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1. Inleiding

1.1. Aanleiding
Aan de Waardhuizen 35 in Waardhuizen staat een kerkgebouw dat niet meer in gebruik is. Het 
kerkgebouw is eigendom van de Protestantse kerk Uitwijk Waardhuizen. Op dit moment worden
er alleen nog activiteiten ondernomen in het kerkgebouw in Uitwijk. Vanuit kerkelijke gemeenten
en andere maatschappelijke doeleinden is geen interesse voor het gebouw in Waardhuizen. Het
kerkgebouw is onder voorbehoud verkocht aan de familie Groenenberg. Dit voorbehoud betreft 
het verkrijgen van toestemming van de gemeente Woudrichem om het kerkgebouw te 
gebruiken als woning.

De heer en mevrouw Groenenberg (hierna te noemen: initiatiefnemers) willen het voormalige 
kerkgebouw gaan gebruiken als woning voor hun gezin. Zij willen het gebouw intern gaan 
verbouwen en geschikt maken als woning. Daarnaast willen zij de mogelijkheid hebben om 
vanuit hun woning hun eigen bedrijf voort te zetten. Dit betreft het bedrijf Groenenberg 
Beveiliging (KvK: 23092124). De heer Groenenberg verkoopt en installeert 
beveiligingssystemen voor bedrijven en particulieren. Groenenberg Beveiliging is een 
eenmanszaak.

1.2. Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied heeft betrekking op een gebied ten noorden van de weg Waardhuizen in het 
gelijknamige dorp. Het gebied wordt aan de noordzijde begrenst door de rivier de Alm. Aan de 
oostzijde, de westzijde en de zuidzijde liggen percelen met woningen.
In onderstaande foto is het plangebied rood omlijnd.

Waardhuizen is een lintdorp dat aan de zuidzijde van de rivier de Alm is gelegen. Het dorp is 
bereikbaar via de Almweg, dit is de provinciale weg N322 tussen Almkerk en Zaltbommel.

In bijlage 1 is de tekening met het besluitvlak en het besluitgebied opgenomen. Het perceel is 
kadastraal bekend bij de Gemeente Woudrichem sectie G, nummer 1139 en 1215. Het perceel 
heeft een oppervlakte van circa 1080 m² (sectie G 1139) en 75 m² (sectie G 1215).
Sectie G 1215 is de strook grond aan het water. Dit is op het moment nog gemeentegrond en 
zal door de initiatiefnemers worden gekocht, tegelijk met de aankoop van de rest van het 
perceel.
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1.3. Geldend bestemmingsplan
Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan Uitwijk - Waardhuizen 2007. Dit plan is op
29 januari 2008 vastgesteld door de gemeente Woudrichem.

Conform dit bestemmingsplan is het plangebied bestemd voor 'Maatschappelijke doeleinden'. 
Dit wordt nader gespecificeerd als 'kerk'. Het beoogde gebruik als woning met 
bedrijfsactiviteiten is derhalve strijdig met de vigerende bestemming.

Om het gebruik van het plangebied voor het beoogde gebruik mogelijk te maken zal een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing is opgesteld in het kader van een aanvraag om
voornoemde vergunning waarmee wordt afgeweken van het vigerende bestemmingsplan.
In de voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt toegelicht dat ook met het beoogde
gebruik sprake zal zijn van een goede ruimtelijke ordening.

In het bestemmingsplan is het voormalige kerkgebouw ook aangewezen als beeldbepalend 
pand. De initiatiefnemers zijn van mening dat het aanzicht van het gebouw zo veel mogelijk 
dient te worden gerespecteerd.

De verklaring van de aanduidingen van de bestemmingsplankaart is opgenomen in bijlage 2. 
Op bovenstaande uitsnede van de bestemmingsplankaart is het beschikbare bouwvlak 
aangegeven. Daarbinnen is aangegeven dat voor deze bestemming een goothoogte van 7 
meter en een nokhoogte van 14 meter mogelijk is.

Goed zichtbaar is dat rondom het plangebied voornamelijk woonbestemmingen zijn gelegen. 
Op circa 50 meter afstand bevindt zich Waardhuizen 41 A. Dit betreft een aannemersbedrijf. 
Aan de overzijde van de weg Waardhuizen bevindt zich enigzins naar het oosten een school en 
meer naar het westen een ander kerkgebouw.
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Afbeelding 2: Uitsnede bestemmingsplankaart Uitwijk Waardhuizen 2007



Ruimtelijke onderbouwing Waardhuizen 35 te Waardhuizen

Versie : 2.0
Datum : 16-07-2014

2. Bestaande situatie

2.1. Kerkgebouw
Het oorspronkelijke kerkgebouw is gebouwd in 1920 en eenvoudig van opzet. Het betreft een 
zaalkerk met vijf traveeën. De voorgevel bestaat uit steens metselwerk. Oorspronkelijk was dit 
ook het geval bij de zijgevels. Maar op een later moment zijn hier halfsteens metselwerk 
wanden geplaatst aan de buitenzijde, waardoor een spouwmuur is ontstaan.

De voorgevel en de zijgevels zijn opgetrokken uit baksteen. Bij de voorgevel is een gepleisterde
plint aanwezig. De achtergevel is gepleisterd in een blokpatroon.
In de voorgevel bevindt zich een dubbele entreedeur. Boven de entree is een gevelsteen 
aangebracht met daarop de tekst: EBENHAÉZER 1920. Opvallend in de voorgevel zijn de 
rozetankers. Deze ankers koppelen de dakgordingen aan de buitenmuur. In de achtergevel zijn 
geen rozetankers toegepast, maar gewone muurankers.
De spitsboogramen zijn voorzien van enkel glas dat gevat is in stalen kozijnen.

Het dak is een zadeldak. Het is bedekt met keramische VH-dakpannen. VH staat voor 
Verbeterde Holle. De kleur van de dakpannen is blauw bont gesmoord. Bij de voorgevel sluit het
dak aan op de gevel met gevelpannen. Aan de achterzijde is dit ook het geval aan de 
rechterzijde. Aan de linkerzijde zijn de gevelpannen verwijderd en is een windveer aangebracht.

Achter de kerkzaal was een consistorie aangebouwd. Dit betrof een kleine aanbouw met 
zadeldak en zes-ruits-schuiframen in de gevel. Naderhand is deze ruimte uitgebreid met een 
halletje en een opstelplaats voor een CV-ketel. Deze uitbreiding was voorzien van een plat dak.

In 1996 is deze ruimte uitgebouwd tot een vergaderzaal / ontmoetingsruimte met keuken, toilet 
en technische ruimte. De aanbouw heeft voor het grootste deel een plat dak gekregen en 
daarom heen is een schuin gedeelte aangebracht met het Polytuil stalen dakpansysteem. Dit 
betreft een stalen dakpansysteem waarop granulaat is aangebracht.
De houten schuiframen zijn vervangen door kunstof kozijnen en ramen voorzien van dubbel 
glas en ventilatieroosters.

De nieuwe aanbouw is voorzien van zinken bakgoten. Ook het hoofdvolume werd voorzien van 
bakgoten. Voorheen waren dit zinken mastgoten.

Pagina 5 van 21

Afbeelding 3: Achtergevel en aanbouw
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2.2. Inrichting terrein
Het perceel ligt terug ten opzichte van de meeste gebouwen aan de weg Waardhuizen. Het ligt 
wat verscholen achter de woning Waardhuizen 33. Tussen de woningen Waardhuizen 33 en 
Waardhuizen 35a ligt de oprit naar het kerkgebouw. Deze oprit maakt onderdeel uit van het 
perceel.

De grond rond het kerkgebouw is grotendeels verhard met klinkerbestrating. Aan de linkerzijde 
bevindt zich een kleine tuin en aan de Almzijde ligt een kleine strook groen.

Voor de entreedeuren van de aanbouw is de bestrating verhoogd. Aan de rechterzijde gebeurt 
dit geleidelijk. Aan de linkerzijde is de verhoging in de bestrating duidelijk aanwezig en wordt 
gemarkeerd door een groenstrook.

Een overzichtstekening van het perceel is opgenomen in bijlage 3.

2.3. Omgeving
Onroerende zaken als boerderijen, kerken, kastelen en archeologische vindplaatsen kunnen 
uniek en waardevol zijn voor ons land. Bijvoorbeeld door hun schoonheid, of door hun 
wetenschappelijke of cultuurhistorische betekenis. Daarom kunnen onroerende zaken die 
minimaal vijftig jaar oud zijn en die voldoen aan de overige criteria van de Monumentenwet 
1988 worden beschermd als rijksmonument.

Waardhuizen heeft geen rijksmonumenten, maar wel twee beeldbepalende panden. Dit zijn de 
twee kerkgebouwen. Voor het overige bestaat het dorp Waardhuizen uit woningen, bedrijven en
een school. Er zijn geen winkels die een centrum markeren. De kern van Waardhuizen wordt 
gemarkeerd door de aanwezigheid van de twee kerkgebouwen en de school.

Aangezien het aanzicht van Waardhuizen 35 als kerkgebouw van groot belang is voor het dorp 
Waardhuizen, is de instandhouding hiervan gewenst.
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Afbeelding 4: Aanbouw met rondom verhoogde bestrating
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3. Planbeschrijving

3.1. Kerkgebouw
Het is de intentie van de initiatiefnemers om met veel respect voor het gebouw en de omgeving 
de kerk te verbouwen naar een woning. Aan de buitenzijde van het kerkgebouw zal een beperkt
aantal veranderingen zichtbaar zijn. In het dak zal een aantal dakramen worden geplaatst. In de
achtergevel zal een pui worden geplaatst ter plaatse van de verdiepingsvloer, waardoor uitzicht 
ontstaat over de akkers, weilanden en de Almweg (N322).

Via de pui in de achtergevel wordt het dak van de aanbouw bereikbaar. Op dit dak willen de 
initiatiefnemers een dakterras realiseren.

De meeste veranderingen worden binnen in het gebouw gerealiseerd, aangezien de 
woonfunctie andere eisen stelt aan het gebouw dan de functie als kerkgebouw. In de kerkzaal 
worden nieuwe vloerniveaus gerealiseerd om uitzicht naar buiten mogelijk te maken. Hier zullen
woonruimtes, slaapkamers, bergruimtes en een kantoortje worden gebouwd.

Bedrijfsmatige activiteiten aan huis
Initiatiefnemer heeft een eigen bedrijf op het gebied van beveiliging, Groenenberg Beveiliging. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in professionele beveiligingssytemen op het gebied van 
inbraakbeveiliging, camerasystemen en toegangscontrole. Tevens houden zij zich bezig met 
brandsignaleringssytemen en sprinklermeldsystemen (elektronische gedeelte).

Voor wat betreft de bedrijfsmatige activiteiten aan huis wordt aangesloten bij de bepalingen in 
artikel 4 Wonen van het 'bestemmingsplan Uitwijk-Waardhuizen 2007'. Deze bepalingen zijn 
hieronder opgenomen.

Bestemmingsplan Uitwijk-Waardhuizen 2007, Artikel 4 Wonen
Lid 6 Vrijstelling bedrijfsmatige activiteiten aan huis
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1, onder
a, ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten of detailhandel in een woning, 
aan- of uitbouwen en bijgebouwen, mits:

a. het betreft bedrijven:
1. die niet milieuvergunningplichtig zijn, en
2. die in de van deze voorschriften deel uitmakende bijlage Staat van 
Bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als categorie 1, danwel daarmee gelijk kunnen 
worden gesteld wat betreft hun gevolgen voor de omgeving,

b. het geen horeca betreft,
c. de totale vloeroppervlakte ten behoeve van de bedrijfsmatige activiteiten of 
detailhandel niet meer dan 50 m² bedraagt, in de woning in ieder geval niet meer dan 
30% van de vloeroppervlakte van de woning,
d. in de voortuin geen buitenopslag ten behoeve van het bedrijf
plaatsvindt, en
e. in de omgeving van het betreffende bedrijf geen onevenredige vergroting van de 
verkeers- en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat:

1. het parkeren ten behoeve van de bedrijfsmatige activiteiten zoveel mogelijk op 
eigen terrein dient plaats te vinden, en
2. behoudens in- en uitladen, geen bedrijfsmatige activiteiten in de openbare 
ruimte rond het bedrijf mogen plaats vinden.

Het gaat bij Groenenberg Beveiliging om een bedrijf uit de milieucategorie 1 (511 
Handelsbemiddeling (kantoren)). Het bedrijf heeft geen milieuvergunning nodig. Het bedrijf heeft
beperkte verkeersaantrekkende werking en heeft geen grote invloed op de woonomgeving. 

De bedrijfsmatige activiteiten zijn ondergeschikt aan de woonfunctie. De vloeroppervlakte 
hiervan zal worden beperkt tot niet meer dan 50 m².
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3.2. Inrichting terrein
De initiatiefnemers zijn van plan de inrichting van het terrein grotendeels intact te laten. 
Mochten aan het terrein veranderingen worden aangebracht, dan betreft dit het verwijderen van 
bestrating om op deze manier meer tuin en groen te realiseren.
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4. Beleidskader

4.1. Rijksbeleid
Op 13 maart 2012 heeft de Minister van Infrastructuur en Ruimte haar definitieve Structuurvisie,
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), vastgesteld zodat deze van kracht is 
geworden. Deze Structuurvisie is de vervanger van de Nota Ruimte en de Nota mobiliteit. 
Het Rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden 
voor de middellange termijn (2028): 

• het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 
ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

• het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 
voorop staat; 

• het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Het Rijk benoemt 13 nationale belangen; hiervoor is het Rijk verantwoordelijk en wil het 
resultaten boeken. Deze belangen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beïnvloeden elkaar 
onderling. In de SVIR is een eerste integrale afweging gemaakt van deze belangen. Dit heeft 
als gevolg dat het Rijk in gebieden of projecten een gebieds- of projectspecifieke afweging zal 
maken. Indien nodig maakt het Rijk duidelijk welke nationale belangen voorgaan.

Projecten waar sprake is van een ruimtelijke ingreep en waar het Rijk direct financieel bij 
betrokken is, worden opgenomen in het investeringsprogramma van het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Daarnaast worden projecten waarbij het Rijk is 
betrokken als subsidieverlener aan decentrale overheden opgenomen in het MIRT. De MIRT 
projecten staan beschreven in het MIRT projectboek. Dit projectboek wordt jaarlijks bijgevoegd 
als bijstuk bij de kabinetsbegroting.
 
Het onderhavige initiatief is op geen enkele wijze in strijd met het rijksbeleid. Het rijksbeleid is er
immers op gericht om een leefbare omgeving te waarborgen waarin unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden behouden zijn. Door het in gebruik nemen van het kerkgebouw als 
woning blijft de cultuurhistorische waarde van het kerkgebouw behouden.

4.2. Provinciaal beleid
De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 7 februari 2014 de ‘Structuurvisie RO 
2010–partiële herziening 2014’ (hierna:‘Structuurvisie 2014’) en de ‘Verordening Ruimte 2014’ 
vastgesteld. Deze twee samen vervangen de interimstructuurvisie, de paraplunota, de
uitwerkingsplannen van het streekplan en het beleidsdeel van de reconstructieplannen.

De provincie geeft in de Structuurvisie 2014 de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot 2025 
(met een doorkijk naar 2040). Het doel van de Structuurvisie 2014 is een goede woon-, werk- 
en leefomgeving voor de inwoners en bedrijven in Noord-Brabant.

Op de structurenkaart die hoort bij de Structuurvisie 2014 valt het plangebied onder kernen in 
landelijk gebied. Zie afbeelding 5. De Structuurvisie 2014 zegt hierover:
'In de kernen in het landelijk gebied geldt het uitgangspunt dat er ten hoogste zoveel woningen 
mogen worden gebouwd als nodig is voor de opvang van de eigen woningbehoefte volgens het 
principe van 'migratiesaldo-nul'.'

Dit hangt samen met de visie van de provincie op verstedelijking. De provincie vindt het 
belangrijk dat er in Noord-Brabant verschil blijft tussen de steden en de kernen in het landelijk 
gebied. Het is de bedoeling van de provincie om de verstedelijking te concentreren in een 
beperkt aantal gebieden.
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De provincie wil ook meer aandacht geven aan ruimtelijke kwaliteit. Karakteristieke verschillen 
tussen dorpen en steden vervagen. Uitbreidingswijken en werklocaties in steden en dorpen 
gaan steeds meer op elkaar lijken. De provincie wil dat nieuwe ontwikkelingen meer inspelen op
het karakter en de kwaliteit van de plek. Door bij stedelijke ontwikkelingen uit te gaan van het 
verschil in omvang en karakter van de verschillende kernen, wordt het contrast tussen stad en 
dorp behouden. Dit versterkt de identiteit en aantrekkelijkheid van kernen en hun relatie met het
omliggende landschap.

De zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit omvat dat:

• er zorgvuldig wordt omgegaan met het ruimtegebruik;

• er rekening wordt houden met de omgeving;

• de ontwikkeling bijdraagt aan het behoud of de versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Dit principe is van toepassing op zowel het stedelijk als het landelijk gebied en wordt uitgewerkt 
in de Verordening ruimte. De Verordening ruimte is één van de uitvoeringsinstrumenten voor de
provincie om haar doelen te realiseren. In de verordening vertaalt de provincie de 
kaderstellende elementen uit het provinciaal beleid in regels die van toepassing zijn op 
(gemeentelijke) bestemmingsplannen.

Het voorliggende plan is niet in strijd met het provinciaal beleid wat betreft het aspect 'Kernen in
landelijk gebied'. De ontwikkeling draagt namelijk bij aan het behoud van de ruimtelijke kwaliteit 
van het dorp Waardhuizen. Daarnaast betreft het een ontwikkeling die aansluit op het principe 
'migratiesaldo-nul'. Het gaat er daarbij om, dat niet meer wordt gebouwd, dan nodig is voor een 
neutraal migratiesaldo. In dit geval zijn de initiatiefnemers ook de toekomstige bewoners en zij 
hebben hun familiewortels in het dorp Waardhuizen.
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Aardkundig waardevol
Het plangebied is op de kaarten van de Verordening ruimte 2014 gelegen in een aardkundig 
waardevol gebied. Zie afbeelding 6. Dit gebied, ‘Rivierlandschap Alm’, ligt in het noorden van 
het Land van Heusden en Altena, tussen Almkerk, Giessen, Sleeuwijk en Woudrichem. Het 
vormt een deel van het Noord-Brabantse rivierengebied ten oosten van de Biesbosch. Het 
gebied bezit een op provinciaal en landelijk niveau bijzonder landschap van duidelijke 
stroomruggen (o.a. van de Alm) en tussenliggende lage komgrondgebieden.

De stroomruggen vormen de hoogste delen in het landschap waarop de dorpen en de meeste 
overige bebouwing zijn geconcentreerd. Door de zandige bodems komen hier ook meestal 
akkerlandpercelen of boomgaarden voor. De komgronden liggen één tot twee meter lager dan 
de stroomruggen en hebben kleiig-venige bodems. Ze worden gekenmerkt door een vrij open 
landschap met nat grasland, verspreide boerderijen en kleine populierenbossen en grienden. 
De hoogteverschillen tussen stroomruggen en komgronden strekken zich meestal uit over 
honderden meters en zijn doorgaans niet als hellingen in het landschap zichtbaar.

De te beschermen verschijnselen betreffen de stroomruggen, de restgeulen, de oeverwallen, de
kronkelwaardruggen en de komgronden. Reliëfverschillen die samenhangen met deze 
verschijnselen mogen niet worden ver- of afgegraven of anderszins aangetast (ontgrondingen /
ophogingen), met name het natuurlijke reliëf op de overgangen tussen genoemde aardkundige 
elementen is waardevol en mag niet aangetast worden.

In voorliggend plan is geen sprake van het aantasten van het landschappelijk reliëf. Dit aspect 
van het provinciaal beleid is daarom geen belemmering voor het wijzigen van het gebruik naar 
woonfunctie.
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Afbeelding 6: Uitsnede cultuurhistoriekaart provincie Noord-Brabant
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4.3. Gemeentelijk beleid
De samenwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem hebben de Structuurvisie
Land van Heusden en Altena opgesteld. Deze is door de gemeente Woudrichem vastgesteld op
25 juni 2013. In deze structuurvisie hebben de gemeenten hun ruimtelijk beleid geformuleerd 
richting 2025. Gekozen is voor de vijf beleidsvelden wonen, voorzieningen, economie, 
omgeving en eigenheid, verkeer en mobiliteit.

Op het gebied van wonen willen de gemeenten zich richten op het zorgen voor voldoende 
passende woonruimte. Het kwantitatieve aspect is daarbij niet zozeer een zorg, maar meer het 
aansturen op woningen die passen bij de huidige en toekomstige behoeften. Hierbij gaat het om
het bieden van woningen en woonomgevingen die passen bij jonge gezinnen, zodat deze 
gezinnen niet wegtrekken naar de steden. Daarnaast gaat het om voldoende geschikte 
woningen voor ouderen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

De gemeenten willen als het gaat om de voorzieningen de basisfuncties waar mogelijk voor hun
inwoners behouden. Het gaat dan om onderwijs en onderwijsgerelateerde functies, 
maatschappelijke functies, zorg en locaties voor speelruimte. Dat betekent overigens niet dat in 
iedere kern alle functies (fysiek) aanwezig dienen te zijn, maar wel dat ze voor de inwoners van 
alle kernen bereikbaar blijven.

Aandachtspunten bij het economisch beleid zijn de bedrijventerreinen, detailhandel, horeca, 
toerisme en recreatie. De bedrijventerreinen worden niet verder uitgebreid. Wel onderzoekt de 
gemeente Werkendam de mogelijkheden voor een derde haven.
De gemeenten stimuleren het clusteren van de detailhandel in aangewezen 
concentratiegebieden. Dit beleid is vastgelegd in de regionale detailhandelsvisie van 2011.
Ook voor de horeca ligt er al regionaal beleid vast. Dit is geregeld in de Horecanota van 2011. 
Belangrijk punt hierin is het bij voorkeur koppelen van horecavestigingen in het buitengebied  
aan een recreatieve voorziening.
In de visie en het actieplan toerisme en recreatie ‘Ongezien, Ongewoon en Ongekend’ van april 
2011 is het beleid op het gebied van toerisme en recreatie voor de regio verwoord. De 
gemeenten onderkennen het belang van deze sector en willen waar mogelijk initiatieven op dit 
gebied faciliteren.

Bij het beleidsveld omgeving en eigenheid hebben de gemeenten gekozen voor het verdelen 
van de het gebied in zones. Daarbij heeft iedere zone zijn eigen kenmerken en mogelijkheden. 
Het gaat om de volgende zones:

• (Bestaand) stedelijk gebied
• Primair agrarisch gebied
• Gemengde plattelandseconomie
• Noordwaard en Biesbosch

Grote plannen voor stedelijke ontwikkelingen zijn er niet bij de gemeenten. Alleen aan de 
oostzijde van Werkendam zal op termijn worden gekeken naar het uitbreiden van stedelijk 
gebied.

Optimale mobilieit staat centraal bij het beleidsveld verkeer en mobiliteit. Binnen de 
mobiliteitsaanpak maken de gemeenten keuzes in een spanningsveld tussen het optimaliseren 
van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Omdat verkeer en vervoer zich niet 
beperken tot de gemeentegrenzen, is er een gezamenlijk Gemeentelijk Verkeer en Vervoer 
Plan (GVVP, 2011) opgesteld door de gemeenten Aalburg en Woudrichem. Het GVVP vormt 
het uitgangspunt van beleid voor de Structuurvisie Land van Heusden en Altena.
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Aangezien het bij dit plangebied gaat om woningbouw in een kern, is hierop het volgende 
toetsingskader uit de structuurvisie van toepassing:

1.3.2 Toetsingskader voor woningbouwplannen in de kernen
De gemeenten in het Land van Heusden en Altena zullen plannen en initiatieven voor 
woningbouw en herstructurering / renovatie van de bestaande woningvoorraad beoordelen op de 
bijdrage aan de kwaliteiten van de dorpen en bij de grotere dorpen de kwaliteit van de 
woonbuurten waar dat bouwplan gerealiseerd gaat worden. Daarnaast worden initiatieven en 
plannen beoordeeld op de bijdrage aan het vergroten en versterken van de woningvoorraad voor 
de kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld in het kader van de extra-muralisering). Flexibel en 
levensloopbestendig bouwen is daarbij uitgangspunt, aangezien op deze wijze (op termijn) 
meerdere doelgroepen kunnen worden bediend. Als criteria hanteren de gemeenten:
•De bijdrage aan de gewenste diversiteit van de opbouw van de woningvoorraad in de dorpen;
•De bijdrage aan de gewenste verhuisdynamiek (doorstroming, terugkeer oud-inwoners) in de 
dorpen;
•De bijdrage aan gewenste stimulering van prioritaire doelgroepen (starters / jonge gezinnen en 
het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen laten wonen van senioren);
•De bijdrage aan de ruimtelijke karakteristiek en omgevingskwaliteit van de dorpen;
•De wijze waarop rekening is gehouden met duurzaamheidsaspecten (energie, klimaat, 
materiaalgebruik, parkeren, waterhuishoudkundige aspecten en milieuaspecten);
•De wijze waarop rekening gehouden is met (hoog)waterveiligheid;
•De verhouding bebouwing en openbare ruimte (recreatie, spelen, groene ruimte).

In voorliggend plan wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het dorp Waardhuizen: 
Een karakteristiek pand blijft behouden. Daarnaast schept dit plan de mogelijkheid voor de 
Waardhuizense familie om terug te keren naar hun dorp.

Het gemeentelijk beleid is geen belemmering voor het wijzigen van het gebruik van het 
kerkgebouw naar een woonfunctie.

4.4. Conclusie
Het beleid van het rijk, de provincie en de gemeente is geen belemmering voor het wijzigen van 
het gebruik van het plangebied naar een woonfunctie.
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5. Planologie en milieu

5.1. Algemeen
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de verschillende milieu-aspecten en onderzoeken die 
van belang zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening en waar het ruimtelijke plan aan
moet voldoen.

5.2. Bodem
Het beleid ten aanzien van de bodemkwaliteit is vastgelegd in de Wet bodembescherming 
(Wbb) en het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk). Hierbij wordt gestreefd naar een duurzaam 
bodembeheer. Bij een ruimtelijk plan moet de bodemkwaliteit inzichtelijk worden gemaakt en 
worden getoetst op de (toekomstige) functie. Uitgangspunt hierbij is dat de bodemkwaliteit 
zodanig is dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid bij het gebruik voor de beoogde 
functies.

In opdracht van de Gereformeerde Kerk Waardhuizen is door Adico Milieutechniek B.V. een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de Waardhuizen 35 te Waardhuizen. (Rapport 
11.0595.VO met als datum 25 januari 2012). Dit rapport is opgenomen in bijlage 4.

Op basis van de resultaten van het onderzoek is het volgende geconcludeerd:
• De kool- en puinhoudende bovengrond (2b) is licht verontreinigd met lood, zink, PCB en 

PAK.
• De ondergrond (MM1) is licht verontreinigd met kwik en zink.
• Het grondwater (PB1) is licht verontreinigd met barium.

Aanvullend onderzoek is op basis van de aangetroffen lichte verontreinigingen niet
noodzakelijk. Wel wordt opgemerkt dat eventueel vrijkomende grond niet zondermeer als 
schone grond kan worden hergebruikt.

Nadat het bodemonderzoek is uitgevoerd, hebben op het perceel geen bodembedreigende 
activiteiten plaatsgevonden.

De bodem is geschikt voor het gebruik van het pand ten behoeve van een woonfunctie.

5.3. Geluid
De Wet geluidhinder (Wgh) geeft regels wanneer een akoestisch onderzoek moet worden 
uitgevoerd en waar dit aan moet voldoen. Een aantal belangrijke aspecten zijn:

• Bij het afwijken van een bestemmingsplan binnen een geluidzone is een akoestisch 
onderzoek noodzakelijk. Bij hogere geluidbelasting dan de voorkeurswaarde kan een 
hogere grenswaarde nodig zijn.

• De bevoegdheid voor het vaststellen van een hogere waarde ligt in de meeste gevallen 
bij de gemeente, met in het akoestisch onderzoek verplichte aandacht voor mogelijke 
maatregelen en de motivatie.

• Eenheid van de geluidbelasting is de Lden (Lday, evening, night) in dB, een Europese 
dosismaat voor geluid voor weg- en railverkeer. De Lden staat voor het jaargemiddelde 
A-gewogen geluidsniveau over een etmaal. De voorkeursgrenswaarde voor 
wegverkeerslawaai bedraagt Lden = 48 dB. 

Aangezien het plangebied ligt binnen de geluidszone van de N322 is een akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 5.
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat op geen enkel punt de voorkeursgrenswaarde wordt 
overschreden als het gaat om de N322. De maximaal berekende waarde is 47 dB.
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Ook is veiligheidshalve de gevelbelasting als gevolg van de weg Waardhuizen berekend. Deze 
is lager dan 53 dB. Bij verbouwing van het pand kan daarom worden volstaan met een 
standaardgevel en standaard dubbel glas. Aanvullende geluidswerende maatregelen zijn niet 
nodig.

In het akoestisch rapport wordt gesproken over het type wegdek van de provinciale weg N322. 
Op het moment dat het akoestisch rapport werd opgesteld was er sprake van een wegdek in 
asfalt van het type DAB. Op dat moment was ook al bekend dat in de nabije toekomst dit 
wegdek vervangen zou worden door een steenmastiekasfalt van het type SMA NL 0/5. Met dit 
laatste type is ook gerekend door het akoestisch bureau. Inmiddels is dit wegdek ook 
gerealiseerd.

Het aspect geluid levert derhalve geen beperkingen op voor het in gebruik nemen van het pand 
als woning.

5.4. Lucht
Bij het aspect lucht gaat het om twee zaken:

• Het creëren van bestemmingen die potentieel bijdragen aan de (verslechtering van) de 
luchtkwaliteit;

• Het creëren van bestemmingen die gevoelig zijn voor een (slechte) luchtkwaliteit.

Hier is de Wet luchtkwaliteit van toepassing. Deze wet is onder meer verder uitgewerkt in het 
'Besluit niet in betekenende mate' (Besluit NIBM) en de 'Regeling niet in betekenende mate' 
(Regeling NIBM). In het Besluit NIBM is vastgelegd dat wanneer een ontwikkeling niet meer 
bijdraagt dan 3% aan de grenswaarde, deze niet getoetst hoeft te worden aan de wettelijke 
grenswaarden. Meer dan 1,2 microgram stikstofdioxide en/of fijnstof per m³ wordt aangemerkt 
als in betekenende mate.

In de Regeling NIBM is dit doorvertaald naar 1.500 woningen, ofwel 7.500 verkeersbewegingen 
(uitgaande van 5 verkeersbewegingen per woning, conservatieve aanname conform de ASVV 
2004). De ontwikkeling van één woning resulteert conform de Regeling NIBM niet in een 
significante verslechtering van de luchtkwaliteit en hoeft daarom niet te worden getoetst aan de 
wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Om de aanwezige luchtkwaliteit te kunnen beoordelen is de Monitoringstool van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit geraadpleegd. Daaruit blijkt dat ter plaatse van het 
plangebied de NO2- en fijnstofconcentraties veel lager zijn dan de wettelijke grenswaarden.

Het aspect luchtkwaliteit levert derhalve geen beperkingen op voor het in gebruik nemen van 
het pand als woning.

5.5. Water
Het plangebied valt binnen het beheersgebied van het Waterschap Rivierenland. Door
het Waterschap wordt zorg gedragen voor schoon oppervlaktewater, veilige dijken en het 
waterpeil in sloten en vaarten.

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting van ruimtelijke plannen een 
waterparagraaf worden opgenomen. Hierin wordt beschreven hoe rekening is gehouden met de
gevolgen van het plan voor de taken en belangen van het Waterschap. De Watertoets voor dit 
plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets van Waterschap Rivierenland. De 
resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 6.
Aangezien het plan uitsluitend een functieverandering van bestaande bebouwing betreft, heeft 
het Waterschap geen bezwaar tegen dit plan.
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In de voorliggende situatie is geen sprake van een toename van het verhard oppervlak. De 
wijziging heeft evenmin invloed op de kwaliteit van het afstromende hemelwater. Het afvalwater 
zal via het bestaande rioolstelsel worden afgevoerd. De hoeveelheid en samenstelling van het 
afvalwater van de woning zal niet wezenlijk verschillen van het afvalwater gedurende het 
gebruik als kerkgebouw. Er wordt geen oppervlaktewater gedempt of gegraven. Het plangebied 
ligt niet in de nabijheid van waterkeringen.

Vanuit het verleden is ontstaan dat de riolering van nr. 35 via aanliggende percelen ontsloten 
wordt richting het hoofdsysteem. Er loopt ook riolering van de buren over het perceel van nr. 35.

De waterhuishouding levert derhalve geen beperkingen op voor het in gebruik nemen van het 
pand als woning.

5.6. Verkeer en parkeren
Het plangebied is goed bereikbaar voor autoverkeer, aangezien het gelegen is nabij de 
provinciale weg N322 (Almweg). Het wordt ontsloten via de straat Waardhuizen. Deze straat 
sluit aan op de N322.

Het parkeren ten behoeve van de woonfunctie en de bedrijfsactiviteiten zal plaatsvinden op 
eigen terrein. Hiervoor is ruim voldoende plaats beschikbaar. Er is op het terrein ruimte voor het
opstellen van drie auto's. De omgeving zal dus geen parkeerhinder ondervinden, zoals in de 
oude situatie tijdens het gebruik als kerkgebouw wel het geval was.

De bedrijfsactiviteiten die plaatsvinden in de woning leveren weinig extra verkeer op. Aangezien
het om een bedrijf van kleine omvang gaat, waarbij het gaat om artikelen op het gebied van 
beveiliging, is geen vrachtverkeer noodzakelijk. Het zal gaan om pakketdiensten die ongeveer 
één keer per week de benodigde materialen afleveren. Daarnaast worden er geen klanten 
ontvangen in het bedrijf. Er is geen showroom of spreekkamer aanwezig. Het bedrijf kan 
daarom worden gekenmerkt als beperkt verkeersaantrekkend.

Het aspect verkeer en parkeren levert derhalve geen beperkingen op voor het in gebruik nemen
van het pand als woning.

5.7. Bedrijven en milieuzonering
Een goede ruimtelijke ordening beoogt het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door 
milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te 
nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals 
woningen) worden hinder en gevaar voorkomen en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich 
binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeente doet in de publicatie ’Bedrijven en milieuzonering’ 
(editie 2009), een handreiking ten behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en 
milieu op lokaal niveau. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe woningen op een verantwoorde 
afstand van bedrijven gesitueerd worden en dat nieuwe bedrijven een passende locatie ten 
opzichte van woningen krijgen. 
De publicatie heeft bedrijven ingedeeld in categorieën met bijbehorende gewenste afstand tot 
milieugevoelige functies. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de bestemmingsgrens
van de bedrijven en anderzijds de gevel van een woning. De adviesafstanden hangen samen 
met gebiedskenmerken. 

Naast het omgevingstype rustige woonwijk kent de VNG-handreiking ook het omgevingstype 
gemengd gebied. Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke 
functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals, winkels, horeca en 
kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere
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bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden, die direct langs de 
hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot dit omgevingstype. Hier kan de verhoogde 
milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is 
voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.

Voor het plangebied betekent dit, dat de directe omgeving is te typeren als gemengd gebied. In 
de omgeving bevinden zich enkele bedrijven die op voldoende afstand zijn gelegen. Voor dit 
plangebied is alleen het bedrijf aan de Waardhuizen 41a van belang. Dit betreft een 
aannemersbedrijf. Het bedrijf valt onder milieucategorie 3.1. In de toelichting op het 
bestemmingsplan Uitwijk-Waardhuizen 2007 wordt voor dit bedrijf een hindercirkel aangegeven 
van 50 meter. Deze hindercirkel-afstand geldt voor rustige woonwijken. Als deze afstand wordt 
uitgetekend vanaf de perceelsgrens van dit bedrijf, dan valt het plangebied en het bestaande 
kerkgebouw voor een klein gedeelte binnen deze hindercirkel. Zie afbeelding 7.

In dezelfde afbeelding is ook een 30 meter-hindercirkel getekend. Aangezien het plangebied in 
gemengd gebied ligt, wordt de adviesafstand van het VNG verlaagd. Zie hiervoor tabel 1. Als 
deze 30 meter-hindercirkel wordt toegepast is er geen overlap met het plangebied.

Om toch uit te sluiten dat er overlast zou kunnen ontstaan, hebben de initiatiefnemers contact 
opgenomen met de eigenaren van het aannemersbedrijf. Het betreft hier Pruijssen daken en 
gevels. Het aannemersbedrijf heeft uitgelegd aan de initiatiefnemers dat zij twee percelen in 
bezit en gebruik hebben. Eén aan de zuidzijde en één aan de noordzijde van de Alm. Deze 
percelen zijn verbonden met een brug over de Alm. Deze twee percelen samen vormen 
Waardhuizen 41a.

Voorheen stond er een zaagmachine in de loods aan de zuidzijde van de Alm. Deze is verhuisd 
naar de loods aan de noordzijde. De zaagmachine staat hier in de loods en deze loods is op 
ruime afstand van het plangebied gelegen (meer dan 50 meter). De zaagmachine zal daarom 
geen geluidsoverlast geven ter plaatse van het plangebied.
Af en toe komt een vrachtwagen laden of lossen. Dit gebeurt alleen tussen 7.00 en 17.00 en 
aan de noordzijde van de Alm. Het toepassen van de hindercirkel van 30 meter is op grond van 
het bovenstaande dan ook gerechtvaardigd.

Het gewenste woon- en leefklimaat in het plangebied zal door het aannemersbedrijf niet worden
aangetast. Anderzijds zal de nieuwe woning het aannemersbedrijf niet beperken.
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milieucategorie richtafstand in meters

omgevingstype rustige woonwijk
en rustig buitengebied

omgevingstype gemengd
gebied

1 10 0

2 30 10

3.1 50 30

3.2 100 50

4.1 200 100

4.2 300 200

5.1 500 300

5.2 700 500

5.3 1000 700

6 1500 1000

Tabel 1: Milieucategoriën en hindercirkels

Het aspect bedrijven en milieuzonering levert derhalve geen beperkingen op voor het in gebruik 
nemen van het pand als woning.

5.8. Externe veiligheid
Bij externe veiligheid gaat het om gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er iets mis 
mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De 
daaraan verbonden risico’s moeten aanvaardbaar blijven. Bij het bepalen van de risico's van 
transport van gevaarlijke stoffen wordt onderscheid gemaakt tussen het individuele risico en het
groepsrisico.

Om het aspect externe veiligheid te beoordelen is de risicokaart van de provincie Noord-
Brabant geraadpleegd. Op basis van informatie afkomstig van de risicokaart kan ten aanzien 
van eventuele inrichtingen, van het transport over weg, water en spoor en van buisleidingen het 
volgende worden geconcludeerd:

Inrichtingen
Binnen het plangebied bevinden zich geen inrichtingen die in het kader van externe
veiligheid relevant zijn. Ook buiten het plangebied bevinden zich geen inrichtingen 
waarvan het invloedsgebied zich tot het plangebied uitstrekt.

Transport over de weg, het water en het spoor
In de omgeving van het plangebied lopen geen wegen die een route voor gevaarlijke 
stoffen betreffen. Daarnaast is er in de omgeving van het plangebied ook geen sprake 
van vervoer van gevaarlijk stoffen over water/per spoor. In het plangebied ligt derhalve 
geen risicocontour als gevolg van een vervoersstroom.

Buisleidingen
In en nabij het plangebied zijn geen buisleidingen aanwezig die in het kader van de 
externe veiligheid relevant zijn.

Het aspect externe veiligheid levert derhalve geen beperkingen op voor het in gebruik nemen 
van het pand als woning.
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5.9. Archeologie
Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant ligt het plangebied niet 
in een zone met cultuurhistorische waarde. Op de archeologische beleidskaart van de 
gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem ligt het plangebied in de historische kern van 
Waardhuizen. Dit betekent dat het plangebied valt onder categorie 2. Zie afbeelding 8. Op deze 
afbeelding is het plangebied aangeduid met een rode stip.

Volgens het beleid van de gemeente is onderzoek nodig bij bodemingrepen over een 
oppervlakte groter dan 50 m² en bodemingrepen dieper dan 30 cm.

De verbouwingsplannen zullen binnen deze grenzen worden uitgevoerd. Op basis van het 
gemeentelijke beleid hoeft daarom geen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

Indien er tijdens bouw- of andere werkzaamheden archeologische vondsten gedaan worden, 
dan worden deze aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gemeld.

Het aspect archeologie levert derhalve geen beperkingen op voor het in gebruik nemen van het 
pand als woning.

5.10. Natuur, landschap en ecologie
Bij ruimtelijke ingrepen moet rekening worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. 
Daarbij is onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescherming. 
Gebiedsbescherming is in dit geval niet aan de orde, aangezien het niet een Natura2000-gebied
betreft. Het plangebied bevindt zich daarnaast in de dorpskern en niet in een natuurgebied.

Wat betreft soortsbescherming is de Flora- en faunawet van toepassing. Hierin wordt onder 
andere de bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen 
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dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige beschermde 
soorten. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd.

De Alm is een natte ecologische verbindingszone. Hiervoor gaat het binnen de kernen
om een corridor van circa 10 meter vanaf de oever van het water. In principe gaat het om een 
zone aan één zijde van het water. Deze zone is gericht op instandhouding en ontwikkeling van 
oevervegetatie en wordt mogelijk plaatselijk aangevuld met zogenaamde stapstenen, meestal in
de gedaante van een moerasbosje. De ecologische zone wordt binnen de kern Waardhuizen 
met name aan de noordzijde van de Alm gerealiseerd, omdat zich hier agrarisch gebied bevindt.

De voorgenomen ontwikkeling zal geen impact hebben op nabijgelegen natuur. Het aspect 
natuur, landschap en ecologie levert derhalve geen beperkingen op voor het in gebruik nemen 
van het pand als woning.

5.11. Conclusie
De randvoorwaarden vanuit planologisch en milieu-oogpunt vormen geen belemmering voor het
wijzigen van het gebruik naar een woonfunctie.
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6. Uitvoerbaarheid

6.1. Algemeen
Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van het plan. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 

6.2. Economische uitvoerbaarheid
Alle kosten behorende bij de ontwikkeling komen voor rekening van de initiatiefnemers. Doel 
van het plan is in gebruik nemen van het bestaande kerkgebouw als woning met 
bedrijfsactiviteiten (beveiligingsbedrijf) aan huis. Om dat te realiseren wordt het huidige gebouw 
voornamelijk aan de binnenzijde (bouwkundig) aangepast. In redelijkheid mag worden verwacht
dat uit het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning geen planschadekosten 
voortkomen.

In het kader van eventuele planschade zal de gemeente met de initiatiefnemer een 
planschadevergoedingsovereenkomst afsluiten.

In het kader van de Grondexploitatiewet wordt er voor de voorgestelde ontwikkeling geen 
kostenverhaal toegepast, aangezien het plan niet is aangemerkt als een bouwplan zoals 
bedoeld in artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening.

6.3. Maatschappelijke uitvoerbaarheid
De maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel om aan te tonen dat het projectbesluit 
maatschappelijk draagvlak heeft.

De initiatiefnemers hebben hun plannen tijdig besproken met de direct omwonenden. Dit werd 
door hen gewaardeerd. Allen lieten weten wel verwacht te hebben dat het gebouw als woning in
gebruik zou worden genomen en hadden begrip voor de aanvraag omgevingsvergunning. Ze 
gaven aan het plan niet tegen te zullen houden, maar wel graag op de hoogte te willen blijven.

Om het gewenste gebruik als woning mogelijk te maken, wordt een planologische procedure 
opgestart. Dit gebeurt door het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van 
het bestemmingsplan. De aanvraag omgevingsvergunning wordt gefaseerd ingediend. De 
eerste fase heeft betrekking op het afwijken van het bestemmingsplan. De tweede fase heeft 
betrekking op het (voornamelijk inpandig) verbouwen van het kerkgebouw, om deze geschikt te 
maken voor bewoning.

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing dient als basis voor de aanvraag omgevingsvergunning 
eerste fase. Dit betreft dus een aanvraag omgevingsvergunning met toepassing van artikel 
2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo. Hierop is de uitgebreide procedure van toepassing.

De gemeente zal vooroverleg voeren met de relevante wettelijke overlegpartners, zoals de 
Inspectie VROM, de provincie Noord-Brabant en het Waterschap. Op basis hiervan wordt een 
ontwerpbesluit opgesteld en gepubliceerd. Na publicatie bestaat gedurende zes weken de 
mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. Op basis van de ingekomen zienswijzen neemt 
de gemeente al dan niet een vaststellingsbesluit omtrent de omgevingsvergunning. Tegen dit 
besluit kan vervolgens, gedurende zes weken, beroep worden aangetekend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De resultaten van het vooroverleg en de eventueel ingekomen zienswijzen en de 
beantwoording daarop zullen worden verwerkt in deze ruimtelijke onderbouwing. De ruimtelijke 
onderbouwing zal onderdeel uitmaken van de te verlenen omgevingsvergunning.
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Bijlage 1 – Verbeelding plangebied
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Bijlage 2 – Verklaring aanduidingen plankaart
bestemmingsplan Uitwijk-Waardhuizen 2007
Gemeente Woudrichem
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Bijlage 3 – Situatieschets Waardhuizen 35 te Waardhuizen
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Bijlage 4 – Verkennend bodemonderzoek
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1. INLEIDING 

 

 

In opdracht van de Gereformeerde Kerk Waardhuizen is door Adico Milieutechnhniek B.V. een 

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de Waardhuizen 35 te Waardhuizen.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de verkoop van de locatie.  

 

Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van 

de bodem (grond en grondwater). 

  

Bij de uitvoering van het bodemonderzoek is Adico Milieutechniek B.V. actief als onafhankelijk 

en onpartijdig onderzoeksbureau en heeft als zodanig geen binding met de opdrachtgever. 

Adico Milieutechniek B.V. is geen eigenaar van de locatie waarop het veldwerk is uitgevoerd 

en heeft geen enkel belang bij de uitkomsten van het onderzoek.  

 

 

 

2. LOCATIE 

 

 

De onderzoekslocatie betreft het terrein van de gereformeerde kerk aan de Waardhuizen 35 

te Waardhuizen. Kadastraal is de locatie bekend onder de kadastrale gemeente Woudrichem, 

sectie G, nummer 1139. De oppervlakte van het perceel bedraagt ca. 1.100 m². 

 

Het kerkgebouw dateert van 1920. Het terrein om de kerk bestaat grotendeels uit bestrating. 

 

Er zijn bij de gemeente Woudrichem geen bijzonderheden ten aanzien van de te verwachten 

bodemkwaliteit bekend.  

 

 

 

3. UITVOERING  

 

 

De veldwerkzaamheden van het bodemonderzoek zijn uitgevoerd onder het procescertificaat 

BRL SIKB 2000, conform de protocollen 2001 en 2002. De heer P. van der Stelt heeft de 

werkzaamheden uitgevoerd als erkend veldwerker.  

 

Opzet 

De opzet van het onderzoek is afgeleid van de ‘Onderzoeksstrategie voor een Onverdachte 

locatie (ONV)’ zoals deze is opgenomen in onderzoeksprotocol NEN5740:2009 (Strategie voor 

het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek). 

 

Veldonderzoek 

Op 10 januari 2012 zijn op de locatie de boringen 1 t/m 6 uitgevoerd. Boring 1 is afgewerkt 

als peilbuis. De boorlocaties zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2.  

 

Op de locatie is sprake van een geroerde bodemopbouw. In een aantal bodemlagen worden 

antropogene toevoegingen als puin en-/of koolresten aangetroffen. Een volledige beschrijving 

van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen is gegeven in de boorprofielen in 

bijlage 3. 
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Bemonstering grondwater 

Peilbuis 1 is op 17 januari 2012 bemonsterd. Van het grondwater is de zuurgraad (pH) en het 

elektrisch geleidingsvermogen (EC) bepaald. In de onderstaande tabel zijn de gemeten 

waarden weergegeven.  

 

Tabel 3.1: Gemeten waarden grondwaterbemonstering 

Peilbuis Filter 
(m-mv) 

Grondwater 
(m-mv) 

pH 
 

EC 
(µs/cm) 

1 1,10-2,10 0,60 6,6 710 

 

 

 

4. LABORATORIUMONDERZOEK 

 

 

Het laboratoriumonderoek is uitgevoerd door het RvA geaccrediteerde laboratorium Analytico 

te Barneveld. De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd conform AS3000. 

 

Grond 

Aan de hand van zintuiglijke waarnemingen is een keuze gemaakt in de samenstelling van 

mengmonsters. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens onderstaande tabel. 

 

Tabel 4.1. Overzicht grondmonsters 

Monster Boringen Traject 
(m-mv) 

Analyse Opmerkingen/motivatie 

2b 2 0,20 - 0,60 SP-gr kool-/puinhoudende bovengrond 

MM1 1, 4 0,90 - 1,40 SP-gr ondergrond 
SP-gr standaard stoffenpakket voor grond, bestaande uit zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 

molybdeen, kwik, lood, nikkel, zink), minerale olie, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 
VROM), polychloorbifenylen (PCB) en de fracties lutum en organische stof.  

 

Grondwater 

Het grondwatermonster PB1 is geanalyseerd op het standaard stoffenpakket voor grondwater  

(SP-gw). Dit pakket bestaat uit zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 

molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie, vluchtige aromatische koolwaterstoffen en 

vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen. 

 

 

 

5. RESULTATEN  

 

 

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn getoetst aan de achtergrondwaarden 

(AW2000) uit de Regeling bodemkwaliteit en de interventiewaarden uit de Circulaire 

bodemsanering 2009. De toetsingswaarden zijn afhankelijk van het gehalte lutum en/of 

organische stof van de grond.  

 

Van het grondwatermonster zijn de analyseresultaten getoetst aan de streef- en 

interventiewaarden voor grondwater uit de Circulaire bodemsanering 2009. Bij grondwater 

worden de toetsingswaarden niet gecorrigeerd voor fysische parameters. 

 

Voor grond en grondwater zijn achtergrond-/streefwaarden en interventiewaarden 

vastgesteld. Bij een overschrijding van de achtergrond-/streefwaarde is er sprake van een 

lichte verontreiniging. Bij een overschrijding van de interventiewaarde is er sprake van een 

sterke verontreiniging. Het gemiddelde van de achtergrond-/streefwaarde en 

interventiewaarde (=tussenwaarde) geldt als een criterium voor nader onderzoek.  
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Grond 

In tabel 5.1 zijn de toetsingsresultaten van de geanalyseerde grondmonsters weergegeven.  

 

Tabel 5.1: Toetsing grond  

Monster Traject 
(m-mv) 

Analyse Toetsing 

2b 0,20 - 0,60 SP-gr lood, zink, PCB, PAK  + 

MM1 0,90 - 1,40 SP-gr kwik, zink  + 
- 
+ 
++ 
+++ 

gehalte(n) kleiner dan achtergrondwaarde = niet verontreinigd 
gehalte overschrijdt achtergrondwaarde = licht verontreinigd 
gehalte overschrijdt tussenwaarde = matig verontreinigd 
gehalte overschrijdt interventiewaarde = sterk verontreinigd 

 

In tabel 5.2 zijn de toetsingsresultaten van het grondwatermonster weergegeven. 

 

Tabel 5.2: Toetsing grondwater 

Monster Filter 
(m-mv) 

Analyse Toetsing 

PB1 1,10 - 2,10 SP-gw barium  + 
- 
+ 
++ 
+++ 

gehalte(n) kleiner dan streefwaarde = niet verontreinigd 
gehalte overschrijdt streefwaarde = licht verontreinigd 
gehalte overschrijdt tussenwaarde = matig verontreinigd 
gehalte overschrijdt interventiewaarde = sterk verontreinigd 

 

Bij de toetsingsrapporten in bijlage 5 wordt opgemerkt dat als bij somparameters wordt 

aangegeven dat de achtergrond-/streefwaarde wordt overschreden, terwijl de waarden van 

de individuele componenten (als onderdeel van de berekende waarde) een resultaat beneden 

de vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, er van uitgegaan mag worden dat wordt 

voldaan aan de van toepassing zijnde normen.  

 

 

 

6. CONCLUSIES 

 

 

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

 De kool- en puinhoudende bovengrond (2b) is licht verontreinigd met lood, zink, PCB en 

PAK. 

 De ondergrond (MM1) is licht verontreinigd met kwik en zink. 

 Het grondwater (PB1) is licht verontreinigd met barium. 

 

Aanvullend onderzoek is op basis van de aangetroffen lichte verontreinigingen niet 

noodzakelijk.  

 

De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vormt naar onze mening geen belemmering bij 

de verkoop van de locatie.  

 

Bij eventuele toekomstige bouwplannen zal de bij dit onderzoek vastgestelde bodemkwaliteit 

vermoedelijk geen beperkingen geven bij een vergunningaanvraag. Opgemerkt wordt dat het 

bevoegd gezag hierbij de eventuele noodzaak tot uitvoering van nader of aanvullend 

onderzoek zal vaststellen.  

 

Bij bouwwerkzaamheden zal eventueel vrijkomende kool- en puinresthoudende bovengrond 

vermoedelijk niet elders vrij toepasbaar zijn. De regelgeving betreffende het toepassen van 

grond is opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit.  
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Bijlage 1 

 

Ligging onderzoekslocatie  
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Bijlage 2 

 

Situatietekening met boorlocaties 
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Bijlage 3 

 

Boorprofielen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Betekenis van afkortingen

G/g : grind/grindig

Z/z : zand/zandig

L/s : leem/siltig

K/k : klei/kleiig

V/h : veen/humeus

m : mineraal arm

Overig

Blinde buis :

Klei-afdichting :

Filter :

Grondwaterst. :

Afdichtingen

Bentoniet

Geroerd
monster

:Ongeroerd
monster

:

 Mate van verontreiniging

: lichte geur

: matige geur

: sterke geur

: uiterste geur

: lichte olie-water reactie

: matige olie-water reactie

: sterke olie-water reactie

: uiterste olie-water reactie

: licht kooldeeltjes

: matig kooldeeltjes

: sterk kooldeeltjes

: uiterst kooldeeltjes

: licht puin

: matig puin

: sterk puin

: uiterst puin

: licht plantenresten

: matig plantenresten

: sterk plantenresten

: uiterst plantenresten



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
11.0595 Waardhuizen 35 te

Waardhuizen
1 Onderzoekslokatie 10-1-12 128.829; 421.024 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
Pauke v/d Stelt Adico Milieutechniek B.V. Edelmanboor klinker

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-10; Klinker
10-40; Matig grof zand; geelbruin

1a

40-70; Klei, licht humeus; puin (licht); oranjebruin
1b

70-90; Puin/metaaldelen

90-120; Klei, licht humeus, licht zandig; grijsblauw
1d

120-170; Veen, licht kleiig; donkergrijszwart

1e

170-210; Klei, licht humeus, licht zandig; grijsblauw

1f

60 cm-mv

Filter-
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 17-1-2012 Monsternemingsfilter
pH EGV Temperatuur Grondwaterstand Diepte Perforatie
6,6 710 µS/cm  °C 60 cm-mv 210 cm-mv 110-210 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
11.0595 Waardhuizen 35 te

Waardhuizen
2 Onderzoekslokatie 10-1-12 128.823; 421.028 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
Pauke v/d Stelt Adico Milieutechniek B.V. Edelmanboor tuin

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-20; Matig fijn zand, licht grindig, matig humeus, licht kleiig; oranjebruin2a

20-60; Klei, licht humeus, sterk zandig; kooldeeltjes (matig), puin
(matig); oranjebruin2b

60-90; Klei, licht humeus, licht zandig; puin (licht); grijsblauw

90-130; Klei, licht humeus, licht zandig; Baksteenresten; oranjebruin

2d

100 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
11.0595 Waardhuizen 35 te

Waardhuizen
3 Onderzoekslokatie 10-1-12 128.828; 421.025 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
Pauke v/d Stelt Adico Milieutechniek B.V. Edelmanboor tuin

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-20; Matig fijn zand, licht humeus, licht kleiig; Baksteenresten; grijsbruin3a

20-70; Klei, licht humeus, licht zandig; oranjebruin

3b

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
11.0595 Waardhuizen 35 te

Waardhuizen
4 Onderzoekslokatie 10-1-12 128.844; 421.020 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
Pauke v/d Stelt Adico Milieutechniek B.V. Edelmanboor klinker

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-10; Klinker
10-20; Matig grof zand; geelbruin
20-50; Matig fijn zand, licht grindig, licht siltig; oranjebruin

4a

50-90; Matig fijn zand, matig siltig; oranjebruin

4b

90-140; Klei, licht humeus, licht zandig; grijsgroen

4c

140-160; Matig fijn zand, matig siltig; grijsblauw

160-190; Klei, licht zandig; grijsblauw

80 cm-mv



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
11.0595 Waardhuizen 35 te

Waardhuizen
5 Onderzoekslokatie 10-1-12 128.840; 421.007 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
Pauke v/d Stelt Adico Milieutechniek B.V. Edelmanboor klinker

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-10; Klinker
10-20; Matig grof zand; geelbruin
20-50; Matig fijn zand, licht siltig; Baksteenresten; grijsblauw

5a

50-80; Matig fijn zand, matig siltig; grijsblauw
5b

60 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
11.0595 Waardhuizen 35 te

Waardhuizen
6 Onderzoekslokatie 10-1-12 128.829; 421.004 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldtype Globale grondwaterstand
Pauke v/d Stelt Adico Milieutechniek B.V. Edelmanboor klinker

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-10; Klinker
10-40; Matig grof zand; geelbruin

6a

40-80; Klei, licht humeus, licht zandig; Baksteenresten; donkergrijsbruin

6b

60 cm-mv
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Bijlage 4 

 

Analysecertificaten 



T.a.v. Raymond Donk
Vlietskade 1513 te Arkel
4241 WH  ARKEL

Datum: 13-01-2012

Adico Milieutechniek B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-01-2012

Waardhuizen 35 te Waardhuizen

11.0595

2012004360

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 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 week 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 44-46

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Waardhuizen 35 te Waardhuizen

2012004360

1 2

Pauke vd Stelt 1/2

11.0595

Analysecertificaat

13-01-2012/22:13

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-01-2012 A,B,C

10-01-2012

Monstermatrix Grond; Grond, AS3000

Voorbehandeling

S Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 73.282.9% (m/m)

S Organische stof 2.14.1% (m/m) ds

S Gloeirest 97.395.2% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 7.89.7% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) 95150mg/kg ds

S Cadmium (Cd) 0.210.37mg/kg ds

S Kobalt (Co) 5.05.2mg/kg ds

S Koper (Cu) 2018mg/kg ds

S Kwik (Hg) 0.120.087mg/kg ds

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

S Nikkel (Ni) 1514mg/kg ds

S Lood (Pb) 29110mg/kg ds

S Zink (Zn) 85130mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) 5.44.4mg/kg ds

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

Minerale olie (C16-C21) <6.0<6.0mg/kg ds

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

Minerale olie (C30-C35) <6.0<6.0mg/kg ds

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

S Minerale olie totaal (C10-C40) <38<38mg/kg ds

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 101 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 118 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 138 <0.00100.0020mg/kg ds

S PCB 153 <0.00100.0018mg/kg ds

S PCB 180 <0.00100.0017mg/kg ds

S PCB (som 7) (factor 0,7) 1)0.00490.0083mg/kg ds

1

2

2b

MM1 6606016

6606015

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Waardhuizen 35 te Waardhuizen

2012004360

1 2

Pauke vd Stelt 2/2

11.0595

Analysecertificaat

13-01-2012/22:13

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-01-2012 A,B,C

10-01-2012

Monstermatrix Grond; Grond, AS3000

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen <0.050<0.050mg/kg ds

S Fenanthreen <0.0500.13mg/kg ds

S Anthraceen <0.0500.060mg/kg ds

S Fluorantheen <0.0500.36mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen <0.0500.24mg/kg ds

S Chryseen <0.0500.32mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen <0.0500.17mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen <0.0500.27mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen <0.0500.24mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen <0.0500.29mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 1)0.352.1mg/kg ds

1

2

2b

MM1 6606016

6606015

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

VA

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012004360

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

2b6606015 2b 20 60 0506050684

MM16606016 1d 90 120 0506050554

6606016 4c 90 140 0506044744

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012004360
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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 44-46

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012004360

Pagina 1/1

.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0423Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Nikkel( Ni) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Lood (Pb) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Zink (Zn) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0202Minerale Olie (GC) GC-FID Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

W0271Polychloorbifenylen (PCB) GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

W0271PAK (VROM) GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

W0271PAK som AS3000/AP04 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

W0104Droge Stof Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465

W0109Organische stof/Gloeirest Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

W0106Cryogeen malen AS3000 Voorbehandeling Cf. AS3000

W0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

W0423Barium (Ba) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Cadmium (Cd) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Koper (Cu) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kwik (Hg) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

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

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623



T.a.v. Raymond Donk
Vlietskade 1513 te Arkel
4241 WH  ARKEL

Datum: 20-01-2012

Adico Milieutechniek B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 18-01-2012

Waardhuizen 35 te Waardhuizen

11.0595

2012009205

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 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 week 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 44-46

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Waardhuizen 35 te Waardhuizen

2012009205

1

Raymond Donk 1/2

11.0595

Analysecertificaat

20-01-2012/16:58

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-01-2012 A,B,C

18-01-2012

Monstermatrix Water; Water, AS3000

Metalen

S Barium (Ba) 91µg/L

S Cadmium (Cd) <0.80µg/L

S Kobalt (Co) <5.0µg/L

S Koper (Cu) <15µg/L

S Kwik (Hg) <0.050µg/L

S Molybdeen (Mo) 3.6µg/L

S Nikkel (Ni) <15µg/L

S Lood (Pb) <15µg/L

S Zink (Zn) <60µg/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen <0.20µg/L

S Tolueen <0.30µg/L

S Ethylbenzeen <0.30µg/L

S o-Xyleen <0.10µg/L

S m,p-Xyleen <0.20µg/L

S Xylenen (som) factor 0,7 1)0.21µg/L

BTEX (som) <1.1µg/L

S Naftaleen <0.050µg/L

S Styreen <0.30µg/L

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

S Dichloormethaan <0.20µg/L

S Trichloormethaan <0.60µg/L

S Tetrachloormethaan <0.10µg/L

S Trichlooretheen <0.60µg/L

S Tetrachlooretheen <0.10µg/L

S 1,1-Dichloorethaan <0.60µg/L

S 1,2-Dichloorethaan <0.60µg/L

S 1,1,1-Trichloorethaan <0.10µg/L

S 1,1,2-Trichloorethaan <0.10µg/L

S cis 1,2-Dichlooretheen <0.10µg/L

S trans 1,2-Dichlooretheen <0.10µg/L

CKW (som) <3.2µg/L

S 1,1-Dichlooretheen <0.10µg/L

1 PB1 6621531

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Waardhuizen 35 te Waardhuizen

2012009205

1

Raymond Donk 2/2

11.0595

Analysecertificaat

20-01-2012/16:58

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-01-2012 A,B,C

18-01-2012

Monstermatrix Water; Water, AS3000

S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 1)0.14µg/L

S Vinylchloride <0.10µg/L

S 1,1-Dichloorpropaan <0.25µg/L

S 1,2-Dichloorpropaan <0.25µg/L

S 1,3-Dichloorpropaan <0.25µg/L

S Dichloorpropanen som factor 0.7 0.52µg/L

S Tribroommethaan <2.0µg/L

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) <8.0µg/L

Minerale olie (C12-C16) <15µg/L

Minerale olie (C16-C21) <16µg/L

Minerale olie (C21-C30) <31µg/L

Minerale olie (C30-C35) <15µg/L

Minerale olie (C35-C40) <15µg/L

S Minerale olie totaal (C10-C40) <100µg/L

1 PB1 6621531

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

VA

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012009205

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

PB16621531 PB1 0691182146PB1

6621531 PB1 0700566120PB1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012009205

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012009205

Pagina 1/1

.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0421ICP-MS  Barium ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Cadmium ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Koper ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Kwik ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Nikkel ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Lood ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Zink ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0254Xylenen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254Aromaten (BTEXN) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254Styreen HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254VOCL (11) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254CKW : 1,1-Dichlooretheen                H HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254DiClEtheen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254CKW : Vinylchloride HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,1-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,2-Dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,3-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254DiChlprop. som AS300 HS-GC-MS Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254tribroommethaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0215Minerale Olie (GC) LVI-GC-FID Cf. pb 3110-5

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

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld
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Toetsing: S en I 2009

Projectnummer 11.0595

Projectnaam Waardhuizen 35 te Waardhuizen

Datum monstername 10-01-2012

Monsternemer Pauke vd Stelt

Certificaatnummer 2012004360

MONSTER 2b

Analyse Eenheid AW T I

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 82,9

Organische stof % (m/m) ds 4,1

Gloeirest % (m/m) ds 95,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 9,7

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 150

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,37 - 0,42 4,8 9,2

Kobalt (Co) mg/kg ds 5,2 - 7,9 54 100

Koper (Cu) mg/kg ds 18 - 26 74 120

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,087 - 0,12 14 29

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 96 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 14 - 20 38 56

Lood (Pb) mg/kg ds 110 * 38 220 400

Zink (Zn) mg/kg ds 130 * 85 260 440

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 4,4

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <6,0

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

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 78 1100 2100

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010

PCB 52 mg/kg ds <0,0010

PCB 101 mg/kg ds <0,0010

PCB 118 mg/kg ds <0,0010

PCB 138 mg/kg ds 0,002

PCB 153 mg/kg ds 0,0018

PCB 180 mg/kg ds 0,0017

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0083 * 0,0082 0,21 0,41

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050

Fenanthreen mg/kg ds 0,13

Anthraceen mg/kg ds 0,06

Fluorantheen mg/kg ds 0,36

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,24

Chryseen mg/kg ds 0,32

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,17

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,27

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,24

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,29

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 2,1 * 1,5 21 40

Legenda

> streefwaarde/aw2000 *

> Tussenwaarde (T) **

> Interventiewaarde (I) ***

Niet getoetst

<= Streefwaarde/AW2000 -



Toetsing: S en I 2009

Projectnummer 11.0595

Projectnaam Waardhuizen 35 te Waardhuizen

Datum monstername 10-01-2012

Monsternemer Pauke vd Stelt

Certificaatnummer 2012004360

MONSTER MM1

Analyse Eenheid AW T I

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 73,2

Organische stof % (m/m) ds 2,1

Gloeirest % (m/m) ds 97,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 7,8

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 95

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,21 - 0,38 4,3 8,3

Kobalt (Co) mg/kg ds 5 - 7 48 88

Koper (Cu) mg/kg ds 20 - 23 67 110

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,12 * 0,11 14 27

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 96 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 15 - 18 34 51

Lood (Pb) mg/kg ds 29 - 35 200 370

Zink (Zn) mg/kg ds 85 * 77 240 390

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 5,4

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <6,0

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

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 40 550 1100

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010

PCB 52 mg/kg ds <0,0010

PCB 101 mg/kg ds <0,0010

PCB 118 mg/kg ds <0,0010

PCB 138 mg/kg ds <0,0010

PCB 153 mg/kg ds <0,0010

PCB 180 mg/kg ds <0,0010

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 * 0,0042 0,11 0,21

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050

Fenanthreen mg/kg ds <0,050

Anthraceen mg/kg ds <0,050

Fluorantheen mg/kg ds <0,050

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050

Chryseen mg/kg ds <0,050

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 - 1,5 21 40

Legenda

> streefwaarde/aw2000 *

> Tussenwaarde (T) **

> Interventiewaarde (I) ***

Niet getoetst

<= Streefwaarde/AW2000 -



Toetsing: S en I 2009

Projectnummer 11.0595

Projectnaam Waardhuizen 35 te Waardhuizen

Datum monstername 18-01-2012

Monsternemer Raymond Donk

Certificaatnummer 2012009205

MONSTER PB1

Analyse Eenheid S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 91 * 50 340 630

Cadmium (Cd) µg/L <0,80 - 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L <5,0 - 20 60 100

Koper (Cu) µg/L <15 - 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 - 0,05 0,17 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L 3,6 - 5 150 300

Nikkel (Ni) µg/L <15 - 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <15 - 15 45 75

Zink (Zn) µg/L <60 - 65 430 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 - 0,2 15 30

Tolueen µg/L <0,30 - 7 500 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,30 - 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10

m,p-Xyleen µg/L <0,20

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 * 0,2 35 70

BTEX (som) µg/L <1,1

Naftaleen µg/L <0,050 - 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,30 - 6 150 300

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 - 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,60 - 6 200 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 - 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,60 - 24 260 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 - 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,60 - 7 450 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,60 - 7 200 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 - 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 - 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10

CKW (som) µg/L <3,2

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 - 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 * 0,01 10 20

Vinylchloride µg/L <0,10 - 0,01 2,5 5

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,25

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,25

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,25

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,52 - 0,8 40 80

Tribroommethaan µg/L <2,0 - 630

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L <8,0

Minerale olie (C12-C16) µg/L <15

Minerale olie (C16-C21) µg/L <16

Minerale olie (C21-C30) µg/L <31

Minerale olie (C30-C35) µg/L <15

Minerale olie (C35-C40) µg/L <15

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <100 - 50 330 600

Legenda

> streefwaarde/aw2000 *

> Tussenwaarde (T) **

> Interventiewaarde (I) ***

Niet getoetst

<= Streefwaarde/AW2000 -
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In opdracht van de heer P. Groenenberg is door Greten Raadgevende Ingenieurs de 

geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai bepaald ter plaatse van het her te bestemmen 

gebouw aan de Waardhuizen 35 te Waardhuizen (gemeente Woudrichem). 

  

De volgende werkzaamheden zijn verricht met betrekking tot wegverkeerslawaai: 

 

 het verzamelen van gegevens waaronder voertuigintensiteiten, geometrie, doorsneden, 

bodemgebieden e.d.; 

 het berekenen van de gevelbelasting op de nieuw woning; 

 het toetsen van de berekende waarden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden; 

 het indien noodzakelijk adviseren van bron-, overdrachts- en ontvangermaatregelen; 

 het aanleveren van argumenten voor een eventuele hogere waarde procedure. 

 

Het akoestisch onderzoek maakt deel uit van een aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor het wijzigen van het bestemmingsplan. 

 

  

1. Inleiding 
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Wanneer een woning of een andere geluidsgevoelige bestemming wordt geprojecteerd in de 

zone langs een weg of spoorweg is de Wgh van toepassing. Op basis van artikel 77 Wgh moet 

akoestisch onderzoek uitgevoerd worden, zodat aangetoond kan worden dat wordt voldaan 

aan (in eerste instantie) de voorkeursgrenswaarde. Kan niet worden voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde, dan biedt de Wgh de mogelijkheid af te wijken van de 

voorkeursgrenswaarde tot een maximale waarde. Dit wordt de hogere waarde procedure 

genoemd. Bij vaststelling van het bestemmingsplan moet de voorkeursgrenswaarde, dan wel 

een vastgestelde hogere waarde, in acht worden genomen (artikel 76 Wgh). 

 

Voor woningbouw binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek te worden 

overlegd. De breedte van de zone van een weg wordt als volgt omschreven: 

 

Artikel 74, lid 1 

Langs een weg bevindt zich een zone die aan weerszijden van de weg de volgende breedte 

heeft: 

a. in stedelijk gebied: 

1. voor een weg, bestaande uit 3 of meer rijstroken: 350 meter; 

2. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken: 200 meter; 

b. in buitenstedelijk gebied: 

1. voor een weg, bestaande uit 5 of meer rijstroken: 600 meter; 

2. voor een weg, bestaande uit 3 of 4 rijstroken: 400 meter; 

3. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken: 250 meter. 

 

Onderhavige situatie betreft woningbouw in stedelijk gebied. Het te situeren object bevindt 

zich onder andere
1
 binnen de zone van de N322 en Waardhuizen. 

 

Alvorens aan de grenswaarde te toetsen mag, conform artikel 3.6a van het Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder (Rmg), voor wegverkeer bij de toetsing aan de ten hoogste 

toelaatbare geluidbelasting een aftrek worden toegepast. Deze aftrek is gebaseerd op artikel 

110g van de Wet geluidhinder. Voor wegen met een snelheid tot 70 km/uur bedraagt de aftrek 

5 dB en voor wegen met een snelheid van 70 km/uur of meer 2 dB of 1 dB 
2
. 

 

 

                                                 
1
 De gevelbelasting als gevolg van de overige wegen is aangezien de lage verkeersintensiteiten, de afscherming 

van omliggende bebouwing, de afstand en de oriëntatie t.o.v. het plangebied te verwaarlozen en zal derhalve in 

onderhavig onderzoek buiten beschouwing worden gelaten. 
2
 Conform de Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012 kan nu worden aangegeven of lid 1 of lid 2 van artikel 3.5 

van toepassing is, dus of er een aftrek van 2 dB of 1 dB van toepassing is bij snelheden hoger of gelijk aan 70 

km/uur. 

2. Wettelijk kader 

2.1. Wegverkeerslawaai 

2.1.1. Geluidzones naast wegen 
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Artikel 74, Lid 2 

Het eerste lid geldt niet met betrekking tot: 

a. wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

b. wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 

 

Conform de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke 

wegen. De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing.  

 

De maximaal toelaatbare snelheid ter plaatse van de N322 bedraagt 80 km/h en ter plaatse van 

Waardhuizen bedraagt deze 30 km/h. De Wet geluidhinder is derhalve voor de weg 

Waardhuizen niet van toepassing. 

 

In het kader van ‘goede ruimtelijke ordening’ is het onderzoeken van de geluidsituatie van 30 

km/h-wegen wel van belang. De Raad van State heeft dat onderstreept (Bron: CROW-

infoblad 965, “Handreiking berekenen wegverkeerslawaai bij 30 km/h”). In een 

verkeerssituatie met hogere verkeersintensiteiten, elementverharding en/of wegversmallingen, 

is een controle van de geluidsituatie onderdeel van de zorgplicht van de overheid. 

 
Tabel 2.1.2.1 Grenswaarden wegverkeerslawaai 

Situatie Voorkeurs- 

grenswaarde
1)

 [dB] 

Hoogst toelaatbare ontheffing 

[dB]  

Nieuwe woning/ bestaande weg 

Nieuw te bouwen woning 48 

53 
2)

 Buitenstedelijk  

58 
2)

 Stedelijk 

63  Stedelijk, niet geprojecteerd 

Nieuw te bouwen agrarische bedrijfswoning 48 
n.v.t. Stedelijk 

58 Buitenstedelijk 

Andere gezondheidszorggebouwen  48 53
 Verzorgingstehuis 

Vervangende nieuwbouw 48 

68  Stedelijk 

63  Naast autosnelweg 

58  Buitenstedelijk 

 

1) Conform artikel 82, lid 1 Wgh 
2) Conform artikel 83, lid 1 Wgh 

 

Artikel 83 
[1] Hogere waarde bij algemene maatregel van bestuur 

Conform artikel 83, lid 1 van de Wet geluidhinder kan het bevoegd gezag onverminderd 

artikel 82a in bij algemene maatregel van bestuur aan te geven gevallen en volgens daarbij te 

stellen regels, op verzoek van diegenen die daartoe bij de maatregel zijn aangewezen, voor de 

ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als bedoeld in artikel 82, eerste lid, een 

hogere dan de in dat artikel genoemde waarde vaststellen, met dien verstande dat deze 

waarde, buiten de in de volgende leden bedoelde gevallen, voor buitenstedelijk gebied 53 dB 

en voor woningen in stedelijk gebied 58 dB niet te boven mag gaan. 

  

2.1.2. Geluidbelasting in zones 
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Aan Waardhuizen 35 te Waardhuizen (gemeente Woudrichem) is men voornemens een 

bestemmingsplan te wijzigen waarbij het bestaande kerkgebouw ruimte zal bieden aan een 

woning. 

 

Het gebouw is gesitueerd op ca. 140 meter van de as van de N322 en ca. 40 meter van de as 

van de weg Waardhuizen.  

 

De N322 loopt ten noorden van Waardhuizen en betreft de verbindingsweg van Almkerk oost 

richting Zaltbommel. De omgeving bestaat voornamelijk uit woningen in lintbebouwing en in 

het overdrachtsgebied zijn m.u.v. de waterstromen geen relevante hoogteverschillen 

aanwezig. De bodem is, met uitzondering van de wegdekverhardingen en de 

wateroppervlakken, als zacht bodemgebied te beschouwen.  

 

In figuur 1 (zie bijlage) is een situatieschets opgenomen. In onderstaande foto is het gebouw 

weergegeven in de huidige staat.  

 

 
Foto 3.1  Bestaande gebouw  
  

3. Situatie 
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De berekening is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en 

Meetvoorschrift Geluidhinder. Hiervoor is een grafisch rekenpakket gebruikt, te weten: 

Geomilieu, versie 2.40 van DGMR. 

 

 

De verkeersgegevens van de N322 zijn afkomstig van de Provincie Noord Brabant. De cijfers 

van de N322 betreffen gegevens uit het jaar 2012 waarmee is doorgerekend naar het 

prognosejaar 2024, uitgaande van een autonome groei van 1,5%. Het wegdek van de N322 zal 

bestaan uit een steenmastiekasfalt voorzien van de kwaliteit SMA NL 0/5. 

 

De verkeersgegevens van Waardhuizen zijn afkomstig van de gemeente Woudrichem. De 

cijfers betreffen gegevens toepasbaar in de huidige situatie (jaar 2014) waarmee is 

doorgerekend naar het prognosejaar 2024, uitgaande van een autonome groei van 1,5%. Het 

wegdek van Waardhuizen is opgebouwd uit klinkerbestrating in kerperverband. 

 

In onderstaande tabel staat o.a. de te verwachten voertuigintensiteiten weergegeven voor 

prognosejaar 2024. Zie bijlage I voor onder andere de bepaling van de voertuigverdeling. 

 
Tabel 4.2.1 Wegverkeerintensiteiten, prognosejaar 2024 

Wegvak Intensiteit [mvt/etmaal] Rijsnelheid [km/h] Type wegdek  

 2012/2014 2024 2012/2014 2024 2012/2014 2024 

N322 

Waardhuizenseweg-

Stenenheul 

9553 11422 80 80 DAB SMA NL 0/5 

Waardhuizen 

N322- Stenenheul 

662 768 30 30 Klinkers in 

kerperverband 

Klinkers in 

kerperverband 

 

  

4. Berekeningen 

4.1. Gehanteerd rekenpakket 

4.2. Verkeersgegevens 
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Bij de modellering zijn de intensiteiten van de rijlijnen, het wegtype en de snelheid ter plaatse 

ingevoerd. In bijlage II zijn alle gegevens (objecten, wegen, rekenpunten e.d.) in numerieke 

vorm opgenomen. 

 

Rijlijnen kunnen worden samengevoegd indien: 

 

 De afstand tussen de buitenste samen te voegen rijlijnen kleiner is dan 0,7 maal de 

afstand tussen de representatieve rijlijn en het rekenpunt; 

 De weg niet asymmetrisch is ten opzichte van de representatieve rijlijn, zowel qua 

verkeerstoestand als qua weginrichting. 

 

In onderhavige situatie wordt de N322 dienovereenkomstig gemodelleerd met behulp van één 

afzonderlijke rijlijn. 

 

 

De volgende situatie is doorgerekend: 

 

1. Geluidbelasting vanwege de N322 t.b.v. wettelijk kader; 

2. Geluidbelasting vanwege Waardhuizen t.b.v. inzichtelijk maken Ruimtelijke Ordening. 

 

De bodem in het overdrachtsgebied is als akoestisch zacht beschouwd, behoudens de 

ingevoerde bodemgebieden (wegdekverhardingen en wateroppervlakken). 

 

De rekenpunten zijn gesitueerd ter plaatse van de gevels van het gebouw op een hoogte van 

1,5 en 5,0 meter boven lokaal maaiveld. De rekenpunten zijn gekoppeld aan de achterliggende 

gevel, zodat het invallend geluid is bepaald.  

 

Zie figuur 2 (bijlage) voor een grafische weergave van de rekenpunten.  

4.3. Modelgegevens 

4.4. Situaties 

4.5. Bodemfactor / overdracht 

4.6. Rekenpunten 
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In de onderstaande tabel worden de geluidbelastingen weergegeven afkomstig van de Oude 

Rijksweg. Bij de rekenresultaten is reeds gecorrigeerd voor artikel 110g van de Wet 

geluidhinder (5 dB). Zie ook de figuur 3 en bijlage III voor de rekenresultaten. 

 
Tabel 5.1.1 Geluidbelasting vanwege de Oude Rijksweg in dB Lden (incl. correctie 5 dB) 

Punt Omschrijving Geluidbelasting  

  1,5 meter 5,0 meter 

01 Noordgevel t.h.v. bijgebouw 46 - 

02 Oostgevel t.h.v. bijgebouw 43 - 

03 Westgevel t.h.v. bijgebouw 45 - 

04 Zuidgevel t.h.v. bijgebouw 38 - 

05 Noordgevel t.h.v. hoofdgebouw - 47 

06 Oostgevel t.h.v. hoofdgebouw 43 44 

07 Oostgevel t.h.v. hoofdgebouw 42 44 

08 Westgevel t.h.v. hoofdgebouw 38 46 

09 Westgevel t.h.v. hoofdgebouw 44 45 

10 Zuidgevel t.h.v. hoofdgebouw 38 40 

  

In bovenstaande tabel kan gezien worden dat op alle punten voldaan wordt aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden.  

 

De weg Waardhuizen valt binnen het 30 km/h regime. Conform de Wet geluidhinder zijn 

geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110g Wet 

geluidhinder is eveneens niet van toepassing. Echter in onderhavig onderzoek is in het kader 

van een goede ruimtelijke ordening de geluidbelasting vanwege de weg Waardhuizen 

inzichtelijk gemaakt. In de onderstaande tabel worden de geluidbelastingen weergegeven 

afkomstig van de weg Waardhuizen. Zie ook de figuur 4 en bijlage IV voor de 

rekenresultaten. 

 
Tabel 5.1.1 Geluidbelasting vanwege de Waardhuizen in dB Lden  

Punt Omschrijving Geluidbelasting  

  1,5 meter 5,0 meter 

01 Noordgevel t.h.v. bijgebouw 34 - 

02 Oostgevel t.h.v. bijgebouw 42 - 

03 Westgevel t.h.v. bijgebouw 44 - 

04 Zuidgevel t.h.v. bijgebouw 46 - 

05 Noordgevel t.h.v. hoofdgebouw - 34 

06 Oostgevel t.h.v. hoofdgebouw 45 47 

07 Oostgevel t.h.v. hoofdgebouw 47 49 

08 Westgevel t.h.v. hoofdgebouw 46 47 

09 Westgevel t.h.v. hoofdgebouw 46 48 

10 Zuidgevel t.h.v. hoofdgebouw 50 52 

5. Rekenresultaten 

5.1. Geluidbelasting vanwege zone-plichtige weg 

5.2. Geluidbelasting vanwege niet zone-plichtige weg 
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Met betrekking tot een goede ruimtelijk ordening blijkt uit onderhavig onderzoek dat de 

maximale geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai afkomstig van de weg 

Waardhuizen 52 dB Lden bedraagt. Conform de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of 

grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen, deze waarde behoeft niet getoetst te worden. 

 

De maximale geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai afkomstig van de N322 

bedraagt maximaal 47 dB Lden op de 5 meter hoogte van de Noordgevel van het 

hoofdgebouw. De  voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden wordt in onderhavig onderzoek op 

geen enkel punt overschreden.  

 

6. Conclusie 



 
 

 

 

Figuren 
 
 











 
 

 

 

Bijlage I 

 

 



Bijlage I a

Projectnummer:

Projectomschrijving:

Opdrachtgever:

Behandelend adviseur:

Wegvak:

Wegcode: H2

Wegindeling:

Huidige situatie

Peildatum (jaar) 2012

Etmaalintensiteit (aantal) 9553

Autonome groei (%) 1,50

Toekomstige situatie

Peildatum (toekomstig) 2024

Gecorr. Etmaalint. (aantal) 11422

Daguur percentage (%) 7,6

Avonduur percentage (%) 1,4

Nachtuurpercentage (%) 1,0

Daguur (aantal) 868

Avonduur (aantal) 160

Nachtuur (aantal) 114

Voertuigverdeling

Percentage (%) motor lv mv zv

Verdeling dag 0,0 80,7 11,2 8,2

Verdeling avond 0,0 90,6 4,8 4,6

Verdeling nacht 0,0 75,0 10,9 14,1

Aantallen (n) motor lv mv zv

Verdeling dag 0,0 700,5 97,2 71,2

Verdeling avond 0,0 144,9 7,7 7,4

Verdeling nacht 0,0 85,7 12,4 16,1

Bron:

Verkeerscijfers Autonome Groeiverdeling

AO Wegverkeerslawaai woning Waardhuizen 35

akv410aa

Handinvoer 2

N322 tussen Waardhuizenseweg en Stenenheul

Provincie Noord Brabant

Jadra ontwerp en advies

ir. F.P.C. Adriaensen



Bijlage I b

Projectnummer:

Projectomschrijving:

Opdrachtgever:

Behandelend adviseur:

Wegvak:

Wegcode: H2

Wegindeling:

Huidige situatie

Peildatum (jaar) 2012

Etmaalintensiteit (aantal) 662

Autonome groei (%) 1,50

Toekomstige situatie

Peildatum (toekomstig) 2024

Gecorr. Etmaalint. (aantal) 791

Daguur percentage (%) 6,3

Avonduur percentage (%) 4,5

Nachtuurpercentage (%) 0,8

Daguur (aantal) 50

Avonduur (aantal) 36

Nachtuur (aantal) 6

Voertuigverdeling

Percentage (%) motor lv mv zv

Verdeling dag 1,0 77,0 10,0 12,0

Verdeling avond 1,0 77,0 10,0 12,0

Verdeling nacht 1,0 77,0 10,0 12,0

Aantallen (n) motor lv mv zv

Verdeling dag 0,5 38,4 5,0 6,0

Verdeling avond 0,4 27,4 3,6 4,3

Verdeling nacht 0,1 4,9 0,6 0,8

Bron:

Waardhuizen tussen Almweg (n322) en Stenenheul

Handinvoer 2

Gemeente Woudrichem,  afdeling verkeersbeleid

Jadra ontwerp en advies

Verkeerscijfers Autonome Groeiverdeling

akv410aa

AO Wegverkeerslawaai woning Waardhuizen 35

ir. F.P.C. Adriaensen



 
 

 

 

Bijlage II 
 

 



Bijlage II aakv410aa
ModelgegevensAO woning Waardhuizen 35 te Waardhuizen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

gb_00b     4,00      0,00 Eigen waarde            94,52 0 dB Polygoon     128823,20     421026,19 False

gb_00a Waarhuizen 35    11,00      0,00 Eigen waarde           165,88 0 dB Rechthoek     128828,99     421010,40 False

gb_01 Waarhuizen 33     3,00      0,00 Eigen waarde            98,46 0 dB Rechthoek     128821,96     420991,26 False

gb_02 Waarhuizen 31     3,00      0,00 Eigen waarde           172,64 0 dB Polygoon     128792,56     420985,02 False

gb_03 Waarhuizen 29     3,00      0,00 Eigen waarde            80,40 0 dB Rechthoek     128772,00     420996,10 False

gb_03 Waarhuizen 29 garage     2,50      0,00 Eigen waarde            21,63 0 dB Rechthoek     128782,02     420993,25 False

gb_04 Waarhuizen 27A     8,00      0,00 Eigen waarde           197,13 0 dB Polygoon     128744,84     420991,14 False

gb_05 Waarhuizen 27     6,00      0,00 Eigen waarde           130,54 0 dB Polygoon     128727,13     420992,69 False

gb_06 Waarhuizen 25     8,00      0,00 Eigen waarde           103,48 0 dB Rechthoek     128705,89     421014,40 False

Waarhuizen 25 garage     6,00      0,00 Eigen waarde            54,94 0 dB Rechthoek     128696,79     421026,89 False

gb_07 Waarhuizen 23     8,00      0,00 Eigen waarde            84,23 0 dB Polygoon     128682,88     421041,27 False

Waarhuizen 23     3,00      0,00 Eigen waarde            11,78 0 dB Polygoon     128691,96     421040,68 False

Waarhuizen 23 garage     6,00      0,00 Eigen waarde            33,16 0 dB Rechthoek     128687,37     421051,26 False

gb_08 Waardhuizen 16     4,00      0,00 Eigen waarde           114,51 0 dB Polygoon     128645,19     421020,54 False

gb_09 Waardhuizen 18     7,00      0,00 Eigen waarde           114,42 0 dB Rechthoek     128693,20     421002,15 False

gb_09 Waardhuizen 18 schuur     6,00      0,00 Eigen waarde          1306,92 0 dB Rechthoek     128672,21     420988,80 False

gb_10 Waardhuizen 20     7,00      0,00 Eigen waarde           186,74 0 dB Polygoon     128704,01     420940,68 False

Waardhuizen 22     6,00      0,00 Eigen waarde            52,97 0 dB Rechthoek     128740,09     420961,80 False

gb_11 Waardhuizen 22     8,00      0,00 Eigen waarde           171,08 0 dB Rechthoek     128751,15     420956,36 False

Waardhuizen 22     6,00      0,00 Eigen waarde            33,37 0 dB Rechthoek     128742,72     420938,41 False

Waardhuizen 22     4,00      0,00 Eigen waarde            33,41 0 dB Rechthoek     128740,27     420938,62 False

Waardhuizen 22     7,00      0,00 Eigen waarde           184,94 0 dB Rechthoek     128734,94     420920,57 False

Waardhuizen 22     4,00      0,00 Eigen waarde            73,21 0 dB Polygoon     128722,96     420943,58 False

Waardhuizen 22     8,00      0,00 Eigen waarde            70,40 0 dB Rechthoek     128734,34     420944,96 False

Waardhuizen 22    13,00      0,00 Eigen waarde             2,26 0 dB Rechthoek     128745,73     420956,88 False

Waardhuizen 26 garage     4,00      0,00 Eigen waarde            50,56 0 dB Rechthoek     128797,33     420939,14 False

gb_12 Waardhuizen 26     7,00      0,00 Eigen waarde            89,78 0 dB Rechthoek     128790,95     420954,21 False

gb_13 Waardhuizen 30     7,00      0,00 Eigen waarde            49,00 0 dB Rechthoek     128814,93     420952,70 False

Waardhuizen 30     3,00      0,00 Eigen waarde            14,45 0 dB Rechthoek     128818,77     420946,54 False

gb_14 Waardhuizen 34     5,50      0,00 Eigen waarde           144,14 0 dB Polygoon     128844,51     420949,97 False

Waardhuizen 34 garage     4,50      0,00 Eigen waarde            47,75 0 dB Rechthoek     128856,77     420941,73 False

gb_15 Waardhuizen 36     8,00      0,00 Eigen waarde            71,87 0 dB Rechthoek     128871,98     420939,09 False

Waardhuizen 38     7,00      0,00 Eigen waarde           187,56 0 dB Rechthoek     128881,51     420938,46 False

gb_16 Waardhuizen 38     3,00      0,00 Eigen waarde           454,57 0 dB Polygoon     128888,75     420961,45 False

Waardhuizen 38     5,00      0,00 Eigen waarde            65,68 0 dB Rechthoek     128888,44     420920,65 False

Waardhuizen 38     5,00      0,00 Eigen waarde            65,68 0 dB Rechthoek     128895,31     420937,00 False

Waardhuizen 38     5,00      0,00 Eigen waarde            65,68 0 dB Rechthoek     128898,19     420926,28 False

Waardhuizen 36     3,00      0,00 Eigen waarde            25,75 0 dB Polygoon     128876,27     420929,66 False

gb_17 Waardhuizen 40     5,50      0,00 Eigen waarde           111,97 0 dB Rechthoek     128913,54     420970,87 False

gb_18 Waardhuizen 44     8,00      0,00 Eigen waarde           134,44 0 dB Rechthoek     128928,63     420971,50 False

gb_19 Waardhuizen 46     8,00      0,00 Eigen waarde           107,57 0 dB Rechthoek     128946,40     420976,79 False

waardhuizen 44 en 46 garages     3,00      0,00 Eigen waarde            72,17 0 dB Polygoon     128940,29     420963,43 False

gb_20 Waardhuizen 45     7,00      0,00 Eigen waarde            64,79 0 dB Polygoon     128940,44     420998,58 False

Waardhuizen 45     3,00      0,00 Eigen waarde            50,78 0 dB Rechthoek     128939,75     421008,33 False

Waardhuizen 43     3,00      0,00 Eigen waarde            66,11 0 dB Polygoon     128926,41     421034,37 False

gb_21 Waardhuizen 43     7,00      0,00 Eigen waarde           123,77 0 dB Polygoon     128930,47     421019,12 False

gb_22 Waardhuizen 41     8,00      0,00 Eigen waarde            47,36 0 dB Rechthoek     128912,29     420995,73 False

Waardhuizen 41     3,00      0,00 Eigen waarde            28,43 0 dB Polygoon     128916,54     420997,15 False

gb_23 Waardhuizen 41A     7,00      0,00 Eigen waarde           454,12 0 dB Polygoon     128889,83     421021,97 False

Waardhuizen 41A     3,00      0,00 Eigen waarde            92,09 0 dB Polygoon     128890,40     421027,07 False

gb_24 Waardhuizen 39     3,50      0,00 Eigen waarde            68,75 0 dB Polygoon     128893,59     420982,57 False

gb_24 Waardhuizen 39 garage     3,00      0,00 Eigen waarde            49,75 0 dB Polygoon     128891,48     420991,42 False

gb_25 Waardhuizen 37     6,00      0,00 Eigen waarde           171,40 0 dB Polygoon     128877,17     421016,69 False

gb_26 Waardhuizen 35A     2,50      0,00 Eigen waarde           112,60 0 dB Polygoon     128845,60     420983,18 False
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Bijlage II bakv410aa
ModelgegevensAO woning Waardhuizen 35 te Waardhuizen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf Opp. Vorm X-1 Y-1

bg_00 inrichtings verharding 0,00          1090,37 Polygoon     128834,44     420972,50

bg_01 N322 0,00         10171,31 Polygoon     128294,67     421201,70

bg_02 Waardhuizen 0,00         10230,81 Polygoon     128343,43     421184,67

bg_03 Alminghoef 0,00          1103,32 Polygoon     128931,48     421193,06

bg_04 water 0,00          6979,95 Polygoon     128294,23     421332,83

bg_05 water 0,00          6925,99 Polygoon     128503,82     421165,71
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Bijlage II cakv410aa
ModelgegevensAO woning Waardhuizen 35 te Waardhuizen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Vorm Lengte Hdef. Type Hbron Helling Wegdek MR(D) MR(A) MR(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N)

weg_01 Waardhuizen Waardhuizen Polylijn           594,73 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 Elementenverharding in keperverband      0,48      0,35      0,06     37,26      3,46      0,74     37,26      3,46      0,74

weg_02 N322 N322 Polylijn           716,19 Eigen waarde Verdeling   0,75  0 SMA-NL5 -- -- --    700,53    144,88     85,66     97,22      7,68     12,45
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Bijlage II cakv410aa
ModelgegevensAO woning Waardhuizen 35 te Waardhuizen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(D) ZV(A) ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal X-1 Y-1 X-n Y-n

weg_01     37,26      3,46      0,74  110,58  100,26   93,55     128613,98     421066,47     129119,98     421135,86

weg_02     71,18      7,36     16,11  114,05  105,80  105,93     128317,43     421194,36     129030,32     421201,25
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Bijlage II dakv410aa
ModelgegevensAO woning Waardhuizen 35 te Waardhuizen

Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H Vorm H-1 H-n Hdef. Lengte X-1 Y-1 X-n Y-n Cp Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k

N-01 Nok Waardhuizen 33      7,00 Polylijn     7,00     7,00 Eigen waarde            10,73     128821,96     420986,69     128832,68     420986,35 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

N-02 Nok Waardhuizen 35A      5,00 Polylijn     5,00     5,00 Eigen waarde            13,81     128845,80     420987,06     128859,60     420986,42 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

N-03 Nok Waardhuizen 31      7,00 Polylijn     7,00     7,00 Eigen waarde            10,08     128800,76     420999,21     128810,82     420998,62 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

N-04 Nok Waardhuizen 31      8,00 Polylijn     8,00     8,00 Eigen waarde            10,41     128793,04     420991,81     128803,44     420991,20 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

N-05 Nok Waardhuizen 31      7,00 Polylijn     7,00     7,00 Eigen waarde             6,75     128795,05     420984,90     128795,52     420991,64 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

N-06 Nok Waardhuizen 29      8,00 Polylijn     8,00     8,00 Eigen waarde            10,16     128771,85     420992,23     128781,99     420991,70 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

N-07 Nok Waardhuizen 39      7,00 Polylijn     7,00     7,00 Eigen waarde            10,94     128892,91     420985,18     128903,39     420988,29 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

N-08 Nok Waardhuizen 39      6,00 Polylijn     6,00     6,00 Eigen waarde             9,16     128890,81     420994,05     128899,61     420996,59 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II dakv410aa
ModelgegevensAO woning Waardhuizen 35 te Waardhuizen

Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k Zwevend

N-01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Nee

N-02 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Nee

N-03 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Nee

N-04 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Nee

N-05 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Nee

N-06 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Nee

N-07 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Nee

N-08 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Nee
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Bijlage II eakv410aa
ModelgegevensAO woning Waardhuizen 35 te Waardhuizen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H Vorm Lengte X-1 Y-1 X-n Y-n

hl_06     -0,50 Polylijn          1302,61     128503,16     421165,82     128503,16     421165,82

hl_05      0,00 Polylijn          1312,50     128500,48     421166,34     128500,36     421166,46

hl_04      0,00 Polylijn           968,66     128292,09     421315,92     129044,78     421382,43

hl_03     -0,50 Polylijn           962,41     128294,76     421317,50     129040,45     421383,53

hl_02     -0,50 Polylijn           949,70     128294,15     421334,33     129030,96     421380,70

hl_01      0,00 Polylijn           949,04     128293,03     421336,43     129029,83     421380,38
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Bijlage II fakv410aa
ModelgegevensAO woning Waardhuizen 35 te Waardhuizen

Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01 bijgebouw noord Punt Eigen waarde      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Ja     128830,91     421032,33

02 bijgebouw oost Punt Eigen waarde      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Ja     128839,06     421029,38

03 bijgebouw west Punt Eigen waarde      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Ja     128823,25     421029,51

04 bijgebouw zuid Punt Eigen waarde      0,00      1,50 -- -- -- -- -- Ja     128826,27     421025,95

05 hoofdgebouw noord Punt Eigen waarde      0,00 --      5,00 -- -- -- -- Ja     128834,43     421026,91

06 hoofdgebouw oost Punt Eigen waarde      0,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     128839,70     421024,49

07 hoofdgebouw oost Punt Eigen waarde      0,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     128839,11     421011,17

08 hoofdgebouw west Punt Eigen waarde      0,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     128829,55     421024,98

09 hoofdgebouw west Punt Eigen waarde      0,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     128828,95     421011,62

10 hoofdgebouw zuid Punt Eigen waarde      0,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja     128833,93     421010,08
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Bijlage IIIakv410aa
Rekenresultaten vanwege N322 incl. corr. 2 dBAO woning Waardhuizen 35 te Waardhuizen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N322
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A bijgebouw noord 1,50 46 38 38 46

02_A bijgebouw oost 1,50 43 35 35 43

03_A bijgebouw west 1,50 45 37 37 45

04_A bijgebouw zuid 1,50 37 29 29 38

05_B hoofdgebouw noord 5,00 47 39 38 47

06_A hoofdgebouw oost 1,50 42 34 34 43

06_B hoofdgebouw oost 5,00 44 35 35 44

07_A hoofdgebouw oost 1,50 42 34 34 42

07_B hoofdgebouw oost 5,00 43 35 35 44

08_A hoofdgebouw west 1,50 38 30 30 38

08_B hoofdgebouw west 5,00 45 37 37 46

09_A hoofdgebouw west 1,50 43 35 35 44

09_B hoofdgebouw west 5,00 45 37 37 45

10_A hoofdgebouw zuid 1,50 38 30 30 38

10_B hoofdgebouw zuid 5,00 40 32 32 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IVakv410aa
Rekenresultaten vanwege WaardhuizenAO woning Waardhuizen 35 te Waardhuizen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waardhuizen
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A bijgebouw noord 1,50 37 26 20 34

02_A bijgebouw oost 1,50 44 33 27 42

03_A bijgebouw west 1,50 46 36 29 44

04_A bijgebouw zuid 1,50 48 38 31 46

05_B hoofdgebouw noord 5,00 36 26 19 34

06_A hoofdgebouw oost 1,50 47 37 30 45

06_B hoofdgebouw oost 5,00 50 39 32 47

07_A hoofdgebouw oost 1,50 49 39 32 47

07_B hoofdgebouw oost 5,00 51 41 34 49

08_A hoofdgebouw west 1,50 48 38 31 46

08_B hoofdgebouw west 5,00 49 39 32 47

09_A hoofdgebouw west 1,50 48 38 31 46

09_B hoofdgebouw west 5,00 50 40 33 48

10_A hoofdgebouw zuid 1,50 52 42 35 50

10_B hoofdgebouw zuid 5,00 54 44 37 52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Ruimtelijke onderbouwing Waardhuizen 35 te Waardhuizen

Versie : 2.0
Datum : 16-07-2014

Bijlage 6 – Digitale watertoets, Waterschap Rivierenland



datum 9-4-2014
dossiercode    20140409-9-8784

Wateradvies Geen Waterschapsbelang
Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in de toelichting van ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden
opgenomen. Hierin wordt beschreven hoe rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de taken en belangen van
het waterschap. De watertoets voor dit plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets van waterschap Rivierenland.
Uit de gegevens die u heeft ingevoerd volgt dat het plan uitsluitend een functieverandering van bestaande bebouwing betreft. Er
vindt geen aanpassing van bebouwing of ruimte plaats. Waterschap Rivierenland heeft geen bezwaar tegen dit plan. Het plan
hoeft in het kader van de watertoets niet meer voorgelegd te worden aan Waterschap Rivierenland.

Algemene projectgegevens
Projectomschrijving: Waardhuizen 35 te Waardhuizen
Het plangebied ligt in: Woudrichem
Het plan is ingediend door: A.E. Stoppels-de Vries Jadra ontwerp en advies

Accountmanager Woudrichem
Pieter Bode
0344-649199,p.bode@wsrl.nl

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op basis
van door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een
geldigheid van 2 jaar.
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datum 9-4-2014
dossiercode    20140409-9-8784

Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.

Tekenen:
 Heeft u een toetslaag geraakt?
ja

In welke gemeente ligt het plangebied?
Woudrichem

Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassing van bebouwing en ruimte?
ja

Afbeeldingen:
Niet van toepassing voor dit advies.
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