goirle heeft geen gemeentelijke archeologische beleidskaart. De Erfgoedverordening 2014 
kent ook geen kaart of voorschriften. In het vigerende bestemmingsplan ‘Centrumgebied’ kent het 
plangebied geen archeologische dubbelbestemming.5 Het plangebied bevindt zich volgens de 
Archeologische Monumenten Kaart (AMK 16851) binnen een terrein van hoge archeologische waarde 
(historische kern van Goirle).  

2.2 Landschap 

Het plangebied ligt in het Brabants zandgebied, waar het pleistocene dekzand (Formatie van Boxtel) direct 
onder het maaiveld kan worden aangetroffen. Op de geomorfologische kaart (kaart 2a) is het plangebied 
vanwege de ligging in de bebouwde kom niet gekarteerd, maar op basis van de omgeving wordt duidelijk 
dat het plangebied op de overgang van een dekzandrug (B53), dekzandwelving (L51) of glooiing van 
beekdalzijde (H42) gelegen is. Op de bodemkaart (kaart 2b) is het plangebied eveneens gekarteerd als 
bebouwd gebied. Goirle wordt aan de randen ingesloten door hoge zwarte enkeerdgronden aan de 
oostzijde en veldpodzolgronden aan de westzijde. Ten zuiden van het plangebied komen ook nog lage 
enkeerdgronden en beekeerdgronden voor. Deze zijn relatief vochtige gronden met een laag ophogingsdek, 
kenmerkend voor het lager gelegen vochtige dal van de Poppelsche Leij.  

2.3 Bekende archeologische waarden 

Het plangebied is gelegen in een zone van hoge archeologische waarde (16581). Het betreft de oude 
dorpskern van Goirle waarbinnen resten van bewoning aangetroffen kunnen worden vanaf de Late 
Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd. Binnen een straal van 500 m rondom het plangebied zijn in het 
nationale registratiesysteem Archis3 drie vondstmeldingen bekend. Ca. 250 m ten noorden van het 
plangebied bevindt zich een losse vondstmelding van urnen uit de Vroege IJzertijd, gevonden omstreeks 
1907 en in 1924 beschreven (Zaak 3131543100). Of deze vondstmelding ook de daadwerkelijk vondstlocatie 
van de urnen aanduidt is niet geheel duidelijk. Mogelijk is de vondst bij benadering geplaatst in Archis 
(administratief geplaatst). In de beschrijving staat dat de urnen in het dorp zijn gevonden.  
Ten westen van het plangebied (op ca. 120 m afstand) zijn twee vondstmeldingen bekend, gekoppeld aan 
een booronderzoek en een proefsleufonderzoek uit 2006 (2131039100 en 2123799100). Tijdens het 
booronderzoek was een min of meer intact esdek vastgesteld van ca. 50 – 100 cm dik. In twee boringen 
werd mogelijk ook een begraven cultuurlaag aangetroffen. Er waren geen aanwijzingen voor podzolvorming 
binnen het betreffende plangebied, waardoor de bodem te kenmerken is als een A/C-profiel. In de boringen 
zijn archeologische indicatoren aangetroffen in de vorm van Andenne of Maaslands aardewerk en een 
pijpensteelfragment. Het aardewerk is te dateren in de Late Middeleeuwen. Het pijpfragment dateert uit de 
Nieuwe tijd.6 Het aansluitende proefsleuvenonderzoek heeft aan de basis van het esdek enkele 
bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen blootgelegd. De oude cultuurlaag is niet aangetroffen bij het 
onderzoek. Uit de profielen bleek des te meer dat onder het esdek een sterk verstoorde en heterogene laag 
is waargenomen. Het terrein binnen het plangebied is vermoedelijk intensief bewerkt. 7  
Ten zuidwesten van het plangebied (op ca. 100 m afstand) is nog een booronderzoek uitgevoerd. Ook hier is 
een dik esdek aangetroffen van ca. 130 cm. Binnen dit terrein is ook sprake van een A/C-profiel met een 

 
 
4 Beukelaar-van Gulik/Van Puijenbroek 2021. 
5 NL.IMRO.0785.BP2011004Centrum-vg01. 
6 Boer/ Vos 2006; Archis Zaak ID2123799100.  
7 Vos / Janssen 2007; Archis Zaak ID2131039100. 
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scherpe overgang tussen het esdek en de C-horizont.8 Als laatste is ten noorden van het plangebied (ca. 150 m 
afstand) nog een booronderzoek uitgevoerd. Hierbij bleek op de top van het dekzand een mogelijk oude 
cultuurlaag of akker aanwezig te zijn. Het dekzand is gelegen op een diepte van ca. 80-155 cm onder maaiveld. 
De mogelijk cultuurlaag komt in de boringen voor vanaf ca. 45 – 60 cm onder maaiveld. In alle boringen is 
tevens een esdek aangetroffen. Dit esdek is op de locaties van de oude cultuurlaag aanzienlijk dunner (ca. 45-
60 cm dik) dan in waar deze laag niet is aangetroffen (ca. 115 – 155 cm).9  
 

 
Afbeelding 3 Historische ontwikkeling plangebied: 1811-1832 (linksboven); 1900 (rechtsboven); 1929 (linksonder); 2000 
(rechtsonder). Bron: RCE (Kadasterkaart), Topotijdreis (overige kaarten).  

2.4 Historisch landschap 

Goirle wordt voor het eerst genoemd in de 13e eeuw. De vroegste aanwezige kaart dateert van 1760 
(afbeelding 3). Op deze kaart is de huidige Kloosterstraat, ten westen van de Tilburgseweg, wel afgebeeld, 
maar de Tilburgseweg nog niet. Het plangebied is dan onbebouwd en gelegen verder agrarisch gebied. Ook 
op de kadastrale kaart van 1811-1832, de eerste betrouwbare gedetailleerde kaart, is het plangebied nog 
onbebouwd. De Tilburgseweg is pas in 1853 aangelegd, zodat de eerste bebouwing pas vanaf die tijd kan 

 
 
8 Colijn / Sophie 2018; Archis Zaak ID3990752100. 
9 Melman / Rap 2019; Archis Zaak ID4725705100. 
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dateren. In 1929 is ook de Kalverstraat aangelegd. De bebouwing beperkt zich in de 20e eeuw tot de randen 
langs de Tilburgseweg en de Kalverstraat en wijzigt nauwelijks in de 20e eeuw. De laatste bebouwing is 
gesloopt tussen 2008 en 2009.  

2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting (LS05) 

Het plangebied heeft een middelhoge tot hoge archeologische verwachting voor het aantreffen van resten 
vanaf de Steentijd tot aan de Nieuwe tijd op basis van de landschappelijke ligging in het hoger gelegen 
dekzandgebied nabij de Oude Leij, en de ligging binnen de oude dorpskern van Goirle. Daarnaast zijn in de 
omgeving resten bekend uit de Bronstijd en IJzertijd, in de vorm van crematiegraven. In de omgeving van 
deze urnenvelden kan bewoning uit dezelfde periode aangetroffen worden. Door de ligging binnen de 
dorpskern van Goirle kunnen mogelijk resten van bewoning voorkomen vanaf de Late Middeleeuwen, al is 
zijn er geen aanwijzingen voor bewoning eerder dan 1853. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het terrein 
tot 1853 vermoedelijk onbebouwd is geweest en bewerkt is als akkerland. Hierdoor heeft zich mogelijk een 
esdek binnen het terrein gevormd. De dikte van het esdek kan op basis van nabij gelegen booronderzoeken 
variëren tussen de 40 en 100 cm dikte. Onder het esdek is doorgaans sprake van dekzand. In de nabijheid 
van het plangebied is in twee gevallen een cultuurlaag onder het esdek aangetroffen, op een diepte van ca. 
45-60 cm onder maaiveld. Resten vanaf het Paleolithicum tot de Late Middeleeuwen kunnen zijn 
geconserveerd onder het esdek. Resten vanaf de Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd kunnen vanaf 
het maaiveld voorkomen.  
 
Na 1853 wordt de Tilburgseweg aangelegd en raakt het terrein bebouwd. Daarmee zullen mogelijk eerdere 
archeologische resten reeds verstoord zijn geraakt, afhankelijk van de dikte van het esdek en de diepte van 
de verstoring. Het is niet duidelijk hoe de historische bebouwing gefundeerd is geweest en in hoeverre de 
bodem hierdoor verstoord is geraakt.  

2.6 Advies vervolgonderzoek (LS05) 

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie adviseert om op basis van de hoge archeologische verwachting een 
dubbelbestemming archeologie op te nemen in het bestemmingsplan. Voor ingrepen in de bodem dieper 
dan 30 cm en op een oppervlakte groter dan 100 m2 dient archeologisch inventariserend veldonderzoek uit 
te voeren in de vorm van een verkennend booronderzoek om de aanwezigheid en de eventuele dikte van 
een esdek aan te tonen. 
 
De adviseur van het bevoegd gezag, mevr. Karlijn Kersten van het Monumentenhuis Brabant, heeft in een 
advies d.d. 8 december 2021 aangegeven te kunnen instemmen met de bevindingen en het advies van het 
bureauonderzoek.  
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Afbeelding 4 Het plangebied ten tijde van het veldonderzoek. Foto genomen vanuit de zuidwestelijke 
punt van het plangebied richting het noordoosten. Bron foto: Vestigia 25 januari 2022. 

 

 
Afbeelding 5 Het plangebied ten tijde van het veldonderzoek. Foto genomen vanuit het oostelijk deel 
van het plangebied richting het westen met de Tilburgseweg. Bron foto: Vestigia 25 januari 2022. 
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Afbeelding 6 Het plangebied ten tijde van het veldonderzoek. Foto vanuit het centrale deel van het  
plangebied richting het zuiden/zuidoosten, met de achterzijde van de panden aan de Hovel. Bron foto:  
Vestigia 25 januari 2022. 

 

 
Afbeelding 7 Het plangebied ten tijde van het veldonderzoek. Foto vanuit het centrale deel van het  
plangebied richting de Kalverstraat in noord/noordwesten. Bron foto: Vestigia 25 januari 2022. 
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3  Inventariserend veldonderzoek 

3.1 Doelstelling 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen was het toetsen en 
aanvullen van de archeologische verwachting, en de mate van erosie/verstoring in kaart te brengen.  
 
Aan de hand van het booronderzoek zijn voor zover mogelijk de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 
- wat zijn de geo(morfo)logische en bodemkundige kenmerken van de ondergrond van het plangebied? 
- in hoeverre is de oorspronkelijke bodemopbouw intact met het oog op de eventuele aanwezigheid en 

gaafheid van archeologische vindplaatsen? 
- bevinden zich in de ondergrond van het plangebied archeologische indicatoren en zo ja, waaruit 

bestaan deze? 
- geven de resultaten van het veldonderzoek aanleiding tot vervolgstappen in het kader van de 

planontwikkeling in relatie tot de archeologische monumentenzorg? 

3.2 Toegankelijkheid van het onderzoeksgebied 

Ten tijde van het onderzoek was het plangebied vrij toegankelijk. In verband met de ligging van kabels en 
leidingen is voorafgaand aan het veldonderzoek door Vestigia een KLIC-melding uitgevoerd. Met de 
resultaten van de KLIC-melding is rekening gehouden bij het opstellen van het boorplan. Overige bijzondere 
randvoorwaarden ten aanzien van milieu (zoals bodemverontreiniging) waren niet bekend. 

3.3 Onderzoeksmethode 

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een edelmanboor diameter 7 cm, en een megaboor diameter 
15 cm. Binnen het plangebied zijn in totaal 8  boringen gezet in een verspringend grid. Dit komt neer op een 
dichtheid van ca. 34 boringen per hectare. Er s geboord met behulp van een edelmanboor diameter 7 cm. In 
twee gevallen (boring 7 en 8) is direct naast de boring nog nageboord met een megaboor diameter 7 cm, 
waarbij de monsters zijn gezeefd over een zeef met een diameter van 74 cm. De boringen hadden een 
maximale diepte van 210 centimeter beneden maaiveld.  
 
De opgeboorde grond is verbrokkeld, versneden, en handmatig onderzocht (en in twee gevallen dus 
gezeefd) met het oog op de eventuele aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals houtskool, 
aardewerkfragmenten, vuursteen, (verbrand) bot, grind en het voorkomen van fosfaatvlekken. NAP-
hoogtes zijn via het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-3) verkregen. De boorpunten zijn met GPS 
ingemeten en op een boorpuntenkaart geplot. De boorstaten zijn beschreven conform de ASB. Het 
onderzoek is uitgevoerd conform de in de beroepsgroep geldende richtlijnen vastgelegd in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.1).10  

3.4 Resultaten veldonderzoek 

Kaart 2 geeft de locaties van de boringen weer. Tijdens het veldonderzoek zijn vier boringen gezet in het 
westen en het noorden van het plangebied. Deze boringen 1 t/m 4 komen overeen met de locaties van 
zowel de voormalige als de geplande bebouwing. 
 
Het maaiveld aan de westzijde van het plangebied (langs de Tilburgseweg) bevindt zich op ca. 16,7 m +NAP. 
De bovenste laag bestond uit een bouwvoor van donkergrijsbruin- of donkergrijs matig fijn matig siltig zand. 
Het betrof een humeuze laag, waarschijnlijk opgebracht bij de inrichting van het plangebied als parkje. Deze 
laag was 10 tot 45 cm dik. Onder deze laag bevond zich een laag met gevlekt siltig zand met veel puin, 
baksteen brokken, cement brokken en in een boring ook plastic. Boring 3 en 4 waren dusdanig 
puinhoudend dat meerdere pogingen ondernomen moesten worden om uiteindelijk door de puinlaag heen 

 
 
10 CCvD Archeologie 2016: http://sikb.nl/archeologie/richtlijnen/brl-4000. 
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te komen. In boring 1 en 3 bevond zich onder de puinhoudende laag nog een laag die niet puinhoudend 
was, maar waar zich dermate grote vlekken  grijsbruin zand in bevonden, dat deze lagen van respectievelijk 
40 en 10 cm dikte waarschijnlijk ook tot de verstoorde bovenlaag gerekend kunnen worden. 
 
De natuurlijke ondergrond bestond uit bruin, zeer fijn, matig siltig zand, dat geïnterpreteerd kan worden als 
dekzand. Deze laag bevond zich in boring 1 t/m 3 steeds op 95 centimeter beneden maaiveld 
(respectievelijk op 15,63 – 15,77 – 15,93 m +NAP); in boring 4 bedroeg de verstoring tot 130 cm -mv (15,14 
m +NAP). In de top van het dekzand bevonden zich geen aanwijzingen voor bodemvorming/podzolering. 
 
De locatie van geplande bebouwing bevindt zich aan de straatzijde van de Tilburgseweg en Kalverstraat. Uit 
de boringen langs deze zijden kan worden afgeleid dat de voormalige bebouwing en de daaropvolgende 
sloop de bodem tot in het dekzand hebben verstoord, tot een diepte van 95 cm -mv.  
 
De boringen 5 t/m 8 zijn in het centrale en zuid/oostelijke deel van het plangebied gezet. Hier is in het 
verleden geen sprake geweest van bebouwing; hier zal ook niet gebouwd worden maar zullen alleen 
parkeerplaatsen worden aangelegd die tot een ondiepe ingreep zullen leiden. Zoals uit de sfeerfoto’s van 
afbeelding 5 en 6 af te leiden is, maar nog duidelijk op het AHN beeld van afbeelding 9, is dat het terrein in 
het centrale deel al erg vergraven. Hier is een wadi aangelegd tot 15,3 m +NAP, ca. anderhalve meter dieper 
dan het maaiveld aan de straatzijde.  
 
Boring 5 is net ten noorden, en boring 6 is net ten zuiden van de wadi geplaatst. Boring 5 had een 
bovenlaag met veel puin en plastic, met daaronder een sterk gevlekte laag tot aan het dekzand op 140 cm -
mv, 14,77 m +NAP. Boring 6 is op de rand gezet van de wadi, waar het maaiveld al op 15,9 m +NAP lag, ten 
opzichte van de 16,7 m +NAP van straatniveau. Onder een dunne bouwvoor lag hier op 40 cm -mv al de 
natuurlijke ondergrond, 15,5 m +NAP. 
 
Boring 7 en 8 zijn aan de oostzijde van het plangebied gezet. In boring 7 was sprake van een sterk 
verstoorde laag tot 130 cm -mv, 16,09 m +NAP. Deze laag was sterk gevlekt, bevatte baksteen- en houtskool 
spikkels. Onder deze laag bevond zich een zwak humeuze laag bestaande uit grijsbruin matig fijn matig siltig 
zand, zonder bijmengsels. Het betrof een vrij homogene laag van 130-175 cm -mv, ca. 16,09 tot 15,64 m 
+NAP. Deze laag had het uiterlijk en de kenmerken van wat een esdek, of gezien de ligging op het achtererf, 
een tuin- of moesbed zou kunnen zijn. Op 175 cm -mv, 15,64 m +NAP ging de humeuze laag scherp over in 
de natuurlijke ondergrond van het dekzand. Deze boring is vervolgens nog nageboord met een 15 cm 
megaboor, waarbij de opgeboorde grond is gezeefd over een 4 mm zeef. Hierin bevonden zich geen 
archeologische indicatoren. Boring 8 tenslotte bevatte een sterkt gevlekt bovengrond tot 130 cm -mv (15,16 
m +NAP), met onderin een dunne laag van 5 cm die enigszins deed denken aan het restant esdek of 
moesbed van de vorige boring. Omdat er in tegenstelling tot de vorige boringen geen scherpe overgang was 
tussen deze laag en het dekzand op 140 cm -mv (15,11 m +NAP), is ook deze boring voor de zekerheid 
nageboord en gezeefd. Ook dit leverde geen archeologische indicatoren op.   
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Afbeelding 8 De boorkernen van boring 4910001. Bron foto: Vestigia 25 januari 2022. 

 

 
Afbeelding 9 Het plangebied op het AHN, met duidelijk zichtbaar de wadi. Bron AHN.nl. 
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3.5 Conclusies veldonderzoek 

Wat zijn de geo(morfo)logische en bodemkundige kenmerken van de ondergrond van het plangebied? 
De natuurlijke ondergrond binnen het plangebied bestaat uit dekzand; matig tot zeer fijn zwak siltig zand. 
Het dekzand bevindt zich op ca. 15,9 m +NAP, of dieper op de locaties die verder verstoord zijn. Er zijn geen 
aanwijzingen voor bodemvorming of podzolering aangetroffen in het dekzand. Boven het dekzand is sprake 
van een verstoord pakket met baksteen en betonpuin, afkomstig van de voorgaande bebouwing en sloop 
binnen het plangebied.  
Op basis van het bureauonderzoek werd rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van een esdek 
die vanwege de conserverende werking van de afdekkende laag een hoge archeologische verwachting voor 
de periode tot aan de Late Middeleeuwen met zich mee zou brengen. Aan de oostzijde is zoals vermeld in 
één boring (boring 7) sprake van een humeuze laag die mogelijk als de onderkant van een esdek kan 
worden gekwalificeerd. Het betreft zoals gezegd een enkele boring, en ook de interpretatie als esdek is 
onzeker. Met de ligging op het voormalige achtererf kunnen we ook te maken hebben met het restant van 
een tuin- of moesbed. In deze boring was een scherpe overgang tussen de humeuze laag en het dekzand, 
op 15,6 m +NAP. 
 
In hoeverre is de oorspronkelijke bodemopbouw intact met het oog op de eventuele aanwezigheid en 
gaafheid van archeologische vindplaatsen? 
In de boringen aan de straatzijde waar de voormalige bebouwing heeft gestaan, ging de door de bouw en 
sloop verstoorde puinhoudende laag op ca. 15,6 tot 15,9 m +NAP over in het dekzand (boring 1 t/m 4). Voor 
zover er sprake was van bodemvorming, is deze opgenomen in de verstoorde bovenlaag. In de boring 7 met 
het mogelijke esdek of tuin- of moesbed lag deze overgang eveneens op ca. 15,6 m +NAP, waarbij er 
eveneens geen aanwijzingen waren voor bodemvorming. Omdat in de andere boringen de overgang van de 
verstoorde bovenlaag naar het dekzand dieper lag dan 15,6 m +NAP, kan er van worden uitgegaan dat de 
top van het dekzand daar ook is verdwenen. Dat betekent dat de kans op de aanwezigheid binnen het 
plangebied van een intacte archeologische vindplaats als laag moet worden ingeschat.  
 
Bevinden zich in de ondergrond van het plangebied archeologische indicatoren en zo ja, waaruit bestaan 
deze?  
Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Vermeld dient te worden dat 
het onderzoek voornamelijk verkennend van aard was en niet gericht op het karteren van archeologische 
vindplaatsen.  
 
Geven de resultaten van het veldonderzoek aanleiding tot vervolgstappen in het kader van de 
planontwikkeling in relatie tot de archeologische monumentenzorg? 
Op basis van de aangetroffen bodemopbouw en de aangetroffen verstoringen kan de archeologische 
verwachting binnen het plangebied worden bijgesteld naar laag. In het kader van de voorgenomen 
ontwikkeling worden vervolgstappen in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) dan ook 
niet noodzakelijk geacht.  
  



V22-4910 Aanvullend archeologisch vooronderzoek ten behoeve van nieuwbouw op de hoek van de Kalverstraat en 
Tilburgseweg te Goirle, gemeente Goirle. Ruimtelijk advies op basis van inventariserend veldonderzoek (verkennende 
fase). 
 

 

VESTIGIA Archeologie & Cultuurhistorie, rapport V2245, definitief, versie 2.0, d.d. 21 februari 2022 18 

 
 

4 Advies vervolgonderzoek (LS05) 

 
Gezien de aangetroffen bodemopbouw en de afwezigheid van primaire of secundaire archeologische 
indicatoren moet de kans dat bij de geplande ingrepen een intacte archeologische vindplaats wordt 
geschaad als laag worden ingeschat. De locatie waar de nieuwbouw zal plaatsvinden is reeds door de 
voorgaande bouw en sloop diepgaand tot in de top van het dekzand verstoord. In de rest van het 
plangebied zullen alleen ondiepe ingrepen plaatsvinden voor de aanleg van verharding voor 
parkeerplaatsen, maar hier is de bodem in ieder geval tot 130-140 cm -mv verstoord zodat deze ingrepen in 
het verstoorde pakket zullen plaatsvinden. Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie adviseert daarom ook 
geen verdere stappen in het kader van de cyclus Archeologische Monumentenzorg (AMZ). 
 
Het bevoegd gezag, de gemeente Goirle, dient eerst over het advies in dit rapport een besluit te nemen. 
Wanneer het bevoegd gezag besluit dat vervolgonderzoek niet noodzakelijk is en het plangebied wordt 
vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkelingen, blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of 
waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Aangezien het nooit 
volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische ‘toevalsvondst’ wordt gedaan, 
is het wenselijk de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk 
melding te doen bij het bevoegd gezag, de gemeente Goirle, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
 
Naschrift 
Het bevoegd gezag, dhr. J. Ludwig van de gemeente Goirle heeft per e-mail d.d. 21 februari 2022 het 
conceptrapport akkoord bevonden, dit op basis van een beoordeling en advies d.d. 18 februari 2022 van 
mevr. K. Kersten van het Monumentenhuis Brabant. Dit advies luidde: “Met het door het onderzoeksbureau 
gegeven selectieadvies, geen vervolgonderzoek te doen uitvoeren en het plangebied vrij te geven, kan 
worden ingestemd. Monumentenhuis Brabant adviseert dat de (bouw)vergunning wordt verleend door de 
Gemeente Goirle onder voorwaarde, dat bij eventuele toevalsvondsten hiervan melding wordt gedaan 
conform art. 5.10 van de Erfgoedwet, die vanaf 1 juli 2016 van kracht is. Dit kan telefonisch bij het 
Meldpunt Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant (tel. 06-18303225). Voorliggend archeologisch 
concept-rapport kan door het onderzoeksbureau definitief worden gemaakt.”  
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Periode Van - tot 

Vroeg Paleolithicum Tot 300.000 voor Chr. 
Midden Paleolithicum 300.000 voor Chr. – 35.000 voor Chr. 
Laat Paleolithicum 35.000 voor Chr. – 8800 voor Chr. 
Vroeg Mesolithicum 8800 voor Chr. – 7100 voor Chr. 
Midden Mesolithicum 7100 voor Chr. – 6450 voor Chr. 
Laat Mesolithicum 6450 voor Chr. – 4900 voor Chr. 
Vroeg Neolithicum 5300 voor Chr. – 4200 voor Chr. 
Midden Neolithicum 4200 voor Chr. – 2850 voor Chr. 
Laat Neolithicum 2850 voor Chr. – 2000 voor Chr. 
Vroege Bronstijd 2000 voor Chr. – 1800 voor Chr. 
Midden Bronstijd 1800 voor Chr. – 1100 voor Chr. 
Late Bronstijd 1100 voor Chr. – 800 voor Chr. 
Vroege IJzertijd 800 voor Chr. – 500 voor Chr. 
Midden IJzertijd 500 voor Chr. – 250 voor Chr. 
Late IJzertijd 250 voor Chr. – 12 voor Chr. 
Vroeg Romeinse Tijd 12 voor Chr. – 70 na Chr. 
Midden Romeinse Tijd 70 na Chr. – 270 na Chr. 
Laat Romeinse Tijd 270 na Chr. – 450 na Chr. 
Vroege Middeleeuwen 450 na Chr. – 1050 na Chr. 
Late Middeleeuwen 1050 na Chr. – 1500 na Chr. 
Nieuwe Tijd A 1500 na Chr. – 1650 na Chr. 
Nieuwe Tijd B 1650 na Chr. – 1850 na Chr. 
Nieuwe Tijd C 1850 na Chr. – 1950 na Chr. 



Profielkolom en - beschrijving 4910001

Boormethode: handmatig

Positiebepaling: differentieel GPS, nauwkeurig ¡ 1m
Coordinaatsysteem: Rijksdriehoekstelsel

Referentievlak: Normaal Amsterdams Peil
Maaiveldhoogtebepaling: Landmeting

Projectnummer: 4910
Projectnaam: Goirle

X-coordinaat: 132794
Y-coordinaat: 392473
Maaiveldhoogte t.o.v. NAP (cm): 1658

BSBP 2021.08 b02, (c) R.Schrijvers

Uitvoerder(s): WW

Type: Boring, handmatig

Datum boring: 26-1-2022

0 - 45: Zand, zwak siltig, matig humeus, grijs-bruin, matig fijn, bouwvoor

45 - 55: Zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs-bruin, weinig bruine vlekken, zeer fijn,

omgewerkte grond, baksteen en cement

55 - 95: Zand, zwak siltig, grijs-bruin, weinig bruine vlekken, zeer fijn, omgewerkte grond

95 - 140: Zand, zwak siltig, bruin, zeer fijn

maaiveld

-100

-200

-300

-400
cm



Profielkolom en - beschrijving 4910002

Boormethode: handmatig

Positiebepaling: differentieel GPS, nauwkeurig ¡ 1m
Coordinaatsysteem: Rijksdriehoekstelsel

Referentievlak: Normaal Amsterdams Peil
Maaiveldhoogtebepaling: Landmeting

Projectnummer: 4910
Projectnaam: Goirle

X-coordinaat: 132790
Y-coordinaat: 392490
Maaiveldhoogte t.o.v. NAP (cm): 1672

BSBP 2021.08 b02, (c) R.Schrijvers

Uitvoerder(s): WW

Type: Boring, handmatig

Datum boring: 26-1-2022

0 - 25: Zand, zwak siltig, matig humeus, donker-grijs, matig fijn, bouwvoor

25 - 70: Zand, zwak siltig, donker-grijs, weinig grijze vlekken, omgewerkte grond, brokjes

baksteen en cement zmk=zmf bh=h2

70 - 95: Zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs-bruin, weinig bruine vlekken, matig fijn,

laaggrens: basis scherp

95 - 130: Zand, zwak siltig, bruin, matig fijn

maaiveld

-100

-200

-300

-400
cm



Profielkolom en - beschrijving 4910003

Boormethode: handmatig

Positiebepaling: differentieel GPS, nauwkeurig ¡ 1m
Coordinaatsysteem: Rijksdriehoekstelsel

Referentievlak: Normaal Amsterdams Peil
Maaiveldhoogtebepaling: Landmeting

Projectnummer: 4910
Projectnaam: Goirle

X-coordinaat: 132791
Y-coordinaat: 392507
Maaiveldhoogte t.o.v. NAP (cm): 1688

BSBP 2021.08 b02, (c) R.Schrijvers

Uitvoerder(s): WW

Type: Boring, handmatig

Datum boring: 26-1-2022

0 - 30: Zand, zwak siltig, matig humeus, donker-bruin, matig fijn, bouwvoor

30 - 80: Zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, weinig bruine vlekken, weinig grijze vlekken,

brokjes baksteen en cement

80 - 95: Zand, zwak siltig, grijs-bruin, matig fijn

95 - 130: Zand, zwak siltig, bruin, zeer fijn

maaiveld

-100

-200

-300

-400
cm



Profielkolom en - beschrijving 4910004

Boormethode: handmatig

Positiebepaling: differentieel GPS, nauwkeurig ¡ 1m
Coordinaatsysteem: Rijksdriehoekstelsel

Referentievlak: Normaal Amsterdams Peil
Maaiveldhoogtebepaling: Landmeting

Projectnummer: 4910
Projectnaam: Goirle

X-coordinaat: 132809
Y-coordinaat: 392517
Maaiveldhoogte t.o.v. NAP (cm): 1640

BSBP 2021.08 b02, (c) R.Schrijvers

Uitvoerder(s): WW

Type: Boring, handmatig

Datum boring: 26-1-2022

0 - 10: Zand, zwak siltig, matig humeus, grijs-bruin, matig fijn, bouwvoor

10 - 130: Zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, weinig bruine vlekken, weinig grijze vlekken,

laaggrens: basis scherp, brokjes betonpuin, baksteen en cement

130 - 160: Zand, zwak siltig, bruin, matig fijn

maaiveld
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Profielkolom en - beschrijving 4910005

Boormethode: handmatig

Positiebepaling: differentieel GPS, nauwkeurig ¡ 1m
Coordinaatsysteem: Rijksdriehoekstelsel

Referentievlak: Normaal Amsterdams Peil
Maaiveldhoogtebepaling: Landmeting

Projectnummer: 4910
Projectnaam: Goirle

X-coordinaat: 132806
Y-coordinaat: 392496
Maaiveldhoogte t.o.v. NAP (cm): 1617

BSBP 2021.08 b02, (c) R.Schrijvers

Uitvoerder(s): WW

Type: Boring, handmatig

Datum boring: 26-1-2022

0 - 50: Zand, zwak siltig, matig humeus, donker-grijs, matig fijn, met grijs plastic

verpakkingsmateriaal en baksteen spikkels

50 - 140: Zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, weinig grijze vlekken, matig fijn, vlekkerig

140 - 160: Zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, spoor roestvlekken

maaiveld
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-200

-300

-400
cm



Profielkolom en - beschrijving 4910006

Boormethode: handmatig

Positiebepaling: differentieel GPS, nauwkeurig ¡ 1m
Coordinaatsysteem: Rijksdriehoekstelsel

Referentievlak: Normaal Amsterdams Peil
Maaiveldhoogtebepaling: Landmeting

Projectnummer: 4910
Projectnaam: Goirle

X-coordinaat: 132813
Y-coordinaat: 392481
Maaiveldhoogte t.o.v. NAP (cm): 1590

BSBP 2021.08 b02, (c) R.Schrijvers

Uitvoerder(s): WW

Type: Boring, handmatig

Datum boring: 26-1-2022

0 - 10: Zand, zwak siltig, matig humeus, donker-grijs, matig fijn

10 - 40: Zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, weinig donkergrijze vlekken, zeer fijn

40 - 70: Zand, zwak siltig, bruin, zeer fijn

maaiveld

-100

-200

-300

-400
cm



Profielkolom en - beschrijving 4910007

Boormethode: handmatig

Positiebepaling: differentieel GPS, nauwkeurig ¡ 1m
Coordinaatsysteem: Rijksdriehoekstelsel

Referentievlak: Normaal Amsterdams Peil
Maaiveldhoogtebepaling: Landmeting

Projectnummer: 4910
Projectnaam: Goirle

X-coordinaat: 132831
Y-coordinaat: 392492
Maaiveldhoogte t.o.v. NAP (cm): 1739

BSBP 2021.08 b02, (c) R.Schrijvers

Uitvoerder(s): WW

Type: Boring, handmatig

Datum boring: 26-1-2022

0 - 130: Zand, zwak siltig, matig humeus, grijs, weinig grijze vlekken, matig fijn,

baksteenspikkels, houtskoolspikkels en vlekkerig

130 - 175: Zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin-grijs, matig fijn, laaggrens: basis scherp,

lijkt op esdek of moesbed

175 - 210: Zand, zwak siltig, licht-bruin, matig fijn, boring nageboord met megaboor en

gezeefd

maaiveld

-100

-200

-300

-400
cm



Profielkolom en - beschrijving 4910008

Boormethode: handmatig

Positiebepaling: differentieel GPS, nauwkeurig ¡ 1m
Coordinaatsysteem: Rijksdriehoekstelsel

Referentievlak: Normaal Amsterdams Peil
Maaiveldhoogtebepaling: Landmeting

Projectnummer: 4910
Projectnaam: Goirle

X-coordinaat: 132825
Y-coordinaat: 392507
Maaiveldhoogte t.o.v. NAP (cm): 1651

BSBP 2021.08 b02, (c) R.Schrijvers

Uitvoerder(s): WW

Type: Boring, handmatig

Datum boring: 26-1-2022

0 - 135: Zand, zwak siltig, matig humeus, donker-grijs, weinig bruine vlekken, matig fijn, sterk

gevlekt

135 - 140: Zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, zeer fijn

140 - 170: Zand, zwak siltig, bruin, zeer fijn, boring nageboord met megaboord en gezeefd

maaiveld

-100

-200

-300

-400
cm
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KAART 1 - LIGGING PLANGEBIED
LEGENDA

Project: 

Rapport:
Datum:
Bron:

Tekenaar:

V21-4910: 
Kalverstraat/Tilburgseweg Goirle
V2199
november 2021
Top10NL, CC-BY Kadaster 2021

FvP

0 200 m

Bebouwing

Overige topografie
Water
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Snelweg
Hoofdweg
Regionale weg
Lokale weg

Schaal: 1:20.000 /  A4
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KAART 2A - NATUURLIJK LANDSCHAP, GEOMORFOLOGIE
LEGENDA

Project: 

Rapport:
Datum:
Bron:

Tekenaar:

V21-4910: 
Kalverstraat/Tilburgseweg Goirle
V2199
november 2021
Top10NL, CC-BY Kadaster 2021
PDOK augustus 2017 / 
Maas et al. 2017

FvP
0 200 m

Bebouwing

Overige topografie
Water

Plangebied

Schaal: 1:10.000 /  A4

B53 Dekzandrug
H42 Glooiing van beekdalzijde
L51 Dekzandwelvingen
M44 Beek(dal)overstromingsvlakte
M53 Vlakte van ten dele verspoelde
dekzanden of löss
N94 Laagte ontstaan door afgraving
R42 Beekdalbodem
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KAART 2B - NATUURLIJK LANDSCHAP, BODEMKAART
LEGENDA

Project: 

Rapport:
Datum:
Bron:

Tekenaar:

V21-4910: 
Kalverstraat/Tilburgseweg Goirle
V2199
november 2021
Top10NL, CC-BY Kadaster 2021
Bodemkaart; PDOK juli 2017

FvP
0 200 m

Bebouwing

Overige topografie
Water

Plangebied

Schaal: 1:10.000 /  A4

Afwijkende ondergronden
..t, (löss-)leem of gerijpte oude klei,
anders dan keileem of potklei
beginnend tussen 40 en 120 cm,
tenminste 20 cm dik
Hn21 Veldpodzolgronden; leemarm en
zwak lemig fijn zand
EZg23 Lage enkeerdgronden; lemig fijn
zand
zEZ23 Hoge zwarte enkeerdgronden;
lemig fijn zand
pZg23 Beekeerdgronden; lemig fijn
zand
pZn21 Gooreerdgronden; leemarm en
zwak lemig fijn zand
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KAART 3 - ARCHEOLOGIE
LEGENDA

Project: 

Rapport:
Datum:
Bron:

Tekenaar:

V21-4910: 
Kalverstraat/Tilburgseweg Goirle
V2199
november 2021
Top10NL, CC-BY Kadaster 2021
Onderzoeken, Vondstlocaties
RCE 2021
Monumenten, RCE 2014
FvP
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Schaal: 1:10.000 /  A4
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Archeologisch: opgraving of
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Archeologisch: begeleiding
Archeologisch: booronderzoek
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KAART 4 - RESULTATEN BOORONDERZOEK
LEGENDA
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1. Inleiding

Het voornemen is om op de hoek van de Kalverstraat en de Tilburgseweg in het centrum van Goirle 

maximaal 28 appartementen te ontwikkelen en één of meerdere commerciële ruimte(s) op de be-

gane grond. Het plan omvat maximaal 19 dure koopappartementen en 9 middeldure 

koopapparte-menten. Het gebouw bestaat uit maximaal vier bouwlagen aan de Tilburgseweg en 

maximaal vijf bouwlagen aan de Kalverstraat. Op de hoek wordt met zes bouwlagen een accent 

aangebracht. 

De nieuw te bouwen woningen zijn niet gelegen binnen de in de Wet geluidhinder (Wgh) vastge-

legde onderzoekszones voor weg-, rail- en/of industrielawaai. Dit betekent dat op grond van de 

Wgh geen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. In dit onderzoek is, vanuit het oogpunt 

van een goede ruimtelijke ordening, wel de geluidbelasting die veroorzaakt wordt vanwege het 

verkeer op de omliggende 30 km/uur wegen beoordeeld. 

Leeswijzer 

Dit onderzoeksrapport bestaat uit vijf hoofdstukken, waarvan hoofdstuk 1 deze inleiding is. In 

hoofdstuk 2 is het wettelijk kader beschreven. In hoofdstuk 3 is een beschrijving van de gebruikte 

gegevens en berekeningsmethode opgenomen. De resultaten zijn in hoofdstuk 4 beschreven en 

het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 5 waarin de conclusies van het onderzoek worden 

beschreven. 
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2. Wettelijk kader 

2.1. Wegverkeer 

Onderzoekszone 

De regels en normen die gelden voor wegverkeerslawaai zijn opgenomen in hoofdstuk VI “Zones 

langs wegen” van de Wet geluidhinder. De regels en normen uit de Wgh gelden binnen de wet-

telijk vastgestelde zone van een weg. De breedte van de zone van een weg is geregeld in afdeling 

1 “Algemeen” van genoemd hoofdstuk. 

 

Op grond van artikel 74 van de Wgh heeft elke weg een geluidszone, met uitzondering van de 

volgende wegen:  

• wegen gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

• wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 

 

De breedte van een zone is, op grond van artikel 74 van de Wgh, afhankelijk van de ligging in 

stedelijk1 of buitenstedelijk2 gebied en van het aantal rijstroken. In tabel 2.1 is een overzicht ge-

geven van de breedte van de zone op basis van het aantal rijstroken en de ligging in stedelijk of 

buitenstedelijk gebied. 

 

Tabel 2.1 Breedte van de zone van een weg (gemeten vanuit de rand van de buitenste rijstrook) 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 200 meter 250 meter 

3 of 4 350 meter 400 meter 

5 of meer 350 meter 600 meter 

 

De ontwikkeling wordt niet gerealiseerd binnen een zone zoals benoemd is in de Wet geluidhin-

der. In dit onderzoek is, vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, wel het verkeer 

op de Tilburgseweg, de Kalverstraat en de openbare weg ten zuiden van het plan betrokken. De 

wettelijk toegestane snelheid op deze wegen is 30 km/uur. 

 

Normstelling 

De voorkeursgrenswaarde voor nieuwe woningen is vastgelegd in de Wgh. Indien de geluidbe-

lasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde moeten er maatregelen worden getroffen om hier-

aan alsnog te kunnen voldoen. Blijkt dat niet mogelijk te zijn of op zwaarwegende bezwaren te 

stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is het 

 
1 Onder stedelijk gebied wordt verstaan, het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor toepassing van hoofdstuk VI 

(“Wegen”) van de Wet geluidhinder, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend bin-

nen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 

 
2 Onder buitenstedelijk gebied wordt verstaan, het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van 

hoofdstuk VI (“Wegen”) van de Wet geluidhinder, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de 

zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
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college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle bevoegd tot het vaststellen 

van hogere waarden.  

 

Tabel 1: Normstelling wegverkeerslawaai. 

Situatie Voorkeurswaarde Maximale hogere waarde 

Nieuwbouw 48 dB (art. 82, lid 1 Wgh) 63 dB (art. 83, lid 2 Wgh) 

 

Voor de nieuwe woningen is onderzocht of aan de normen van de Wgh kan worden voldaan.  

 
Reductie geluidsbelastingen wegverkeerslawaai 

Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst af-

neemt, mogen de berekende geluidbelastingen op de gevels worden gereduceerd. Volgens arti-

kel 110g Wgh is een variabele reductie van 2 tot 4 dB van toepassing voor wegen met een rij-

snelheid van 70 km/uur en hoger en een reductie van 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van 

lager dan 70 km/uur.  

 

2.2. Hogere waardenbeleid gemeente Goirle 

De gemeente Goirle beschikt niet over een beleid hogere waarden, waarin nadere eisen of voor-

waarden zijn geformuleerd voor het vaststellen van hogere waarden. 
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3. Uitgangspunten geluidsberekeningen 

Hierna worden de uitgangspunten voor de wegverkeersberekeningen beschreven. Het gaat om de 

gehanteerde wegverkeersgegevens en de gebruikte berekeningsmethode.  

 

3.1. Wegverkeersgegevens 

Door de gemeente Goirle is een verkeerstelling aangeleverd van oktober 2021 op de Tilburgse-

weg tussen de Dwarsstraat en Het Aangeleeg.  

 

De verkeersintensiteiten voor het beoordelingsjaar 2032 (10 jaar na de vaststelling van het plan) 

zijn gebaseerd op het door de gemeente Tilburg aangeleverde BBMA 2015 model met modeljaar 

2040. Op grond van de telling op de Tilburgseweg tussen de Dwarsstraat en Het Aangeleeg is 

de verkeersintensiteit circa 2.300 motorvoertuigen te laag. Op advies van de gemeente Tilburg is 

dit aantal daarom opgeteld bij de intensiteiten van het 2040 model. Op de overige wegvakken 

van de Tilburgseweg en de Kalverstraat is op basis hiervan eveneens de intensiteit verhoogd.  

 

De verdeling van het verkeer in de dag-, avond- en nachtperiode alsmede de verdeling van het 

verkeer in de onderscheiden voertuigcategorieën (licht, middel en zwaar verkeer) van de onder-

zochte wegen is overgenomen van de verkeerstelling van oktober 2021. 

 

Naast het bouwplan aan de Kalverstraat is een supermarkt gelegen welke bevoorraad wordt via 

de Tilburgseweg en de openbare weg direct ten zuiden van het bouwplan. Het uitrijden vanuit de 

expeditieruimte van de supermarkt gebeurt via de Kalverstraat in oostelijke richting. Het aantal 

bevoorradingswagens op een gemiddelde weekdag bestaat uit circa 4 vrachtwagens. Deze ver-

keersbewegingen op de openbare weg zijn meegenomen in het onderzoek. 

 

De verkeersgeneratie van de planontwikkeling is opgenomen in de toelichting van het bestem-

mingsplan. Hieruit blijkt dat het programma gepaard gaat met een verkeersgeneratie van gemid-

deld 229 verkeersbewegingen per weekdagetmaal. De verkeersgeneratie is opgeteld bij de ver-

keersintensiteiten van de Tilburgseweg. Aangezien het deel van de Tilburgseweg waar de par-

keerplaats op aansluit éénrichtingsverkeer is, is de plangeneratie evenredig verdeeld over beide 

richtingen. Het verkeer komt immers aan vanuit het zuiden en vertrekt richting het noorden. 

 

De maximumsnelheid is op alle wegen 30 km/uur. De wegdekverhardingen zijn bepaald op basis 

van de Basisregistratie Grootschalige Topografie en bestaan uit elementenverharding in keper-

verband. 

 

Een overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens op de beschouwde wegen is weergegeven 

in bijlage 1. 

 

3.2. Berekeningsmethode 

Voor de bepaling van de geluidsbelasting door het wegverkeer zijn berekeningen uitgevoerd met 

Standaardrekenmethode 2 overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Voor dit 

onderzoek is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu, versie 2021.1. In het 
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rekenmodel zijn de geluidsbronnen (wegen), bodemgebieden (akoestisch hard/zacht), objecten 

(gebouwen etc.) en toetspunten ingevoerd. Een afbeelding van het ontwikkelde rekenmodel is 

opgenomen in bijlage 2: ‘Overzicht rekenmodel wegverkeer’.  

 

Vanwege de grootte van het rekenmodel is ervoor gekozen geen uitdraai van het rekenmodel op 

te nemen. Indien gewenst kan een kopie van het rekenmodel worden opgevraagd.  

 

De planontwikkeling is gebaseerd op de verbeelding. De appartementen bevinden zich op de 1e 

tot en met de 5e verdieping. De beoordelingspunten zijn daarom gekozen op 4.5 tot en met 16.5 

meter hoogte met een stapgrootte van 3 meter. Een impressie van de nieuwbouw is weergegeven 

in de hierna opgenomen afbeelding 1. 

 

Afbeelding 1: Impressie toekomstige situatie   
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4. Berekeningsresultaten 

Hierna worden de berekeningsresultaten besproken. In bijlage 3 is een uitgebreider overzicht van 

de resultaten gepresenteerd. 

 

4.1. Wegverkeer 

Tilburgseweg (30 km/uur weg) 

De geluidbelasting vanwege de Tilburgseweg bedraagt maximaal 57 dB op de eerste verdieping 

op de westgevel langs deze weg. De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden op de west- en 

noordgevel. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.  

 

Kalverstraat (30 km/uur weg) 

Het verkeer op de Kalverstraat veroorzaakt een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde op 

de noordgevel. De geluidbelasting is maximaal 55 dB op de eerste verdieping. De maximale ont-

heffingswaarde wordt niet overschreden. 

 

Bestaande openbare weg ten zuiden van het plan 

Deze route waarop de parkeerplaats van de appartementen en de supermarkt worden ontsloten 

veroorzaakt geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. De geluidbelasting is maximaal 

46 dB op de eerste verdieping van de kopgevel langs de weg.  

 

Cumulatie 

De cumulatieve geluidsbelasting van alle wegen exclusief de reductie ex artikel 110g Wgh is 

gepresenteerd op de vierde afbeelding in bijlage 3. De cumulatieve geluidsbelasting bedraagt 

maximaal 623 dB op de eerste verdieping aan de zijde van de Tilburgseweg. Deze resultaten 

kunnen worden gebruikt bij het bepalen van de karakteristieke geluidwering van de gevels.  

 

4.2. Maatregelen afweging 

Uit het onderzoek blijkt dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde optreedt door het 

wegverkeer op de 30 km/uur wegen Tilburgseweg en Kalverstraat. Omdat deze wegen een maxi-

mum snelheid van 30 km/uur hebben is het aanvragen van hogere waarden niet mogelijk. Wel dient 

in het kader van een goede ruimtelijke ordening de geluidssituatie en eventuele maatregelen om de 

geluidbelasting op het plan te verlagen beoordeeld te worden. De gemeente Goirle beschikt niet over 

een beleid hogere waarden, waarin nadere eisen of voorwaarden zijn geformuleerd voor het vast-

stellen van hogere waarden. 

 

Het toepassen van geluidschermen is in deze stedelijke situatie ongewenst en stuit op stedenbouw-

kundige en verkeerskundige bezwaren. Op beide wegen is momenteel elementenverharding gele-

gen. Het vervangen van dit wegdek door stille elementenverharding zal een reductie van circa 2 dB 

opleveren. De voorkeursgrenswaarde wordt dan echter nog steeds overschreden op de west- en 

noordgevel van het plan.  

 

 
3 Exclusief reductie ex art. 110g Wgh 
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De ontwikkeling vult een open plaats op tussen de aanwezige bebouwing langs de Tilburgseweg. 

 

Het overgrote deel van de appartementen beschikt over een geluidluwe gevel aan de binnenzijde 

(zuid- en oostgevel) van het plan. Alleen de hoekappartementen op de eerste en tweede verdieping 

beschikken niet over een geluidluwe gevel. De buitenruimte van de appartementen is niet gelegen 

aan de luwe zijde. Bij de appartementen op de bovenste verdiepingen is de buitenruimte wel ge-

luidluw, omdat de gevel hier enkele meters terug ligt. 

 

Er wordt geadviseerd met een aanvullende berekening aan te tonen dat de karakteristieke geluid-

wering van de woningen zodanig is dat het geluidniveau in verblijfsgebieden niet meer is dan 33 dB, 

bij gesloten ramen en deuren. In deze berekening dient de geluidsbelasting van alle wegen samen 

inclusief het verkeer op de 30 km-wegen als uitgangspunt te worden aangehouden. 
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5. Conclusies 

Het voornemen is om op de hoek van de Kalverstraat en de Tilburgseweg in het centrum van Goirle 

28 appartementen te ontwikkelen en één of meerdere commerciële ruimte(s) op de begane grond. 

De nieuw te bouwen woningen zijn niet gelegen binnen de in de Wgh vastgelegde onderzoekszo-

nes voor weg-, rail- en/of industrielawaai. Dit betekent dat op grond van de Wgh geen akoestisch 

onderzoek moet worden uitgevoerd. In dit onderzoek is, vanuit het oogpunt van een goede ruimte-

lijke ordening, wel de geluidbelasting die veroorzaakt wordt vanwege het verkeer op de omliggende 

30 km/uur wegen beoordeeld. 

 

De omliggende 30 km/uur wegen Tilburgseweg en Kalverstraat veroorzaken een geluidbelasting 

die boven de voorkeursgrenswaarde uitkomt. De geluidbelasting is maximaal 57 dB vanwege de 

Tilburgseweg en maximaal 55 dB vanwege de Kalverstraat. 

 

Voor 30 km/uur wegen kan geen hogere waarde worden vastgesteld. Wel kan in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening de geluidssituatie en eventuele maatregelen beoordeeld worden. De ge-

meente Goirle beschikt niet over een beleid hogere waarden, waarin nadere eisen of voorwaarden 

zijn geformuleerd voor het vaststellen van hogere waarden. 

 

Het toepassen van geluidschermen in deze stedelijke situatie stuit op stedenbouwkundige en ver-

keerskundige bezwaren. Het vervangen van de elementenverharding door stille elementenverhar-

ding zal een reductie van circa 2 dB opleveren. De voorkeursgrenswaarde wordt dan echter nog 

steeds overschreden op de west- en noordgevel van het plan.  

 

De ontwikkeling vult een open plaats op tussen de aanwezige bebouwing langs de Tilburgseweg. 

Het overgrote deel van de appartementen beschikt over een geluidluwe gevel aan de binnenzijde 

(zuid- en oostgevel) van het plan. Alleen de hoekappartementen op de eerste en tweede verdieping 

beschikken niet over een geluidluwe gevel. De buitenruimte van de appartementen is niet gelegen 

aan de luwe zijde. Bij de appartementen op de bovenste verdiepingen is de buitenruimte wel ge-

luidluw, omdat de gevel hier enkele meters terug ligt. 

 

Er wordt geadviseerd met een aanvullende berekening aan te tonen dat de karakteristieke geluid-

wering van de woningen zodanig is dat het geluidniveau in verblijfsgebieden niet meer is dan 33 dB. 
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Bijlage 1 

Overzicht wegverkeersgegevens 



1d

2

3a

1b

1a

1c

3b

Akoestisch onderzoek Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg, gemeente Goirle
621.130.10

KuiperCompagnons

Bijlage 1: Overzicht wegvaknummering

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg - Wegverkeer - geoptimaliseerd verkeersmodel 2040] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: KuiperCompagnons
132800 133000

392600

392400

Wegen
Bodemgebieden

0 m 80 m

schaal = 1 : 2000



Weekdag Maximum

Intensiteit Snelheid Wegdek % daguur % licht % middel % zwaar % avonduur % licht % middel % zwaar % nachtuur % licht % middel % zwaar

1a Tilburgseweg 6.710 30 Elementenverharding in keperverband 7,87 98,30 0,80 0,90 0,85 98,30 0,80 0,90 0,26 98,30 0,80 0,90

1b Tilburgseweg 6.670 30 Elementenverharding in keperverband 7,87 98,30 0,80 0,90 0,85 98,30 0,80 0,90 0,26 98,30 0,80 0,90

1c Tilburgseweg 3.888 30 Elementenverharding in keperverband 7,87 98,30 0,80 0,90 0,85 98,30 0,80 0,90 0,26 98,30 0,80 0,90

1d Tilburgseweg 4.303 30 Elementenverharding in keperverband 7,87 98,30 0,80 0,90 0,85 98,30 0,80 0,90 0,26 98,30 0,80 0,90

2 Kalverstraat 2.936 30 Elementenverharding in keperverband 7,87 98,30 0,80 0,90 0,85 98,30 0,80 0,90 0,26 98,30 0,80 0,90

3a Openbare weg 234 30 Elementenverharding in keperverband 7,87 96,00 2,00 2,00 0,85 96,00 2,00 2,00 0,26 96,00 2,00 2,00

3b Openbare weg 4 30 Elementenverharding in keperverband 7,87 -- -- 100,00 0,85 -- -- 100,00 0,26 -- -- 100,00

Wegvak

Bijlage 1 - Akoestisch onderzoek Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg, gemeente Goirle

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
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Bijlage 2 

Overzicht rekenmodel wegverkeer 
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Bijlage 2: Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg - Wegverkeer - geoptimaliseerd verkeersmodel 2040] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: KuiperCompagnons
132800 133200

392800

392400

392000

Wegen
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor

0
0,5

Gebouwen

0 m 200 m

schaal = 1 : 5000



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 

Berekeningsresultaten wegverkeer 

  



57/56

50/50

54/53

57/56

47/47

31/30/30

28/28/29

30/31

26/28/29
45

45/48

46

52/52/52

../47/51

../../39

44/44/44

46/46/46

47/47/47

56/55

54/54

55/54

30/31

29/30

31

31/32/33

29/29

32

29/29

46

31

30/32

55
--/38/44

32

47

28

44

Akoestisch onderzoek Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg, gemeente Goirle
621.130.10

KuiperCompagnons

Bijlage 3: Berekeningsresultaten Tilburgseweg
Resultaten incl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg - Wegverkeer - geoptimaliseerd verkeersmodel 2040] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: KuiperCompagnons
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Bijlage 3: Berekeningsresultaten Kalverstraat
Resultaten incl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg - Wegverkeer - geoptimaliseerd verkeersmodel 2040] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: KuiperCompagnons
132780 132800 132820

392520

392500

392480

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor

0
0,5

Gebouwen
periode: Lden
groep: Kalverstraat (30 km/uur)

Inclusief groepsreducties

0 m 10 m

schaal = 1 : 300
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Akoestisch onderzoek Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg, gemeente Goirle
621.130.10

KuiperCompagnons

Bijlage 3: Berekeningsresultaten openbare weg ten zuiden van het plan 
Resultaten incl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg - Wegverkeer - geoptimaliseerd verkeersmodel 2040] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: KuiperCompagnons
132780 132800 132820

392520

392500

392480

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor

0
0,5

Gebouwen
periode: Lden
groep: Openbare weg ten zuiden van he...

Inclusief groepsreducties

0 m 10 m

schaal = 1 : 300
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Akoestisch onderzoek Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg, gemeente Goirle
621.130.10

KuiperCompagnons

Bijlage 3: Berekeningsresultaten wegen cumulatief
Resultaten excl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg - Wegverkeer - geoptimaliseerd verkeersmodel 2040] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: KuiperCompagnons
132780 132800 132820

392520

392500

392480

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor

0
0,5

Gebouwen
periode: Lden
groep: 1. Wegen

0 m 10 m

schaal = 1 : 300



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4 

Uitdraai berekeningsresultaten Geomilieu 
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Akoestisch onderzoek Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg, gemeente Goirle
621.130.10

KuiperCompagnons

Bijlage 4: ligging toetspunten

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg - Wegverkeer - geoptimaliseerd verkeersmodel 2040] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: KuiperCompagnons
132780 132800 132820

392520

392500

392480

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor

0
0,5

Gebouwen

0 m 10 m

schaal = 1 : 300



KuiperCompagnonsAkoestisch onderzoek bestemmingsplan 'Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg' Goirle
621.130.10Resultaten Tilburgseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - geoptimaliseerd verkeersmodel 2040

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01a_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 45,93 36,27 31,12 44,17
01a_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 46,09 36,43 31,28 44,33
01a_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 46,13 36,47 31,32 44,37
01b_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 32,97 23,31 18,16 31,21
01b_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 33,84 24,18 19,03 32,08

01b_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 34,40 24,74 19,59 32,64
01c_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 28,23 18,56 13,42 26,47
01c_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 29,29 19,63 14,48 27,53
01c_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 30,57 20,90 15,76 28,81
02a_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 47,60 37,94 32,79 45,84

02a_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 47,60 37,94 32,79 45,84
02a_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 47,56 37,90 32,75 45,80
02b_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 32,29 22,63 17,48 30,53
02b_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 31,57 21,91 16,76 29,81
02b_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 32,06 22,40 17,25 30,30

03a_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 49,16 39,49 34,35 47,40
03a_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 49,11 39,44 34,30 47,35
03a_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 49,02 39,35 34,21 47,26
03b_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 29,74 20,08 14,93 27,98
03b_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 30,12 20,45 15,31 28,36

03b_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 31,16 21,50 16,35 29,40
04a_A appartementen V1 en V2 4,50 51,63 41,97 36,82 49,87
04a_B appartementen V1 en V2 7,50 51,53 41,86 36,72 49,77
04b_A appartementen V1 en V2 4,50 30,80 21,14 15,99 29,04
04b_B appartementen V1 en V2 7,50 30,31 20,65 15,50 28,55

05a_A appartementen V1 en V2 4,50 55,30 45,63 40,49 53,54
05a_B appartementen V1 en V2 7,50 54,96 45,30 40,15 53,20
05b_A appartementen V1 en V2 4,50 58,47 48,80 43,66 56,71
05b_B appartementen V1 en V2 7,50 57,80 48,13 42,99 56,04
06a_A appartementen V1 en V2 4,50 58,30 48,64 43,49 56,54

06a_B appartementen V1 en V2 7,50 57,59 47,93 42,78 55,83
06b_A appartementen V1 en V2 4,50 30,74 21,07 15,93 28,98
06b_B appartementen V1 en V2 7,50 31,22 21,56 16,41 29,46
07a_A appartementen V1 en V2 4,50 57,33 47,67 42,52 55,57
07a_B appartementen V1 en V2 7,50 56,58 46,92 41,77 54,82

07b_A appartementen V1 en V2 4,50 30,88 21,22 16,07 29,12
07b_B appartementen V1 en V2 7,50 31,63 21,97 16,82 29,87
08a_A appartementen V1 en V2 4,50 56,56 46,90 41,75 54,80
08a_B appartementen V1 en V2 7,50 56,08 46,42 41,27 54,32
08b_A appartementen V1 en V2 4,50 31,83 22,17 17,02 30,07

08b_B appartementen V1 en V2 7,50 32,66 23,00 17,85 30,90
09a_A appartementen V1 en V2 4,50 55,80 46,14 40,99 54,04
09a_B appartementen V1 en V2 7,50 55,45 45,79 40,64 53,69
09b_A appartementen V1 en V2 4,50 31,81 22,14 17,00 30,05
09b_B appartementen V1 en V2 7,50 32,73 23,06 17,92 30,97

09c_A appartementen V1 en V2 4,50 48,75 39,09 33,94 46,99
09c_B appartementen V1 en V2 7,50 48,67 39,01 33,86 46,91
10a_A appartementen V3 10,50 48,86 39,20 34,05 47,10
10b_A appartementen V3 10,50 33,66 24,00 18,85 31,90
10c_A appartementen V3 10,50 48,16 38,49 33,35 46,40

11a_A appartementen V3 10,50 47,59 37,92 32,78 45,83
11b_A appartementen V3 10,50 32,93 23,27 18,12 31,17
12a_A appartementen V3, V4 en V5 10,50 54,21 44,55 39,40 52,45
12a_B appartementen V3, V4 en V5 13,50 53,73 44,06 38,92 51,97
12a_C appartementen V3, V4 en V5 16,50 53,47 43,80 38,66 51,71

12b_A appartementen V3 10,50 56,94 47,28 42,13 55,18
12b_B appartementen V4 en V5 13,50 49,20 39,53 34,39 47,44
12b_C appartementen V4 en V5 16,50 52,65 42,98 37,84 50,89
12c_A appartementen V3 en V4 10,50 31,63 21,96 16,82 29,87
12c_B appartementen V3 en V4 13,50 33,86 24,19 19,05 32,10

12d_A appartementen V3 en V4 10,50 47,11 37,44 32,30 45,35
12d_B appartementen V3 en V4 13,50 49,79 40,12 34,98 48,03
12d_C appartementen V5 16,50 41,10 31,43 26,29 39,34
12e_B appartementen V4 en V5 13,50 39,45 29,78 24,64 37,69
12e_C appartementen V4 en V5 16,50 45,65 35,98 30,84 43,89

13a_A appartementen V4 13,50 45,93 36,26 31,12 44,17
13b_A appartementen V4 13,50 33,25 23,58 18,44 31,49
14a_A appartementen V4 13,50 46,54 36,87 31,73 44,78
14b_A appartementen V4 13,50 33,91 24,25 19,10 32,15
14c_A appartementen V4 13,50 29,74 20,07 14,93 27,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-12-2021 18:00:54Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: KuiperCompagnons



KuiperCompagnonsAkoestisch onderzoek bestemmingsplan 'Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg' Goirle
621.130.10Resultaten Kalverstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - geoptimaliseerd verkeersmodel 2040

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kalverstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01a_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 56,69 47,03 41,88 54,93
01a_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 55,89 46,23 41,08 54,13
01a_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 55,04 45,37 40,23 53,28
01b_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 20,80 11,13 5,99 19,04
01b_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 21,55 11,89 6,74 19,79

01b_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 20,72 11,05 5,91 18,96
01c_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 54,40 44,73 39,59 52,64
01c_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 53,83 44,17 39,02 52,07
01c_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 53,17 43,51 38,36 51,41
02a_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 56,23 46,57 41,42 54,47

02a_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 55,54 45,88 40,73 53,78
02a_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 54,75 45,09 39,94 52,99
02b_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 20,42 10,75 5,61 18,66
02b_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 21,14 11,47 6,33 19,38
02b_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 20,06 10,40 5,25 18,30

03a_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 55,83 46,17 41,02 54,07
03a_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 55,23 45,57 40,42 53,47
03a_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 54,51 44,85 39,70 52,75
03b_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 20,04 10,37 5,23 18,28
03b_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 20,71 11,04 5,90 18,95

03b_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 19,39 9,72 4,58 17,63
04a_A appartementen V1 en V2 4,50 55,23 45,57 40,42 53,47
04a_B appartementen V1 en V2 7,50 54,75 45,08 39,94 52,99
04b_A appartementen V1 en V2 4,50 19,85 10,18 5,04 18,09
04b_B appartementen V1 en V2 7,50 20,44 10,77 5,63 18,68

05a_A appartementen V1 en V2 4,50 54,02 44,36 39,21 52,26
05a_B appartementen V1 en V2 7,50 53,59 43,93 38,78 51,83
05b_A appartementen V1 en V2 4,50 46,38 36,72 31,57 44,62
05b_B appartementen V1 en V2 7,50 46,31 36,64 31,50 44,55
06a_A appartementen V1 en V2 4,50 44,18 34,52 29,37 42,42

06a_B appartementen V1 en V2 7,50 44,17 34,51 29,36 42,41
06b_A appartementen V1 en V2 4,50 27,05 17,39 12,24 25,29
06b_B appartementen V1 en V2 7,50 27,81 18,15 13,00 26,05
07a_A appartementen V1 en V2 4,50 39,55 29,89 24,74 37,79
07a_B appartementen V1 en V2 7,50 39,61 29,95 24,80 37,85

07b_A appartementen V1 en V2 4,50 27,00 17,33 12,19 25,24
07b_B appartementen V1 en V2 7,50 27,96 18,29 13,15 26,20
08a_A appartementen V1 en V2 4,50 37,70 28,04 22,89 35,94
08a_B appartementen V1 en V2 7,50 37,86 28,19 23,05 36,10
08b_A appartementen V1 en V2 4,50 26,84 17,17 12,03 25,08

08b_B appartementen V1 en V2 7,50 27,50 17,83 12,69 25,74
09a_A appartementen V1 en V2 4,50 36,03 26,36 21,22 34,27
09a_B appartementen V1 en V2 7,50 36,43 26,76 21,62 34,67
09b_A appartementen V1 en V2 4,50 26,58 16,91 11,77 24,82
09b_B appartementen V1 en V2 7,50 27,04 17,37 12,23 25,28

09c_A appartementen V1 en V2 4,50 20,60 10,93 5,79 18,84
09c_B appartementen V1 en V2 7,50 17,85 8,18 3,04 16,09
10a_A appartementen V3 10,50 35,44 25,78 20,63 33,68
10b_A appartementen V3 10,50 27,79 18,13 12,98 26,03
10c_A appartementen V3 10,50 16,93 7,27 2,12 15,17

11a_A appartementen V3 10,50 37,27 27,60 22,46 35,51
11b_A appartementen V3 10,50 28,99 19,32 14,18 27,23
12a_A appartementen V3, V4 en V5 10,50 53,11 43,45 38,30 51,35
12a_B appartementen V3, V4 en V5 13,50 52,26 42,60 37,45 50,50
12a_C appartementen V3, V4 en V5 16,50 51,21 41,55 36,40 49,45

12b_A appartementen V3 10,50 43,84 34,18 29,03 42,08
12b_B appartementen V4 en V5 13,50 37,51 27,84 22,70 35,75
12b_C appartementen V4 en V5 16,50 41,33 31,66 26,52 39,57
12c_A appartementen V3 en V4 10,50 18,75 9,09 3,94 16,99
12c_B appartementen V3 en V4 13,50 17,36 7,69 2,55 15,60

12d_A appartementen V3 en V4 10,50 44,63 34,96 29,82 42,87
12d_B appartementen V3 en V4 13,50 51,04 41,37 36,23 49,28
12d_C appartementen V5 16,50 41,25 31,58 26,44 39,49
12e_B appartementen V4 en V5 13,50 18,88 9,21 4,07 17,12
12e_C appartementen V4 en V5 16,50 20,52 10,86 5,71 18,76

13a_A appartementen V4 13,50 44,83 35,16 30,02 43,07
13b_A appartementen V4 13,50 17,28 7,62 2,47 15,52
14a_A appartementen V4 13,50 54,13 44,47 39,32 52,37
14b_A appartementen V4 13,50 18,63 8,97 3,82 16,87
14c_A appartementen V4 13,50 51,82 42,16 37,01 50,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-12-2021 18:00:12Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: KuiperCompagnons



KuiperCompagnonsAkoestisch onderzoek bestemmingsplan 'Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg' Goirle
621.130.10Resultaten bestaande openbare weg ten zuiden van het plan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - geoptimaliseerd verkeersmodel 2040

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Openbare weg ten zuiden van het plangebied
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01a_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 6,44 -3,22 -8,37 4,68
01a_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 4,31 -5,36 -10,50 2,55
01a_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 4,13 -5,53 -10,68 2,37
01b_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 36,35 26,69 21,54 34,59
01b_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 36,34 26,67 21,53 34,58

01b_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 36,11 26,44 21,30 34,35
01c_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 7,63 -2,03 -7,18 5,87
01c_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 8,68 -0,99 -6,13 6,92
01c_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 10,28 0,61 -4,53 8,52
02a_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 5,96 -3,70 -8,85 4,20

02a_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 3,48 -6,19 -11,33 1,72
02a_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 3,94 -5,73 -10,87 2,18
02b_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 36,50 26,83 21,69 34,74
02b_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 35,98 26,31 21,17 34,22
02b_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 35,58 25,91 20,77 33,82

03a_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 5,59 -4,07 -9,22 3,83
03a_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 4,76 -4,90 -10,05 3,00
03a_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 5,07 -4,60 -9,74 3,31
03b_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 36,55 26,89 21,74 34,79
03b_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 36,50 26,83 21,69 34,74

03b_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 35,86 26,19 21,05 34,10
04a_A appartementen V1 en V2 4,50 4,80 -4,86 -10,01 3,04
04a_B appartementen V1 en V2 7,50 5,66 -4,00 -9,15 3,90
04b_A appartementen V1 en V2 4,50 36,56 26,89 21,75 34,80
04b_B appartementen V1 en V2 7,50 36,53 26,87 21,72 34,77

05a_A appartementen V1 en V2 4,50 8,14 -1,53 -6,67 6,38
05a_B appartementen V1 en V2 7,50 9,49 -0,17 -5,32 7,73
05b_A appartementen V1 en V2 4,50 28,67 19,00 13,86 26,91
05b_B appartementen V1 en V2 7,50 28,59 18,92 13,78 26,83
06a_A appartementen V1 en V2 4,50 31,48 21,81 16,67 29,72

06a_B appartementen V1 en V2 7,50 31,37 21,70 16,56 29,61
06b_A appartementen V1 en V2 4,50 36,30 26,63 21,49 34,54
06b_B appartementen V1 en V2 7,50 36,29 26,62 21,48 34,53
07a_A appartementen V1 en V2 4,50 35,43 25,76 20,62 33,67
07a_B appartementen V1 en V2 7,50 35,23 25,56 20,42 33,47

07b_A appartementen V1 en V2 4,50 36,95 27,29 22,14 35,19
07b_B appartementen V1 en V2 7,50 36,89 27,23 22,08 35,13
08a_A appartementen V1 en V2 4,50 37,87 28,20 23,06 36,11
08a_B appartementen V1 en V2 7,50 37,48 27,82 22,67 35,72
08b_A appartementen V1 en V2 4,50 38,78 29,12 23,97 37,02

08b_B appartementen V1 en V2 7,50 38,55 28,89 23,74 36,79
09a_A appartementen V1 en V2 4,50 43,12 33,46 28,31 41,36
09a_B appartementen V1 en V2 7,50 41,65 31,99 26,84 39,89
09b_A appartementen V1 en V2 4,50 42,05 32,38 27,24 40,29
09b_B appartementen V1 en V2 7,50 41,23 31,57 26,42 39,47

09c_A appartementen V1 en V2 4,50 47,92 38,26 33,11 46,16
09c_B appartementen V1 en V2 7,50 46,23 36,57 31,42 44,47
10a_A appartementen V3 10,50 27,28 17,61 12,47 25,52
10b_A appartementen V3 10,50 39,04 29,37 24,23 37,28
10c_A appartementen V3 10,50 44,83 35,17 30,02 43,07

11a_A appartementen V3 10,50 28,43 18,76 13,62 26,67
11b_A appartementen V3 10,50 36,50 26,83 21,69 34,74
12a_A appartementen V3, V4 en V5 10,50 14,75 5,08 -0,06 12,99
12a_B appartementen V3, V4 en V5 13,50 11,36 1,69 -3,45 9,60
12a_C appartementen V3, V4 en V5 16,50 6,09 -3,57 -8,72 4,33

12b_A appartementen V3 10,50 29,44 19,78 14,63 27,68
12b_B appartementen V4 en V5 13,50 22,03 12,36 7,22 20,27
12b_C appartementen V4 en V5 16,50 27,29 17,63 12,48 25,53
12c_A appartementen V3 en V4 10,50 36,14 26,48 21,33 34,38
12c_B appartementen V3 en V4 13,50 35,97 26,31 21,16 34,21

12d_A appartementen V3 en V4 10,50 5,58 -4,09 -9,23 3,82
12d_B appartementen V3 en V4 13,50 3,81 -5,85 -11,00 2,05
12d_C appartementen V5 16,50 24,99 15,32 10,18 23,23
12e_B appartementen V4 en V5 13,50 28,83 19,16 14,02 27,07
12e_C appartementen V4 en V5 16,50 31,99 22,33 17,18 30,23

13a_A appartementen V4 13,50 1,10 -8,57 -13,71 -0,66
13b_A appartementen V4 13,50 35,81 26,15 21,00 34,05
14a_A appartementen V4 13,50 1,44 -8,22 -13,37 -0,32
14b_A appartementen V4 13,50 35,62 25,95 20,81 33,86
14c_A appartementen V4 13,50 12,91 3,24 -1,90 11,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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KuiperCompagnonsAkoestisch onderzoek bestemmingsplan 'Hoek Kalverstraat-Tilburgseweg' Goirle
621.130.10Resultaten wegverkeer cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - geoptimaliseerd verkeersmodel 2040

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1. Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01a_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 62,04 52,38 47,23 60,28
01a_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 61,32 51,66 46,51 59,56
01a_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 60,56 50,89 45,75 58,80
01b_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 43,07 33,41 28,26 41,31
01b_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 43,37 33,70 28,56 41,61

01b_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 43,42 33,76 28,61 41,66
01c_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 59,41 49,74 44,60 57,65
01c_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 58,84 49,18 44,03 57,08
01c_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 58,19 48,53 43,38 56,43
02a_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 61,79 52,12 46,98 60,03

02a_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 61,19 51,52 46,38 59,43
02a_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 60,51 50,85 45,70 58,75
02b_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 42,97 33,31 28,16 41,21
02b_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 42,43 32,76 27,62 40,67
02b_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 42,26 32,59 27,45 40,50

03a_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 61,68 52,01 46,87 59,92
03a_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 61,18 51,52 46,37 59,42
03a_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 60,59 50,93 45,78 58,83
03b_A appartementen V1, V2 en V3 4,50 42,45 32,79 27,64 40,69
03b_B appartementen V1, V2 en V3 7,50 42,49 32,82 27,68 40,73

03b_C appartementen V1, V2 en V3 10,50 42,20 32,53 27,39 40,44
04a_A appartementen V1 en V2 4,50 61,80 52,14 46,99 60,04
04a_B appartementen V1 en V2 7,50 61,44 51,77 46,63 59,68
04b_A appartementen V1 en V2 4,50 42,65 32,99 27,84 40,89
04b_B appartementen V1 en V2 7,50 42,55 32,88 27,74 40,79

05a_A appartementen V1 en V2 4,50 62,71 53,05 47,90 60,95
05a_B appartementen V1 en V2 7,50 62,34 52,68 47,53 60,58
05b_A appartementen V1 en V2 4,50 63,73 54,07 48,92 61,97
05b_B appartementen V1 en V2 7,50 63,10 53,44 48,29 61,34
06a_A appartementen V1 en V2 4,50 63,48 53,81 48,67 61,72

06a_B appartementen V1 en V2 7,50 62,80 53,13 47,99 61,04
06b_A appartementen V1 en V2 4,50 42,75 33,08 27,94 40,99
06b_B appartementen V1 en V2 7,50 42,91 33,24 28,10 41,15
07a_A appartementen V1 en V2 4,50 62,43 52,77 47,62 60,67
07a_B appartementen V1 en V2 7,50 61,70 52,03 46,89 59,94

07b_A appartementen V1 en V2 4,50 43,25 33,59 28,44 41,49
07b_B appartementen V1 en V2 7,50 43,43 33,77 28,62 41,67
08a_A appartementen V1 en V2 4,50 61,68 52,01 46,87 59,92
08a_B appartementen V1 en V2 7,50 61,21 51,54 46,40 59,45
08b_A appartementen V1 en V2 4,50 44,81 35,14 30,00 43,05

08b_B appartementen V1 en V2 7,50 44,81 35,14 30,00 43,05
09a_A appartementen V1 en V2 4,50 61,07 51,41 46,26 59,31
09a_B appartementen V1 en V2 7,50 60,68 51,02 45,87 58,92
09b_A appartementen V1 en V2 4,50 47,55 37,89 32,74 45,79
09b_B appartementen V1 en V2 7,50 46,95 37,28 32,14 45,19

09c_A appartementen V1 en V2 4,50 56,37 46,71 41,56 54,61
09c_B appartementen V1 en V2 7,50 55,63 45,97 40,82 53,87
10a_A appartementen V3 10,50 54,08 44,42 39,27 52,32
10b_A appartementen V3 10,50 45,39 35,73 30,58 43,63
10c_A appartementen V3 10,50 54,82 45,16 40,01 53,06

11a_A appartementen V3 10,50 53,02 43,36 38,21 51,26
11b_A appartementen V3 10,50 43,59 33,92 28,78 41,83
12a_A appartementen V3, V4 en V5 10,50 61,71 52,04 46,90 59,95
12a_B appartementen V3, V4 en V5 13,50 61,07 51,40 46,26 59,31
12a_C appartementen V3, V4 en V5 16,50 60,50 50,83 45,69 58,74

12b_A appartementen V3 10,50 62,16 52,50 47,35 60,40
12b_B appartementen V4 en V5 13,50 54,49 44,83 39,68 52,73
12b_C appartementen V4 en V5 16,50 57,97 48,30 43,16 56,21
12c_A appartementen V3 en V4 10,50 42,52 32,85 27,71 40,76
12c_B appartementen V3 en V4 13,50 43,09 33,42 28,28 41,33

12d_A appartementen V3 en V4 10,50 54,05 44,39 39,24 52,29
12d_B appartementen V3 en V4 13,50 58,47 48,80 43,66 56,71
12d_C appartementen V5 16,50 49,23 39,57 34,42 47,47
12e_B appartementen V4 en V5 13,50 44,84 35,18 30,03 43,08
12e_C appartementen V4 en V5 16,50 50,84 41,18 36,03 49,08

13a_A appartementen V4 13,50 53,42 43,76 38,61 51,66
13b_A appartementen V4 13,50 42,77 33,10 27,96 41,01
14a_A appartementen V4 13,50 59,83 50,17 45,02 58,07
14b_A appartementen V4 13,50 42,91 33,25 28,10 41,15
14c_A appartementen V4 13,50 56,85 47,18 42,04 55,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 I n l e i d i n g

In opdracht van Maas-Jacobs Vastgoed BV is in het kader van de ruimtelijke onderbouwing
een bezonningsonderzoek uitgevoerd voor geplande woningbouw aan de Tilburgseweg te
Goirle.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de mogelijke invloed van de geplande
bouwvolumes op de bezonning van de omliggende bestaande woonbebouwing.

Voor  het  onderzoek  is  gebruik  gemaakt  van  de  bestemmingsplankaart  van  de  geplande
bebouwing. De stedenbouwkundige omgeving is door Peutz aangevuld. Naast een vergelijk
met de huidige (onbebouwde) situatie, is ook een vergelijk gemaakt met de in het vigerende
bestemmingsplan mogelijk bebouwing op de bouwlocatie.

In de rapportage wordt de volgende indeling gehanteerd.
In  hoofdstuk  2  worden  de  normstelling  en  de  opzet  van  het  onderzoek  toegelicht.  In
hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk 4 is een
samenvatting betreffende het onderzoek opgenomen en worden conclusies gegeven.
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2 N o r m s t e l l i n g  e n  o p z e t  v a n  h e t  o n d e r z o e k

2.1 N o r m s t e l l i n g

Er bestaan in Nederland geen officiële landelijke bezonningsnormen. Gemeentes zijn vrij om
hun  eigen  bezonningsbeleid  te  bepalen.  Bij  afwezigheid  van  gemeentelijke  regelgeving
wordt veelal gebruik gemaakt van de zgn. lichte TNO-norm. Volgens de lichte TNO-norm is er
sprake van een voldoende bezonning bij tenminste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in
de periode van 19 februari t/m 21 oktober, gemeten in het midden van de vensterbank van
de woonkamer.  Naast de lichte TNO-norm bestaat ook de strenge TNO-norm. Volgens de
strenge  TNO-norm  is  er  sprake  van  een  goede  bezonning  bij  tenminste  3  mogelijke
bezonningsuren per dag in de periode 21 januari t/m 22 november. Deze laatste norm wordt
in de praktijk zelden toegepast.

De  lichte  TNO-norm  is  het  meest  gangbaar  voor  de  toetsing  van  de  bezonning  van
woningen. Derhalve heeft een globale toetsing plaatsgevonden volgens deze veel gebruikte
richtlijn.

2.2 O p z e t  v a n  h e t  o n d e r z o e k

Het  onderzoek  is  gebaseerd  op  de  rekenkundige  bezonning  van  een  3D-model  van  de
bestaande  en  de  geplande  bebouwingssituatie.  In  de  figuren  2.1 en  2.2 zijn  aanzichten
opgenomen  van  de  gehanteerde  3D-modellen  van  respectievelijk  de  oude  en  nieuwe
bestemmingsplansituatie. 

Om een  duidelijk  beeld  te  verkrijgen  van  de  invloed van  de  geplande  bebouwing  is  de
aanwezige begroeiing niet in het model meegenomen.

f2.1 Aanzicht model vigerend bestemmingsplan
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f2.2 Aanzicht geplande situatie

Met behulp van door Peutz ontwikkelde programmatuur rond het softwarepakket Radiance
is de mogelijke bezonningsduur op de gevels van de omliggende bebouwing berekend en
met kleuren weergegeven. Zowel de bestaande (onbebouwde) situatie, de situatie met het
vigerende bestemmingsplan als de geplande situatie is doorgerekend. Voor zover sprake is
van schaduw van het bouwplan wordt tevens  de afname van de bezonning aangegeven
(middels zogeheten false-color afbeeldingen). 

Op deze wijze is onderzoek verricht naar de bezonningssituatie op de data 21 juni (langste
dag),  21  augustus  en  21  oktober.  Doordat  de  zonnebaan  in  de  eerste  jaarhelft  in
omgekeerde volgorde vrijwel gelijk is aan die in de tweede jaarhelft zijn de resultaten van
het  onderzoek van augustus  eveneens  representatief  voor  april  en  die  van oktober  voor
februari  (met een verschuiving van een uur door de zomertijd).  De onderzoeksresultaten
geven  derhalve  met  een  interval  van  2  maanden  een  beeld  van  de  bezonningssituatie
gedurende een groot deel van het jaar, overeenkomend met de periode volgens de lichte
TNO-norm. De bezonningssituatie tijdens een deel van de winterperiode wordt niet in het
onderzoek meegenomen.

In het onderzoek wordt uitgegaan van de theoretisch mogelijke bezonning. 

O 16770-2-RA-001   6

   



3 R e s u l t a t e n  v a n  h e t  o n d e r z o e k

In bijlage 1 zijn visualisaties van de schaduwwerking op 21 juni, 21 augustus en 21 oktober
voor de geplande bebouwingssituatie opgenomen. De extra schaduw ten gevolge van de
geplande bebouwing heeft de kleur rood.

Teneinde  de  impact  van de  schaduwwerking meer  inzichtelijk  te  maken is  de  potentiële
bezonningsduur op de gevels van de bestaande woningen berekend. In figuren 3.1 t/m 3.3
zijn  de  rekenresultaten  voor  de  bestaande  bebouwingssituatie,  de  huidige
bestemmingsplansituatie  en  geplande  bestemmingsplansituatie  voor  de  data  21  juni,  21
augustus en 21 oktober weergegeven. De bezonningsduur is op twee schalen weergegeven:
van 0 uur t/m 2 uur en van 0 t/m 8 uur. Met een schaal van 0 t/m 2 uur kan makkelijk worden
opgemaakt of de bezonningsduur op de gevels van de woningen kleiner of groter dan de
grenswaarde van 2 uur is. Op gevels met de kleur geel is een bezonningsduur van 2 uren of
meer mogelijk. Een afname van de bezonning ten gevolge van de geplande bebouwing kan
worden  vastgesteld  door  de  afbeeldingen  te  vergelijken.  Tevens  is  de  afname  van  de
bezonning op gevels grafisch inzichtelijk gemaakt in figuren 3.4 t/m 3.6. De kleurenlegenda
loopt  in  deze  figuren  van  0  t/m  6  uur.  De  bezonning  van  grijze  geveldelen  in  deze
afbeeldingen wijzigt niet. Hierbij is het verschil tussen de huidige bebouwingssituatie en de
geplande  bestemmingsplansituatie  en  het  verschil  tussen  de  huidige
bestemmingsplansituatie  en  de  geplande  bestemmingsplansituatie  gevisualiseerd.  In  het
laatste vergelijk is  zowel de lokale afname als de lokale toename van de bezonningsduur
getoond.

Uit  de  rekenresultaten  blijkt  dat  de  bezonning  van  woningen  aan de  Kalverstraat  en  de
Tilburgseweg lokaal sterk afneemt ten opzichte van de huidige, onbebouwde, situatie. De
afname is op de meest kritische datum lokaal meer dan twee uur op de Tilburgseweg tot
lokaal  ca.  vijf  uur  aan  de  Kalverstraat.  In  de  zomermaanden  is  er  t.o.v.  de  huidige,
onbebouwde situatie alleen een afname bij woningen aan de Tilburgseweg, die dan lokaal
oploopt tot ca. drie uur.

Niet  alle  woningen  in  het  invloedsgebied  van  de  geplande  nieuwbouw  voldoen  aan  de
criteria van de lichte TNO-norm. Met name bij een aantal woningen aan de Kalverstraat blijft
er in de geplande bebouwingssituatie op de meest kritische datum (21 oktober) minder dan
twee  uur  zon  over.  Dit  is  bij  deze  woningen  echter  ook  het  geval  in  de  huidige
bestemmingsplansituatie. Op een deel van de woningen is er zelfs sprake van een toename
van de mogelijke bezonningsduur ten opzichte van de huidige bestemmingsplansituatie.
Er zijn twee bovenwoningen, Tilburgseweg 44 en 46, waar er ten opzichte van de huidige
bestemmingsplansituatie een afname is en waar de bezonning daardoor onder de twee uur
komt  waardoor  deze  mogelijk  niet  meer  voldoen  aan  de  lichte  TNO-norm.  Indien  de
woonkamers ook ramen hebben aan de achterzijde van de woning, voldoen de woningen
nog wel aan de norm. Aan de andere kant zijn er ook een aantal woningen (Tilburgseweg 36
t/m 42) waar de mogelijke bezonningsduur in de nieuwe bestemmingsplansituatie juist wat
toe  neemt  en daardoor  boven de  twee uur  uit  komt.  Deze  gevels  voldeden in  de  oude
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bestemmingsplansituatie dus niet en in de nieuwe bestemmingsplansituatie wel. Opgemerkt
kan worden dat er ook gemeenten zijn die niet, zoals de oorspronkelijke lichte TNO-norm,
kijken naar de bezonning van de woonkamer, maar van de woning, waarbij de zonduur van
de voor en achtergevel altijd bij elkaar opgeteld mogen worden.

f3.1  Bezonningsduur in de huidige bebouwingssituatie (boven), oude bestemmingsplansituatie (midden) en nieuwe 

bestemmingsplansituatie (onder) op 21 juni, op een schaal 0 t/m 2 uur (links) en op een schaal van 0 t/m 8 uur (rechts)
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f3.2  Bezonningsduur in de huidige bebouwingssituatie (boven), oude bestemmingsplansituatie (midden) en nieuwe 

bestemmingsplansituatie (onder) op 21 augustus, op een schaal 0 t/m 2 uur (links) en op een schaal van 0 t/m 8 uur 

(rechts)
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f3.3  Bezonningsduur in de huidige bebouwingssituatie (boven), oude bestemmingsplansituatie (midden) en nieuwe 

bestemmingsplansituatie (onder) op 21 oktober, op een schaal 0 t/m 2 uur (links) en op een schaal van 0 t/m 8 uur 

(rechts)
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f3.4  Afname bezonningsduur t.o.v. de huidige bebouwingssituatie (boven) en t.o.v. de oude bestemmingsplansituatie 

(midden), en toename t.o.v. oude bestemmingsplansituatie (onder) schaal 0 t/m 6 uur1 op 21 juni
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f3.5  Afname bezonningsduur t.o.v. de huidige bebouwingssituatie (boven) en t.o.v. de oude bestemmingsplansituatie 

(midden), en toename t.o.v. oude bestemmingsplansituatie (onder) schaal 0 t/m 6 uur1 op 21 augustus
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f3.6  Afname bezonningsduur t.o.v. de huidige bebouwingssituatie (boven) en t.o.v. de oude bestemmingsplansituatie 

(midden), en toename t.o.v. oude bestemmingsplansituatie (onder) schaal 0 t/m 6 uur1 op 21 oktober
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4 S a m e n v a t t i n g  e n  c o n c l u s i e s

In opdracht van Maas-Jacobs Vastgoed BV is in het kader van de ruimtelijke onderbouwing
een bezonningsonderzoek uitgevoerd voor geplande woningbouw aan de Tilburgseweg te
Goirle.  Het  doel  van  het  onderzoek  is  het  vaststellen  van  de  mogelijke  invloed  van  de
geplande bouwvolumes op de bezonning van de omliggende bestaande woonbebouwing.

Wegens het ontbreken van een officiële bezonningsnorm is de bezonning getoetst aan de
criteria van de lichte TNO-norm.

Voor  het  onderzoek  is  gebruik  gemaakt  van  de  bestemmingsplankaart  van  de  geplande
bebouwing. De stedenbouwkundige omgeving is door Peutz aangevuld. Naast een vergelijk
met de huidige (onbebouwde) situatie, is ook een vergelijk gemaakt met de in het vigerende
bestemmingsplan mogelijk bebouwing op de bouwlocatie.

Het  onderzoek  is  gebaseerd  op  door  Peutz  ontwikkelde  programmatuur  rond  het
softwarepakket  Radiance.  Hiermee  is  de  potentiële  bezonningsduur,  de  afname  van  de
bezonning alsmede de schaduwwerking op grafische wijze inzichtelijk gemaakt op de data
21 juni (langste dag), 21 augustus en 21 oktober, hetgeen tevens representatief is voor de
maanden april en februari. 

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
− De bezonning van woningen aan de Kalverstraat en de Tilburgseweg neemt lokaal sterk af

ten opzichte van de huidige, onbebouwde, situatie. De afname is op de meest kritische
datum  lokaal  meer  dan  twee  uur  op  de  Tilburgseweg  tot  lokaal  ca.  vijf  uur  aan  de
Kalverstraat. In de zomermaanden is er t.o.v. de huidige, onbebouwde situatie alleen een
afname bij woningen aan de Tilburgseweg, die dan lokaal oploopt tot ca. drie uur.

− Bij een aantal woningen aan de Kalverstraat blijft er in de geplande bebouwingssituatie
op de meest kritische datum (21 oktober) minder dan twee uur zon over. Dit is bij deze
woningen echter ook het geval in de huidige bestemmingsplansituatie.

− Er zijn twee boven woningen, Tilburgseweg 44 en 46, waar er ten opzichte van de huidige
bestemmingsplansituatie een afname is en waar de bezonning daardoor van de voorgevel
onder de twee uur komt. Indien deze woonkamers in deze woningen geen ramen aan de
achterzijde hebben, voldoen deze dus niet aan de lichte TNO-norm.

− De  voorgevels  van  de  woningen  Tiburgseweg  36  t/m  42  krijgen  in  de  nieuwe
bestemmingsplansituatie  wel  twee  uur  zon,  waar  dat  in  de  huidige
bestemmingsplansituatie niet zo was.

Mook,

Dit rapport bevat 14 pagina's
Bijlage 1: afbeeldingen schaduwverloop 
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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 inspraakprocedure 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 en, indien van toepassing, een weergave van de zienswijze(n) die tijdens de 
inspraaktermijn naar voren zijn gebracht en een reactie op deze zienswijze(n). 
 
1.2. Object van inspraak. 
Object van inspraak is het voorontwerpbestemmingsplan "Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat". 
 
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. 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 is 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 
terinzagelegging 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 
voorontwerpbestemmingsplan 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. 

 
Het voorontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs 
nodig zijn voor een beoordeling daarvan hebben gedurende drie weken ter inzage gelegen, van 10 
februari tot en met 2 maart 2022. Hiervan is vooraf kennis gegeven in het Gemeenteblad (zie 
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www.overheid.nl/ officiëlebekendmakingen) en in het plaatselijke nieuws- en advertentieblad 
"Goirles Belang". Gedurende de termijn van terinzagelegging konden ingezetenen van de 
gemeente Goirle en belanghebbenden schriftelijk zienswijzen omtrent het 
voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Goirle. 

 

Schriftelijke zienswijzen. 
Van de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen is drie maal gebruik gemaakt. 
Vanwege privacy zijn de NAW (naam, adres woonplaats) gegevens van de insprekers niet 
opgenomen. 
 

1. Particulier Ingediend bij ongedateerde brief (ontvangen bij e-mail 
van 16 februari 2022) 

2. Particulier, namens: 
- een vereniging 
- een stichting 
- twee particulieren 

Ingediend bij brief van 24 februari 2022 

3. Particulier Ingediend bij brief van 16 maart 2022 

 
1.5. Ontvankelijkheid. 
Vóórdat tot een inhoudelijke beoordeling van de inspraakreacties kan worden overgegaan, moet 
worden beoordeeld of deze reacties tijdig, dat wil zeggen binnen de daarvoor gestelde termijn van 
drie weken, bij het college van burgemeester en wethouders naar voren zijn gebracht. Het 
voorontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 10 februari 2022 drie weken ter inzage 
gelegen. Dit betekent concreet dat de termijn eindigt op 02 maart 2022 met het verstrijken van 
het tijdstip van 23.59 uur. Op dit moment zijn immers 21 dagen (van 24 uur) verstreken. 
 
Twee van de drie inspraakreacties zijn binnen de daarvoor genoemde termijn naar voren gebracht 
en kunnen derhalve inhoudelijk worden beoordeeld. De inspraakreactie van indiener 3 is niet 
binnen de termijn ingediend, waardoor deze buiten beschouwing wordt gelaten.  
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2. Samenvatting en beoordeling van de kenbaar gemaakte zienswijzen.  
 
Hieronder worden de inspraakreacties samengevat en beoordeeld. Dit betekent niet dat die 
onderdelen van de inspraakreacties die niet expliciet worden genoemd niet bij de beoordeling 
zouden worden betrokken. Elke inspraakreactie wordt in zijn geheel beoordeeld. Na de 
samenvatting van de inspraakreactie volgt de beoordeling. Daar waar hier wordt gesproken over 
het voorontwerpbestemmingsplan dan wel voorontwerp is daarmee bedoeld het 
voorontwerpbestemmingsplan “Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat” zoals het ten behoeve van de 
inspraak ter inzage heeft gelegen. Hierna wordt per inspraakreactie een samenvatting gegeven. 
Onder Beoordeling wordt de inspraakreactie beoordeeld en onder het kopje Conclusie is 
aangegeven of, en zo ja op welke punten, de inspraakreactie al dan niet aanleiding geeft tot 
aanpassing van het voorontwerpbestemmingsplan.  
 
2.1.  Nummer 1 (Particulier) 

 

Samenvatting. 
 
Leegstand commerciële en/of horecaruimten 
Inspreker geeft aan dat in de omgevingsvisie wordt aangegeven dat een aantrekkelijk en goed 
functionerend dorpscentrum als ideaal wordt gezien. Volgens inspreker past leegstand niet in dit 
beeld. Inspreker geeft aan dat er nu in het centrumgebied sprake is van veel (deels verborgen) 
leegstand en haalt hierbij ook de provinciale leegstandscijfers aan. Volgens inspreker is de 
voorgestelde planinvulling met commerciële en/of horecaruimten dan ook niet passend. Inspreker 
geeft aan dat wonen op de begane grond ook passend zou zijn.  
 
Beeldkwaliteitplan 
Inspreker geeft aan dat een beeldkwaliteitplan ontbreekt. De locatie vormt volgens inspreker een 
van de belangrijkste, beeldbepalende elementen in het centrum en hieraan zouden volgens 
inspreker extra eisen moeten worden gesteld.  
 
Beoordeling. 

 

Leegstand commerciële en/of horecaruimten 
Het aantal m2 commerciële en/of horecafuncties in het plan sluit aan bij wat er in het vigerende 
bestemmingsplan ‘Centrumgebied’ ook al is toegestaan. Het plan maakt dan ook niet meer m2 
mogelijk dan er in het verleden op de locatie (planologisch) mogelijk was. Daarnaast streeft de 
gemeente in de omgevingsvisie naar het creëren van een compact centrumgebied, waar het 
toevoegen van functies op deze braakliggende locatie aan bijdraagt. Ook is het behouden van 
dezelfde commerciële functies als in het vigerend bestemmingsplan opgenomen in de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden die zijn vastgesteld door de gemeenteraad op 3 november 
2020. 
 
Daarnaast zijn er volgens de regels van het bestemmingsplan op de begane grond zowel bedrijven, 
dienstverlening, detailhandel, horeca én wonen toegestaan. Ook de kantoorfunctie en 
woonfunctie waar inspreker om vraagt behoren dus tot de mogelijkheid. Met het toestaan van 
verschillende functies wordt ingespeeld op een flexibele invulling en wordt leegstand vermeden.  
 
Beeldkwaliteitplan 
Voor deze locatie heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige randvoorwaarden gedetailleerd 
vastgelegd. Eind 2020 zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de locatie verruimd, 
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waardoor er meer mogelijk werd op de locatie. Voorliggend plan voldoet een deze 
randvoorwaarden, waardoor een beeldkwaliteitplan niet noodzakelijk is. Daarnaast zal het plan 
nog worden getoetst door de welstandscommissie, waarbij nadrukkelijk aandacht zal zijn voor de 
architectonische kwaliteit van het pand.  
 
Conclusie 
De inspraakreactie wordt niet gedeeld en geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 
voorontwerpbestemmingsplan. 

 

2.2. Nummer 2 (Particulier namens anderen) 
 
Samenvatting. 
 
Procedure 
Inspreker geeft aan in september 2021 te zijn uitgenodigd voor een inloopavond, waarin de eerste 
tekeningen van het plan werden gepresenteerd. Volgens inspreker zou een volgende sessie 
worden georganiseerd waarin meer verfijning, detaillering en nadere uitleg zou worden gegeven. 
Deze sessie heeft volgens inspreker nooit plaatsgevonden. 
Daarnaast geeft inspreker aan dat bijlage 7, 8 en 9 wordt gemist in de plantoelichting van het 
voorontwerpbestemmingsplan. 
 
Herijking Integraal Ontwikkelingsplan Centrum Goirle 2016 
Inspreker geeft aan dat in het voorontwerp niet getoetst is aan de herijking van het 
ontwikkelingsplan, welke een aantal kaders meegeeft voor de hoek Tilburgseweg-Kalverstraat. 
 
Maximale bouwhoogte 
Inspreker geeft aan de maximale bouwhoogte te accepteren als het een naar boven terugtrekkend 
gebouw wordt. Volgens inspreker is een incidenteel bebouwingsaccent ook acceptabel. 
 
Rooilijnen en parkeerplaatsen 
Volgens inspreker komt door de overschrijding van de rooilijnen de bebouwing als totale massa 
erg dicht ‘naar je toe’. Inspreker draagt dit aan als reden om op maaiveld, als compensatie, de 
open ruimte te behouden. Volgens inspreker zijn parkeerplaatsen aan de Kalverstraat en de 
Tilburgseweg dan ook niet passend. Inspreker geeft aan dat deze parkeerhavens bovendien voor 
onveiligheid en discomfort zullen zorgen.  
 
Economische uitvoerbaarheid 
Inspreker merkt op dat het voorgeschreven aantal parkeerplaatsen niet (allemaal) in het eigen 
project worden gerealiseerd. Volgens indiener is dit het gevolg van het primair stellen van de 
financiële opbrengst. Inspreker ziet graag nadere uitleg over hetgeen beschreven onder 8.1 
‘Economische uitvoerbaarheid’ in relatie tot de kosten die door de gemeente moeten worden 
gemaakt om de tien parkeerplaatsen uit te voeren.   
 
Leegstand 
Inspreker geeft aan dat er in de herijking van het ontwikkelingsplan ook gesproken wordt over 
maatschappelijke functies, maar dat voorliggende plan enkel voorziet in commerciële functies. 
Inspreker geeft aan dat Goirle het lastig heeft met bovengemiddelde leegstand en geeft aan dat 
detailhandel op deze locatie dan ook niet passend is. Volgens inspreker kan deze ruimte eerder 
worden ingevuld met kantoor, zorg- en maatschappelijke functies. Ook horeca en wonen op de 
begane grond is volgens inspreker wel passend.  
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Openbare laadpalen 
Inspreker geeft aan dat openbare laadpalen ten koste gaan van algemene parkeerplaatsen en dat 
het centrum van Goirle een structureel tekort aan parkeerplaatsen kent. Inspreker vraagt dan ook 
om uiterst terughoudend te zijn met het realiseren van openbare laadpalen.  
 
Beoordeling. 
 
Procedure 
De inloopavond in september 2021 vormde de aftrap van de omgevingsdialoog. Doel van de avond 
was het voorstellen van de ontwikkelaar en een toelichting geven op de mogelijkheden die de door 
de Raad vastgestelde ruimtelijke kaders bieden. Tijdens de avond – en later ook per mail en in het 
verslag van de inloopavond – is toegelicht dat de omgevingsdialoog ook de inspraak- en 
zienswijzenprocedure voor het bestemmingsplan omvat en dat er tijdens de zienswijzeperiode een 
nieuwe inloopavond wordt georganiseerd. Geïnteresseerden hebben altijd de mogelijkheid meer 
informatie in te winnen en vragen te stellen door het invullen van het formulier op de website 
www.hoektilburgsewegkalverstraat.nl.  
 
Het ontbreken van bijlage 8 en 9 in de plantoelichting van het voorontwerpbestemmingsplan heeft 
te maken met het nog niet afgerond zijn van de inspraakprocedure. Voorliggend document vormt 
het eindverslag waar inspreker naar verwijst. Bijlage 9 vormt het ‘verslag overleg besluit 
ruimtelijke ordening’ en wordt opgesteld nadat het vooroverleg met partijen als het waterschap, 
omgevingsdienst en veiligheidsregio is afgerond.  
 
Bijlage 7 vormt de bezonningsstudie. Ten tijde van de terinzagelegging van het 
voorontwerpbestemmingsplan was deze nog niet gereed. De bezonningsstudie is inmiddels 
uitgevoerd en zal worden toegevoegd aan het ontwerpbestemmingsplan.  
 
Herijking Integraal Ontwikkelingsplan Centrum Goirle 2016 
In december 2021 is de Omgevingsvisie vastgesteld. Het op dat moment bestaande beleid, 
waaronder het ontwikkelingsplan, is hierin opgenomen en tevens zijn nieuwe inzichten en 
ambities verwerkt. Voorliggend initiatief past binnen de nieuwe kaders uit de omgevingsvisie. 
Daarnaast heeft voor deze locatie de gemeenteraad de stedenbouwkundige randvoorwaarden 
gedetailleerd vastgelegd. Eind 2020 zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de locatie 
verruimd, waardoor er meer mogelijk werd op de locatie. Voorliggend plan voldoet aan deze 
randvoorwaarden. 
 
Maximale bouwhoogte 
Het gebouw bestaat uit maximaal vier bouwlagen aan de Tilburgseweg en maximaal vijf bouwlagen 
aan de Kalverstraat. De bovenste bouwlagen worden teruggelegd en op de hoek wordt met zes 
bouwlagen een accent aangebracht. Op deze wijze sluit het plan reeds aan bij de wens van 
inspreker.  
 
Rooilijnen en parkeerplaatsen 
De rooilijn wordt niet in één lijn doorgetrokken maar op diverse plaatsen onderbroken, waardoor 
een afwisseling ontstaat. Ten opzichte van het vigerend bestemmingsplan loopt de bouwvlakgrens 
aan de zuidzijde juist terug ten opzichte van de Tilburgseweg, de afstand tussen weg en gebouw 
wordt hier groter dan voorheen was toegestaan. De parkeerplaatsen die hier worden toegevoegd 
hebben daarom nog voldoende afstand tot bebouwing. De voorgestelde inrichting aan de 
geldende wettelijke richtlijnen en eisen voor onder andere veiligheid.  

http://www.hoektilburgsewegkalverstraat.nl/
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Aan de overzijde van de Tilburgseweg en de Kalverstraat zijn in de huidige situatie ook 
parkeerplaatsen aanwezig.  
 
Economische uitvoerbaarheid 
Tussen de initiatiefnemer en de gemeente zal een anterieure overeenkomst worden gesloten. De 
eventueel kosten die de gemeente moet maken in de openbare ruimte worden hierin opgenomen.  
De kosten voor het realiseren van de parkeerplaatsen in de openbare ruimte komen dan ook voor 
rekening van de initiatiefnemer.  
 
Leegstand 
Het aantal m2 commerciële en/of horecafuncties in het plan sluit aan bij wat er in het vigerende 
bestemmingsplan ‘Centrumgebied’ ook al is toegestaan. Het plan maakt dan ook niet meer m2 
mogelijk dan er in het verleden op de locatie mogelijk was. De gemeente streeft naar het creëren 
van een compact centrumgebied, waar het toevoegen van functies op deze braakliggende locaties 
aan bijdraagt. Daarnaast zijn er volgens de regels van het bestemmingsplan op de begane grond 
zowel bedrijven, dienstverlening, detailhandel, horeca én wonen toegestaan. Ook de 
kantoorfunctie en woonfunctie waar inspreker om vraagt behoren dus tot de mogelijkheid. Met 
het toestaan van verschillende functies wordt ingespeeld op een flexibele invulling en wordt 
leegstand vermeden.  
 
Openbare laadpalen 
Het klopt dat in de plantoelichting van het voorontwerpbestemmingsplan een zinsnede is 
opgenomen over het realiseren van openbare laadpalen in het centrum, dit is een ambitie zoals 
verwoord in de Omgevingsvisie. De komende jaren wil de gemeente verder onderzoeken hoe er 
ook in het centrum meer kan worden ingezet op het gebied van duurzame mobiliteit. De realisatie 
van openbare laadpalen is echter geen expliciet onderdeel van voorliggend bestemmingsplan en 
staat hier los van.  

 
Conclusie 
De inspraakreactie wordt niet gedeeld en geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 
voorontwerp-bestemmingsplan. 
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3. Tenslotte. 
De inspraakprocedure heeft niet geleid tot aanpassingen van het voorontwerpbestemmingsplan. 
Dit eindverslag zal worden toegestuurd naar degenen die bij ons college een zienswijze over het 
voorontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt en ter kennis worden gebracht van de 
gemeenteraad. 
 
 
 
Goirle, april 2022. 
het college van burgemeester en wethouders  
 
 
   
 
Ruud Lathouwers                                      Mark van Stappershoef 
gemeentesecretaris                                  burgemeester 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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 "Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat"  
 
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. 
6. Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel; 
7. Brandweer Midden West Brabant; 
8. Gasunie. 
 
De ontvangen reacties zijn in onderstaande tabel samengevat weergegeven. Daarin is tevens  
de reactie van de gemeente weergegeven en de laatste kolom geeft de gevolgen voor het 
plan weer. 
 
 

 Reactie diverse instanties Reactie gemeente Gevolgen voor het plan 

1. Provincie Noord-Brabant.   

 De provincie heeft niet 
gereageerd. 

Niet van toepassing. Geen. 

2. Waterschap De Dommel   

 Het waterschap heeft bij brief 
van 17 februari 2022, 
aangegeven in te kunnen 
stemmen met het 
bestemmingsplan. 

Deze opmerking wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

Geen. 

3. Ministerie van Defensie   

 Het ministerie heeft niet 
gereageerd. 

Niet van toepassing. Geen. 



4.  Ministerie van Economie, & 
Klimaat 

  

4a. Het ministerie heeft niet 
gereageerd. 

Niet van toepassing. Geen. 

5. Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland 

  

 Rijkswaterstaat heeft bij mail 
van 3 februari 2022  
aangegeven geen opmerkingen 
te hebben.  

Deze opmerking wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

Geen. 

6. Stichting Biodiversiteit Goirle-
Riel 

  

 De stichting heeft niet 
gereageerd. 

Niet van toepassing. Geen. 

7. Brandweer Midden-West 
Brabant 

  

 De brandweer heeft bij /mail 
van 7 februari 2022 
aangegeven dat bij het 
voorontwerpbestemmingsplan 
Hoek Tilburgseweg-
Kalverstraat, voor het aspect 
externe veiligheid, gebruik kan 
worden gemaakt van het 
standaard-advies (hoge druk 
aardgasleiding op 425 meter 
afstand). 

Deze opmerking zal worden 
overgenomen. 

Het standaard advies zal 
als bijlage worden 
opgenomen bij de 
plantoelichting. 

8. Gasunie   

 De Gasunie heeft niet 
gereageerd. 

Niet van toepassing. Geen. 

 
 
 



Bijlage 11 Parkeerbalans commerciële functies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Functie BVO m2 / aantal Normering Aandeel bezoekers P. Bewoners P. Bezoekers

min. min.
Detailhandel 656 2,8 82% 3,31 15,06 18,37
Restaurant 411 8,0 80% 6,58 26,30 32,88
Koop etage duur 18 1,2 0,3 0,00 5,40 5,40
Koop etage midden 9 1,0 0,3 0,00 2,70 2,70

Totaal detailhandel 26,5
Totaal restaurant 41,0

Aanwezigheidspercentages

Werkochtend Werkmiddag Werkavond Koopavond Werkdagnacht Zaterdagmiddag Zaterdagavond Zondagmiddag

Detailhandel 30% 60% 10% 75% 0% 100% 0% 0%

Restaurant 5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40%

Koop etage duur bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70%

Koop etage duur bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70%

Koop etage midden bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70%

Koop etage midden bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70%

Aanwezigheidsaantallen

Werkochtend Werkmiddag Werkavond Koopavond Werkdagnacht Zaterdagmiddag Zaterdagavond Zondagmiddag

Detailhandel 5,51 11,02 1,84 13,78 0,00 18,37 0,00 0,00

Koop etage duur bewoners 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koop etage duur bezoekers 0,54 1,08 4,32 3,78 0,00 3,24 5,40 3,78

Koop etage midden bewoners 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koop etage midden bezoekers 0,27 0,54 2,16 1,89 0,00 1,62 2,70 1,89

Totaal: 6,32 12,64 8,32 19,45 0,00 23,23 8,10 5,67

Werkochtend Werkmiddag Werkavond Koopavond Werkdagnacht Zaterdagmiddag Zaterdagavond Zondagmiddag

Restaurant 1,64 8,22 29,59 29,59 0,00 13,15 32,88 13,15

Koop etage duur bewoners 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koop etage duur bezoekers 0,54 1,08 4,32 3,78 0,00 3,24 5,40 3,78

Koop etage midden bewoners 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koop etage midden bezoekers 0,27 0,54 2,16 1,89 0,00 1,62 2,70 1,89

Totaal: 2,45 9,84 36,07 35,26 0,00 18,01 40,98 18,82

Totaal detailhandel Koopavond 23 parkeerplaatsen

Totaal restaurant Zaterdagavond 41 parkeerplaatsen

Het totaal aantal parkeerplaatsen met 
dubbelgebruik EN 27 parkeerplaatsen op 

afgesloten parkeerterrein

Totaal

Het totaal aantal parkeerplaatsen zonder 
dubbelgebruik EN 27 parkeerplaatsen op 

afgesloten parkeerterrein
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1. INLEIDING 
 
1.1. Aanleiding 
Voor u ligt de zienswijzennota van het ontwerpbestemmingsplan "Hoek Tilburgseweg - 
Kalverstraat". Dit ontwerpbestemmingsplan heeft van 7 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022, 
voor eenieder ter visie gelegen. Gedurende deze periode kon eenieder een zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad. Bekendmaking van het ontwerpbestemmingsplan heeft 
plaatsgevonden in het plaatselijke nieuws- en advertentieblad "Goirles Belang" en in de 
"Staatscourant" van 6 juli 2022, alsmede op de website van de gemeente. Daarnaast is op 19 juli 
2022 een informatieavond georganiseerd, waarbij ruim 100 adressen zijn uitgenodigd. De 
uitnodigingen zijn zowel naar omliggende woningen als naar ondernemers gestuurd.  
 
1.2. Lijst zienswijzen  
In de onderstaande tabel staan de zienswijzen die bij de gemeenteraad naar voren zijn gebracht. 
Van de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen is tweemaal schriftelijk gebruik 
gemaakt. Er zijn geen mondelinge zienswijzen naar voren gebracht. 
 
Anonimiseringsverplichting. 
In deze nota zijn de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van de indieners van de zienswijzen 
vervangen door een nummer. Dit weglaten van de NAW-gegevens, de 
"anonimiseringsverplichting", vloeit voort uit de Wet bescherming persoonsgegevens1. Daarin is 
bepaald dat NAW-gegevens van natuurlijke personen niet elektronisch beschikbaar mogen komen. 
 
Op rechtspersonen is dit niet van toepassing. Alleen bij de "papieren" versie van deze 
zienswijzennota zijn de NAW-gegevens van de indieners, niet geanonimiseerd (dit door een kopie 
van de zienswijzen als bijlage bij de zienswijzennota te voegen). 
 

1. Particulier Ingediend bij brief van 3 augustus 2022 

2. Particulier Ingediend bij brief van 11 augustus 2022 

 
1.3. Ontvankelijkheid. 
Vóórdat tot een inhoudelijke beoordeling van een zienswijze kan worden overgegaan, moet 
worden beoordeeld of deze tijdig, dat wil zeggen binnen de daarvoor geldende termijn, bij de 
gemeenteraad naar voren is gebracht. 
 
Ingevolge de artikelen 3:11, 3:15 en 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt 
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd voor de duur van zes weken en kunnen gedurende 
deze termijn door eenieder zienswijzen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad. Op 
grond van artikel 3:16 Awb zijn op schriftelijk naar voren gebrachte zienswijze 
de artikelen 6:9, 6:10 en 6:15 van overeenkomstige toepassing. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan "Hoek Tilburgseweg - Kalverstraat" is met ingang van 7 juli 2022 
voor de duur van zes weken (41 dagen) ter inzage gelegd. Dat betekent dat de termijn eindigt op 
17 augustus na het verstrijken van het tijdstip 23.59 uur. Op dit moment zijn immers 41 dagen (van 
24 uur) verstreken. 
 
Alle zienswijzen zijn binnen de daarvoor in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening genoemde termijn 
naar voren gebracht en kunnen derhalve inhoudelijk worden beoordeeld. 

 
1  De Wet bescherming persoonsgegevens is van kracht bij de elektronische beschikbaarstelling van 
bestemmingsplannen op internet. Omdat er bij bestemmingsplannen geen wettelijke verplichting is om 
persoonsgegevens elektronisch beschikbaar te stellen, mogen de gegevens niet op internet gepubliceerd worden. 
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1.4. Inhoud van de zienswijzen 
In hoofdstuk 2 zijn de schriftelijke zienswijzen samengevat. Dit betekent niet, dat die onderdelen 
van de zienswijzen, die niet expliciet worden genoemd niet bij de beoordeling zouden worden 
betrokken. Elke zienswijze wordt in zijn geheel beoordeeld. Na de samenvatting van de zienswijze 
volgt de beoordeling en de conclusie. Daar waar hierna wordt gesproken over het 
ontwerpbestemmingsplan is daarmee bedoeld het ontwerpbestemmingsplan "Hoek Tilburgseweg 
- Kalverstraat", zoals dat ter visie heeft gelegen. Diegenen die een zienswijze naar voren hebben 
gebracht worden in deze nota aangeduid als indiener(s). De nummers verwijzen naar de nummers 
in de tabel op pagina 3. 
 
Voordat wij inhoudelijk tot de beoordeling van de zienswijzen overgaan hechten wij eraan om in 
het algemeen op te merken dat een grondbeginsel voor overheidsoptreden is dat besluiten 
worden genomen zonder aanzien des persoons. Voor bestuursorganen brengt dit mee dat zij zich 
steeds objectief behoren op te stellen. Zij moeten hun oordelen baseren op deskundigheid en 
oordelen op beleid, maar mogen niet de ene burger zonder grond bevoordelen boven de ander. 
Dit beginsel is ook vastgelegd in artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht2, namelijk in artikel 
2:4 (Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid). Dit beginsel werkt twee 
kanten uit. Allereerst dient het bestuursorgaan rekening te houden met het algemeen belang. Dit 
houdt in dat, wanneer sprake is van een discretionaire bevoegdheid en dus een belangenafweging 
moet plaatsvinden, alle belangen, en bij onderhavig bestemmingsplan zijn dat de belangen van de 
omwonenden, moeten worden meegenomen. Deze belangen hebben eenzelfde waarde als die 
van de aanvrager van de bestemmingsplanwijziging. Ten tweede werkt het beginsel ook voor 
aanvrager. Diens aanvraag moet zoals andere aanvragen worden behandeld en objectief worden 
beoordeeld. Het kader waaraan getoetst moet worden is voor iedereen gelijk. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 Artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht luidt: Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder 
vooringenomenheid. 
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2. SAMENVATTING EN BEOORDELING ZIENSWIJZEN 
 
2.1.  Nummer 1 (Particulier) 
 

Samenvatting 
 
Behandelen inspraakreactie 
Indiener geeft aan dat de terinzagetermijn van het voorontwerpbestemmingsplan te kort was om 
een goed onderbouwde reactie op papier te zetten. Daarnaast verwacht inspreker een uitleg 
waarom er niks met zijn inspraakreactie is gedaan. 
 
Parkeren 
Indiener denkt dat het plan voor parkeeroverlast zal gaan zorgen. Indiener geeft aan dat er bij de 
berekening van het aantal benodigde parkeerplaatsen uit gegaan dient te worden van het worst-
case scenario, en dat een deel van de functies die het bestemmingsplan toestaat niet zijn 
meegenomen. Ook is er volgens indiener niet vastgelegd hoe de verdeling in woningtypes is, 
waardoor ook hierbij uit dient te worden gegaan van de worst-case norm.  
 
Volgens een berekening van indiener zouden er 90 parkeerplaatsen nodig zijn met de functies die 
zijn toegestaan op de bestemming, in plaats van de 44 die zijn opgenomen in het 
bestemmingsplan.  
 
Volgens de regels van het bestemmingsplan wordt getoetst aan de parkeernormen uit de CROW-
publicatie. Indiener vraagt zich af waarom er gebruik wordt gemaakt van de CROW-publicatie 381 
terwijl er een geldend GVVP is. Indiener vraagt zich af of er in dat geval nog wel 47 parkeerplekken 
komen en geeft aan dat aan een onderbouwing ontbreekt.  
 
Onderbouwing stedenbouwkundige uitgangspunten 
Indiener is van mening dat het plan, gezien de maximale bouwhoogte van 19 meter bij het accent 
op de hoek en op de overige plekken 16 meter, niet past bij het dorpse karakter van de omgeving. 
Hierbij verwijst indiener naar een aantal afbeeldingen die de locatie en de omgeving van het 
plangebied tonen. Indiener verzoekt een voorbeeld te nemen aan een plan in Alphen, waarbij met 
de uitstraling is aangesloten op de omgeving.  
 
Onderbouwing commerciële ruimtes 
Het plan voorziet in circa 600 m2 aan commerciële ruimte. Volgens indiener ontbreekt echter een 
onderbouwing naar de vraag hiervan. Indiener geeft aan dat er een verplichting is om vanaf 500 
m2 een ladderonderbouwing voor detailhandel op te nemen. Indiener merkt op dat het plan 
voorziet in nagenoeg alle denkbare functies en dat er geen visie ligt op wat de gemeente precies 
met de locatie wil.  
 
De regels van het bestemmingsplan staan toe dat er op de begane grond van het gebouw ook 
woningen kunnen komen wanneer er geen invulling kan worden gegeven aan de commerciële 
voorzieningen. Indiener gaat er van uit dat de 28 wooneenheden op de verdiepingen worden 
gebouwd en vraagt zich af of het bestemmingsplan niet een regeling moet krijgen die extra 
wooneenheden mogelijk maakt. 
 
Afsluiting 
Indiener geeft mee dat het een locatie in het centrum van Goirle betreft die elke bezoeker aan het 
centrum van Goirle zal zien. Indiener wenst dan ook dat deze plek iets uitstraalt wat past bij de 
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gemeente en de lat hoog wordt gelegd. Indiener wenst de zienswijzennota te ontvangen zodat 
indiener eventueel gebruik kan maken van het spreekrecht bij behandeling in de gemeenteraad.  
 
Beoordeling 
 

Behandelen inspraakreactie 
De inspraakprocedure is vormgegeven met inachtneming van de ‘Inspraakverordening Goirle’. De 
termijn voor het naar voren brengen van inspraakreacties bedraagt, conform de 
inspraakverordening, drie weken. Reacties buiten de genoemde termijn worden niet door de 
gemeente in behandeling worden genomen. De inspraakreactie van indiener is buiten de termijn 
ingediend en dus niet in behandeling genomen, zoals ook benoemd in het ‘Eindverslag 
inspraakprocedure’.  
 
Parkeren 
Er worden uiteenlopende appartementsgroottes gerealiseerd, waarmee een brede doelgroep 
wordt aangesproken. In het ontwerpbestemmingsplan is uitgegaan van maximaal 19 dure 
koopappartementen en 9 middeldure koopappartementen. In totaal worden er 27 appartementen 
op de verdiepingen gerealiseerd, waardoor het aantal dure koopappartementen in de toelichting 
van het bestemmingsplan wordt bijgesteld naar 18. De parkeernorm voor dure 
koopappartementen is gelijk aan de norm voor de huurappartementen waar indiener in de 
berekening vanuit is gegaan. Andere type appartementen kennen een lagere parkeernorm.  
 
Op de begane grond van de nieuwbouw worden één of meerdere commerciële ruimte(s) 
gerealiseerd, met een maximum van 656 m2 bvo aan detailhandel óf 411 m2 bvo aan 
horecafuncties. Het aantal m2 bvo aan horecafuncties is ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan verminderd (van 507 m2 naar 411 m2). De precieze invulling is echter 
nog niet bekend en de parkeerbehoefte is in sterke mate afhankelijk van het soort detailhandel of 
horeca (afhankelijk van het aantal zitplaatsen en van het autogebruik van de bezoekers). In het 
ontwerpbestemmingsplan is aangesloten bij de CROW-categorie ‘Commerciële dienstverlening’. 
Om het worst-case scenario inzichtelijk te maken, is er een nieuwe parkeerbalans opgesteld waarin 
wordt uitgegaan van de functie met de hoogste parkeernorm, zijnde een ‘restaurant’. Een 
volledige invulling van het aantal m2 toegestane horeca (411 m2) leidt tot een hogere 
parkeerbehoefte dan een volledige invulling van het aantal toegestane m2 commerciële functies 
(656 m2). Deze worst-case benadering leidt tot aanpassingen in paragraaf 4.5 van de toelichting 
van het bestemmingsplan.   
 
In de berekening van indiener wordt uitgegaan van een optelsom van de verschillende functies die 
het bestemmingsplan mogelijk maakt, waardoor hier een te hoge parkeerbehoefte uit volgt. Een 
combinatie van functies zoals indiener voorstelt is mogelijk, waarbij het totaal aantal bvo van het 
bouwvlak niet wordt overschreden en met inachtnemeing van de maximale m2 aan detailhandel 
en/of horeca. In de regels van het bestemmingsplan wordt dit verduidelijkt door het toestaan van 
maximaal 656 m2 bvo (commerciële) functies, waarvan maximaal 411 m2 bvo aan horeca-functies.  
 
Het klopt dat de gemeente beschikt over een GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan). In 
het GVVP van de gemeente Goirle wordt benoemd dat er in het geval van nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen, op basis van de parkeerkencijfers van het CROW, voldoende parkeerplaatsen 
moeten worden gerealiseerd. De parkeerkencijfers staan uitgebreid beschreven in de ASVV 2012 
(Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom, van het CROW) en CROW 
publicatie 317 (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie). De in het bestemmingsplan gebruikte 
CROW-publicatie 381 is hier de opvolger van. Het bestemmingsplan laat diverse gebruiksfuncties 
toe op de begane grond (bedrijven, dienstverlening, detailhandel, horeca en/of wonen). Artikel 
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7.3.1 van de planregels sluit uit dat er een invulling van het plangebied komt die op het punt van 
parkeren niet voldoet aan de parkeernormen en berekeningsmethoden conform het CROW. 
 
In de door de gemeenteraad vastgelegde stedenbouwkundige randvoorwaarden is opgenomen 
dat er minimaal 47 parkeerplaatsen dienen te worden gerealiseerd. Deze voorwaarde is niet 
afkomstig uit het GVVP / CROW-normen, desondanks wordt hier wel minimaal aan voldaan. Er 
zullen 37 parkeerplaatsen gerealiseerd worden op het binnenterrein en er zal in overleg met de 
gemeente nader bepaald worden in hoeverre dit afgesloten dient te worden en voor wie dit 
toegankelijk is. In het openbaar gebied, aan de Tilburgseweg (8) en Kalverstraat (5) worden er 13 
extra bezoekersparkeerplaatsen gerealiseerd. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn 
er dus extra openbare parkeerplaatsen bij gekomen. Middels dubbelgebruik, deelauto's, 
toevoegen van extra parkeerplaatsen en het inperken van het maximum aantal m² BVO horeca 
wordt in het worst-case scenario voldaan aan de parkeernorm. 
 
Onderbouwing stedenbouwkundige uitgangspunten 
Voor deze locatie heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige randvoorwaarden gedetailleerd 
vastgelegd. Eind 2020 zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de locatie verruimd, 
waardoor er meer mogelijk werd op de locatie. Voorliggend plan voldoet aan deze 
randvoorwaarden. In en rond het centrum van Goirle bevinden zich meerdere hoogteaccenten en  
hogere bouwlagen, zoals het ovale gebouw aan de Hovel 29 en het pand op de hoek Thomas van 
Diessenstraat / Oude Kerkstraat. Het plan vormt in dat opzicht dus geen uitzondering.  
 
Onderbouwing commerciële ruimtes 
Het aantal m2 commerciële en/of horecafuncties in het plan sluit aan bij wat er in het vigerende 
bestemmingsplan ‘Centrumgebied’ ook al is toegestaan. Het plan maakt dan ook niet meer m2 
mogelijk dan er in het verleden op de locatie (planologisch) mogelijk was. Daarnaast streeft de 
gemeente in de omgevingsvisie naar het creëren van een compact centrumgebied, waar het 
toevoegen van functies op deze braakliggende locatie aan bijdraagt. In het voorliggende 
bestemmingsplan wordt daarnaast aangesloten bij dezelfde commerciële functies als wat in het 
vigerend bestemmingsplan is toegestaan en ook is opgenomen in de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden die zijn vastgesteld door de gemeenteraad op 3 november 2020. 
 
Verder klopt het dat er in de Ladder voor Duurzame Verstelijking, bij het bepalen of een plan als 
stedelijke ontwikkeling kan worden aangemerkt, in beginsel wordt uitgegaan van een ondergrens 
van een bruto-vloeroppervlakte van 500 m2. Voor de commerciële functies is er echter geen 
sprake van een ‘nieuwe’ stedelijke ontwikkeling omdat het vigerende bestemmingsplan hetzelfde 
ruimtebeslag al mogelijk maakt. Gezien het aantal woningen dat wordt gerealiseerd, kan de 
ontwikkeling echter wel worden aangemerkt als stedelijke ontwikkeling. Hiervoor is dan ook een 
ladderonderbouwing in de toelichting van het bestemmingsplan opgesteld. Wat betreft de vrees 
van indiener wat betreft leegstand; op het moment van schrijven staan er maar 2 panden leeg in 
het centrum (1 op de Hovel en 1 aan de Tilburgseweg). Bij 1 van de panden zijn ze al bezig met een 
andere invulling. Het andere pand gaat in de toekomst niet meer in de verhuur.  
 
Volgens de regels van het bestemmingsplan zijn op de begane grond, zoals indiener eerder ook 
opmerkt, zowel bedrijven, dienstverlening, detailhandel, horeca én wonen toegestaan. Met het 
toestaan van verschillende functies wordt ingespeeld op een flexibele invulling en wordt leegstand 
vermeden. Indien wenselijk kan de ruimte op de begane grond worden ingericht ten behoeve van 
appartementen. De ruimte aan de Tilburgseweg blijft in dat geval wel inzetbaar ten behoeve van 
commerciële invulling.  
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Het doel is nadrukkelijk niet om meer winkelruimte te creëren in het centrum van Goirle dan nu al 
planologisch is toegestaan. Invulling met winkels wordt op deze plek beoogd om meerwaarde te 
creëren: het afmaken van het centrum als één geheel. De levendige, publieke plint is vooral 
gewenst aan de westzijde van het kavel, gericht op de Tilburgseweg. De inpassing van een horeca-
element is wenselijk in de zuidwesthoek, om zo de ‘horecapleinbeleving’ aan het Kloosterplein te 
versterken. 
 
Afsluiting 
De zienswijzenota zal voorafgaand aan de raadsbehandeling van het vast te stellen 
bestemmingsplan worden gedeeld met indiener. 
 
Conclusie 
De ingebrachte zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. In de regels 
van het bestemmingsplan zal worden verduidelijkt dat het gaat om een maximale commerciële 
invulling van maximaal 656 m2 bvo, waarvan maximaal 411 bvo horeca-voorzieningen. Daarnaast 
is er een nieuwe parkeerbalans opgesteld, welke leidt tot aanpassingen in paragraaf 4.5 van de 
toelichting van het bestemmingsplan.   
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2.2. Nummer 2 (Particulier) 
 
Samenvatting 
 
Locatie  
Het pand staat volgens indiener dicht op de woning van indiener waardoor het zicht zal worden 
belemmerd door een grote muur. 
 
Hoogte 
Indiener is van mening dat het pand dermate hoog wordt dat het daglicht zeer beperkt wordt. 
Indiener vreest voor de opbrengst van toekomstige zonnepanelen, inkijk in de woning en het 
weerkaatsen van geluid van het verkeer.  
 
Woongenot 
Indiener vreest dat het woongenot sterk vermindert, zowel tijdens de ontwikkeling 
(geluidsoverlast, trillingen en verkeer) maar ook na realisatie. De woning van indiener is onlangs 
gerenoveerd en indiener vreest voor schade aan de muren. 
 
Waarde woning 
Indiener is van mening dat gezien alle bovenstaande argumenten, de woning van indiener fors in 
waarde daalt.  
 
Parkeeroverlast 
Door de vele extra woningen zal volgens indiener de verkeersoverlast en de parkeerproblemen 
toenemen. De parkeerplaatsen zijn niet voldoende dekkend en er is volgens indiener op dit 
moment door parkeeroverlast al vaak geen parkeerplaats beschikbaar.  
 
Verzoek 
Indiener verzoekt om de locatie van het pand naar achteren te laten plaatsen en de hoogte te 
beperken tot maximaal 3 bouwlagen.  
 
Beoordeling. 
 
Locatie 
Het plan kent een ‘pandsgewijze’ gevelopbouw en de bovenste bouwlagen worden teruggelegd 
ten opzichte van de onderste bouwlagen. Enkel op de hoek is sprake van een hoogteaccent van 
zes bouwlagen. Juist door de verspringing in bouwlagen, ramen en balkons in de gevel ontstaat 
niet het beeld van een ‘grote muur’ waar indiener over spreekt. Verder laat het huidige 
bestemmingsplan een bouwhoogte van 15 meter toe. Door de verspringing in bouwlagen zal 
uitsluitend op de hoeken van de bebouwing een hogere bouwhoogte mogelijk worden gemaakt 
dan in het huidige bestemmingsplan is toegestaan.  
 
Hoogte 
Ten aanzien van het dag- en zonlicht is een bezonningsstudie uitgevoerd, die is opgenomen als 
bijlage 8 bij de toelichting van het bestemmingsplan. Ten opzichte van de situatie die het vigerend 
bestemmingsplan toe staat is er geen afname van het aantal zonuren op de woning van indiener. 
Het klopt overigens wel dat de bezonning van een aantal woningen aan de Kalverstraat en 
Tilburgseweg afneemt ten opzichte van de huidige, onbebouwde situatie. Op de meest kritische 
datum bedraagt dit een afname van circa twee uur op de Tilburgseweg. Voor bezonning op 
woningen bestaan echter geen wettelijke normen. In het kader van een bestemmingplan moet wel 
een afweging worden gemaakt van alle bij het gebruik van de gronden betrokken belangen, 
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waaronder het belang van omwonenden bij een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De gemeente 
hanteert hiervoor de lichte TNO-norm als toetsingskader als het gaat om bezonning. De 'lichte' 
TNO-norm gaat uit van ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 
februari – 21 oktober (gedurende 8 maanden) in het midden van de vensterbank aan de 
binnenkant van het raam. Hieraan voldoet het plan.  
 
Woongenot 
Over het voorkomen van schade door bouwwerkzaamheden en (bouw)verkeer kunnen in de 
bouwfase nadere afspraken worden gemaakt tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Aan de 
omgevingsvergunning kunnen voorschriften verbonden worden ter bescherming van de 
omgeving, bijvoorbeeld dat er een nulmeting van omliggende bebouwing moet worden gedaan en 
dat de ontwikkelaar afdoende verzekerd is voor het geval door de bouwwerkzaamheden schade 
wordt veroorzaakt. Dit is echter geen formeel onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. 
 
Waarde woning 
Ons inziens blijft het nadeel voor omwonenden op deze locatie beperkt. Het huidige 
bestemmingsplan maakt al een bouwhoogte van 15 meter mogelijk op de locatie. De ontwikkeling 
van het plan brengt daarnaast ook meerdere voordelen met zich mee. Het plangebied vormt een 
markant punt in het dorpshart van Goirle en de ontwikkeling zorgt er voor dat de nu braakliggende 
locatie weer een bestemming krijgt. De invulling draagt bij aan het afmaken van het centrum als 
één geheel en versterkt de verbinding van de Tilburgseweg en De Hovel. Dit komt ook de 
bestaande voorzieningen in het centrum ten goede. Bovendien is al langere tijd sprake van 
ontwikkeling van deze locatie. Zo is in het vigerende bestemmingsplan (vastgesteld 17 september 
2013) al bebouwing van vergelijkbare hoogte en omvang mogelijk gemaakt Indien bewoners toch 
nadelige gevolgen denken te ondervinden of menen dat de waarde van hun woning nadelig wordt 
beïnvloed kunnen zij een planschadeclaim (planschadeverzoek) indienen bij de gemeente. 
 
Parkeeroverlast 
Het binnenterrein van de appartementen wordt ontsloten via een bestaande inrit die uitkomt op 
de Tilburgseweg. Een deel van de parkeerplaatsen worden in het openbaar gebied opgelost en 
worden verdeeld over de Tilburgseweg en de Kalverstraat.  
 
In de toekomstige situatie komen er 37 (privé)parkeerplaatsen op het achtergelegen 
parkeerterrein. De toekomstige bewoners parkeren dus niet in de openbare ruimte waardoor dit 
niet tot extra parkeeroverlast leidt. In het openbaar gebied worden er  extra 
(bezoekers)parkeerplaatsen gerealiseerd, onder andere ten behoeve van de commerciële functies. 
Hiermee neemt het aantal openbare parkeerplaatsen toe ten opzichte van de huidige situatie. 
Artikel 7.3.1 van de planregels sluit daarnaast uit dat er een invulling van het plangebied komt die 
op het punt van parkeren niet voldoet aan de parkeernormen en berekeningsmethoden conform 
het CROW. 
 
Verzoek 
Gezien bovenstaande beargumentering zien wij geen noodzaak om het pand naar achteren te 
laten plaatsen of de hoogte te beperken. Het bouwvlak loopt gelijk met het bouwvlak uit het 
voorgaande bestemmingsplan ‘Centrumgebied’ uit 2013. Daarnaast is sprake van een lichte 
verspringing van de rooilijn ten opzichte van de bestaande bebouwing aan de Kalverstraat, die 
parallel loopt met de verspringing aan de overzijde van de straat, waardoor er een eenduidig beeld 
ontstaat.  
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Conclusie 
De ingebrachte zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Er is 
een nieuwe parkeerbalans opgesteld, welke leidt tot aanpassingen in paragraaf 4.5 van de 
toelichting van het bestemmingsplan.   
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3. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN 
 

• De aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ is verwijderd van de verbeelding en de 
planregels, hiervoor in de plaats is in de gebruiksregels van het plan (artikel 3.3) opgenomen 
dat er maximaal 27 woningen op de verdiepingen mogen worden gerealiseerd.  

• De maximale aantal m2 bvo bedrijven, detailhandel, dienstverlening en horeca zijn opgenomen 
in de gebruiksregels (artikel 3.3) in plaats van in de bestemmingsomschrijving.  

• Tekstuele wijzigingen in de toelichting: 
o Maximaal aantal woningen gewijzigd  
o Paragraaf 4.5 Verkeer en parkeren aangepast en parkeerbalans opgenomen als bijlage. 
o Paragraaf 5.5 Luchtkwaliteit geactualiseerd a.d.h.v. aangepaste verkeersgeneratie. 
o Paragraaf 8.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid aangevuld. 
o Ondergeschikte, tekstuele aanpassingen zonder gevolgen voor de inhoud van het 

bestemmingsplan.  
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan Hoek Tilburgseweg - Kalverstraat met identificatienummer 

NL.IMRO.0785.BP2021007Hoektilbu-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 (bijlage 

bij deze regels) of voor wat betreft de aard en omvang in relatie tot de milieuhinder die de 

bedrijfsactiviteit veroorzaakt, gelijk gesteld kan worden met een bedrijf dat behoort tot één van deze 

categorieën. 

1.6  aan huis verbonden beroep: 

een beroep op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, ontwerptechnisch, kunstzinnig of 

hiermee te vergelijken gebied – niet zijnde detailhandel, dat door ten minste één bewoner van een 

woning in die woning en/of een bijbehorend bijgebouw wordt uitgeoefend, waarbij de woning in 

hoofdzaak de woonfunctie blijft behouden, en de desbetreffende beroepsuitoefening een ruimtelijke en 

visuele uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie. 

1.7  afhankelijke woonruimte: 

een (gedeelte van een) bijgebouw, dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning, waarbij 

dit bijgebouw hoort, en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg is 

gehuisvest. 
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1.8  archeologisch onderzoek: 

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling, dat voldoet aan de meest actuele versie van 

de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), met als resultaat het overleggen van een 

archeologische rapportage zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988. 

1.9  archeologische waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit 

oude tijden. 

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 

gebonden beroepen daaronder niet begrepen. 

1.12  begane grond: 

de bouwlaag van een gebouw, die rechtstreeks ontsloten wordt vanaf het straatniveau dan wel 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. 

1.18  bijbehorend bouwwerk 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk 

met een dak. 
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1.19  bouwen: 

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

1.20  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak. 

1.21  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. 

1.22  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten. 

1.23  bouwperceelsgrens: 

een grens van een bouwperceel. 

1.24  bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.25  bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang van hout, steen, metaal, 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. 

1.26  dakterras: 

een bouwkundige voorziening op het platte dak van een gebouw dat bestaat uit een te betreden vlak, 

geheel of gedeeltelijk omgeven door een balustrade of een hekwerk zoals voorgeschreven in het 

Bouwbesluit. 

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 voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in 

de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, niet zijnde een supermarkt. 

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, overigen). 
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1.30  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt.  

1.31  gebruiken: 

het gebruiken, doen en laten gebruiken. 

1.32  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. 

1.33  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. 

1.34  horecabedrijf: 

een bedrijf of instelling, zoals opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 2 "Staat van horeca-

activiteiten" waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, 

bedrijfsmatig logies worden verstrekt en/of zaalaccomodatie wordt geëxploiteerd, één en ander al dan 

niet in combinatie met een vermaakfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaakfunctie. 

1.35  huishouden: 

persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid 

en continuïteit in de samenstelling ervan; bedrijfsmatige kamerverhuur wordt daaronder niet begrepen. 

1.36  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. 

1.37  omgevingsvergunning: 

vergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wabo 

1.38  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden: 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, 

op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo. 
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1.39  omgevingsvergunning voor het afwijken; 

omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met dit plan met 

toepassing van de in dit plan opgenomen regels inzake afwijking, op grond van artikel 2.1, eerste lid, 

onder c juncto artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo. 

1.40  omgevingsvergunning voor het bouwen: 

omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder 

a, van de Wabo. 

1.41  omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk; 

omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk, op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder g, 

van de Wabo. 

1.42  ondergeschikte bouwdelen / bouwdelen van ondergeschikt belang: 

bouwdelen van beperkte afmetingen, die buiten de hoofdmassa van het gebouw uitsteken, zoals 

lichtmasten, plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, 

antennemasten, windvanen, vlaggenmasten, wolfseinden, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, 

balkons, balkon- en terrashekken, liftschachten, dakkapellen en andere ondergeschikte dakopbouwen. 

1.43  ondergronds: 

beneden het peil. 

1.44  overig bouwwerk 

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

aarde is verbonden. 

1.45  pand 

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct 

en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. 

1.46  prostitutie: 

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

vergoeding. 

1.47  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. 

1.48  seksinrichting: 

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de 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, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, een privéhuis of een erotische 

massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar. 
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1.49  Staat van bedrijfsactiviteiten: 

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

installaties. 

1.50  Staat van horeca-inrichtingen: 

een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van horeca-

inrichtingen. 

1.51  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 

ander hiermee gelijk te stellen bouwwerken. 

1.52  vloeroppervlak: 

de totale oppervlakte, buitenwerks gemeten, van alle ruimten op de begane grond, de verdiepingen, de 

zolder en de aangebouwde bijgebouwen. 

1.53  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 van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie, dan wel gelet 

op de uitstraling ervan, als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 

1.54  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; 

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. 

1.55  Wabo: 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.56  water en waterhuishoudkundige voorzieningen: 

Al het oppervlaktewater zoals sloten, greppels, (infiltratie)vijvers, kanalen, beken en andere waterlopen, 

ook als deze incidenteel of structureel droogvallen. Alsmede voorzieningen die nodig zijn ten behoeve 

van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging, hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit. Hierbij 

kan gedacht worden aan duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten etc.  

1.57  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. 
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 gestapelde woning: een appartement binnen een gebouw, dat als gebouw de verschijningsvorm 

heeft van een eenheid, maar dient voor de huisvesting van meerdere huishoudens in afzonderlijke 

woonruimten (appartementen), eventueel op afzonderlijke bouwlagen. 

1.58  verdieping: 

een bouwlaag met uitzondering van de begane grond. 
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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. 

11. 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.  



   

  

 10 

Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Gemengd 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven op de begane grondlaag van gebouwen, voor zover voorkomend in de categorie A of B 

van de Staat van bedrijfsactiviteiten; 

b. dienstverlening op de begane grondlaag van de gebouwen; 

c. detailhandel op de begane grondlaag van de gebouwen; 

d. horeca uit categorie B, C, D en van de Staat van horeca-activiteiten op de begane grondlaag van 

de gebouwen; 

e. gestapelde woningen;  

f. een parkeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerterrein’; 

g. bij deze bestemming behorende voorzieningen, ontsluitingen, tuinen, erven, groen, water en 

waterhuishoudkundige voorzieningen. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van het hoofdgebouw gelden de volgende bepalingen: 

a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak; 

b. een bouwvlak mag volledig worden bebouwd; 

c. het hoofdgebouw dient met de voorgevel in de naar de weg gekeerde (deel van de) begrenzing van 

het bouwvlak te worden gebouwd; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van 

hoofdgebouwen niet meer bedragen dan is aangegeven. 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen; 

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

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 meter 

bedragen. 

3.2.3  Voorwaardelijke verplichting geluidbelasting 

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen wordt slechts verleend indien de woningen 

voldoen aan: 

a. de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder of de door het bevoegd gezag vastgestelde 

hogere grenswaarde; 

b. of wanneer wordt aangetoond dat de karakteristieke geluidwering van de woningen zodanig is dat 

het geluidniveau in verblijfsgebieden niet meer is dan 33 dB.  

3.3  Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik van de gronden als bedoeld in lid 3.1 gelden de volgende bepalingen: 

a. de maximale gezamelijke oppervlakte aan bedrijven, detailhandel en dienstverlening mag niet meer 

bedragen dan 656 m2 bvo; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van horeca binnen de bestemming 'Gemengd' mag niet meer 

bedragen dan 411 m2 bvo; 



   

  

 11 

c. het aantal toegestane woningen bedraagt maximaal 27 op de verdiepingen.  

3.4  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1: 

a. om bedrijven toe te laten die niet in Staat van bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voor zover het 

betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de 

volgens lid 3.1, onder a toegelaten categorieën van de Staat van bedrijfsactiviteiten; 

b. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en bouwwerken; 

c. de aard en de activiteiten van het bedrijf mogen niet leiden tot een onevenredige inbreuk op het 

woon- en leefklimaat in de omgeving. 
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Artikel 4  Verkeer - Verblijfsgebied 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, straten, pleinen en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie; 

b. speel-, groen- en nutsvoorzieningen; 

c. markten en standplaatsen voor ambulante handel; 

d. evenementen; 

e. terrassen ten behoeve van horeca; 

f. parkeervoorzieningen, parkeerterreinen en andere openbare ruimten met zowel een functie voor 

verblijf als voor verkeer; 

g. rijwielstalvoorzieningen; 

h. in-, uitritten, voet- en rijwielpaden; 

i. bermen en bermsloten; 

j. voorwerpen van beeldende kunst of kunstuitingen en gedenktekens; 

k. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede kunstwerken ten behoeve van 

waterhuishoudkundige voorzieningen; 

l. geluidswerende voorzieningen; 

m. straatmeubilair. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Algemeen 

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 4.1 omschreven doeleinden en met 

inachtneming van de volgende regels: 

a. toegestaan zijn: 

1. gebouwen; 

2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

b. met uitzondering van de opslag van of de inrichting van verkoop- of tappunten voor 

motorbrandstoffen, daaronder begrepen LPG; 

c. ondergronds bouwen is slechts toegestaan onder bebouwd oppervlak, tot een diepte van maximaal 

5 meter. 

4.2.2  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden naast het bepaalde in lid 4.2.1 de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van een rijwielstalvoorziening mag niet meer dan 6 meter bedragen; 

b. de oppervlakte aan rijwielstalvoorzieningen mag niet meer dan 40 m2 bedragen; 

c. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer dan 5 meter bedragen; 

d. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen mag niet meer dan 3 meter bedragen; 

e. de oppervlakte van nutsvoorzieningen mag niet meer dan 20 m2 bedragen. 

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden naast het bepaalde in lid 4.2.1 de 

volgende regels: 

a. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen mag niet meer dan 3 meter bedragen; 

b. de oppervlakte aan nutsvoorzieningen mag niet meer dan 20 m2 bedragen; 

c. de bouwhoogte van een rijwielstalvoorziening mag niet meer dan 6 meter bedragen; 

d. de oppervlakte van een rijwielstalvoorziening mag niet meer dan 40 m2 bedragen; 

e. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer dan 5 meter bedragen; 
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f. de bouwhoogte van voorwerpen van beeldende kunst of kunstuitingen en gedenktekens mag niet 

meer dan 10 meter bedragen; 

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

h. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1,5 meter 

bedragen. 

4.3  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de 

Wabo, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden voor de inrichting van opslag-, tap- of 

verkooppunten voor motorbrandstoffen of LPG. 



   

  

 14 

Artikel 5  Waarde - Archeologie 

5.1  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. 

5.2  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 lid 5.2 onder a, is 

niet vereist als de archeologische waarde van de betreffende gronden reeds bekend is; 

c. Indien uit het in lid 5.2, onder a genoemde rapport van het archeologisch onderzoek blijkt dat de 

archeologische waarden 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. 

5.3  Omgevingsvergunning  voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of  

5.3.1  Verbod 

Het is verboden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op of in de in lid 5.1 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 40 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 oppervlakte-verhardingen; 

c. het aanleggen en verbreden van sloten, vijvers en andere wateren; 

d. het verlagen van het waterpeil; 

e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- telecommunicatie- of andere leidingen en 

daarmee verband houdende constructies; 

f. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, egaliseren en 

ontginnen. 
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5.3.2  Criteria 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.3.1 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. 

5.3.3  Uitzonderingen 

Een omgevingsvergunning als bedoeld lid 5.3.1 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 6  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 7  Algemene bouwregels 

7.1  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, 

dichte metselwerk borstweringen, erkers, entreeportalen, veranda's, hekwerken 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. 

7.2  Ruimte tussen bouwwerken 

7.2.1  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. 

7.2.2  Afwijken 

Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

lid 7.2.1 indien voldoende mogelijkheid aanwezig is voor reiniging van onderhoud van de vrij te laten 

ruimte. 

7.3  Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen  

7.3.1  Parkeergelegenheid 

Bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het 

bouwen van een gebouw geldt dat ten behoeve van het parkeren en/of het stallen van auto's in de juiste 

mate ruimte wordt aangebracht in, op of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein 

dat bij dat gebouw hoort, met dien verstande dat: 

a. de juiste mate van ruimte wordt bepaald op basis van de parkeernormen en berekeningsmethoden 

zoals opgenomen in publicatie 381 'Toekomstigbestendig parkeren; van parkeerkencijfers naar 

parkeernormen', van het CROW van december 2018; 

b. de in lid 24.3.1, onder a, bedoelde ruimten voor het parkeren en/of stallen van auto's moeten 

afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te 

zijn voldaan als de parkeervoorzieningen ten minste de afmetingen hebben zoals bepaald in de  

 'Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom 2012' (ASVV 2012) van 

het CROW van december 2012; 

c. de in de aanhef bedoelde parkeerruimte duurzaam in stand gehouden wordt. 
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7.3.2  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. 

7.3.3  Afwijking 

Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

lid 7.3.1 en/of lid 7.3.2: 

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. 

7.4  Dakterrassen 

Indien de maximum bouwhoogte van een gebouw is bereikt, geldt voor het realiseren van dakterrassen 

dat deze bouwhoogte mag worden overschreden ten behoeve van een balustrade of een hekwerk zoals 

voorgeschreven in het Bouwbesluit. 
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels 

8.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemmingen, 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 artikel 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. 

8.2  Parkeren 

8.2.1  Algemeen 

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 behoort, met dien verstande dat: 

a. de juiste mate van ruimte wordt bepaald met behulp van de parkeernormen, zoals die zijn 

opgenomen in de CROW publicatie 381 'Toekomstigbestendig parkeren; van parkeerkencijfers 

naar parkeernormen'; 

b. de in lid a. bedoelde ruimten voor het parkeren van auto's moeten afmetingen hebben die zijn 

afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan; 

c. 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. 

8.2.2  Afwijking 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij het verlenen van een omgevingsvergunning af te wijken 

van het bepaalde in lid 8.2.1 voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte wordt 

voorzien. 
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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 omgevingsvergunning afwijken ten behoeve 

van : 

a. 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; 

b. het afwijken van bouwgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak, niet zijnde 

bestemmingsgrenzen, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatig 

gebruik van de grond, mits de afwijking niet meer dan 2,5 meter bedraagt; 

c. 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; 

d. het oprichten van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, gedenktekens, geen gebouwen zijnde, en 

monumenten, geen gebouwen zijnde, tot een bouwhoogte van maximaal 15 meter; 

e. het oprichten van zend-, ontvang-, sirenemasten en masten ten behoeve van telecommunicatie, al 

dan niet op of aan gebouwen of andere bouwwerken, met een oppervlakte van niet meer dan 5 m2 

en een bouwhoogte van niet meer dan 40 meter, waarbij de mogelijkheden van gezamenlijk gebruik 

van deze voorzieningen zo veel mogelijk moeten worden benut; 
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels 

10.1  Algemene wijziging 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, eerste lid, 

onder a, van de Wet ruimtelijke ordening: 

a. de ligging van grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en aanduidingen te wijzigen, met 

inachtneming van de volgende regels: 

1. de bij de wijziging betrokken grenzen mogen ten hoogste 5 meter worden verschoven; 

2. de oppervlakte van de bij de wijziging betrokken bestemmings- en bouwvlakken en 

aanduidingen mag ten hoogste 5% worden verkleind of vergroot ten opzichte van de 

oppervlakte vóór de wijziging; 

3. door een wijziging mogen het straat-, bebouwings- en landschapsbeeld, het woon- en 

leefklimaat, de waterstaatkundige belangen, de ontwikkeling van omliggende bedrijven, de 

verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden, niet onevenredig worden aangetast; 

b. het plan te wijzigen ten aanzien van het aanpassen van opgenomen regels in de voorafgaande 

artikelen, waarbij wordt verwezen naar regels in wettelijke regelingen en/of publicaties, indien deze 

wettelijke regelingen en/of publicaties na het moment van vaststelling van het plan worden 

gewijzigd. 

10.2  Voorwaarde 

De afwijking van het bepaalde in artikel 10.1 wordt niet verleend, indien daardoor onevenredig afbreuk 

wordt of kan worden gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van 

belendende percelen en bouwwerken. 
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Artikel 11  Overige regels 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, worden toegepast zoals deze luiden 

op het moment van vaststelling van het plan, tenzij expliciet anders is geregeld. 

 



   

  

 23 

Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 12  Overgangsrecht 

12.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 

en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 

de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 30.1, onder a, een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 30.1, onder a, met 

maximaal 10%. 

c. Lid 12.1 onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

12.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 12.2 onder a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat bestemmingsplan strijdig gebruik, tenzij 

door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in lid 12.2 onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Lid 12.2 onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 13  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als:  

Regels van het bestemmingsplan Hoek Tilburgseweg - Kalverstraat. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van <datum vaststelling> . 

 

 

De voorzitter,    De griffier, 

 

 

 

Bijlagen regels 
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Staat van bedrijfsactiviteiten 

SBI-CODE OMSCHRIJVING 

C
A

T
E

G
O

R
IE

 

15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN   

151 Slachterijen en overige vleesverwerking:   

151 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m² B 

1552 Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m² B 

1581 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, v.c. < 2500 kg meel/week B 

1584 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:   

1584 - Cacao- en chocoladefabrieken- vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m² B 

1584 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m² B 

1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. B 

      

17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL   

174, 175 Vervaardiging van textielwaren B 

176, 177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen B 

      

18 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT   

181 Vervaardiging kleding van leer B 

      

22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA   

221 Uitgeverijen (kantoren) A 

2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen B 

2223 Grafische afwerking A 

2223 Binderijen B 

2224 Grafische reproduktie en zetten B 

2225 Overige grafische aktiviteiten B 

223 Reproduktiebedrijven opgenomen media A 

      

24 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN   

2442 Farmaceutische produktenfabrieken:   

2442 - verbandmiddelenfabrieken B 

      

26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN   

2615 Glasbewerkingsbedrijven B 

262, 263 Aardewerkfabrieken:   

262, 263 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW B 

267 Natuursteenbewerkingsbedrijven:   

267 - indien p.o. < 2.000 m² B 

2681 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken B 

      

28 VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)   

281 - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 B 

284 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 B 

2852 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 B 

287 Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2  B 

30 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS   

30 Kantoormachines- en computerfabrieken B 

      

33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN   

33 Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. B 

      

36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.   

361 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 A 

362 Fabricage van munten, sieraden e.d. B 

363 Muziekinstrumentenfabrieken B 
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3661.1 Sociale werkvoorziening B 

      

40 PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER   

40 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:   

40 - < 10 MVA B 

40 Gasdistributiebedrijven:   

40 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A A 

40 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C B 

40 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:   

40 - blokverwarming B 

      

41 WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER   

41 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:   

41 - < 1 MW B 

      

51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING   

511 Handelsbemiddeling (kantoren) A 

5134 Grth in dranken C 

5135 Grth in tabaksprodukten C 

5136 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk C 

5137 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen C 

514 Grth in overige consumentenartikelen C 

5153 Grth in hout en bouwmaterialen:   

5153 - algemeen C 

5153 - indien b.o. < 2000 m2 B 

5153.4 zand en grind:   

5153.4 - indien b.o. < 200 m²  B 

5154 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:   

5154 - algemeen C 

5154 - indien b.o. <2.000 m² B 

5156 Grth in overige intermediaire goederen C 

5162 Grth in machines en apparaten, exclusief machines voord de bouwnijverheid  C 

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

      

60 VERVOER OVER LAND   

6022 Taxibedrijven B 

6024 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m² C 

603 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen B 

      

61, 62 VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT   

61, 62 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) A 

      

63 DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER   

6321 Autoparkeerterreinen, parkeergarages C 

6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) A 

633 Reisorganisaties A 

634 Expediteurs, cargadoors (kantoren) A 

      

64 POST EN TELECOMMUNICATIE   

641 Post- en koeriersdiensten C 

642 Telecommunicatiebedrijven A 

642 zendinstallaties:   

642 - FM en TV B 

642 - GSM en UMTS-steunzenders B 

      

65, 66, 67 FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN   

65, 66, 67 Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen B 

      

70 VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED   

70 Verhuur van en handel in onroerend goed A 
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71 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 
GOEDEREN 

  

711 Personenautoverhuurbedrijven B 

712 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) C 

713 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen C 

714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. C 

      

72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE   

72 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. A 

72 Switchhouses B 

   

73 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK   

732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek A 

      

74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING   

74 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren A 

7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales C 

7484.4 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. A 

      

75 OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN   

75 Openbaar bestuur (kantoren e.d.) A 

7525 Brandweerkazernes C 

      

80 ONDERWIJS   

801, 802 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs B 

803, 804 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs B 

85 GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG   

8512, 8513 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven A 

8514, 8515 Consultatiebureaus A 

853 Verpleeghuizen B 

853 Kinderopvang B 

9001 rioolgemalen B 

      

91 DIVERSE ORGANISATIES   

9111 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) A 

9131 Kerkgebouwen e.d. B 

9133.1 Buurt- en clubhuizen B 

      

92 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE   

9213 Bioscopen C 

9232 Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen C 

9234 Muziek- en balletscholen B 

9234.1 Dansscholen B 

9251, 9252 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. A 

9261.1 Zwembaden: overdekt C 

9261.2 Sporthallen B 

9261.2 Bowlingcentra B 

9262 Schietinrichtingen:   

9262 - binnenbanen: boogbanen A 

9262 Sportscholen, gymnastiekzalen B 

9271 Casino's C 

9272.1 Amusementshallen B 

      

93 OVERIGE DIENSTVERLENING   

9301.3 Wasverzendinrichtingen B 

9301.3 Wasserettes, wassalons A 

9302 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten A 

9303 Begrafenisondernemingen: uitvaartcentra A 

9304 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden B 

9305 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. A 
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Type Inrichting Toegestane horeca-activiteit 

A discotheek 

bardancing 

zaalverhuur /  

partycentrum 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het bedrijfsmatig ten gehore 
brengen van muziek en het geven van gelegenheid tot dansbeoefening, 
al dan niet met levende muziek en al dan niet met verstrekken van 
dranken en kleine etenswaren, alsmede de verstrekking van 
(alcoholhoudende) dranken ter plaatse, al dan niet met levende muziek 
en al dan niet met kleine etenswaren. 

 

Het accent ligt op het ten gehore brengen van muziek en het 
gelegenheid geven tot dansen. 

B café 

bar 

brasserie 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van 
(alcoholhoudende)dranken voor consumptie ter plaatse, al dan niet met 
als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren. 

 

Het accent ligt op de verstrekking van drank. 

C cafetaria 

snackbar 

grillroom 

fastfoodrestaurant 

automatiek 

snelbuffet 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van (al dan 
niet ter plaatse) bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het 
verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. 

 

Het accent ligt op de verstrekking van etenswaren voor consumptie ter 
plaatse. 

D restaurant 

bistro 

crêperie 

lunchroom 

Een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van maaltijden voor 
consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van 
alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. 

 

Het accent ligt op de verstrekking van etenswaren voor consumptie ter 
plaatse. 

koffie- 

theehuis 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van 
alcoholvrije dranken, met als nevenactiviteit het verstrekken van voor 
consumptie ter plaatse bereide kleine etenswaren. 

 

Het accent ligt op de verstrekking van alcoholvrije drank. 

ijssalon Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van 
consumptie-ijs voor gebruik ter plaatse. 
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