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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding voor het opstellen van voorliggende ruimtelijke onderbouwing is het 

voornemen van de initiatiefnemer om de woning en het bijgebouw aan de 

Waardhuizenseweg 10 te slopen en ter plaatse van het bestaande bijgebouw een 

nieuwe woning op te richten. 

 

De bestaande woning is verouderd en dicht op de weg gelegen. De woning krijgt een 

nieuwe positie op het perceel, waarbij de woning verder van de weg komt te liggen. 

 

1.2 Plangebied 

De planlocatie Waardhuizenseweg 10 te Waardhuizen is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Woudrichem. Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente 

Woudrichem, sectie G, nummer 389. 

 

 
Globale ligging van het plangebied 

 

1.3 Aanpak 

De gemeente Woudrichem werkt aan de partiële herziening van het bestemmingsplan 

buitengebied. De herziening van dit bestemmingsplan biedt voor particuliere 

initiatiefnemers de mogelijkheid om met een goede ruimtelijke onderbouwing aan te 

haken bij het bestemmingsplan en mee te gaan in de ruimtelijke procedure. Voorliggende 

toelichting vormt de ruimtelijke onderbouwing van een particuliere initiatiefnemer. Na 
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gemeentelijk akkoord zal het ruimtelijk voornemen in het bestemmingsplan ‘Woudrichem, 

partiële herziening buitengebied’ planologisch nader worden geborgd, waarbij 

onderhavige ruimtelijke onderbouwing als bijlage aan dit bestemmingsplan zal worden 

toegevoegd. 

 

1.4 Vigerend bestemmingsplan 

De planologische situatie van het plangebied is vastgelegd in het vigerend 

bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ (vastgesteld, 21 juni 2011). 

 

Het plangebied is bestemd als ‘Wonen’. Verder is voor de locatie de dubbelbestemming 

Waarde – Archeologie 7 opgenomen.  

 

 
Uitsnede vigerend bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ met ligging plangebied 

 

1.5 Leeswijzer 

In voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt na dit inleidende hoofdstuk in hoofdstuk 

2 het plangebied en het planvoornemen beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de 

haalbaarheid van het voornemen getoetst aan de hand van beleids-, milieu- en 

omgevingsaspecten. In hoofdstuk 4 worden de economische en maatschappelijke 

uitvoerbaarheid behandeld. Ten slotte komt in het laatste hoofdstuk de juridische 

vertaling in de regels aan de orde. 
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2 PLANGEBIED EN PLANVOORNEMEN 

2.1 Ruimtelijke structuur 

Het landschap van de gemeente Woudrichem is voor een belangrijk deel gevormd door 

rivieren en kreken. Als gevolg van stroming van het rivierwater zijn aan beide zijden van 

de rivier de oeverwallen ontstaan. Het dorp Waardhuizen is gelegen op één van de 

relatief hoger gelegen stroomruggen, die ter plaatse gevormd zijn door de oude kreek de 

Alm. Langs deze stroom hebben zich onder andere de dorpen Nieuwendijk, Almkerk en 

Giessen en de buurtschappen Zandwijk en Uitwijk gevormd. Hierdoor heeft zich een 

karakteristiek, kleinschalig en besloten karakter gevormd. Wat verder van de stroomrug 

af liggen de komkleigebieden, die een veel grootschaliger en open karakter kennen. 

 

Ten zuiden van deze dorpen bevindt zich een overgangszone tussen het relatief meer 

gesloten landschap rondom de oude kreek de Alm en het open landschap van het Land 

van Altena. Het plangebied is gelegen in deze overgangszone richting het grootschalige 

meer open landschap, waar ook de golfbaan ‘Almkreek Golfpark’ in is gelegen. Het 

grootschalige, open landschap is lager gelegen dan het dorp en ligt daarom onder 

zeeniveau. 

 

2.2 Functionele structuur 

Het plangebied ligt aan de Waardhuizenseweg 10 en ligt ten zuiden van het dorp 

Waardhuizen in het open buitengebied. Binnen het plangebied zijn één verouderde 

woning met bouwjaar 1950 en een bijbehorend bijgebouw aanwezig. 

 

Huidige situatie van het plangebied 
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2.3 Voornemen 

Het voornemen bestaat uit het slopen van de huidige verouderde woning en het 

bijgebouw. Een woning in vergelijkbare stijl wordt teruggebouwd op de plaats van het te 

slopen bijgebouw. De nieuwe woning wordt iets verder van de weg heropgericht. Ter 

plekke van de huidige woning wordt een nieuw bijgebouw opgericht. De bestaande inrit 

op het perceel blijft behouden. 

 

 
Schetsmatig inrichtingsplan 

 

2.4 Afwijking vigerend bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ heeft de planlocatie de 

bestemming ‘Wonen’. Het oprichten van een vervangende nieuwbouwwoning is binnen 

deze bestemming niet zonder meer mogelijk. In de toelichting van het vigerend 

bestemmingsplan is voor de bestemming ‘Wonen’ de volgende tekst opgenomen: 

 

“Vervangende nieuwbouw van een burgerwoning in het buitengebied op dezelfde locatie 

is toegestaan. Herbouw op een andere locatie is middels een omgevingsvergunning voor 

het afwijken van de bouwregels alleen toegestaan als dit tot een duidelijke ruimtelijke 

verbetering leidt (sloop overtollige bijgebouwen, verminderde oppervlakte bebouwing, 
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nabij een andere woning, passende vormgeving en landschappelijke inpassing) en niet 

leidt tot extra belemmeringen voor omliggende agrarische bedrijven. Bovendien dient de 

herbouw wel grotendeels nog plaats te vinden op de plaats van de (voor zover 

aanwezige) fundamenten van de oorspronkelijke woning.” 

 

In het voornemen is sprake van nieuwbouw buiten de fundamenten van de 

oorspronkelijke woning. Derhalve is het niet mogelijk middels een omgevingsvergunning 

af te wijken van de bouwregels en dient het bestemmingsplan te worden herzien. In het 

voorliggend document is de locatie voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing om 

te kunnen worden opgenomen in de partiële herziening van het bestemmingsplan 

buitengebied voor de gemeente Woudrichem.  

 



Pouderoyen Compagnons 

 

Ruimtelijke onderbouwing Waardhuizenseweg 10 te Waardhuizen  6 

3 BELEIDS-, MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

3.1 Relevante beleidsaspecten 

In onderhavig planvoornemen is sprake van de verplaatsing van een woning op het 

perceel. Er is geen sprake van een planologische functiewijziging of een toevoeging van 

woningen. Omdat het voornemen alleen de herpositionering van een bestaande woning 

binnen één woonperceel betreft, kan worden gesteld dat het voornemen past binnen het 

Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid en hoeft niet op ieder beleidsonderdeel te 

worden getoetst. Wel moet het voornemen worden getoetst op het regionaal 

afsprakenkader voor kwaliteitsverbetering van het landschap. 

 

 Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het landschap regio West-Brabant 

Artikel 3.2 van de Verordening ruimte Noord-Brabant stelt dat elke ruimtelijke 

ontwikkeling, buiten het ‘bestaand stedelijk gebied’ zoals is aangeduid in de Verordening 

gepaard moet gaan met een kwaliteitsverbetering van het landschap. 

 

Hiermee rekening houdend heeft de regio de volgende categorieën onderscheiden, 

waarvoor een bepaalde mate van kwaliteitsverbetering wordt geëist: 

 Categorie 1: Ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke 

invloed en waarbij geen (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap wordt geëist. 

 Categorie 2: Ruimtelijke ontwikkelingen met weinig landschappelijke invloed, dan wel 

ruimtelijke ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied zijn gebonden, of 

plaatsvinden in hiervoor aangewezen gebieden. De kwaliteitsverbetering vindt plaats 

in de vorm van landschappelijke inpassingsmaatregelen. Deze categorie is niet 

limitatief. 

 Categorie 3: Ruimtelijke ontwikkelingen welke niet tot categorie 1 of 2 behoren. De 

kwaliteitsverbetering wordt berekend op basis van de bestemmingswinst. 

 

In het regionaal afsprakenkader staat voor elk van deze categorieën beschreven welke 

ruimtelijke ontwikkelingen hieronder worden verstaan. Zo is uit het regionaal 

afsprakenkader af te leiden voor welke ontwikkelingen kwaliteitsmaatregelen 

noodzakelijk zijn. De herbouw van een woning wordt in het regionaal afsprakenkader 

ingedeeld in categorie 1. Daarmee wordt de ontwikkeling gekenmerkt als een 

ontwikkeling met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed, waarvoor geen 

aanvullende kwaliteitsmaatregelen noodzakelijk zijn. Hiermee voldoet het voornemen 

aan het regionaal afsprakenkader kwaliteitsverbetering. 

 

3.2 Bedrijven en milieuzonering 

Milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende functies en gevoelige functies op een 

verantwoorde afstand van elkaar gesitueerd worden. Dit dient twee doelen:  

 het reeds in het ruimtelijke spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder 

en gevaar voor woningen; 

 het tegelijk daarmee aan de bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun 

activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 
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Bij de planontwikkeling dient derhalve rekening te worden gehouden met 

milieuzoneringen van bestaande en toekomstige bedrijven, om de kwaliteit van het 

leefmilieu te garanderen en te bevorderen. Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt 

van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde handreiking 

Bedrijven en milieuzonering. Hierin wordt per bedrijf aangegeven wat de milieu-invloed 

op de omgeving is en welke indicatieve afstand hierbij minimaal in acht moet worden 

genomen. Van deze indicatieve afstand kan worden afgeweken indien op basis van een 

onderzoek de daadwerkelijke afstand kan worden bepaald. Daarnaast geldt voor 

inrichtingen waar dieren worden gehuisvest geurspecifieke regelgeving, waarin 

milieuafstanden zijn bepaald.  

 

De richtafstanden opgenomen in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ zijn 

afgestemd op de omgevingskwaliteit, zoals die wordt nagestreefd in een rustige 

woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype (zoals een rustig buitengebied, een 

stiltegebied of een natuurgebied).  

Indien de aard van de omgeving dit rechtvaardigt, kunnen gemotiveerd kleinere 

richtafstanden worden aangehouden bij het omgevingstype gemengd gebied, dat gezien 

de aanwezige functiemenging of ligging nabij milieu-inrichtingen of drukke wegen, al een 

hogere milieubelasting kent. 

 

Hinderveroorzakende functies 

In het plangebied zijn geen hinderveroorzakende functies aanwezig. 

 

Hindergevoelige functies 

Het planvoornemen voorziet in de heroprichting van een woning en daarmee in het 

aanbrengen van een hindergevoelige functie. Er is echter geen sprake van een 

planologische functiewijziging. Op 110 meter afstand van het plangebied is een 

grondgebonden veehouderij gelegen met melkvee. De op te richten woning ligt buiten de 

richtafstand van 100 meter. Bovendien is de op te richten woning niet maatgevend voor 

deze veehouderij. 

 

Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het aspect bedrijven en 

milieuzonering geen belemmering vormt voor het planvoornemen. 

 

3.3 Bodem 

Indien sprake is van een planologische functiewijziging, dient te worden bezien of de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse geschikt is voor het voorgenomen 

gebruik. Er is geen sprake van een planologische functiewijziging. Wel maakt het plan 

het oprichten van een woning mogelijk op een locatie waar in de huidige situatie niet 

mogelijk is. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is door Aelmans Eco B.V. 

een historisch bodemonderzoek verricht. Dit onderzoek is toegevoegd als bijlage bij 

deze onderbouwing. Uit dit onderzoek is gebleken dat de locatie kan worden gekenmerkt 

als onverdacht. 
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Uit de voorhanden zijnde historische informatie zijn geen aanwijzingen aangetroffen die 

duiden op de aanwezigheid van mogelijke bodemverontreinigingen en/of 

bodembedreigende activiteiten. Daarnaast zijn tijdens de terreininspectie geen 

aanwijzingen geweest, welke zouden kunnen wijzen op enige vorm van 

bodemverontreiniging. 

 

Ten aanzien van de locatie luidt, op basis van vorenstaande, de hypothese: onverdacht. 

Wel dient opgemerkt te worden dat alvorens de sloop van de woning, de 

asbestverdachte golfplaten op een verantwoorde manier verwijderd en afgevoerd dienen 

te worden. 

 

Met inachtneming van bovenstaande kan worden gesteld dat het aspect bodem niet leidt 

tot belemmeringen van het planvoornemen. 

 

3.4 Externe veiligheid 

Externe veiligheid heeft betrekking op locaties waar een ongeval met gevaarlijke stoffen 

kan plaatsvinden, waardoor personen die geen directe relatie hebben tot de risicovolle 

activiteit zouden kunnen komen te overlijden. Bij een ruimtelijke besluit voor het toelaten 

van (beperkt) kwetsbare objecten moet worden getoetst aan risiconormen en 

veiligheidsafstanden. Dit is met name relevant op korte afstand van risicobronnen. Indien 

een (beperkt) kwetsbaar object wordt toegelaten binnen het invloedsgebied van een 

belangrijke risicobron, moet ook het groepsrisico worden verantwoord. Bovendien is het 

van belang om af te wegen in hoeverre nieuwe risicobronnen binnen een plangebied 

worden toegestaan.  

 

Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet voor externe veiligheid worden 

vastgesteld of het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van specifieke 

risicovolle inrichtingen, relevante transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

of relevante buisleidingen. Toetsingskaders zijn het "Besluit externe veiligheid 

inrichtingen” (Bevi), het "Besluit externe veiligheid transportroutes" (Bevt) en het "Besluit 

externe veiligheid buisleidingen" (Bevb). Daarnaast zijn in het Vuurwerkbesluit en het 

Activiteitenbesluit milieubeheer veiligheidsafstanden genoemd die rond stationaire 

risicobronnen, niet zijnde een Bevi-inrichting, moeten worden aangehouden. 

 

In onderhavig geval is er sprake van het realiseren van een nieuw woongebouw. Een 

woning vormt een zogenaamd kwetsbaar object. Het beleid is derhalve van toepassing. 

Er is echter geen sprake van de toevoeging van een kwetsbaar object. Met het 

voornemen wordt een bestaand kwetsbaar object verplaatst binnen een 

bestemmingsvlak dat reeds de woonbestemming heeft. 

 

Risicovolle inrichtingen 

Uit de risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat het plangebied niet is gelegen in de 

omgeving van een Bevi-bedrijf. Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van Bevi-

bedrijven. 
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Transport gevaarlijke stoffen en leidingen 

Uit de risicokaart blijkt dat het plangebied buiten het invloedsgebied van wegen, spoor 

en/of buisleidingen ligt. 

 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de planontwikkeling. Een 

nadere toets aan het aspect extern veiligheid kan achterwege blijven. 

 

3.5 Geluid 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient op basis van de Wet geluidhinder te worden 

onderzocht of sprake is van geluidsoverlast, in het bijzonder in verband met verkeer, 

spoor of bedrijven. In de Wet geluidhinder is bepaald dat ten aanzien van zogenaamde 

‘geluidgevoelige objecten’ wettelijke eisen gelden ten aanzien van de maximale 

belasting. 

 

Het plan voorziet in het realiseren van één nieuwe woning. Nieuwe woningen dienen in 

het kader van de Wet geluidhinder te worden aangemerkt als geluidgevoelig. Het toe te 

voegen geluidgevoelig object is gelegen binnen de geluidzone van de 

Waardhuizenseweg. Derhalve is door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. een 

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage 

toegevoegd bij deze ruimtelijke onderbouwing.  

 

Wet geluidhinder 

Ten gevolge van het wegverkeer op de gezoneerde weg Waardhuizenseweg wordt de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB met maximaal 2 dB overschreden. Derhalve dienen 

geluid reducerende maatregelen te worden genomen of dient hogere waarde te worden 

verleend. Het aanleggen van een geluidwal of geluidscherm (overdrachtsmaatregelen) of 

het toepassen van stiller wegdek (bronmaatregel) om de geluidbelasting terug te 

brengen tot de voorkeursgrenswaarde ontmoet overwegende bezwaren van 

stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële aard. Derhalve wordt onderbouwd 

verzocht hogere waarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder. 

De maximale ontheffingswaarde van 53 dB voor nieuwbouw buiten stedelijk gebied wordt 

nergens overschreden. 

 

Karakteristieke geluidwering van de gevel 

De cumulatieve geluidbelasting op de gevel is 55 dB. Aangezien de cumulatieve 

geluidbelasting hoger is dan 53 dB dient normaliter een nader onderzoek te worden 

uitgevoerd ter bepaling van de geluidwering van de gevel. De maximaal benodigde 

karakteristieke geluidwering om een binnenniveau van 33 dB te bereiken is 22 dB Het is 

aannemelijk dat een gevel van een nieuwbouwwoning een grotere geluidwering heeft 

dan de minimale 20 dB uit het Bouwbesluit zodat een binnenniveau van 33 dB en 

daarmee een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd is. Derhalve kan gesteld worden 

dat een nader onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet nodig is. 

 

Indien voor het oprichten van de nieuwbouwwoning op locatie Waardhuizenseweg 10 

een hogere waarde wordt verleend, kan worden gesteld dat het aspect geluid geen 

belemmering vormt voor het voornemen. 



Pouderoyen Compagnons 

 

Ruimtelijke onderbouwing Waardhuizenseweg 10 te Waardhuizen  10 

 

3.6 Geur 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Met 

de Wet geurhinder en veehouderij geldt één toetsingskader voor vergunningplichtige 

veehouderijen in de hele gemeente. Voor niet vergunningplichtige veehouderijen en 

overige agrarische niet vergunningplichtige bedrijven is het Activiteitenbesluit het 

toetsingskader. 

 

De Wet geurhinder en veehouderij bevat normen en afstanden die bedrijven moeten 

aanhouden ten opzichte van geurgevoelige objecten. Daarnaast geeft de Wet geurhinder 

en veehouderij gemeenten de beleidsvrijheid om maatwerk te leveren dat is afgestemd 

op de ruimtelijke en milieuhygiënische feiten en omstandigheden in een concreet gebied 

en de gewenste (toekomstige) ruimtelijke inrichting. 

 

Ten aanzien van de beoordeling of sprake is van een goed woon- en leefklimaat wordt 

onderscheid gemaakt tussen de voorgrondbelasting en achtergrondbelasting. De 

voorgrondbelasting betreft de geurbelasting van individuele veehouderij op een 

geurgevoelig object. De achtergrondbelasting betreft de gecumuleerde belasting van 

veehouderijen in de omgeving. 

 

Op locatie Waardhuizenseweg 13A is een grondgebonden melkveehouderij gevestigd. 

Deze veehouderij is gelegen op een afstand van 110 meter van het plangebied. Voor 

dieren waarvoor geen emissiefactor is opgenomen, gelden vaste afstanden. De afstand 

tussen een veehouderij en een geurgevoelig object bedraagt ten minste 50 meter indien 

het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom gelegen is. Aan deze afstand wordt 

voldaan. 

 

Ten aanzien van de achtergrondbelasting kan op basis van de beperkte aanwezigheid 

van veehouderijbedrijven in de directe omgeving worden gesteld dat sprake is van een 

acceptabel achtergrondsniveau voor geur. Dit blijkt ook uit de gemeentelijke 

geurgebiedsvisie (dd. 23 juni 2014). 
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Uitsnede geurgebiedsvisie achtergrondbelasting (vergund) met ligging planlocatie 

 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat het aspect geur geen belemmering vormt voor het 

onderhavig planvoornemen. 

 

3.7 Luchtkwaliteit 

In  hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer (hierna ook: Wm), zijn de belangrijkste 

bepalingen inzake de luchtkwaliteit opgenomen. Dit hoofdstuk staat ook wel bekend als 

de ‘Wet luchtkwaliteit’. Het doel van titel 5.2 Wm is om de mensen te beschermen tegen 

de negatieve gevolgen van luchtverontreiniging op hun gezondheid. In de wet- en 

regelgeving zijn de richtlijnen uit de Europese regelgeving opgenomen, waaraan 

voorgenomen ontwikkelingen dienen te voldoen. 

 

Indien een project aangeduid kan worden als Niet in betekende mate (NIBM) vormen de 

luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de 

bevoegdheid van een bestuursorgaan ex artikel 5.16 Wm.  

In het besluit NIBM (niet in betekenende mate) wordt gesteld dat een project NIBM is 

wanneer het aannemelijk is dat het een toename van de concentratie veroorzaakt van 

maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de 

jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt 

overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2. In de regeling NIBM is (onder 

andere) aangegeven dat een plan tot 1.500 woningen niet in betekenende mate bijdraagt 

aan de toename van de concentratie fijn stof en stikstofdioxide in de lucht. 
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Onderhavige planontwikkeling is aan te merken als NIBM. Uitgaande van de 

achtergrondconcentraties die gelden binnen de gemeente en het feit dat de ontwikkeling 

niet is gelegen bij knelpunten ten aanzien van de luchtkwaliteit, kan gesteld worden dat 

de luchtkwaliteit voldoet aan de normen die gesteld zijn in de Wm. De Wm staat derhalve 

de realisering van het voornemen niet in de weg.  

 

Geconcludeerd wordt dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor 

onderhavig plan. 

 

3.8 Natuur 

Voor de planologische procedure dient te worden vastgelegd dat de voorgenomen 

ontwikkeling past binnen de geldende natuurwetgeving. Om in beeld te brengen of de 

ontwikkeling in strijd is met natuurwetgeving en hoe eventuele strijdigheid met de wet 

voorkomen kan worden, is door Staro B.V. een quickscan flora en fauna uitgevoerd 

(rapportnr. 18-0136, april 2018). Het onderzoek richt zich op beschermde gebieden en 

beschermde soorten. Hieronder zijn de conclusies van dit rapport weergegeven. Het 

rapport is tevens bijgevoegd als bijlage bij dit bestemmingsplan. 

 

Het ecologisch onderzoek heeft tot doel het vaststellen van de (mogelijke) aanwezigheid 

van beschermde soorten die zijn opgenomen in paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet 

natuurbescherming. Tevens heeft het onderzoek tot doel vast te stellen op welke wijze 

en in welke mate de voorgenomen ontwikkeling invloed kan hebben op het eventueel 

voorkomen van beschermde soorten. Op basis van dit onderzoek kan worden 

vastgesteld welke maatregelen getroffen en vervolgstappen genomen dienen te worden 

om te voorkomen dat in strijd met de natuurwetgeving zal worden gehandeld. Aanvullend 

zal worden bepaald of voorgenomen ontwikkelingen effect hebben op de beschermde 

natuurwaarden van nabijgelegen natuurgebieden. 

 

De Wet natuurbescherming vormt het wettelijk kader voor de bescherming van een groot 

aantal inheemse bedreigde dier- en plantsoorten. Op het gebied van soortbescherming is 

het uitgangspunt van de Wet natuurbescherming dat geen schade mag worden gedaan 

aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan; het ‘nee, tenzij-

principe’.  De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten 

van de Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, 

het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor 

andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk van deze 

beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of 

ontheffing van de verboden. De Wet natuurbescherming kent de volgende drie 

categorieën beschermde soorten:  

 

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn, §3.1 wn; 

2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, 

het Verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun 

natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt, §3.2 wn; 
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3. ‘Andere soorten’, waaronder soorten die vanuit nationaal oogpunt bescherming 

behoeven, §3.3 wn. 

 

De drie beschermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepalingen. De 

verbodsbepalingen voor vogels en overige Europese soorten (categorie 1 en 2) zijn 

letterlijk overgenomen uit respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de 

andere, ‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) gelden verbodsbepalingen die 

geïnspireerd zijn op de Habitatrichtlijn, maar in sommige opzichten minder streng zijn. 

 

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet beschermde soorten, kent de 

Wet natuurbescherming een zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende 

zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 

hun directe leefomgeving.  

Dit betekent dat voorafgaand aan handelingen inzichtelijk moet zijn welke natuurwaarden 

aanwezig zijn, de kwetsbaarheid hiervan en de mogelijke gevolgen die de handeling 

hiervoor kan hebben. Bij de uitvoering van de handelingen dienen negatieve gevolgen 

zoveel mogelijk te worden voorkomen, dan wel beperkt of ongedaan te worden gemaakt. 

De zorgplicht is altijd van toepassing, ongeacht vrijstelling of ontheffing. 

 Beschermde gebieden 

Het plangebied behoort niet tot het NNB. Gezien de kleinschalige en lokale aard van de 

voorgenomen plannen zijn negatieve effecten op het NNB uit te sluiten. Gezien de grote 

afstand tussen het plangebied en de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden en de 

kleinschalige en lokale aard van de plannen zijn negatieve effecten op voorhand uit te 

sluiten. 

 Beschermde soorten 

In het plangebied komen mogelijk verschillende soorten voor die beschermd zijn onder 

paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming. 

 

Soorten van paragraaf 3.1 van de Wet natuurbescherming 

Het plangebied is geschikt als broed- en foerageergebied voor vogels. In het plangebied 

en direct daar omheen blijft voldoende geschikt alternatief foerageer- en broedgebied 

aanwezig, waardoor de voorgenomen plannen geen negatief effect hebben op het broed- 

en foerageergebied van vogels. 

Als het verwijderen van bomen en struiken buiten het broedseizoen plaatsvindt, wordt 

voorkomen dat negatieve effecten optreden ten aanzien van broedende vogels. Globaal 

loopt het broedseizoen van half maart tot en met juli. In de Wet natuurbescherming wordt 

echter geen standaardperiode voor het broedseizoen gehanteerd. Van belang is of een 

broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. 

Het plangebied is mogelijk onderdeel van het grotere foerageergebied voor uilen. Gezien 

de kleinschaligheid van de voorgenomen plannen, zal dit geen negatief effect hebben op 

het foerageergebied van uilen. 

 

Soorten van paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. De voorgenomen 

ontwikkeling heeft, door het verwijderen van bomen en gebouwen, tijdelijk een negatief 
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effect op de functie van het plangebied als foerageergebied. Na de uitvoering van de 

werkzaamheden is het plangebied, dankzij de nieuwe bebouwing, opnieuw geschikt als 

foerageergebied en ook in de directe omgeving blijft voldoende alternatief, even geschikt, 

foerageergebied behouden. 

De woning in het plangebied is geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Wanneer de 

woning wordt gesloopt kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen worden vernietigd en 

individuen worden gedood. Voorafgaand aan de sloop van de woning dient een nader 

onderzoek naar gebouwbewonende vleermuissoorten plaats te vinden gedurende de 

periode half mei t/m september om het eventueel aantasten van verblijfplaatsen en 

overtreding van de Wet natuurbescherming te kunnen voorkomen. 

 

Soorten van paragraaf 3.3. van de Wet natuurbescherming 

De beschermde soorten bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en 

bastaardkikker kunnen het plangebied gebruiken als land- en overwinteringshabitat. De 

voorgenomen plannen kunnen door het verwijderen van deze vegetatie en materialen tot 

gevolg hebben dat het overwinteringshabitat van de amfibieën wordt verstoord en dat 

mogelijk individuen worden verwond of gedood. Voor deze soorten geldt in provincie 

Noord-Brabant een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet 

natuurbescherming. Het is derhalve niet nodig om mitigerende maatregelen te nemen. 

 

Uit het veldbezoek blijkt ook dat het plangebied (onderdeel van) leefgebied kan vormen 

van de grondgebonden zoogdiersoorten: egel, haas, konijn, vos, en diverse algemene 

(spits)muizensoorten. Het is redelijkerwijs uit te sluiten dat negatieve effecten optreden 

op het leefgebied van deze soorten. 

Het is niet uit te sluiten dat algemene (spits)muizensoorten en egel vaste verblijfplaatsen 

hebben in het plangebied. Met de voorgenomen werkzaamheden kunnen deze 

verblijfplaatsen van algemene (spits)muizensoorten en egel worden verstoord of 

vernietigd. Voor algemene (spits)muizensoorten en egel geldt ten aanzien van ruimtelijke 

ontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant een algehele vrijstelling van de 

verbodsbepalingen. Het nemen van mitigerende maatregelen is derhalve niet nodig. 

 

Advies en aanbevelingen 

Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen plannen niet leiden tot overtreding van 

de Wet natuurbescherming, mits: 

1. Het verwijderen van bomen en struiken (indien nodig) wordt uitgevoerd buiten het 

broedseizoen van vogels. Het broedseizoen loopt globaal van half maart tot en met 

juli. In het kader van de Wet natuurbescherming wordt voor het broedseizoen echter 

geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, 

ongeacht de periode. 

2. Nader onderzoek naar gebouwbewonende vleermuissoorten wordt uitgevoerd 

gedurende de periode 15 mei t/m 30 september om het eventueel aantasten van 

verblijfplaatsen te kunnen uitsluiten. Indien een verblijfplaats aanwezig is, is het 

noodzakelijk een ontheffing van de Wet natuurbescherming aan te vragen en 

mitigerende maatregelen te treffen. 
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Overzicht mogelijk aanwezige en aangetroffen beschermde soorten 

 

Voor het slopen van de woning Waardhuizenseweg 10 is nader onderzoek naar 

verblijfplaatsen van vleermuizen noodzakelijk. Het nieuwe bestemmingsplan is ongeacht 

de uitkomsten van dit onderzoek haalbaar; de woning past zowel in de oude als in de 

beoogde situatie binnen het opgenomen bouwvlak. Daarmee vormt het aspect natuur 

geen belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Voor het realiseren 

van het voornemen is een nader onderzoek noodzakelijk, aangezien een 

sloopvergunning uitsluitend wordt verleend wanneer geen overtreding van de Wet 

natuurbescherming plaatsvindt. 

 

3.9 Verkeer en parkeren 

De nieuwe positie van de woning levert verkeerskundig gezien geen belemmeringen op. 

De situering van de inrit naar het perceel zal niet wijzigen ten opzichte van de huidige 

situatie. Voor parkeren blijft in de nieuwe situatie voldoende ruimte op eigen terrein. 

 

Geconcludeerd kan worden dat het aspect verkeer en parkeren geen belemmering vormt 

voor het planvoornemen. 

 

3.10 Archeologie 

Als wettelijk toetsingskader In Europees verband is het zogenaamde ‘Verdrag van Malta’ 

tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel 

mogelijk te behouden. Waar dit niet mogelijk is, dient het bodemarchief met zorg 

ontsloten te worden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch 

belang vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. 
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Sinds 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in 

werking getreden. Deze wet is de Nederlandse uitwerking van het Verdrag van Malta uit 

1992. De Wamz is in zijn geheel opgenomen in de Monumentenwet 1988 (Mw art. 38 t/m 

60). In de Wamz is vastgelegd dat Rijk, provincies en gemeenten in ruimtelijke plannen 

rekening houden met het aspect ‘archeologie’. De wet beoogt het archeologische 

erfgoed in hoofdzaak in situ te beschermen. 

 

Gemeenten zijn met de inwerkingtreding van de Wamz in grote mate verantwoordelijk 

voor hun eigen bodemarchief. Daartoe heeft de gemeente Woudrichem gemeentelijk 

archeologiebeleid ontwikkeld, met een bijbehorende archeologische beleidskaart. In 

2018 heeft de gemeente Woudrichem in samenwerking met de gemeenten Aalburg en 

Werkendam een nieuwe beleidskaart ontwikkeld voor de gehele toekomstige gemeente 

Altena. 

 

  
Uitsnede archeologische beleidskaart Woudrichem met ligging plangebied 

 

Voor het plangebied geldt een middelhoge archeologische verwachting, waarbij 

archeologische waarden worden verwacht in een bodemlaag dieper dan 5 meter onder 

het maaiveld. Er is echter ook sprake van een archeologische vindplaats, vanwege een 

archeologische vondst op het direct aangrenzend perceel.  

 

Op het naast gelegen terrein zijn in ieder geval sporen van bewoning uit het Neolithicum 

aangetroffen. Aardewerk scherven (Vlaardingen- en Klokbekercultuur) en vuurstenen 

artefacten werden zowel aangetroffen in het slootprofiel als in uitgeworpen grond. De top 

van de donk bleek volledig te zijn afgegraven. Naar verwachting zal de flank behouden 
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zijn en zullen zich in het veen naast de donk stratigrafisch gescheiden cultuurlagen 

bevinden. Het terrein is in 1990 circa 20 centimeter geëgaliseerd. 

 

Er is geen duidelijke afbakening gevonden van de vindplaats en er kan niet worden 

uitgesloten dat de vindplaats doorloopt in het huidige plangebied. Uit een karterend 

archeologisch onderzoek zal moeten blijken of de vindplaats verder doorloopt of dat er 

geen sprake is van een archeologische vindplaats. Dit onderzoek is in uitvoering en 

wordt in een later stadium toegevoegd als bijlage bij dit bestemmingsplan. 

 

Gelet op het bovenstaande vormt het aspect archeologie vooralsnog geen belemmering 

voor het planvoornemen. Uit het archeologisch onderzoek moet blijken dat de 

archeologische waarden met het voornemen niet worden aangetast. 

 

3.11 Cultuurhistorie 

Per 1 januari 2012 is de Modernisering Monumentenzorg in werking getreden. Als gevolg 

van de MoKo is het Bro (artikel 3.6.1, lid 2) gewijzigd. In een bestemmingsplan dient een 

beschrijving te worden opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige 

cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten, 

rekening is gehouden. Ook de facetten historische bouwkunde en historische geografie 

dienen te worden meegenomen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel 

beschermde als niet formeel beschermde objecten en structuren. 

 

Het planvoornemen is gelegen in een karakteristieke bocht in het rechte 

verkavelingspatroon. Het rechte verkavelingspatroon is ontstaan tijdens de ontginning 

van het gebied, die heeft plaatsgevonden vanuit de hoger gelegen stroomrug van de 

kreek de Alm. De karakteristieke bocht is ontstaan door vanaf de Almweg en de 

Broekgraaf in de ontginningsrichting rechte en efficiënte agrarische kavels te verkrijgen. 

De Waardhuizenseweg volgt als verbindingsweg het verkavelingspatroon. De 

kavelstructuur en het verloop van de Waardhuizenseweg blijven in het planvoornemen 

ongewijzigd.  

 

In het plangebied zijn geen monumentale panden aanwezig. Ook in de omgeving 

bevinden zich geen (rijks)monumenten die ‘aangetast’ worden met het voorgenomen 

initiatief. De woning die wordt gesloopt heeft geen monumentale waarde. Wel heeft de 

woning een karakteristieke architectuurvorm met mansardekap. Deze kenmerken komen 

in de beoogde situatie terug door de woning in dezelfde stijl te herbouwen. 

 

Gelet op het bovenstaande vormt het aspect cultuurhistorie geen belemmering voor het 

planvoornemen. 

 

3.12 Leidingen 

Door het plangebied lopen geen boven- en/of ondergrondse leidingen. Er is op dat 

gebied derhalve geen sprake van bijbehorende (planologische) beschermingszones 

en/of belangen van derden op dit punt. 

Daarmee vormt het aspect leidingen geen belemmering voor het planvoornemen. 
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3.13 Waterhuishouding 

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 ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. De 

waterparagraaf geeft een beschrijving van de beleidsuitgangspunten, 

waterhuishoudkundige situatie en wateropgaven in het plangebied, (motivering van) 

meest geschikte oplossingen en ruimtelijke consequenties daarvan. 

 

Situatie 

Direct ten noorden van het plangebied is een A-watergang gelegen. De watergang ten 

zuiden van het plangebied is een B-watergang. Ter plekke van de planlocatie bestaat de 

bodem uit kalkloze poldervaaggronden (Rn14C en Rn94C), kenmerkend voor de 

komgronden. Het plangebied heeft grondwatertrap IV, met een Gemiddelde Hoogste 

Grondwaterstand (GHG) van meer dan 40 cm t.o.v. maaiveld en een Gemiddelde 

Laagste Grondwaterstand (GLG) van 80-120 cm t.o.v. maaiveld. 

 

 
Uitsnede legger Waterschap Rivierenland met ligging planlocatie 

 

Compensatie 

Er vindt met het voornemen geen toename van verharding plaats. De op te richten 

woning vervangt de huidige woning. Er is geen compensatie noodzakelijk voor het 

onderhavig voornemen. 

 

Watertoets 

Voor onderhavige ontwikkeling is de digitale watertoets ingevuld. Deze watertoets is 

toegevoegd als bijlage bij deze onderbouwing. Hieruit is gebleken dat het voornemen is 

gelegen binnen de beschermingszone van een A-watergang. Derhalve dient een 

normale procedure doorlopen te worden. Voorafgaand aan de realisatie van het 
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voornemen dient overleg plaats te vinden met het Waterschap Rivierenland. De uitkomst 

van de digitale watertoets luidt als volgt: 

 

Veiligheid 
In het plangebied is geen kern en beschermingszone van een waterkering gelegen. 
 
Grondwater (algemeen) 
Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging 

van het gebied is hiervoor medebepalend. Drooglegging is de maat waarop het 

maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil ligt. 

Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil 

een drooglegging van 1 meter en voor het bouwpeil een drooglegging van 1,3 meter. Bij 

verdere technische uitwerking van het plan is drooglegging een aandachtspunt. 

Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. Overlast dient 

ook voorkomen te worden in extreme weerssituaties. In gebieden waar 

grondwateroverlast bekend is of gebieden met hoge grondwaterstanden adviseren wij 

om hier nader onderzoek naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden kunnen gebieden 

gelegen nabij de rivieren overlast ondervinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het 

ophogen van het maaiveld of kruipruimteloos bouwen. 

 
Watergangen 
Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een A-watergang. Binnen het 

plangebied ligt geen A-watergang. Binnen het plangebied ligt geen B-watergang of een 

beschermingszone van een B-watergang. 

 

Werkzaamheden in de watergang of de bijbehorende beschermingszone zijn vergunning 

-en of meldingsplichtig omdat deze invloed hebben op de water aan- en afvoer, de 

waterberging of het onderhoud. Een onderhoudsstrook is een obstakelvrije strook die als 

beschermingszone in de legger is aangewezen. Met deze zone wordt handmatig en/of 

machinaal onderhoud van de watergang vanaf de kant mogelijk gemaakt. Voor A-

watergangen is die strook 4 meter breed, gemeten uit de insteek. Voor B-watergangen is 

de strook 1 meter breed. C-watergangen hebben geen beschermingszone. 

 

Er is reeds contact geweest met het waterschap met betrekking tot het voornemen. Voor 

het slopen en oprichten van een bouwwerk binnen de beschermingszone van een A-

watergang is een watervergunning noodzakelijk. Daarbij moet worden aangetoond dat 

onderhoud van de watergang vanaf de overzijde van de watergang mogelijk is. Met het 

voornemen wordt zowel een object toegevoegd als een object verwijderd binnen de 

beschermingszone, hierdoor is sprake van een neutrale ontwikkeling in het kader van de 

waterhuishouding. Vooralsnog vormt het aspect waterhuishouding niet direct een 

belemmering voor het planvoornemen. 
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4 JURIDISCHE REGELING 

Het voorliggende planvoornemen heeft de volgende juridische vertaling in het 

bestemmingsplan gekregen: 

 

Wonen 

Het bestemmingsvlak krijgt, zoals in het vigerend bestemmingsplan ook al het geval is, 

de bestemming Wonen. Om de herbouw van de woning op een andere plaats op het 

perceel mogelijk te maken worden verruimde bouwmogelijkheden opgenomen in de 

regels. Voor de verruimde regeling is een specifieke aanduiding opgenomen op de 

verbeelding. Deze verruimde regeling maakt herbouw van de bestaande woning binnen 

deze aanduiding mogelijk. De toegestane oppervlakte bijgebouwen blijft gelijk. 
 

 

Uitsnede verbeelding Waardhuizenseweg 10 
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5 ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE HAALBAARHEID 

5.1 Economische haalbaarheid 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet onderzocht worden of het plan 

economisch uitvoerbaar is. In een aantal gevallen moet een exploitatieplan worden 

vastgesteld.  

  

De kosten voor deze ruimtelijke procedure komen voor rekening van de initiatiefnemer. 

De gemeente Woudrichem heeft met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst 

afgesloten, waarin wordt vastgelegd dat de verantwoordelijkheid voor gemaakte kosten 

betreffende exploitatiekosten en eventuele planschade bij de initiatiefnemer ligt.  De 

exploitatie is op deze manier anderszins verzekerd. 

  

Het opstellen van een exploitatieplan is daarom niet nodig. Het plan is economisch 

uitvoerbaar en heeft verder geen consequenties voor de gemeentelijke kas. 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

In het kader van maatschappelijk draagvlak voert de gemeente Woudrichem vooroverleg 

met belanghebbenden in het kader van de procedure van de partiële herziening van het 

bestemmingsplan buitengebied, waarvan deze ontwikkeling onderdeel uit maakt.  

  

Na het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan heeft een ieder 

vervolgens de mogelijkheid om te reageren op dit plan. Nadat de gemeenteraad van 

Woudrichem het bestemmingsplan heeft vastgesteld, staat het bestemmingsplan open 

voor het instellen van beroep bij de Raad van State. 
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1 Algemeen 

1.1 Inleiding 

Aelmans Eco B.V. te Ubachsberg heeft van mevrouw W. Zwanenberg-van der Kaaij, namens 

Gemeente Woudrichem opdracht gekregen voor het uitvoeren van een historisch bodemonderzoek 

(vooronderzoek) ter plaatse van het adres Waardhuizenseweg 10 te Waardhuizen. 

 

Kadastraal is de onderzoekslocatie bekend als gemeente Woudrichem, sectie G, kavelnr. 389. 

 

Aanleiding tot het uitvoeren van onderhavig onderzoek vormt de voorgenomen sloop van de woning 

en de nieuwbouw van een nieuwe woning alhier. 

1.2 Doel historisch onderzoek 

Het doel van het historisch bodemonderzoek is het verkrijgen van een indicatie of de bodem ter 

plaatse van de onderzoekslocatie is verontreinigd. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de 

richtlijnen die gehanteerd zijn in de Nederlandse Voornorm 5725 (NEN-5725); “Leidraad bij het 

uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek”. 

1.3 Geraadpleegde bronnen 

Ten behoeve van dit historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

- Kadastrale register gemeente Roermond; 

- Medewerkster afdeling Milieu gemeente Woudrichem; 

- Bouw- en milieuvergunningen dossiers gemeente Woudrichem; 

- Geohydrologische gegevens met betrekking tot de gemeente Woudrichem; 

- Register bodemonderzoeken gemeente Woudrichem; 

- Website Topotijdreis.nl; 

- Bodemloket; 

- Informatie bewoners. 
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2 Locatiegegevens 

2.1 Historische informatie over het bodemgebruik van de onderzoekslocatie en omgeving 

2.1.1 Algemene terreingegevens 

De ligging van het perceel is weergegeven op een fragment van Google Maps in figuur 1. 

 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 680 m² en betreft momenteel een woning met 

tuin en oprit (zie bijlage 1: foto-overzicht en figuur 2: onderzoekslocatie). 

2.1.2 Omgeving van het terrein 

De onderzoekslocatie is gelegen in het agrarisch buitengebied ten zuiden van het kerkdorpje 

Waardhuizen. 

 

De noordkant van de onderzoekslocatie wordt begrensd door een sloot. De west- en zuidzijden 

worden begrensd door de Waardhuizenseweg. De oostzijde wordt begrensd door de tuin van het 

belendende perceel behorende tot het adres Waardhuizenseweg 11.  

 

De omgeving van de onderzoekslocatie kan worden omschreven als agrarisch buitengebied. 

2.1.3 Voormalig en huidig gebruik 

Uit de voorhanden zijnde stukken is de volgende informatie omtrent de onderzoekslocatie naar 

voren gekomen. 

 

Op kaarten uit 1811-1832 is geen bebouwing zichtbaar. Vanaf het einde van de tweede helft van de 

19e eeuw is bebouwing zichtbaar. De omgeving is altijd in gebruik geweest als landbouwgrond.  

 

Het woonhuis op de locatie is in 1972 verbouwd. De locatie is voor zover bekend altijd in gebruik 

geweest ten behoeve van woondoeleinden. Er hebben nooit boven- en/of ondergrondse tanks 

gelegen. Er hebben geen bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten of calamiteiten plaatsgevonden.  

 

Op het adres Waardhuizenseweg 13a is een melkveebedrijf gevestigd. Echter dit is gelegen op enige 

afstand van onderhavige onderzoekslocatie. 

2.1.4 Bodemonderzoek 

Voor zover bekend bij opdrachtgever en de gemeente Woudrichem zijn ter plaatse van de 

onderzoekslocatie geen eerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. 

 

Op het adres Waardhuizenseweg 13a heeft in het verleden een bodemonderzoek plaatsgevonden in 

het kader van de nieuwbouw van een loods. De resultaten van dit onderzoek worden hieronder kort 

samengevat. 
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Verkennend bodemonderzoek Waardhuizenseweg 13a te Waardhuizen, rapportnummer  

AM/0937-95, d.d. september 1995, uitgevoerd door Adviesbureau Altena Milieubeheer.  

Uit de analyseresultaten van het onderzoek blijkt, dat zowel de boven- als de ondergrond licht 

verontreinigd is met minerale olie. Deze lichte verhogingen aan minerale olie zijn mogelijk te wijten 

aan de aanwezigheid van humuszuren in de veengrond. Het grondwater is licht verontreinigd met 

zink. Het grondwater werd aangetroffen op 1,26 m-mv. Er is vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen 

belemmering voor de bouw van een loods.  

2.1.5 Veldinspectie 

Op 27 maart 2018 is door een medewerker van Aelmans Eco B.V., ten behoeve van de uitvoering van 

het historisch bodemonderzoek, een terreininspectie uitgevoerd. 

 

Het te onderzoeken terrein betreft een woning met bijbehorende tuin, oprit en bijgebouwtje. Aan 

het aardoppervlak van het terrein zijn geen bodemvreemde materialen aangetroffen. 

 

De onderzoekslocatie maakt een ietwat rommelige en verwaarloosde indruk. 

2.1.6 Asbest 

Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie in het verleden geen bedrijven gestaan die 

mogelijk asbesthoudend materiaal hebben verwerkt of geproduceerd. Daarnaast is niets bekend 

over mogelijke stortingen of ophogingen met asbesthoudend materiaal en/of asbestbuizen in de 

bodem. 

 

Voor zover bekend hebben zich in het verleden geen calamiteiten (bv. brand of explosies) 

voorgedaan, waarbij asbesthoudend materiaal is vrijgekomen. 

 

Het bijgebouwtje aan de westkant van de woning is voorzien van dak dat bestaat uit 

asbestverdachte golfplaten. Echter de afwatering vindt plaats middels dakgoten en een regenpijp. 

Aan de straatkant is grindverharding aanwezig. Aan de achterkant is een tegelverharding aanwezig.  

2.2 Regionale bodemopbouw en geohydrologische gegevens 

De regionale bodemopbouw en geohydrologische schematisatie ter plaatse is als volgt. 

 

Informatie over de bovenste 1,2 m-mv van de ongeroerde bodem ter plaatse is verkregen via de 

bodemkaart van Nederland (kaartblad 44 Oost, Oosterhout, 1:50.000). Het bodemtype valt onder de 

zogenoemde kalkloze poldervaaggronden (uit hoofdgroep rivierkleigronden), welke gekarakteriseerd 

worden door lichte klei (lutumgehalte van 25% - 35%). Daaronder bevindt zich een laag moerige 

grond. 

 

De grondwaterstromingsrichting van het freatisch grondwater is gezien de kleiige ondergrond 

voornamelijk verticaal gericht. Er is sprake van grondwatertrap 4, met een gemiddeld hoogste 

grondwaterstand van > 0,4 m-mv en een gemiddeld laagste grondwaterstand van 0,8 – 1,2 m-mv. 
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3 Hypothese en conclusie 

Op basis van het verrichte onderzoek kan het volgende worden gesteld. 

 

Uit de voorhanden zijnde historische informatie zijn geen aanwijzingen aangetroffen die duiden op 

de aanwezigheid van mogelijke bodemverontreinigingen en/of bodembedreigende activiteiten. 

Daarnaast zijn tijdens de terreininspectie geen aanwijzingen geweest, welke zouden kunnen wijzen 

op enige vorm van bodemverontreiniging. 

 

Ten aanzien van de locatie luidt, op basis van vorenstaande, de hypothese: onverdacht. 

 

Wel dient opgemerkt te worden dat alvorens de sloop van de woning, de asbestverdachte golfplaten 

op een verantwoorde manier verwijderd en afgevoerd dienen te worden.  

 

Van belang is voorts dat de verantwoordelijkheid van Aelmans Eco B.V. voor het historisch 

bodemonderzoek beperkt is tot de resultaten ten grondslag liggende en de op het moment van 

onderzoek ter beschikking staande gegevens. 

 

Wij willen expliciet vermelden dat het verlenen van een vergunning ter competentie ligt bij het 

bevoegd gezag. 

 

 

Gemeente Voerendaal, Ubachsberg, 19 april 2018 

Aelmans Eco B.V. 

 

 

 

ing. H.J.J.G.M. Wolfs 

 

 

Rapport opgesteld door:   

Mw. F.H.W.M. Pakbier BSc    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1  Ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage 1 

Foto’s onderzoekslocatie 
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Kadastrale gegevens 

 
  



BETREFT

Woudrichem G 389
UW REFERENTIE

E183408 FPA
GELEVERD OP

14-03-2018 - 14:41
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11003263643
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

13-03-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

07-03-2018
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woudrichem G 389
Kadastrale objectidentificatie : 010200038970000

Locatie Waardhuizenseweg 10
4287 LT  Waardhuizen
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Grootte 680 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 127955 - 420526
Omschrijving Wonen

Koopsom € 200.000 Koopjaar 2015

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 65615/190 Ingeschreven op 28-01-2015
Naam gerechtigde De heer Antoine Scherff

Adres Waardhuizenseweg 10
4287 LT  WAARDHUIZEN

Geboren 30-06-1986
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te WOUDRICHEM

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.10200038970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_65615_190
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.463933719
https://www.kadaster.nl/contact


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: E183408 FPA

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 14 maart 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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

WOUDRICHEM
G
389

0 m 5 m 25 m

9

10

11
390

440

389
876

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WDC00&sectie=G&perceelnummer=390&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WDC00&sectie=G&perceelnummer=440&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WDC00&sectie=G&perceelnummer=389&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WDC00&sectie=G&perceelnummer=876&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Kaarten Topotijdreis 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4 

Eerder uitgevoerd 
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Bijlage 2 – Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
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1 Inleiding  

De wens bestaat om de bestaande woning aan de Waardhuizenseweg 10 te Waardhuizen te slopen 

en wat verder van de weg af terug te bouwen. Om dit te kunnen realiseren wordt een bestemmings-

plan opgesteld. Onderdeel hiervan is het opstellen van een akoestisch onderzoek. Namens 

opdrachtgever is dit onderzoek door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV uitgevoerd.  

 

In dit rapport is de geluidbelasting op de gevel (gevelbelasting) berekend ten gevolge van het 

omliggende wegennet voor het jaar 2018 + 10 jaar na realisatie en getoetst aan de normstelling uit 

de Wet geluidhinder. Tevens is voor deze “Nieuwe situatie” bepaald wat de cumulatieve 

geluidbelasting ter hoogte van het nieuwbouwproject is, zodat bezien kan worden of extra 

geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.  

 

De berekeningen van de gevelbelasting zijn uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II 

volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het 

rekenprogramma Geomilieu van DGMR. 

 

De geluidwering van de gevel van het te realiseren geluidgevoelige object is niet berekend. Deze zal, 

indien nodig, deel uitmaken van een vervolgonderzoek. 

 

Figuur 1 (luchtfoto) geeft de ligging van de te onderzoeken planlocatie weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Luchtfoto met aanduiding planlocatie 

  

  

 planlocatie 
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In figuur 2 is het bouwplan weergegeven inclusief de toetspunten op de gevels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Te toetsen gevels 

gevel noord 

gevel oost 

gevel zuid 

gevel west 
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2 De Wet geluidhinder en het plangebied 

2.1 Industrielawaai 

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor industrielawaai. 

2.2 Spoorweglawaai 

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor railverkeerslawaai. 

2.3 Wegverkeerslawaai 

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de 

geluidbelasting in zogenaamde “Nieuwe situaties”. 

 

Is de geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde dan legt de Wet geluidhinder geen 

restricties op aan het plan.  

 

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar de geluidbelasting lager is dan de 

maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen, gericht op 

het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren 

stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 

aard. 

  

Wanneer het college van B&W een hogere waarde vaststelt, zullen er in het vervolgtraject zodanige 

maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in geluidgevoelige ruimten niet 

meer bedraagt dan 33 dB. 

 

Voor nog niet-geprojecteerde geluidgevoelige objecten zijn de normen weergegeven in navolgende 

tabel. 

 

Grenswaarden wegverkeer in buitenstedelijk/stedelijk gebied dB 

Voorkeursgrenswaarde 48 / 48 

Maximale ontheffingswaarde 53 / 63 

Maximale ontheffingswaarde onderwijs-, kinderopvang- en gezondheidszorgfunctie 53 / 63 

Maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning 58 /  - 

Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw 58 / 68 

Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de 

bebouwde kom,  binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg 

63 /  - 

Tabel 1: Normen geluidbelasting in (buiten)stedelijk gebied 
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2.4 Dove gevels 

Indien de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden en het terugbrengen van de 

geluidbelasting op de gevels door maatregelen niet mogelijk c.q. wenselijk is, kunnen de betreffende 

geveldelen als “dove gevel” conform artikel 1b, lid 4 van de Wet geluidhinder worden uitgevoerd. 

Een “dove gevel” is namelijk geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder. Dit betekent derhalve dat 

er ter plaatse van verblijfsruimten geen draaiende delen (ramen en deuren) in deze gevel zijn 

toegestaan. Hier dient in de uitwerking van het plan rekening mee te worden gehouden in verband 

met de noodzakelijk spuiventilatie. 

2.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 

De begrippen stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn van belang in verband met de normstelling voor 

wegverkeerslawaai. In artikel 1 van de Wet geluidhinder zijn de definities opgenomen. 

 

Stedelijk gebied:  het gebied in de zone van een weg binnen de bebouwde kom, met 

uitzondering van het gebied langs een autosnelweg of een autoweg. 

 

Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de 

hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor 

zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als 

bedoeld in het Reglement verkeersgegevens en verkeerstekens 1990. 

 

In geval er sprake is van een planlocatie binnen de geluidzone van een auto(snel)weg, worden in 

stedelijk gebied gelegen wegen, anders dan deze auto(snel)weg, getoetst als zijnde stedelijk gebied 

2.6 Zones langs wegen 

In artikel 74 Wgh zijn de geluidzones van wegen gedefinieerd. De geluidzone van een weg is 

gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De 

geluidzones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden. 

 

In navolgende tabel worden de breedten van de geluidzone van alle typen wegen weergegeven.  

 

Aantal rijstroken Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied 

1 of 2 250 meter 200 meter 

3 of 4 400 meter 350 meter 

5 of meer 600 meter 350 meter 

Tabel 2: Breedte van de geluidzone  
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2.7 Aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder 

In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 staat opgenomen dat het berekende 

resultaat met een waarde wordt verminderd alvorens de toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. 

Deze aftrek houdt verband met het stiller worden van voertuigen in de toekomst en bedraagt: 

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt, tenzij de berekende geluidbelasting zonder aftrek 56 dB of 57 dB 

bedraagt. Dan geldt namelijk een aftrek van respectievelijk 3 of 4 dB; 

- 5 dB voor de overige wegen; 

- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de 

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

2.8 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden 

om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de 

toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende: 

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen 

waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 

bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III 

bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in 

paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht; 

- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de 

representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 

het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen: 

- Zeer Open Asfalt Beton; 

- tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, m.u.v. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn; 

- uitgeborsteld beton; 

- geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; 

- oppervlakbewerking. 

 

De toepassing van dit artikel geschiedt automatisch door het gebruikte rekenprogramma. 

2.9 Goede ruimtelijke ordening 

Akoestisch relevante wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur worden, ook al zijn ze formeel 

conform de Wet geluidhinder niet zoneplichtig, in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

alsnog getoetst aan de voorkeursgrenswaarde. Voor deze wegen mag een aftrek van 5 dB worden 

gehanteerd conform Raad van State-uitspraak 201304862/1/R2. Tevens worden wegen van dit type, 

indien akoestisch relevant, in het kader van een goed woon- en leefklimaat meegenomen bij de 

bepaling van de gecumuleerde waarde (i.v.m. de geluidwering van de gevel en het binnenniveau). 
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2.10 Toepassing op onderhavige situatie 

In navolgende tabel is vorenstaande wetgeving uitgewerkt voor de onderhavige weg. 

 

Bron Eigenschappen Toe te passen regel 

Waardhuizenseweg Buitenstedelijk gebied 

Snelheid: 60 km/uur 

Aantal rijstroken: 1 of 2 

Zonebreedte: 250 meter 

Aftrek art. 110g Wgh: 5 dB 

Max. ontheffingswaarde: 53 dB 

Tabel 3: Uitwerking wetgeving voor onderhavige weg 
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3 Uitgangspunten 

3.1 Gebruikte wegverkeersgegevens 

De verkeersgegevens van de Waardhuizenseweg zijn verkregen van de gemeente Woudrichem. Deze 

gegevens zijn te vinden in bijlage 5.  

 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van het prognosejaar 2018 + 10 jaar na realisatie = 2028. Er is 

rekening gehouden met een autonome groei van 0,5%. 

 

Het gehanteerde wegdektype, de etmaalintensiteiten, de verdeling van de voertuigen en de 

uurintensiteiten van de betreffende weg zijn weergegeven in de onderstaande tabel. De ingevoerde 

modelgegevens zijn weergegeven in bijlage 2. 

 

Waardhuizenseweg 

Maximum snelheid 60 km/uur 

wegdektype Oud teerhoudend asfalt (Referentiewegdek) 

Autonome groei 0,5% 

Etmaalintensiteit 2015 179 motorvoertuigen 

Etmaalintensiteit 2028 191 motorvoertuigen 

 Dag (%) Avond (%) Nacht (%) 

Gemiddeld per uur 7,00% 2,60% 0,70% 

Licht verkeer 79,80% 79,80% 79,80% 

Middelzwaar verkeer 12,20% 12,20% 12,20% 

Zwaar verkeer  7,40%  7,40%  7,40% 

Tabel 4: Verkeersgegevens op de Waardhuizenseweg 

3.2 Toegepaste correcties 

Er zijn geen akoestisch relevante verkeersdrempels, kruispunten of rotondes, noch hellingen met 

een percentage groter dan 3% in de omgeving van het bouwplan aanwezig. Er hoeft ter hoogte van 

het plangebied dan ook geen hellingcorrectie of optrekcorrectie te worden toegepast. 

3.3 Omgevingskenmerken 

In bijlage 1 en bijlage 2 zijn de objecten en de invoergegevens weergegeven. Alle relevante 

gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld.  

De omgevingskenmerken zijn ontleend aan de luchtfoto (figuur 1) en Streetview. De gebouwen en 

de locaties van de beoordelingspunten zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

(BAG). 
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De omgeving is als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) in rekening gebracht, met uitzondering van 

de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor een bodemfactor 0,00 (akoestisch hard) gehanteerd is. 

3.4 Waarneempunten en -hoogten 

In bijlage 1 is de ligging van de waarneempunten weergegeven. In bijlage 2 zijn de invoergegevens 

hiervan te vinden. Ter bepaling van de geluidbelasting zijn de waarneempunten geprojecteerd op 

een hoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping) ten opzichte van het 

maaiveld. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid (exclusief gevelreflectie).  
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4 Resultaten 

4.1 Resultaten wegverkeer 

Conform de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting als Lden waarde gepresenteerd.  

 

In bijlage 3 zijn de rekenresultaten te vinden. In de onderstaande tabel zijn de rekenresultaten ten 

gevolge van de Waardhuizenseweg samengevat. De resultaten zijn inclusief de ingevolge artikel 3.4 

van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te 

passen aftrek. 

 

 

Beoordelingspunt/gevel 

begane grond 

1,5 meter 

1e verdieping 

4,5 meter 

t01. Gevel noord 33 34 

t02. Gevel oost 45 44 

t03. Gevel zuid 50 49 

t04. Gevel west 45 45 

Tabel 5: Resultaten op gevels t.g.v. Waardhuizenseweg 

 

Wet geluidhinder 

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer op de Waardhuizenseweg overschrijdt de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevels van het bouwplan met maximaal 2db. De maximale 

ontheffingswaarde van 53 dB voor een nieuwbouw woning in buitenstedelijk gebied wordt echter 

nergens overschreden. Derhalve is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij 

de gemeente indien er overwegende bezwaren zijn de geluidbelasting door overdrachts- en 

bronmaatregelen terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. 

4.2 Maatregelen 

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of de geluidoverdracht tussen geluidbron en ontvanger 

belemmerd kan worden. Het aanleggen van een geluidwal of -scherm ontmoet in de onderhavige 

situatie echter overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële 

aard. Een afschermende voorziening dient namelijk dicht bij de bron of ontvanger geplaatst te 

worden, meer dan 2 meter hoog te zijn en kost bovendien afhankelijk van de uitvoering € 500,- tot   

€ 2.000,- per meter, waarmee het niet realistisch is dat het bouwplan deze extra kosten kan dragen. 

 

Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is het vergroten van de afstand tussen geluidbron en 

ontvanger. Daar een verdubbeling van deze afstand slechts 3 dB reductie oplevert, is het vergroten 

van deze afstand niet te kwalificeren als zijnde doeltreffend. 

 

Bij bronmaatregelen wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid 

gereduceerd kan worden. Mogelijke maatregelen zijn: 

- stillere voertuigen: alleen door de ontwikkeling van nieuwe technieken en dus niet realistisch; 
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- verlaging van de maximum snelheid: hierop heeft de initiatiefnemer van het bouwplan geen 

invloed; 

- aanbrengen van geluidreducerend wegdek: toepassing van geluidreducerend wegdek ontmoet 

overwegende bezwaren van financiële aard. Het is vanuit financieel oogpunt niet realistisch dat 

het bouwplan de extra kosten van € 150,- tot € 300,- per strekkende meter kan dragen. 

4.3 Resultaten gecumuleerde geluidbelasting 

Wet geluidhinder 

De cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald indien er sprake is van blootstelling aan 

meer dan één geluidbron. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van de te 

onderscheiden bronnen wordt overschreden. De Wet geluidhinder stelt dat voor de cumulatie de 

zoneplichtige (spoor)wegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of luchtvaart 

meegenomen dienen te worden. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot 

wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast. 

 

Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting niet 

bepaald hoeft te worden. Formeel is een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van 

de gevels niet nodig. 

4.4 Karakteristieke geluidwering van de gevel 

De karakteristieke geluidwering van de gevel GA;k voor verblijfsgebieden in een woning (zie 

bouwbesluit) is gedefinieerd als (minimaal) de in het vastgestelde hogere-waardenbesluit 

opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB met een minimum van 20 dB bij een 

standaard gevelopbouw. In de onderstaande tabel worden de rekenresultaten weergegeven excl. de 

ingevolge artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en artikel 110g van de 

Wet geluidhinder toe te passen aftrek. 

 

 

Beoordelingspunt/gevel 

begane grond 

1,5 meter 

1e verdieping 

4,5 meter 

t01. Gevel noord 38 39 

t02. Gevel oost 50 50 

t03. Gevel zuid 55 54 

t04. Gevel west 50 50 

Tabel 6: Resultaten geluidbelasting excl. aftrek 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de maximaal benodigde GA;k in het onderhavige geval 22 dB 

bedraagt. Het is aannemelijk dat een gevel van een nieuwbouwwoning een grotere geluidwering 

heeft dan de minimale 20 dB uit het Bouwbesluit. Derhalve is ter waarborging van een binnenniveau 

van 33 dB in het kader van een goed woon- en leefklimaat een aanvullend onderzoek ter bepaling 

van de geluidwering van de gevels niet nodig.  
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5 Conclusie  

Door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de 

toekomstige situatie aan de Waardhuizenseweg 10 te Waardhuizen. Op deze locatie bestaat de 

wenst om de bestaande woning te slopen en wat verder van de weg af terug  te bouwen. 

5.1 Wet geluidhinder 

Uit de toets in het kader van de Wet geluidhinder kunnen de volgende conclusies worden getrokken 

 

Ten gevolge van het wegverkeer op de gezoneerde weg Waardhuizenseweg wordt de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB met maximaal 2 dB overschreden. De maximale ontheffings-

waarde van 53 dB voor nieuwbouw in buitenstedelijk gebied wordt echter nergens overschreden. 

 

Het aanleggen van een geluidwal of geluidscherm (overdrachtsmaatregelen) of het toepassen van 

stiller wegdek (bronmaatregel) om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrens-

waarde ontmoet overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële 

aard. Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere waarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5 

van de Wet geluidhinder. 

 

Gecumuleerde geluidbelasting 

Ter bepaling van de gecumuleerde waarde dient de totale geluidbelasting (exclusief aftrek artikel 

110g Wet geluidhinder) te worden berekend van alle zoneplichtige (spoor)wegen, industrie en 

luchtvaart met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde.  

 

Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting niet 

bepaald hoeft te worden. Formeel is een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van 

de gevels niet nodig. 

5.2 Karakteristieke geluidwering van de gevel 

Grootheid Hoogste waarde 

hoogste gecumuleerde geluidbelasting 55 dB 

vereist binnenniveau 33 dB 

Maximaal benodigde karakteristieke geluidwering (GA;k) 22 dB 

Tabel 7. Conclusies karakteristieke geluidwering van de gevel 

 

Aangezien de cumulatieve geluidbelasting hoger is dan 53 dB dient normaliter een nader onderzoek 

te worden uitgevoerd ter bepaling van de geluidwering van de gevel. Het is echter aannemelijk dat 

een gevel van een nieuwbouwwoning een grotere geluidwering heeft dan de minimale 20 dB uit het 

Bouwbesluit zodat een binnenniveau van 33 dB en daarmee een goed woon- en leefklimaat 
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gewaarborgd is. Derhalve kan gesteld worden dat een nader onderzoek ter bepaling van de 

geluidwering van de gevels niet nodig is. 
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6 Bijlagen 

1) Figuren 

2) Invoergegevens 

3) Rekenresultaten 

4) Gecumuleerde rekenresultaten 

5) Verkeersgegevens 

 

 

Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle aan 

ondergetekende bekende omstandigheden. 

 

Opgemaakt te Baexem 

 

 

 

 

J.A.M. Goertz-Habets BBA 
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Bijlage 2.2
Lijst van toetspunten

Model: Luchtfoto
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte A Hoogte B Gevel

t 01 Gevel noord      1,50      4,50 Ja
t 02 Gevel oost      1,50      4,50 Ja
t 03 Gevel zuid      1,50      4,50 Ja
t 04 Gevel west      1,50      4,50 Ja

13-3-2018 15:29:34Geomilieu V4.30



Bijlage 2.3
Lijst van bodemgebieden

Model: Luchtfoto
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

b 01 Waardhuizenseweg 0,00
b 02 Erf 0,00
b 03 Sloot 0,00
b 04 Sloot 0,00
b 05 Sloot 0,00

13-3-2018 15:30:51Geomilieu V4.30



Bijlage 2.4
Lijst van gebouwen

Model: Luchtfoto
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte

g 15 Waardhuizenseweg 16     8,00
g 14 Waardhuizenseweg 15     8,00
g 13 Waardhuizenseweg 14     8,00
g 12 Waardhuizenseweg 13a     8,00
g 11 Waardhuizenseweg 13     8,00

g 10 Waardhuizenseweg 12     8,00
g 09 Waardhuizenseweg 11     8,00
g 07 Waardhuizenseweg 9     8,00
g 06 Waardhuizenseweg 8     8,00
g 05 Waardhuizenseweg 6     8,00

g 04 Waardhuizenseweg 5     8,00
g 03 Waardhuizenseweg 4     8,00
g 02 Waardhuizenseweg 2     8,00
g 01 Nieuwe woning     6,35

    6,00

    6,00
    6,00
    6,00
    6,00
    6,00

    6,00
    6,00
    6,00
    6,00
    6,00

    6,00
    6,00
    6,00
    6,00
    6,00

    6,00
    6,00
    6,00
    6,00
    6,00

    6,00
    6,00

13-3-2018 15:31:18Geomilieu V4.30



Bijlage 3
Resultaten Waardhuizenseweg incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M182554.001.001.001/JGO

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waardhuizenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t 01_A Gevel noord 1,50 32,7 28,4 22,7 32,8
t 01_B Gevel noord 4,50 34,1 29,8 24,1 34,2
t 02_A Gevel oost 1,50 44,5 40,1 34,5 44,6
t 02_B Gevel oost 4,50 44,4 40,1 34,4 44,5
t 03_A Gevel zuid 1,50 50,1 45,8 40,1 50,3

t 03_B Gevel zuid 4,50 49,3 45,0 39,3 49,4
t 04_A Gevel west 1,50 45,0 40,7 35,0 45,1
t 04_B Gevel west 4,50 44,7 40,4 34,7 44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-3-2018 10:03:43Geomilieu V4.30



Bijlage 4
Resultaten Waardhuizenseweg excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M182554.001.001.001/JGO

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t 01_A Gevel noord 1,50 37,7 33,4 27,7 37,8
t 01_B Gevel noord 4,50 39,1 34,8 29,1 39,2
t 02_A Gevel oost 1,50 49,5 45,1 39,5 49,6
t 02_B Gevel oost 4,50 49,4 45,1 39,4 49,5
t 03_A Gevel zuid 1,50 55,1 50,8 45,1 55,3

t 03_B Gevel zuid 4,50 54,3 50,0 44,3 54,4
t 04_A Gevel west 1,50 50,0 45,7 40,0 50,1
t 04_B Gevel west 4,50 49,7 45,4 39,7 49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22-3-2018 10:04:26Geomilieu V4.30
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1 Inleiding 
 

 

1.1 Aanleiding 

 

De initiatiefnemer is voornemens om op locatie Waardhuizenseweg 10 te 

Waardhuizen een woning en schuur te slopen en hiervoor in de plaats een nieuwe 

woning te realiseren. Door middel van de quickscan wordt in beeld gebracht of de 

ontwikkeling in strijd is met de natuurwetgeving en hoe eventuele strijdigheid met de 

wet voorkomen kan worden.  

 

 
1.2 Doel 

 

Het doel van het onderliggende onderzoek is te bepalen of de wijzigingen binnen het 

plangebied mogelijk leiden tot overtreding van de natuurwetgeving. Voor 

soortbescherming en gebiedsbescherming is sinds 1 januari 2017 de Wet 

natuurbescherming (wn) van belang. Daarnaast is gebiedsbescherming vastgelegd in 

het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen EHS genoemd). In bijlage 1 wordt 

deze wet- en regelgeving uitgebreid beschreven. 

 

Het in deze rapportage beschreven onderzoek heeft tot doel het vaststellen van de 

(mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten die zijn opgenomen in paragraaf 

3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming. Tevens heeft het onderzoek tot doel 

vast te stellen op welke wijze en in welke mate de voorgenomen ontwikkeling invloed 

kan hebben op het eventueel voorkomen van beschermde soorten. Op basis van dit 

onderzoek kan worden vastgesteld welke maatregelen getroffen en vervolgstappen 

genomen dienen te worden om te voorkomen dat in strijd met de natuurwetgeving zal 

worden gehandeld. Aanvullend zal worden bepaald of voorgenomen ontwikkelingen 

effect hebben op de beschermde natuurwaarden van nabijgelegen natuurgebieden.  

 

 

1.3 Zorgplicht 

 

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet wettelijk beschermde soorten, 

kent de Wet natuurbescherming een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat een ieder 

voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende planten en dieren, 

alsmede voor hun directe leefomgeving. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten 

hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor 

planten en/of dieren, niet mogen worden uitgevoerd. 

 

 

1.4 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het plangebied en de 

voorgenomen ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 wordt de gebruikte onderzoeksmethode 

besproken. De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden en de 

effecten van de geplande ingrepen op aanwezige beschermde natuurwaarden worden 

beschreven in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt tevens ingegaan op de mogelijke 
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noodzaak tot het treffen van mitigerende maatregelen. In het laatste hoofdstuk zijn de 

conclusies en aanbevelingen uiteengezet. 
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2 Plangebied 
 

 

2.1 Ligging en beschrijving plangebied 

 

Het plangebied ligt aan de Waardhuizenseweg 10 te Waardhuizen, gemeente 

Woudrichem. Het ligt ten oosten van het dorp Almkerk en wordt omsloten door 

graslanden en lintbebouwing.  

 

Het plangebied bestaat voornamelijk uit bebouwing, bestrating, grasland en slootoever 

met hierop enkele bomen en hagen. Ten noorden van het plangebied ligt een 

landbouwsloot en ten zuiden van het plangebied ligt de Waardhuizenseweg met 

daarachter een landbouwsloot.  

 

De ligging van het plangebied in de wijdere omgeving is weergegeven in figuur 1. De 

globale begrenzing van het onderzoeksgebied is weergegeven in figuur 2. Op pagina’s 

7 en 8 is een foto-impressie van het plangebied opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Ligging plangebied (rode stip) in de wijdere omgeving (bron: Google Maps) 
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Figuur 2. Globale begrenzing plangebied (rood omlijnd) (bron: Bing maps) 
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Foto 1. Te slopen gebouwen en te verwijderen vegetatie 
in het plangebied 

Foto 2. Sloot langs de noordgrens van het plangebied 

Foto 3. Sloot met erachter korte hagen (in het westen 
van het plangebied) 

Foto 4. Noordzijde te slopen schuur 

Foto 5. Binnenkant te slopen schuur Foto 6. Slootoever aan de noordgrens van het 
plangebied  
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Foto 7. Straatzijde/zuidzijde van het plangebied Foto 8. Noordoosten van het plangebied 

Foto 9. Hagen in het oosten van het plangebied Foto 10. Dak van de te slopen woning 

Foto 11. Opening in de dakrand Foto 12. Lege spouwmuur met open stootvoegen in de 
te slopen woning 
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2.2 Voorgenomen plannen 

 

Initiatiefnemer is voornemens om het woonhuis en de schuur in het plangebied te 

slopen en hiervoor een nieuw woonhuis terug te plaatsen. Hiervoor wordt de 

notenboom en vermoedelijk ook de overige vegetatie verwijderd. De sloot langs het 

plangebied wordt niet aangetast door de werkzaamheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figuur 3. Voorgenomen plannen (bron: Pouderoyen Compagnons) 
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3 Methode 
 

 

In het kader van deze quickscan heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden waarbij 

gekeken is naar gebiedsgerichte bescherming en mogelijke aanwezigheid van beschermde 

soorten in het plangebied. Voor het soortenonderzoek is gebruikgemaakt van gegevens van 

de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), het dataloket van het Netwerk Ecologische 

Monitoring (NEM), de websites Vlindernet.nl, Libellennet.nl, Waarneming.nl, 

verspreidingsatlas.nl en Telmee.nl en diverse verspreidingsatlassen.  

Voor de gebiedsgerichte bescherming is gekeken naar de aanwezigheid van relevante 

natuurterreinen in de omgeving. De ligging van Natura 2000-gebieden (o.a. Habitat- en 

Vogelrichtlijngebieden) en het Natuurnetwerk Nederland in de nabijheid van het plangebied 

zijn onderzocht.  

 

Daarnaast heeft een veldbezoek plaatsgevonden waarbij alle op de locatie aanwezige 

biotopen zijn opgenomen. De aanwezigheid van deze biotopen vormt de basis voor de 

mogelijkheid tot het voorkomen van beschermde soorten. Naast de biotopen zijn directe en 

indirecte aanwijzingen opgenomen die duiden op het voorkomen van beschermde soorten. 

Dergelijke aanwijzingen zijn bijvoorbeeld het fysiek aantreffen van exemplaren van soorten en 

het aantreffen van holen, uitwerpselen, prooiresten, vraat-, loop- en veegsporen. Deze 

waarnemingen zijn bij de beoordeling betrokken.  

 

De aanwezige biotopen zijn vergeleken met de habitateisen van beschermde planten- en 

diersoorten. Op basis van deze vergelijking en expert judgement is beoordeeld welke van 

deze soorten in het plangebied kunnen voorkomen. Een eenmalig veldbezoek is nadrukkelijk 

geen volledige inventarisatie. Dat betekent dat op basis van een eenmalig veldbezoek het 

voorkomen van soorten niet per definitie is uit te sluiten. 

De bevindingen van het veldbezoek en het literatuuronderzoek zijn vervolgens gebundeld in 

deze rapportage. 

 

Het veldbezoek dat voor dit onderzoek is uitgevoerd, heeft plaatsgevonden op 5 april 2018 in 

de middag onder de volgende weersomstandigheden: zonnig en bewolkt, droog, matige wind 

(3 bft) en circa 8 ˚C.  
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4 Natuurwaarden 
 

  

4.1 Beschermde gebieden 

 

Natura 2000 

Uit de kaarten van de gebiedendatabase op de website van het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) blijkt dat het dichtstbijzijnde Natura 

2000-gebied op circa 1,5 kilometer afstand ten zuidoosten van het plangebied ligt, zie 

figuur 4. Dit betreft het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche 

Boezem. Ongeveer 5,5 kilometer ten westen van het plangebied ligt Natura 2000-

gebied Biesbosch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectbeoordeling 

Uit de effectenindicator op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) blijkt dat op het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & 

Kornsche Boezem bij woningbouw mogelijk de volgende storingsfactoren optreden: 

oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verdroging, verstoring door geluid, 

verstoring door licht, verstoring door trilling, optische verstoring, verstoring door 

mechanische effecten. 

 

Doordat het plangebied buiten de Natura 2000-gebieden ligt, kunnen alleen effecten 

optreden als gevolg van externe werking. Dit betekent dat de storingsfactoren 

oppervlakteverlies en versnippering op voorhand zijn uit te sluiten. Gezien de afstand 

tussen het plangebied en de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden en de 

kleinschalige en lokale aard van de plannen zijn ook de overige effecten op voorhand 

uit te sluiten. 

Figuur 4. Ligging plangebied (rode stip) ten opzichte van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden (gele 

vlakken)  (bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000) 
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. Het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN; in de provincie Noord-Brabant het Natuurnetwerk Brabant (NNB) genoemd) 

heeft als doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Het 

netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied. Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor het 

Natuurnetwerk Nederland.  

 

Uit het natuurbeheerplan op de website van de provincie Noord-Brabant, blijkt dat het 

plangebied geen deel uitmaakt van het NNB. Het dichtstbijzijnde natuurgebied dat 

behoort tot het NNB ligt 300 meter ten westen van het plangebied, dit betreft een 

watergang behorende tot het rijksdeel van het NNB. De ligging van het NNB ten 

opzichte van het plangebied is weergegeven in figuur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectbeoordeling  

Het plangebied behoort niet tot het NNB. Gezien de kleinschalige en lokale aard van 

de voorgenomen plannen zijn negatieve effecten op het NNB uit te sluiten.  

 

Conclusie  

Het plangebied behoort niet tot het NNB. Gezien de kleinschalige en lokale aard van 

de voorgenomen plannen zijn negatieve effecten op het NNB uit te sluiten.  

Gezien de afstand tussen het plangebied en de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden 

en de kleinschalige en lokale aard van de plannen zijn ook de overige effecten op 

voorhand uit te sluiten. 

 

 

  

Figuur 5. Ligging plangebied (rode stip) ten opzichte van het NNB (oranje = rijksdeel, groen = provinciaal 

deel) (bron: http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan) 
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4.2 Beschermde soorten 

 

Deze paragraaf beschrijft het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in het 

plangebied. Per soortgroep wordt beschreven welke soorten worden verwacht, wat de 

mogelijke effecten van de ingreep zijn en of mitigerende maatregelen nodig zijn.  

 

 

4.2.1 Flora 

 

Uit de gegevens van de NDFF blijkt dat tussen één en vijf kilometer van het 

plangebied de beschermde plantensoort schubvaren (§3.3 wn) voorkomt. 

 

Het plangebied bestaat uit bebouwing, bestrating en grasland en in 

plangebied staan enkele bomen en hagen. In het plangebied zijn geen 

beschermde planten waargenomen tijdens het veldbezoek. De plantensoort 

schubvaren is in de periode van het veldbezoek makkelijk te herkennen en 

niet aangetroffen in het plangebied. Bevindingen van het veldbezoek tonen 

aan dat binnen het plangebied geschikte biotopen voor (overige) beschermde 

plantensoorten ontbreken. Het is derhalve redelijkerwijs uit te sluiten dat 

binnen het plangebied beschermde plantensoorten voorkomen. 

 

Conclusie 

Vanwege het ontbreken van geschikte biotopen is het voorkomen van 

beschermde plantensoorten in het plangebied redelijkerwijs uit te sluiten. 

 

 

4.2.2 Vlinders en libellen 

 

Uit de gegevens van de NDFF en De Dagvlinders van Nederland (Bos et al., 

2006) blijkt dat tussen vijf en tien kilometer van het plangebied de beschermde 

vlindersoort grote vos (§3.3 wn) voorkomt.  

Grote vos is een zeldzame standvlinder die met acuut uitsterven wordt 

bedreigd. De laatste jaren worden er gemiddeld ongeveer vijf exemplaren 

waargenomen, vermoedelijk zwervers uit het buitenland of vlinders van 

tijdelijke populaties (www.vlinderstichting.nl). Deze vlindersoort is afhankelijk 

van oude, markante bomen en de waardplanten iep, kers of wilg. In het 

plangebied stonden ten tijde van het veldbezoek geen van deze boomsoorten. 

Daarnaast vormt het plangebied geen geschikt habitat voor de soort. 

Vanwege de afwezigheid van waardplanten en geschikt habitat in het 

plangebied kan het voorkomen van grote vos in het plangebied worden 

uitgesloten. 

 

Uit de gegevens van de NDFF en Libellennet.nl blijkt dat tussen één en vijf 

kilometer van het plangebied de beschermde libellensoort rivierrombout (§3.2 

wn) voorkomt. Uit gegevens van de bovenstaande bronnen blijkt dat tussen 

vijf en tien kilometer van het plangebied de beschermde libellensoort 

beekrombout (§3.2 wn) voorkomt. 

De rivierrombout komt enkel voor langs beken en rivieren, hierdoor is de 

aanwezigheid van deze soort in het plangebied uit te sluiten. De beekrombout 
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komt voor langs grote beken, kanalen of kleine rivieren. Vanwege de 

afwezigheid van deze habitattypen in het plangebied, kan het voorkomen van 

deze soort worden uitgesloten. 

 

Conclusie 

Vanwege het ontbreken van geschikte biotopen en waardplanten is het 

voorkomen van beschermde soorten vlinders en libellen in het plangebied uit 

te sluiten.  

 

 

4.2.3 Kevers en weekdieren 

 

Volgens de gegevens van de NDFF en EIS Nederland komen binnen 25 

kilometer van het plangebied geen waarnemingen voor van beschermde 

keversoorten.  

 

Bevindingen uit het veldbezoek tonen aan dat in het plangebied geen 

geschikte biotopen aanwezig zijn voor vliegend hert. Deze soort is afhankelijk 

van rottend eikenhout, aanwezig in oude eiken of eikenhakhout, wat niet 

aanwezig is in het plangebied. De aanwezigheid van vliegend hert kan 

hiermee worden uitgesloten.  

Voor de overige beschermde houtkevers; vermiljoenkever, heldenbok en 

juchtleerkever; zijn vanuit de NDFF en EIS Nederland geen recente 

verspreidingsgegevens bekend. Deze soorten zijn afhankelijk van oude, holle 

of vrijstaande bomen of (natte) gebieden met veel dood hout. Deze 

habitattypen zijn niet aanwezig het plangebied. Het voorkomen van deze 

beschermde houtkevers in het plangebied kan daarom worden uitgesloten. 

 

De beschermde waterkevers brede geelrandwaterroofkever en gestreepte 

waterroofkever (beide §3.2 wn) zijn afhankelijk van grote wateren. Vanwege 

het feit dat in het plangebied geen oppervlaktewater aanwezig is, kan het 

voorkomen van beschermde waterkevers in het plangebied worden 

uitgesloten.  

 

De beschermde weekdieren platte schijfhoren en Bataafse stroommossel 

(beide §3.2 wn) zijn ook afhankelijk van oppervlaktewater. Vanwege het feit 

dat in het plangebied geen oppervlaktewater aanwezig is, kan het voorkomen 

van beschermde weekdieren in het plangebied worden uitgesloten. 

 

De voorgenomen plannen hebben geen effect op de watergang grenzend aan 

het plangebied. 

 

Conclusie 

In het plangebied ontbreken geschikte biotopen voor beschermde soorten 

kevers en weekdieren. Het voorkomen van deze soorten in het plangebied is 

derhalve uit te sluiten.  
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4.2.4 Vissen 

 

Uit de gegevens van de NDFF en de Vissenatlas Noord-Brabant (Brouwer et 

al., 2010) blijkt dat tussen nul en één kilometer van het plangebied de 

beschermde vissensoort grote modderkruiper (§3.3 wn) voorkomt. Uit 

bovenstaande bronnen blijkt dat tussen 10 en 25 kilometer van het plangebied 

de beschermde vissensoort houting (§3.2 wn) voorkomt. 

 

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater is het plangebied ongeschikt 

als leefgebied voor de grote modderkruiper en andere (beschermde) 

vissoorten. Hierdoor is het uit te sluiten dat grote modderkruiper en andere 

(beschermde) vissoorten langs het plangebied voorkomen. 

 

Conclusie  

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater in het plangebied is het uit te 

sluiten dat (beschermde) vissoorten voorkomen in het plangebied.  

  

 

4.2.5 Reptielen en amfibieën 

 

Uit de gegevens van RAVON, ‘De amfibieën en reptielen van Nederland’ 

(Creemers et al., 2009) en de NDFF blijkt dat binnen één kilometer van het 

plangebied de beschermde amfibieënsoorten bruine kikker, gewone pad, 

kleine watersalamander (alle §3.3 wn) en heikikker (§3.2 wn) voorkomen. 

Volgens de gegevens van RAVON, Creemers et al., (2009) en de NDFF 

komen op een afstand van één tot vijf kilometer van het plangebied de 

beschermde amfibieënsoorten bastaardkikker (§3.3 wn), kamsalamander, en 

rugstreeppad (alle §3.2 wn) voor.  

 

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Hierdoor is het 

plangebied niet geschikt als voortplantingsbiotoop voor amfibieën. Ten zuiden 

en ten noorden van het plangebied liggen landbouwsloten. Deze kunnen door 

algemene amfibieënsoorten gebruikt worden als voortplantingshabitat. 

Hierdoor kan het plangebied als landhabitat worden gebruikt door deze 

amfibieën. Ook kunnen de hagen en materialen in het plangebied als 

overwinteringsbiotoop dienen voor amfibieënsoorten die in het plangebied 

kunnen voorkomen. 

 

Rugstreeppad is een soort van dynamische milieus. Het voortplantingswater 

bestaat meestal uit ondiep, onbeschaduwd water. Vanwege het ontbreken van 

dit dynamische milieus in (de nabije omgeving van) het plangebied, kan 

worden uitgesloten dat rugstreeppad in het plangebied voorkomt.  

 

Heikikker komt voor in vochtige gebieden als hoog- en laagvenen, moerassen 

en overstromingsgebieden met een voorkeur voor voedselarm water. 

Daarnaast is de heikikker een cultuurvliedende soort die nauwelijks wordt 

aangetroffen rond bebouwing, wegen en intensief gebruikt agrarisch 

landschap (Creemers et al., 2009). Vanwege de ligging van het plangebied in 
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lijnbebouwing tussen bebouwing en intensief agrarisch beheerde gronden, is 

het redelijkerwijs uit te sluiten dat heikikker in het plangebied voorkomt.  

 

Het voortplantingswater van kamsalamander wordt gevormd door vrij grote, 

geïsoleerde, stilstaande, half beschaduwde, iets voedselrijke wateren (poelen, 

vennen, sloten) met een goed ontwikkelde water- en oevervegetatie. Vanwege 

het ontbreken van geschikt habitat is het voorkomen van kamsalamander in 

het plangebied uit te sluiten.  

 

Bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en bastaardkikker kunnen 

de sloten ten noorden en zuiden van het plangebied gebruiken als 

voortplantingshabitat. Het is daarom niet uit te sluiten dat deze soorten het 

plangebied als land- en overwinteringsbiotoop gebruiken. 

 

Uit de gegevens van RAVON, ‘De amfibieën en reptielen van Nederland’ 

(Creemers et al., 2009) en de NDFF blijkt dat tussen vijf en tien kilometer van 

het plangebied de beschermde reptielensoort ringslang (§3.3 wn) voorkomt. 

De ringslang komt in de regio van het plangebied enkel voor ten noorden van 

de grote rivieren. Daarmee kan het voorkomen van ringslang in het 

plangebied worden uitgesloten. 

 

Effectbeoordeling 

Het plangebied wordt mogelijk gebruikt als land- en overwinteringshabitat door 

bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. De 

voorgenomen plannen kunnen door het verwijderen van de vegetatie en 

materialen tot gevolg hebben dat het overwinteringshabitat van de amfibieën 

wordt verstoord en dat mogelijk individuen worden verwond of gedood. In de 

nabije omgeving van het plangebied blijft voldoende, even geschikt land- en 

overwinteringsbiotoop over en na de werkzaamheden is het plangebied 

vermoedelijk opnieuw geschikt als land- en overwinteringsbiotoop. 

 

Mitigerende maatregelen 

Voor de amfibiesoorten bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, kleine 

watersalamander geldt in provincie Noord-Brabant een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Het is derhalve niet nodig 

om mitigerende maatregelen te nemen.  

 

Conclusie 

De beschermde soorten bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander 

en bastaardkikker kunnen het plangebied gebruiken als land- en 

overwinteringshabitat. De voorgenomen plannen kunnen door het verwijderen 

van deze vegetatie en materialen tot gevolg hebben dat het 

overwinteringshabitat van de amfibieën wordt verstoord en dat mogelijk 

individuen worden verwond of gedood. Voor bruine kikker, gewone pad, kleine 

watersalamander en bastaardkikker geldt in provincie Noord-Brabant een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Het is 

derhalve niet nodig om voor deze soorten mitigerende maatregelen te nemen. 
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4.2.6 Vogels 

 

Het plangebied is geschikt als broed- en foerageergebied voor diverse 

vogelsoorten. In het plangebied zijn gedurende het veldbezoek vink, merel, 

spreeuw, fuut en torenvalk waargenomen.  

Tijdens het veldbezoek zijn geen jaarrond beschermde nesten waargenomen 

in het plangebied. Tijdens het veldbezoek zijn geen huismussen 

waargenomen in het plangebied. Vanwege het ontbreken van waarnemingen 

van huismussen in de nabije omgeving op Waarneming.nl en de afwezigheid 

van huismussen in het plangebied onder gunstige weersomstandigheden 

tijdens het veldbezoek, is het uit te sluiten dat huismus voorkomt in het 

plangebied.  

Volgens gegevens van de NDFF komen binnen één kilometer van het 

plangebied kerkuil en steenuil voor. Deze soorten hebben jaarrond 

beschermde nesten en kunnen gebouwen gebruiken als rust- en 

verblijfplaats. De gebouwen in het plangebied zijn vanwege het ontbreken 

van invliegopeningen ongeschikt als broed- of verblijfplaats voor uilen. Wel 

kunnen deze uilensoorten het plangebied als onderdeel van het grotere 

foerageergebied gebruiken.  

 
Effectbeoordeling 

Het plangebied is geschikt als foerageer- en broedgebied voor algemene 

vogelsoorten. Negatieve effecten op foerageergebied van vogels zijn 

redelijkerwijs uit te sluiten; in de directe omgeving van het plangebied is 

voldoende geschikt alternatief foerageer- en broedgebied aanwezig.  

Voor vogels geldt dat, indien exemplaren aan het broeden zijn, het 

verwijderen van bomen en beplanting niet kan plaatsvinden zonder deze 

dieren te verstoren. Gedurende het broeden zijn de nesten van vogels en de 

functionele leefomgeving strikt beschermd.  

Het plangebied vormt mogelijk onderdeel van het grotere foerageergebied van 

uilen. Gezien de kleinschaligheid van de voorgenomen plannen, zal dit geen 

negatief effect hebben op het foerageergebied van uilen.  

 

Mitigerende maatregelen  

Door bomen en struiken buiten het broedseizoen van vogels te 

verwijderen/snoeien wordt voorkomen dat negatieve effecten zullen optreden 

ten aanzien van algemeen voorkomende vogelsoorten. Het broedseizoen 

loopt globaal van half maart tot en met juli. In het kader van de Wet 

natuurbescherming wordt echter geen standaardperiode gehanteerd. Van 

belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. 

 

Conclusie  

Het plangebied is geschikt als broed- en foerageergebied voor vogels. De 

voorgenomen plannen zullen geen negatieve effecten hebben ten aanzien van 

foerageer- en/of broedgebied. Indien vogels aan het broeden zijn, kan het 

verwijderen van bomen en beplanting niet plaatsvinden zonder deze dieren te 

verstoren. Door bomen en struiken buiten het broedseizoen van vogels te 
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verwijderen/snoeien wordt voorkomen dat negatieve effecten zullen optreden 

ten aanzien van algemeen voorkomende vogelsoorten. Globaal loopt het 

broedseizoen van half maart tot en met juli. In het kader van de Wet 

natuurbescherming wordt echter geen standaardperiode gehanteerd voor het 

broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de 

periode. 

Het plangebied is mogelijk onderdeel van het grotere foerageergebied voor 

uilen. Gezien de kleinschaligheid van de voorgenomen plannen, zal dit geen 

negatief effect hebben op het foerageergebied van uilen. 

 

 

4.2.7 Zoogdieren 

 

Vleermuizen 

Uit de Atlas van de Nederlandse vleermuizen (Limpens et al.,1997) en 

Korsten en Regelink (2010) blijkt dat de soorten gewone dwergvleermuis, 

ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, 

tweekleurige vleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis, 

meervleermuis, franjestaart, baardvleermuis en Brandts vleermuis (alle §3.2 

wn) voorkomen in de wijdere omgeving van het plangebied.  

 

Uit het veldbezoek blijkt dat het plangebied geschikt is als foerageergebied 

voor vleermuizen. De woning is vanwege de open spouwmuren met enkele 

open spouwvoegen en gaten in de dakrand en dakpannen geschikt voor 

verblijfplaatsen van vleermuizen. In het plangebied zijn geen bomen met 

holten aangetroffen die kunnen dienen als vleermuisverblijfplaats. 

 

Overige zoogdieren 

Uit de gegevens van de NDFF blijkt dat binnen een straal van één kilometer 

van het plangebied egel, haas, konijn, ree, vos, wezel, algemene 

(spits)muizensoorten (§3.3 wn) en bever (§3.2 wn) voorkomt. Op een afstand 

van één tot vijf kilometer van het plangebied komen volgens de NDFF 

bunzing, hermelijn, waterspitsmuis (alle §3.3 wn) voor. Daarnaast komen op 

een afstand van vijf tot tien kilometer van het plangebied volgens de NDFF de 

soorten das, eekhoorn (beide §3.3 wn) en Noordse woelmuis (§3.2 wn) voor.  

 

Uit het veldbezoek blijkt ook dat het plangebied (onderdeel van) leefgebied 

kan vormen van de grondgebonden zoogdiersoorten: egel, haas, konijn, vos, 

en diverse algemene (spits)muizensoorten. Gezien de ligging, kenmerken en 

het gebruik van het plangebied kan het voorkomen van ree, wezel, bever, 

bunzing, hermelijn, das en eekhoorn worden uitgesloten. Het plangebied is 

ongeschikt als leefgebied voor de waterspitsmuis en Noordse woelmuis 

vanwege de sterk aflopende oevers met onvoldoende oevervegetatie. 

 

Tijdens het veldbezoek zijn geen (sporen van) vaste rust- en verblijfplaatsen 

van konijn en vos aangetroffen. Vanwege de hagen in het plangebied is het 

niet uit te sluiten dat algemene (spits)muizensoorten en egel verblijfplaatsen 

hebben in het plangebied.  
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Effectbeoordeling 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. De 

voorgenomen ontwikkeling heeft, door het verwijderen van bomen en 

gebouwen, tijdelijk een negatief effect op de functie van het plangebied als 

foerageergebied. Na de uitvoering van de werkzaamheden is het plangebied, 

dankzij de nieuwe bebouwing, opnieuw geschikt als foerageergebied en ook in 

de directe omgeving blijft voldoende alternatief, even geschikt, 

foerageergebied behouden.  

In de bomen in het plangebied zijn geen holten waargenomen die als 

vleermuisverblijfplaats kunnen dienen. Het kappen van de bomen heeft geen 

effect op verblijfplaatsen van vleermuizen. 

Vanwege de aanwezigheid van lege spouwmuren, gaten in de dakrand en 

oude dakpannen is de woning geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. 

Wanneer deze woning gesloopt wordt, kunnen daardoor verblijfplaatsen van 

vleermuizen worden vernietigd en individuen worden gedood. 

 

Uit het veldbezoek blijkt ook dat het plangebied (onderdeel van) leefgebied 

kan vormen van de grondgebonden zoogdiersoorten: egel, haas, konijn, vos, 

en diverse algemene (spits)muizensoorten. Voor deze soorten blijft voldoende 

geschikt leefgebied aanwezig in de omgeving. Derhalve is redelijkerwijs uit te 

sluiten dat negatieve effecten optreden op het leefgebied van deze soorten. 

Het is niet uit te sluiten dat algemene (spits)muizensoorten en egel 

verblijfplaatsen hebben in het plangebied. Met de voorgenomen 

werkzaamheden kunnen deze verblijfplaatsen van algemene 

(spits)muizensoorten en egel worden verstoord of vernietigd. 

 

Mitigerende maatregelen 

Wanneer de woning in het plangebied gesloopt wordt, kunnen verblijfplaatsen 

van vleermuizen worden vernietigd en individuen worden gedood. 

Voorafgaand aan de sloop van de woning dient een nader onderzoek naar 

gebouwbewonende vleermuissoorten plaats te vinden om het eventueel 

aantasten van verblijfplaatsen en overtreding van de Wet natuurbescherming 

te kunnen voorkomen. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd gedurende 

de periode half mei t/m september om alle mogelijke functies van het gebouw 

voor vleermuizen in kaart te kunnen brengen. 

 

Voor algemene (spits)muizensoorten en egel geldt ten aanzien van ruimtelijke 

ontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant een algehele vrijstelling van de 

verbodsbepalingen. Het nemen van mitigerende maatregelen is derhalve niet 

nodig.  

 

Conclusie 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied van vleermuizen. Na de 

uitvoering van de werkzaamheden is het plangebied opnieuw geschikt als 

foerageergebied en in de directe omgeving blijft voldoende alternatief, even 

geschikt foerageergebied behouden. 

De woning in het plangebied is geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. 

Wanneer de woning gesloopt wordt kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen 

worden vernietigd en individuen worden gedood. Voorafgaand aan de sloop 
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van de woning dient nader onderzoek naar gebouwbewonende 

vleermuissoorten plaats te vinden gedurende de periode half mei t/m 

september om het eventueel aantasten van verblijfplaatsen en overtreding van 

de Wet natuurbescherming te kunnen voorkomen.  

 

Uit het veldbezoek blijkt ook dat het plangebied (onderdeel van) leefgebied 

kan vormen van de grondgebonden zoogdiersoorten: egel, haas, konijn, vos, 

en diverse algemene (spits)muizensoorten. Voor deze soorten blijft voldoende 

geschikt leefgebied aanwezig in de omgeving. Derhalve is redelijkerwijs uit te 

sluiten dat negatieve effecten optreden op het leefgebied van deze soorten. 

Het is niet uit te sluiten dat algemene (spits)muizensoorten en egel vaste 

verblijfplaatsen hebben in het plangebied. Voor algemene 

(spits)muizensoorten en egel geldt ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen 

in de provincie Noord-Brabant een algehele vrijstelling van de 

verbodsbepalingen. Het nemen van mitigerende maatregelen is derhalve niet 

nodig.  
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5 Conclusies 
 

 

5.1 Beschermde gebieden  

 

Het plangebied behoort niet tot het NNB. Gezien de kleinschalige en lokale aard van 

de voorgenomen plannen zijn negatieve effecten op het NNB uit te sluiten.  

Gezien de grote afstand tussen het plangebied en de dichtstbijzijnde Natura 2000-

gebieden en de kleinschalige en lokale aard van de plannen zijn negatieve effecten op 

voorhand uit te sluiten. 

 
 
5.2  Beschermde soorten  

In het plangebied komen mogelijk verschillende soorten voor die beschermd zijn onder 

paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming. 

 

Soorten van paragraaf 3.1 van de Wet natuurbescherming 

Het plangebied is geschikt als broed- en foerageergebied voor vogels. In het 

plangebied en direct daar omheen blijft voldoende geschikt alternatief foerageer- en 

broedgebied aanwezig, waardoor de voorgenomen plannen geen negatief effect 

hebben op het broed- en foerageergebied van vogels.  

Als het verwijderen van bomen en struiken buiten het broedseizoen plaatsvindt, wordt 

voorkomen dat negatieve effecten optreden ten aanzien van broedende vogels. 

Globaal loopt het broedseizoen van half maart tot en met juli. In de Wet 

natuurbescherming wordt echter geen standaardperiode voor het broedseizoen 

gehanteerd. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. 

Het plangebied is mogelijk onderdeel van het grotere foerageergebied voor uilen. 

Gezien de kleinschaligheid van de voorgenomen plannen, zal dit geen negatief effect 

hebben op het foerageergebied van uilen. 

 

Soorten van paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. De voorgenomen 

ontwikkeling heeft, door het verwijderen van bomen en gebouwen, tijdelijk een 

negatief effect op de functie van het plangebied als foerageergebied. Na de uitvoering 

van de werkzaamheden is het plangebied, dankzij de nieuwe bebouwing, opnieuw 

geschikt als foerageergebied en ook in de directe omgeving blijft voldoende alternatief, 

even geschikt, foerageergebied behouden.  

De woning in het plangebied is geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Wanneer 

de woning wordt gesloopt kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen worden vernietigd 

en individuen worden gedood. Voorafgaand aan de sloop van de woning dient een 

nader onderzoek naar gebouwbewonende vleermuissoorten plaats te vinden 

gedurende de periode half mei t/m september om het eventueel aantasten van 

verblijfplaatsen en overtreding van de Wet natuurbescherming te kunnen voorkomen.  

 

Soorten van paragraaf 3.3. van de Wet natuurbescherming  

De beschermde soorten bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en 

bastaardkikker kunnen het plangebied gebruiken als land- en overwinteringshabitat. 

De voorgenomen plannen kunnen door het verwijderen van deze vegetatie en 

materialen tot gevolg hebben dat het overwinteringshabitat van de amfibieën wordt 
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verstoord en dat mogelijk individuen worden verwond of gedood. Voor deze soorten 

geldt in provincie Noord-Brabant een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet 

natuurbescherming. Het is derhalve niet nodig om mitigerende maatregelen te nemen. 

 

Uit het veldbezoek blijkt ook dat het plangebied (onderdeel van) leefgebied kan 

vormen van de grondgebonden zoogdiersoorten: egel, haas, konijn, vos, en diverse 

algemene (spits)muizensoorten. Het is redelijkerwijs uit te sluiten dat negatieve 

effecten optreden op het leefgebied van deze soorten. 

Het is niet uit te sluiten dat algemene (spits)muizensoorten en egel vaste 

verblijfplaatsen hebben in het plangebied. Met de voorgenomen werkzaamheden 

kunnen deze verblijfplaatsen van algemene (spits)muizensoorten en egel worden 

verstoord of vernietigd. Voor algemene (spits)muizensoorten en egel geldt ten aanzien 

van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant een algehele vrijstelling 

van de verbodsbepalingen. Het nemen van mitigerende maatregelen is derhalve niet 

nodig.  

 

 

5.3  Advies en aanbevelingen 

Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen plannen niet leiden tot overtreding 

van de Wet natuurbescherming, mits:  

1. Het verwijderen van bomen en struiken (indien nodig) wordt uitgevoerd buiten het 

broedseizoen van vogels. Het broedseizoen loopt globaal van half maart tot en 

met juli. In het kader van de Wet natuurbescherming wordt voor het broedseizoen 

echter geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of een broedgeval 

aanwezig is, ongeacht de periode. 

2. Nader onderzoek naar gebouwbewonende vleermuissoorten wordt uitgevoerd 

gedurende de periode 15 mei t/m 30 september om het eventueel aantasten van 

verblijfplaatsen te kunnen uitsluiten. Indien een verblijfplaats aanwezig is, is het 

noodzakelijk een ontheffing van de Wet natuurbescherming aan te vragen en 

mitigerende maatregelen te treffen. 
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Tabel 1. Overzicht mogelijk aanwezige en aangetroffen beschermde soorten 

Soort(groep) Bescherming Functie 

plangebied 

Mogelijk 

effect  

Ontheffing 

nodig 

Maatregelen 

Algemene amfibieën §3.3 wn 
Landhabitat en 

winterhabitat 
Ja 

Nee, algehele 

vrijstelling 
- 

Algemene 

grondgebonden 

zoogdieren 

§3.3 wn 
Leef- en 

foerageergebied 
Nee - - 

Algemene 

(spits)muizensoorten en 

egel 

§3.3 wn 
Leefgebied en 

verblijfplaatsen 
Ja 

Nee, algehele 

vrijstelling 
- 

Vleermuizen §3.2 wn 
Foerageergebied en 

vliegroute 
Nee -  - 

Vleermuizen §3.2 wn Verblijfplaatsen Ja Mogelijk 

Nader onderzoek in de 

periode half mei t/m 

september 

Vogels 

§3.1 wn 

(nest niet 

jaarrond 

beschermd) 

Foerageer- en 

broedgebied  
Ja 

Nee, op 

voorwaarde 

uitvoeren 

maatregelen 

Verwijderen en/of 

snoeien van 

begroeiing buiten het 

broedseizoen 

Kerkuil en steenuil 

§3.1 wn 

(nest jaarrond 

beschermd) 

Foerageergebied Nee - - 
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Brabant/CVDR600901/CVDR600901_3.html, 03-04-2018 

+ Beschermde soorten NDFF: © NDFF - quickscanhulp.nl 04-04-2018 16:15:30  

+ www.compendiumvoordeleefomgeving.nl 

+ www.eis-nederland.nl 

+ www.libellennet.nl 

+ www.soortenbank.nl 

+ www.telmee.nl 

+ www.vlindernet.nl 

+ www.waarneming.nl 

+ www.zoogdiervereniging.nl 

+ www.verspreidingsatlas.nl 
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Bijlage 1 Wet- en regelgeving 
 
 
Wet natuurbescherming 

In Nederland is de bescherming van natuurwaarden sinds 1 januari 2017 geregeld in de Wet 

natuurbescherming. Deze wet regelt de bescherming van soorten, gebieden en houtopstanden en 

vervangt daarmee de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet. Daarnaast geldt 

per provincie beleid voor de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd).  

 

Soortbescherming 

Op het gebied van soortbescherming is het uitgangspunt van de Wet natuurbescherming dat geen 

schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan; 

het ‘nee, tenzij-principe’.  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, 

een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen 

en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. De Wet natuurbescherming kent de 

volgende drie categorieën beschermde soorten:  

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn, §3.1; 

2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag 

van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke 

verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt, §3.2; 

3. ‘Andere soorten’, waaronder soorten die vanuit nationaal oogpunt bescherming behoeven, §3.3. 

 

De drie beschermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen voor 

vogels en overige Europese soorten (categorie 1 en 2) zijn letterlijk overgenomen uit respectievelijk de 

Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere, ‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) 

gelden verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Habitatrichtlijn, maar in sommige opzichten 

minder streng zijn. In tabel 1 zijn de verbodsbepalingen per regime weergegeven. 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie 

criteria zijn voldaan: 

 Er mag alleen van de verbodsbepalingen worden afgeweken als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is; 

 Er moet sprake zijn van een in de wet genoemd belang. De wet geeft voor de verschillende 

beschermingsregimes aan wat die belangen zijn, zoals ruimtelijke ontwikkeling, volksgezondheid 

of openbare veiligheid;  

 Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de staat van instandhouding van de soort. 

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 

handelingen is bovendien vrijstelling mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening 

of een gedragscode. 
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Tabel 1. Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten 

Categorie 1 (§ 3.1 Wn) Categorie 2 (§ 3.2 Wn) Categorie 3 (§ 3.3 Wn) 

Art 3.1 lid 1 

Het is verboden in het wild levende 

vogels opzettelijk te doden of te 

vangen 

Art 3.5 lid 1 

Het is verboden soorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen 

Art 3.10 lid 1a 

Het is verboden soorten opzettelijk te 

doden of te vangen 

Art 3.1 lid 2 

Het is verboden opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren van vogels te 

vernielen of te beschadigen, of nesten 

van vogels weg te nemen 

Art 3.5 lid 4 

Het is verboden de 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren te beschadigen of te 

vernielen 

Art 3.10 lid 1b 

Het is verboden de vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren opzettelijk te beschadigen 

of te vernielen 

Art 3.1 lid 3 

Het is verboden eieren te rapen en 

deze onder zich te hebben 

Art. 3.5 lid 3 

Het is verboden eieren van dieren in 

de natuur opzettelijk te vernielen of te 

rapen 

- 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 

Het is verboden vogels opzettelijk te 

storen, tenzij de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende 

vogelsoort 

Art 3.5 lid 2 

Het is verboden dieren opzettelijk te 

verstoren 

- 

- Art 3.5 lid 5 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1c 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen 

 

 

Zorgplicht 

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet beschermde soorten, kent de Wet 

natuurbescherming een zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet 

nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.  

Dit betekent dat voorafgaand aan handelingen inzichtelijk moet zijn welke natuurwaarden aanwezig 

zijn, de kwetsbaarheid hiervan en de mogelijke gevolgen die de handeling hiervoor kan hebben. Bij de 

uitvoering van de handelingen dienen negatieve gevolgen zoveel mogelijk te worden voorkomen, dan 

wel beperkt of ongedaan te worden gemaakt. De zorgplicht is altijd van toepassing, ongeacht 

vrijstelling of ontheffing. 

 

 

Natura 2000 (bron: Rijksoverheid) 

 

In 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De wet biedt een beschermingskader voor 

de flora en fauna binnen de aangewezen beschermde gebieden, de zogenaamde Natura 2000- 

gebieden en bijzondere nationale natuurgebieden. 

 

De wet bepaalt dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen 

verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden 
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zonder vergunning. Ook plannen moeten getoetst worden op hun gevolgen voor de Natura 2000-

gebieden. Dit gebeurt met de habitattoets.  

 

De habitattoets bestaat uit drie onderdelen: 

 oriëntatiefase (en vooroverleg); 

 verslechterings- en verstoringstoets;  

 passende beoordeling. 

 

De oriëntatiefase maakt geen deel uit van de in de wet geregelde procedures. In de praktijk is deze 

stap nodig. Gezamenlijk met het bevoegd gezag wordt bepaald of goedkeuring van het plan nodig is 

en welke verdere procedure doorlopen moet worden. Afhankelijk van de kans en omvang van de 

effecten op een Natura 2000-gebied bestaat de vervolgprocedure uit het uitvoeren van een 

verslechterings- en verstoringstoets, een passende beoordeling of geen enkele toetsing. 

 

Indien er geen kans is op negatieve effecten op een Natura 2000-gebied is geen goedkeuring voor de 

plannen of het project nodig. 

Als uit de oriëntatiefase is gebleken dat er kans is op significant negatieve effecten voor het Natura 

2000-gebied, dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd. Indien uit de passende 

beoordeling blijkt dat er kans is op een significant negatief effect moet aan de volgende criteria worden 

voldaan: 

 er zijn geen alternatieve oplossingen voor het project die minder of geen negatieve effecten 

hebben voor het Natura 2000-(deel)gebied; 

 er is sprake van dwingende redenen van groot openbaar belang; 

 er is voorzien in compenserende maatregelen. 

 

Alléén als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan goedkeuring worden verleend. 

 

Indien uit de oriëntatiefase is gebleken dat er een kans is op (niet-significante) negatieve effecten, 

dient een verslechterings- en verstoringstoets te worden uitgevoerd. Met dit onderzoek wordt bepaald: 

 of deze kans reëel is en  

 of de verslechtering of verstoring aanvaardbaar is. 

 

 

Natuurnetwerk Nederland / Ecologische hoofdstructuur (bron: Rijksoverheid) 

 

Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) 

heeft als doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen 

natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer 

gebieden. Hierdoor zijn deze gebieden beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden. In grotere 

natuurgebieden kunnen bovendien meer soorten planten en dieren leven. 

 

Het doel van het afwegingskader Ecologische Hoofdstructuur is om de EHS als netwerk van 

natuurgebieden te beschermen tegen negatieve effecten van ruimtelijke ingrepen. Dat betekent niet 

dat ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijvigheid, verboden zijn. Door het doorlopen van het 

afwegingskader wordt vastgesteld of, en zo ja, onder welke voorwaarden een ontwikkeling in de 

Ecologische Hoofdstructuur kan worden toegelaten. 
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De bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur vindt plaats door het nee-tenzij-regime uit de 

Nota Ruimte. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen in de EHS met een negatief effect op de EHS in 

principe niet zijn toegestaan. Onder voorwaarden kan hiervan worden afgeweken. 

De beleidsmatige basis voor het afwegingskader voor de Ecologische Hoofdstructuur is de Nota 

Ruimte. Daarnaast hebben Rijk en provincies een beleidskader Spelregels EHS opgesteld. Het 

beleidskader geeft een uitwerking, verduidelijking en aanscherping van de verschillende onderdelen 

van het afwegingskader. De provincies laten de inhoud van de Spelregels EHS doorwerken in het 

provinciaal ruimtelijk beleid. 

De bescherming van de EHS gebeurt via de regelgeving van de ruimtelijke ordening. Het 

beschermingsregime is onder de Wro door het Rijk vastgelegd in de AMvB Ruimte en werkt via 

provinciale verordeningen. 



 

 

Bijlage 4 – Digitale watertoets 

  



datum 24-4-2018
dossiercode    20180424-9-17715

Uitgangspuntennotitie WSRL
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale
watertoetsprocedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Als start voor dit
overleg ontvangt u deze uitgangspuntennotitie die automatisch is opgesteld met de door u ingevulde antwoorden op vragen en
het door u ingetekende plangebied. De notitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en
randvoorwaarden van Waterschap Rivierenland. Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het
waterbelang en bij het opstellen van een waterhuishoudkundige onderbouwing van uw plan. Voor overleg kunt u contact
opnemen met de accountmanager van Waterschap Rivierenland. Contactinformatie staat aan het einde van deze
uitgangspuntennotitie.

LET OP: het is mogelijk dat uw plan op basis van alleen het oppervlak van het plangebied in de normale procedure terecht is
gekomen. Is dit het geval en worden er in deze notitie geen aandachtspunten aangereikt, dan is overleg met de
accountmanager niet nodig. Uw plan is dan niet relevant voor de belangen van het waterschap (watertoetsadvies).

Algemene projectgegevens
 Projectomschrijving: Sloop en herbouw woning
Oppervlakte plangebied: 131
Adres: Waardhuizenseweg 10, Waardhuizen
Gemeente: Woudrichem
Het plan is ingediend door: Martijn Barendse Pouderoyen Compagnons

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.

Beleid waterschap Rivierenland
Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor
het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap:
waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een
verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op
watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in
of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.

Veiligheid

In het plangebied is geen kern en beschermingszone van een waterkering gelegen.

Grondwater (algemeen)
Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is hiervoor
medebepalend. Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil
ligt. Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en
voor het bouwpeil een drooglegging van 1,3 meter.
Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwateroverlast bekend is of
gebieden met hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden
kunnen gebieden gelegen nabij de rivieren overlast ondervinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het
maaiveld of kruipruimteloos bouwen.

Waterberging

Voor dit plan is de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 500 m² in het stedelijk gebied of kleiner dan 1500 m² in het
landelijk gebied. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een eenmalige vrijstelling. Hiervoor kunt u contact opnemen met
de afdeling vergunningen van het waterschap. In alle andere gevallen dient u compenserende maatregelen te treffen.

In dit geval zult u na het doorlopen van planologische traject in het kader van de watervergunning nadere afspraken moeten
maken.

Watergangen



Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een A-watergang. Binnen het plangebied ligt geen A-watergang. Binnen
het plangebied ligt geen B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang.

Werkzaamheden in de watergang of de bijbehorende beschermingszone zijn vergunning -en of meldingsplichtig omdat deze
invloed hebben op de water aan- en afvoer, de waterberging of het onderhoud.
Een onderhoudsstrook is een obstakelvrije strook die als beschermingszone in de legger is aangewezen. Met deze zone wordt
handmatig en/of machinaal onderhoud van de watergang vanaf de kant mogelijk gemaakt. Voor A-watergangen is die strook 4
meter breed (in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en in het Land van Heusden en Altena geldt een breedte van 5 meter),
gemeten uit de insteek. Voor B-watergangen is de strook 1 meter breed. C-watergangen hebben geen beschermingszone.

Verbeelding
Op de Verbeelding van het bestemmingsplan worden A-watergangen opgenomen met de bestemming Water. De
beschermingszone van de watergangen wordt niet bestemd. De boezemgebieden of het winterbed krijgt de dubbelbestemming
Waterstaat - Waterberging.

Waterkwaliteit (algemeen)
 Hieronder volgen een aantal algemene aandachtpunten die gelden voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen:

●

Bij de herstructurering van bestaande woonwijken of herbouw van woningen is er de kans om het rioolsysteem zodanig
aan te passen dat hemelwater wordt afgekoppeld. Het uitgangspunt is dat er minimaal tot aan de erfgrens een gescheiden
stelsel wordt aangelegd.

●

Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat hemelwater van het verhard oppervlak voor 100% gescheiden wordt afgevoerd. Het
waterschap gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van
terreinverhardingen stroomt bij voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater, maar wordt eerst voorgezuiverd door een
berm wadi of bodempassage.

●

Bij bedrijventerreinen wordt gestreefd om het hemelwater van het verhard oppervlak gescheiden van het vuilwaterriool af
te voeren. Bij risico's voor waterverontreiniging wordt gestreefd naar een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel.

Riolering en zuiveringswerken
 Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op te nemen voor
het aansluiten van (nieuwe) woningen en bedrijven.

In het plangebied ligt geen rioolwaterpersleiding van het waterschap.

Vervolgtraject
Voor het verdere proces is het van belang om de accountmananger van het waterschap te betrekken bij het plan en
rekening te houden met de in dit document aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren
over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.

Accountmanager Woudrichem
Pascal van den Ring
telefoon: 0344-649220
e-mailadres: p.vanden.ring@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.

De WaterToets 2017

""../""


datum 24-4-2018
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Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.

Tekenen:
 Heeft u een toetslaag geraakt?
 ja

In welke gemeente ligt uw plangebied?
 Woudrichem

Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de
ruimte?
nee

Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
 nee

Is uw totale plangebied groter dan 3500 m² ?
nee

Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m² in stedelijk gebied of 1500 m² in landelijk gebied?
 nee

Afbeeldingen geraakte toetslagen



Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten
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Bijlage 5 – Karterend archeologisch onderzoek (PM) 
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