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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Vanaf 2003 is door de gemeente Alphen aan den Rijn gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor de 
ontwikkeling van Nieuwe Sloot als woon-werkgebied. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te 
maken is in 2010 het bestemmingsplan 'Nieuwe Sloot' vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet ter plaatse 
van het voorliggende projectgebied (fase 1 en 2) in de ontwikkeling van circa 300 woningen in een parkachtige 
setting, evenals een additioneel programma van zorg- en welzijnsvoorzieningen,  en commerciële ruimten. Eén 
van de deelgebieden in het project Nieuwe Sloot is het deelgebied ‘Park’. De ontwikkeling van dit deelgebied is 
tot op heden nog niet van de grond gekomen. Daarom is een nieuw stedenbouwkundig plan ontwikkeld, dat 
uitgaat van 102 grondgebonden woningen in een parkachtige bebouwingsstructuur. Deze ontwikkeling past 
niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan 'Nieuwe Sloot'. Om de gewenste ontwikkeling 
juridisch-planologisch mogelijk te maken dient een Wabo-procedure doorlopen te worden. 

1.3 Ligging projectgebied 
Het projectgebied is gelegen in het deelgebied 'Park', binnen de wijk Nieuwe Sloot, aan de noordzijde van 
Alphen aan den Rijn, en wordt globaal begrensd door: 

 De Meteoorlaan aan de noordoostzijde; 

 De Gerard Doustraat aan de zuidzijde; 

 De (achterzijde van de woningen aan de) Oudshoornseweg aan de zuidwestzijde;  

 Het Alrijne ziekenhuis aan de noordwestzijde; 
De globale ligging en begrenzing van het projectgebied is weergegeven in afbeelding 1.1.  
 

1.4 Strijdigheid met het geldende bestemmingsplan 
Ter plaatse van het voorliggende projectgebied vigeert momenteel het bestemmingsplan 'Nieuwe Sloot', dat op 
30 september 2010 door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is vastgesteld

1
 . 

 
Het projectgebied is grotendeels gelegen binnen de bestemming gemengd 2 met gebiedsaanduidingen 
“vrijwaringszone – straalpad” en “veiligheidszone – bevi” (zie afbeelding 1.2). Bij beide bouwdelen is een 
parkeergaragefunctie aangegeven. Een aantal woningen liggen in de bestemming groen. Tevens is het 
projectgebied gelegen binnen de dubbelbestemming – “Leiding – Riool”. Binnen de bestemming gemengd -2 
zijn de gronden bestemd voor woningen (op alle verdiepingen), zorgwoningen, voorzieningen en horeca (allen 
uitsluitend op de begane grond). Bouwen ten behoeve van de bestemming is uitsluitend toegestaan binnen het 
bouwvlak, waarbij de bouwhoogte in de basis 12 meter bedraagt, maar er tevens diverse hoogteaccenten 
mogelijk zijn tot respectievelijk 21, 27, 36 en zelfs 45 meter (aan de zijde van het Alrijne ziekenhuis). 
 
De voorliggende ontwikkeling voorziet in de bouw van 102 grondgebonden woningen in een parkachtige 
structuur. Hoewel deze ontwikkeling in functioneel opzicht binnen de kaders van het vigerende 
bestemmingsplan past, is het plan in ruimtelijk opzicht strijdig daarmee. De geprojecteerde woningen passen 
namelijk niet binnen de bouwvlakken en hoogtematen zoals opgenomen in het vigerende bestemmingsplan 
'Nieuwe Sloot', zie afbeelding 1.1. Daarom dient een omgevingsvergunning voor het afwijken van een 
bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c juncto artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te worden verleend. Deze omgevingsvergunning dient gepaard 
te gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing, waarin diverse (milieu)aspecten worden afgewogen.  
 
De onderhavige ruimtelijke onderbouwing geeft hier een invulling aan.  
 

 

 
 

                                                
1 Er is een nieuw bestemmingsplan, ‘Alphen Stad’, in voorbereiding. Het bestemmingsplan ‘Nieuwe Sloot’ wordt daarin 
meegenomen. Het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting voorjaar 2017 ter inzage worden gelegd. 
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Afbeelding 1.1: globale ligging van het projectgebied, het noordelijk bouwblok omvat 55 woningen en het zuidelijk bouwblok 47 woningen 
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Afbeelding 1.2: uitsnede geldende bestemmingsplan 
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2. Beleidskader  

2.1 Rijksbeleid 
Het Rijk heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). De leidende gedachte van het rijksbeleid is ruimte maken 
voor groei en beweging, waarbij het Rijk zich vooral concentreert op decentralisatie. De verantwoordelijkheid 
wordt verplaatst van Rijksniveau naar provinciaal en gemeentelijk niveau. In het rijksbeleid (SVIR en Barro) 
worden dan ook geen specifieke uitspraken gedaan met betrekking tot het voorliggende projectgebied. Wel 
draagt de ontwikkeling bij aan de ambitie van het Rijk om het bestaand stedelijk gebied verder te verdichten. 
 
Wel is de Ladder voor Duurzame Verstedelijking van toepassing, in het kader van de Visie Ruimte en Mobiliteit, 
evenals de Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland is een toelichting gegeven op de toepassing van 
de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Kortheidshalve wordt hier naar verwezen. 

2.2 Provinciaal beleid 
 
Visie Ruimte en Mobiliteit, Programma Ruimte, Programma Mobiliteit en Verordening Ruimte 
Op 9 juli 2014 hebben Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland de Visie Ruimte en Mobiliteit, het 
Programma Ruimte, het Programma Mobiliteit en de Verordening Ruimte vastgesteld. Het beleid is op 1 
augustus in werking getreden. De Visie Ruimte en Mobiliteit en de Verordening Ruimte vervangen de huidige 
Structuurvisie en Verordening van Zuid-Holland.  
 
Deze tijd vraag om maatwerk, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, onder andere omdat ontwikkelingen 
minder voorspelbaar zijn en demografische ontwikkelingen in de diverse regio's verschillen. Maatwerk, 
flexibiliteit, aanpassingsvermogen en samenwerking zijn sleutelbegrippen in de Visie Ruimte en Mobiliteit.  De 
provincie stelt de behoefte van de gebruiker centraal; het aanbod moet afgestemd zijn op de vraag. Daarbij zet 
de provincie in op een efficiënte benutting van de ruimte en de netwerken, met aandacht voor de (ruimtelijk) 
kwaliteit. De provincie heeft vier rode draden benoemd: 

 beter benutten van wat er is; 

 vergroten van de agglomeratiekracht; 

 verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit; 

 bevorderen van de transitie naar water- en energie efficiënte samenleving.  
 
In de Visie Ruimte en Mobiliteit wordt het beleid beschreven van de provincie Zuid-Holland. Het Programma 
Ruimte en het Programma Mobiliteit hebben beide de status van een structuurvisie en beschrijven de manier 
waarop het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid van de provincie uitgevoerd wordt (met welke 
instrumenten). De Verordening Ruimte beschrijft de regels vanuit het beleid en het programma. Deze regels 
hebben een directe doorwerking in ruimtelijke plannen.  
 
Ten aanzien van het voorliggende projectgebied worden geen specifieke uitspraken gedaan in de Visie Ruimte 
en Mobiliteit. Wel is het projectgebied in het Programma Ruimte aangemerkt als bestaande bebouwde ruimte 
(zie afbeelding 2.1). 
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Afbeelding 2.1: uitsnede programma ruimte (de globale ligging van het projectgebied is zwart omcirkeld) 

 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
In het Programma Ruimte is het voorliggende projectgebied aangeduid als bestaande bebouwde ruimte. In lijn 
met de maatschappelijke behoefte zet de provincie in op het beter benutten van het bestaand stads- en 
dorpsgebied. Indien een gemeente een ruimtelijke ontwikkeling wil realiseren, wordt de ladder voor duurzame 
verstedelijking doorlopen. Dat betekent dat bij nieuwe ontwikkelingen in eerste instantie gekeken dient te 
worden of er behoefte is aan nieuwe ruimte voor woningen. Als de behoefte voldoende is gemotiveerd, wordt 
gekeken of aan deze behoefte kan worden voldaan door het benutten van locaties voor herstructurering, 
intensivering of transformatie binnen bestaand stads- en dorpsgebied. Als ook dat niet tot de mogelijkheden 
behoort, wordt – onder voorwaarden - aansluitend aan het bestaand stads- en dorpsgebied een locatie 
gezocht. Door de ladder voor duurzame verstedelijking toe te passen, kiest de provincie ervoor om 
verstedelijking zoveel mogelijk in bestaand bebouwd gebied te concentreren. Hiermee wordt de kwaliteit van 
het bebouwde gebied behouden en versterkt. 
 
Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende eisen: 

a. de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is afgestemd; 

b. in die behoefte wordt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied voorzien door benutting van beschikbare 

gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, of 

c. indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stads- en dorpsgebied van de betreffende regio 

kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van locaties die: 

1. gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden 

ontwikkeld, 

2. passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van de Visie ruimte en mobiliteit, 

waarbij artikel 2.2.1. van toepassing is, en 

3. zijn opgenomen in het Programma ruimte, voor zover het gaat om locaties groter dan 3 hectare. 
 
Ad. a. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing maakt de bouw van 102 nieuwe woningen mogelijk in het 
deelgebied 'Park' binnen de wijk Nieuwe Sloot. Op grond van het vigerende bestemmingsplan kunnen ter 
plaatse van het voorliggende projectgebied circa 300 woningen gerealiseerd worden, alsmede een additioneel 
programma van zorg- en welzijnsvoorzieningen, kantoren en commerciële ruimten. Gelet op de huidige 
marktomstandigheden en het overschot aan kantoor- en commerciële ruimten, is het thans niet wenselijk een 
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dergelijk programma te realiseren. Zodoende bestaat de wens om het huidige programma af te waarderen. De 
voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin. 
 
Binnen het Samenwerkingsorgaan 'Holland Rijnland' is een regionale woonagenda opgesteld, die jaarlijks wordt 
geactualiseerd. In dit woningbouwprogramma geeft het samenwerkingsverband aan welke ontwikkelingen 
voor de periode 2015-2019, 2020-2024 en 2025-2029 (voor zover bekend) zijn beoogd. Dit is gebaseerd op de 
geschatte woningbehoefte voor de betreffende periodes, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Over de 
wijze van regionale afstemming zijn aanvullende onderlinge afspraken gemaakt. De provincie Zuid-Holland 
heeft de wijze waarop het woningbouwprogramma op de geschatte kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 
heeft gebaseerd, aanvaard. Door dit akkoord van de provincie voldoen de plannen die op de planlijst in 
categorie 1, 2a en 4 - waaronder ook de voorliggende ontwikkeling - aan de eerste trede van de ladder voor 
duurzame verstedelijking. De bouw van het beoogde aantal woningen sluit bovendien aan bij de gemeentelijke 
woonvisie en voorziet daarmee in een actuele behoefte.  
 
Ad. b. Het voorliggende projectgebied is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied, waardoor sprake is van een 
intensivering van de bestaande ruimte. Derhalve kan worden voldaan aan punt b van de ladder voor duurzame 
verstedelijking. 
 
Ad c. De ontwikkeling vindt plaats binnen bestaand stads- en dorpsgebied, waarmee de voorwaarden van punt 
c niet aan de orde zijn.   
 
Ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
Artikel 2.2.1. van de Verordening Ruimte schrijft voor dat een bestemmingsplan alleen een nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling kan toestaan, als de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de aard en schaal van het gebied en 
voldoet aan de richtpunten van de kwaliteitskaart (die is opgebouwd uit de vier lagen ondergrond, cultuur- en 
natuurlandschappen, stedelijke occupatie en beleving). Een bestemmingsplan dat zo’n ontwikkeling mogelijk 
maakt bevat een motivering, bij voorkeur vervat in een beeldkwaliteitsparagraaf, waaruit blijkt dat de 
ruimtelijke kwaliteit tenminste gelijk blijft.  
 
In deze ruimtelijke onderbouwing wordt in hoofdstuk 2 uitgebreid ingegaan op de stedenbouwkundige 
inpassing van de ontwikkeling en komt het aspect beeldkwaliteit aan bod. Daarmee wordt voldaan aan het 
bepaalde in artikel 2.2.1. van de Verordening Ruimte.  
 
Conclusie 
De ontwikkeling van 102 grondgebonden woningen in de wijk Nieuwe Sloot past binnen de provinciale 
doelstelling waarbij sprake is van het intensiveren van de bestaande bebouwde ruimte. Hiermee wordt voldaan 
aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Bovendien is in hoofdstuk 2 van deze toelichting aangetoond dat 
de beoogde ontwikkeling qua schaal en aard aansluit op het omliggende gebied, waarmee de ruimtelijke 
kwaliteit ter plaatse gewaarborgd is. Het beleid van de provincie Zuid-Holland vormt zodoende geen 
belemmering voor de ontwikkeling. 
 
2.3 Regionaal beleid 
 
Regionale structuurvisie 2020 Holland Rijnland  
De gemeenten in de Rijnstreek, waaronder de gemeente Alphen aan den Rijn, zijn vanaf 2011 aangesloten bij 
het Samenwerkingsverband Holland Rijnland. De Regionale Structuurvisie geeft de gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen tot 2020 weer in de regio Holland Rijnland. Deze structuurvisie heeft geen formele juridische 
status maar is zelfbindend richting alle 15 gemeenten, bijvoorbeeld bij het opstellen van structuurvisies en 
bestemmingsplannen. Daarnaast biedt het een kader bij toetsing van en inbreng voor provinciale en nationale 
ruimtelijke plannen zoals de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit en nationale Structuurvisie Ruimte en 
Mobiliteit. Op 24 juni 2009 heeft het Algemeen Bestuur de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 
vastgesteld. Op 28 maart 2012 is door het Algemeen Bestuur ingestemd met de eerste partiele herziening. 
 
De regionale structuurvisie bevat zeven kernbeslissingen die uitgaan van een evenwichtige ontwikkeling van 
wonen, recreatie, infrastructuur en intensief, meervoudig en duurzaam ruimtegebruik. De kernbeslissingen 
zijn: 
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 Holland Rijnland is een top woonregio; 

 Leiden vervult een regionale centrumfunctie; 

 concentratie van stedelijke ontwikkeling; 

 groen-blauwe kwaliteit staat centraal; 

 de Bollenstreek, Veenweide en de Plassen blijven open; 

 twee speerpunten voor economische ontwikkeling: kennis en greenport; 

 verbetering van de regionale bereikbaarheid. 
 
De voorliggende woningbouwontwikkeling in deelgebied 'Park' levert een bijdrage aan de uitwerking van de 
eerstgenoemde kernbeslissing om in de aaneengesloten stedelijke agglomeratie van Holland Rijnland netto 
40.000 woningen te bouwen in de periode tot 2020, teneinde te kunnen voorzien in de regionale behoefte. Het 
merendeel van deze behoefte wordt opgevangen in de aaneengesloten stedelijke agglomeratie van Katwijk tot 
en met Leiden en Alphen aan den Rijn. De voorliggende ontwikkeling draagt bij aan deze ambitie en voorziet in 
een groenstedelijk woonmilieu in Alphen aan den Rijn. 
 
Regionale woonvisie Holland Rijnland 2009-2019 
De samenwerkende gemeenten in de regio presenteren in de Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2009-2019 
(vastgesteld 28 oktober 2009) hun visie op de gewenste ontwikkelingsrichting van de woningmarkt. De visie is 
voortgekomen uit de behoefte aan het afstemmen van nieuwbouw- en herstructureringsplannen. De 
woonvisie maakt inzichtelijk welke kwantitatieve en kwalitatieve vragen er in de woningmarkt leven en hoe de 
woningbouwplannen daarop kunnen aansluiten. De visie draagt bij aan versterking van de woonkwaliteiten in 
de Randstad en sluit aan bij verschillende bovenregionale visies, zoals Randstad 2040, de 
verstedelijkingsstrategie Zuidvleugel en de woonvisie van de provincie Zuid-Holland. Daarnaast wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden met andere parallelle beleidstrajecten en ontwikkelingen die van invloed zijn op 
de woningmarkt. 
 
Volgens de visie willen de regiogemeenten en Holland Rijnland voldoende woningen bouwen om de in de 
Regionale Structuurvisie gehanteerde groei van de regionale woningbehoefte op te vangen. Er wordt ingezet 
op een passend aanbod aan woningen en woonmilieus. Om een passend aanbod te creëren als antwoord op de 
woningvraag van alle doelgroepen betekent dit: meer onderscheidende woonmilieus en een grotere variatie 
aan woningen. De geplande woningbouw in Nieuwe Sloot, deelgebied 'Park' past binnen deze visie. 

2.3 Gemeentelijk beleid 
 
Structuurvisie ‘De stad van morgen’ 
Op 11 juli 2013 heeft de gemeenteraad de structuurvisie 'De stad van morgen' vastgesteld. De structuurvisie 
beschrijft de ontwikkeling van Alphen aan den Rijn tot 2031; een intense stad met zorgvuldig ingepaste 
ruimtelijke ontwikkelingen en een diversiteit aan leefstijlen, functies en voorzieningen. De entrees van de stad, 
de stadsranden en de stedelijke kwaliteit van de vervoersassen benadrukken de zorgvuldige inpassing in het 
stedelijk weefsel en het contrast met de dorpen en het landschap. 
De keuze voor de intense stad betekent een intensiever gebruik van de ruimte in Alphen aan den Rijn. Er wordt 
nadrukkelijk gezocht naar mogelijkheden om binnenstedelijke verdichting vorm te geven. Prioriteit van 
ontwikkelingslocaties gaat uit naar locaties waar ruimtelijk, sociaal en economisch het grootste rendement te 
verwachten valt. Intensivering van het stedelijk gebied wordt niet alleen gerealiseerd door het volbouwen van 
de groene ruimten in de stad, maar door naast nieuwbouw samen met de betrokken eigenaren en gebruikers 
creatief om te gaan met leegstand, renovatie, herstructurering, transformatie en herprogrammering waar 
mogelijk en wenselijk. 
De opgaven voor de intense stad worden vertaald in: 

 de realisatie van de integrale ontwikkelzone; 

 het toekomstbestendig maken van wijken in Alphen Noord en Zuid; 

 het verbeteren van stedelijke kwaliteit van de vervoersassen en het ontwerpen van stadsranden; 

 de realisatie van een kwalitatief hoogwaardige, gebruiksvriendelijke en sociaal veilig ingerichte openbare 

ruimte. 
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Het deelgebied 'Park' in de wijk Nieuwe Sloot is een van de laatste binnenstedelijke ontwikkelings- en 
verdichtingslocaties van Alphen aan den Rijn. Door de ligging tussen Ridderveld en het centrum heeft dit 
gebied een belangrijke verbindingsfunctie tussen de woonwijken in het noorden van Alphen aan den Rijn en 
het centrum. Tegelijkertijd fungeert het deelgebied 'Park' als langzaamverkeersroute naar de Oude Rijn en het 
recreatiegebied rondom de Zegerplas. In het stedenbouwkundig plan voor het deelgebied 'Park' is rekening 
gehouden met deze belangrijke verbindende functie die bijdraagt aan het beeld van Alphen aan den Rijn als 
attractieve, groene woongemeente.  
 
Het definitief stedelijk maken van Alphen aan den Rijn betekent dat de binnenstedelijke ontwikkellocaties, 
waaronder ook het voorliggende projectgebied, in nauwe samenhang ontwikkeld worden tot duurzame en 
gevarieerde (groen)stedelijke woonmilieus. De voorliggende ontwikkeling voorziet in een groenstedelijk 
woonmilieu en sluit daarmee aan bij de ambitie van de gemeente om het bestaand stedelijk gebied verder te 
verdichten, zonder dat dit ten koste gaat van de groene ruimten in de stad.  
 
Contourennotitie Alphense woonagenda 
De 'Contourennotitie Alphense woonagenda' is op 24 september 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. In 
deze notitie zijn vanuit verschillende invalshoeken de ambities neergelegd van de gemeente Alphen aan den 
Rijn om in de woningbehoefte tot 2025 te voorzien. Op basis van deze visie en woningmarktanalyse wordt een 
dynamisch uitvoeringsplan uitgewerkt. De contourennotitie vormt, samen met het uitvoeringsplan, de 
Alphense woonagenda. 
 
Het uitvoeringsprogramma vormt het afwegingskader waarbinnen de gemeente de invulling van bouwlocaties 
baseert. In het uitvoeringsprogramma wordt vastgelegd hoe Alphen aan den Rijn in de woningbehoefte 
voorziet. Om in te spelen in de woningbehoefte van verschillende doelgroepen, heeft de gemeente een 
dubbele opgave: een kwantitatieve (het aantal woningen) en kwalitatieve (woningtypen). Daarom wordt 
ingezet op nieuwbouw en doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad. Het uitvoeringsprogramma 
bevat naast een bouwprogramma tevens verschillende uitvoeringsmaatregelen die erop gericht zijn de 
woningvraag zo goed mogelijk te faciliteren.  
 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) 
Het GVVP is opgebouwd uit een structuurvisie 'Verkeer en vervoer' en een actieplan. De visie beschrijft de 
manier waarop de interne en externe bereikbaarheid van Alphen aan den Rijn wordt gerealiseerd, waarbij het 
begrip 'Duurzaam Veilig' centraal staat. Binnen de gemeente is onderscheid gemaakt in stroomwegen, 
gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. De visie strekt tot verbetering van het gebruik van fiets en 
openbaar vervoer. Met het actieplan krijgen diverse projecten binnen de gemeente concreet vorm door 
aandacht te besteden aan organisatie en verdere financiering.  
Het voorliggende projectgebied wordt tweezijdig ontsloten: enerzijds via de Gerard Doustraat en anderzijds via 
de Meteoorlaan. De interne ontsluitingsstructuur binnen het projectgebied wordt ingericht conform de 
inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig. Derhalve is de beoogde ontwikkeling niet strijdig met het GVVP. 
 
Welstandsnota 
De gemeentelijke welstandsnota beschrijft de architectonische uitgangspunten voor nieuwe ontwikkelingen en 
bestaande bouwwerken. De nota vormt het beoordelingskader voor de welstandscommissie bij de aanvraag 
van een omgevingsvergunning. Op 26 november 2015 is de nieuwe welstandsnota van de gemeente Alphen 
aan den Rijn vastgesteld. Hierin worden drie welstandsniveaus gedefinieerd: 'bijzonder', 'regulier' en 'soepel'.  
 
Het voorliggende projectgebied is gelegen in een gebied met een soepel welstandsniveau. In woongebieden 
met een soepel welstandsniveau mogen bouwplannen in principe geen afbreuk doen aan de basiskwaliteit van 
de openbare ruimte en de buurt. De welstandsnota bevat voor gebieden met een soepel welstandsniveau een 
overzichtelijke set criteria, gericht op het bewaken van een basiskwaliteit op hoofdlijnen.  
 
In de gebiedenkaart - die onderdeel is van de welstandsnota - is het voorliggende projectgebied aangemerkt als 
stedelijk woongebied (1E). De waarde van het stedelijk woongebied is vooral gelegen in het rustige beeld van 
de straten met het groen van de bomen en veelal ook in voortuinen. De architectuur is in het algemeen 
eenvoudig en bij nieuwe of recente inbreidingen zorgvuldig. De voorliggende ontwikkeling zal in het kader van 
de omgevingsvergunningaanvraag voor de activiteit bouwen door de welstandscommissie getoetst worden aan 
de gebiedscriteria uit de welstandsnota. 
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Groenbeleidsplan Alphen aan den Rijn 2011-2021 

Alphen aan den Rijn is een groene stad in het Groene Hart. Zowel in de stadsvisie Alphen 2018 als in het 
collegeprogramma is de waarde van groen onderkent. Het Groenbeleidsplan (GBP) geeft aan hoe de gemeente 
Alphen aan den Rijn de komende 10 jaar het groen in de stad en dorpen wil ontwikkelen. Het uitgangspunt van 
het GBP is om het bestaande groen in de gemeente te behouden en te ontwikkelen. Het biedt een kader voor 
het werk van ontwerpers en beheerders en voor de gewenste onderhoudskwaliteit van het openbaar groen. De 
uitgangspunten zijn vastgelegd in thema’s: duurzaamheid, ecologisch groenbeheer, bomen 
participatie/educatie/communicatie, ziekten en plagen, parken en groene beeldkwaliteit, beheer en 
onderhoud.  Een groene stad betekent een prettige leefomgeving om in te wonen en te werken.  

In het GBP worden, ten aanzien van groen, de gemeentelijke ambities benoemd: 

- Alphen aan den Rijn, bomenstad. In Alphen aan den Rijn op alle niveau’s (hoofdgroenstructuur, 

speciale gebieden en wijken en buurten) kwalitatief goede bomen en een gezond, gevarieerd en 

duurzaam geteeld bomenbestand;  

- Het completeren van de bestaande groenstructuren en de ontwikkeling van de ecologische structuren. 

Deze uitwerking geeft vorm aan  de vele verbinden die de basis zijn van het groen; 

- Basisinrichting van groen is rust, eenheid en een strakkere uitstraling, verbijzondering van een aantal 

belangrijke groene parels in de stad, bijvoorbeeld in/langs de hoofdstructuur; 

- Participatie, educatie en communicatie van en over groen, niet alleen in de openbare ruimte maar ook 

op particulier terrein; 

- Professionalisering van de gemeentelijke organisatie, door opstellen van een eenduidig kader van 

wensen in ontwerp, beheer en onderhoud.  

Voorliggende ontwikkeling sluit met betrekking tot de groenstructuur aan bij de ambities zoals benoemd in het 
GBP. Van oorsprong kenmerkt het projectgebied zich door een parkachtige setting, met laanbomen, veldjes, 
houtwallen en sloten. De voorliggende ontwikkeling gaat eveneens uit van wonen in een parkachtige setting. 
Groen en water spelen in Park100 de hoofdrol. Het park zal voorzien in natuurlijke slootjes en een vijver. De 
woningen worden in kleine blokken geschakeld en worden afgewisseld met diverse hofjes en pleintjes. Alle 
woningen hebben een riante tuin en sommige woningen hebben een veranda die naadloos overvloeit in het 
omliggende park.  
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3. Planbeschrijving 

3.1 Bestaande situatie 
 
Historische ontwikkeling  
Het projectgebied is gelegen in het oorspronkelijke ambacht Oudshoorn. De oudst bekende vermelding van 
Oudshoorn dateert uit de dertiende eeuw. De ontginning van Oudshoorn heeft geen afgebakende, vaste 
perceelsdiepten en dateert circa uit de tweede helft van de tiende eeuw. In deze periode werden de 
veenontginningen nog niet door het centrale gezag gereguleerd. 
 
Het gebied is ontgonnen vanaf het oost-west lopende gedeelte van de Oude Rijn. De Oude Rijn maakt hier 
vrijwel een haakse bocht. De Nieuwe Sloot is hierdoor als ontginningsbasis gekozen. Deze sloot is vanaf de 
bocht oostwaarts gegraven. 
 
Begin 17de eeuw bevindt de bewoning van Oudshoorn zich langs de Oude Rijn met een kern aan weerszijden 
van de Heimanswetering (buiten projectgebied) en langs de noordzijde van de Nieuwe Sloot. In Oudshoorn 
lagen enkele buitenplaatsen. 
 
Als gevolg van de bloeiende industrie zijn in de loop van de negentiende eeuw verschillende fabrikantenvilla's 
gebouwd. Belangrijke kenmerken in de huidige situatie zijn de nabijheid en zichtbaarheid van de Oude Rijn, 
waarlangs nog villa's van een vroegere periode aanwezig zijn en de nog herkenbare groen- en waterelementen 
van de vroegere buitenplaats Rijnoord, alles gesitueerd in de polder Oudshoorn. Een later kenmerk is de aanleg 
van de Oranje Nassausingel ten noordoosten van het projectgebied, als belangrijke verbinding richting 
Amsterdam.  
 
Projectgebied 
Het voorliggende projectgebied is gelegen in het deelgebied ‘Park' binnen de wijk Nieuwe Sloot. Het gebied 
wordt van oorsprong gekenmerkt door een parkachtige setting, met laanbomen, veldjes, houtwallen en sloten. 
Inmiddels hebben er reeds voorbereidende grondwerkzaamheden plaatsgevonden in het kader van de 
beoogde ontwikkeling, zoals blijkt uit afbeelding 3.1. Direct ten zuidwesten van het projectgebied is de 
Oudshoornseweg gelegen, die begeleid wordt door lintbebouwing en diverse villa's. Meer zuidelijk is de 
grootschalige bebouwing van het Alrijne ziekenhuis gesitueerd. 
 

 
Afbeelding 3.1: Huidige situatie projectgebied (bron: KuiperCompagnons, februari 2016). 
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3.2 Toekomstige situatie 
 
Programma  
De thans voorliggende ontwikkeling voorziet in de bouw van 102 grondgebonden rijwoningen in een 
parkachtige setting. Het zuidelijke deel van voorliggende ontwikkeling omvat de bouw van 47 rijwoningen. Ten 
noorden hiervan wordt de bouw van 55 rijwoningen mogelijk gemaakt.  
 
Woningtypes 
Binnen Park100 zullen verschillende woningtypes worden ontwikkeld, zie afbeelding 3.2. Deze woningen 
verschillen in breedte, hoogte en ligging maar hebben allemaal een tijdloze uitstraling met hellende daken en 
een warme kleur baksteen.  
 

 3-laagse parkwoningen   (woningtype A) 

 3-laagse verandawoningen  (woningtype B) 

 4-laagse herenhuizen  (woningtype C) 

 2-laagse parkbungalows   (woningtype D) 
 

 
Afbeelding 3.2: toekomstige situatie projectgebied (bron: www.park100.nl). 

 
 
Woningtype A – 3-laagse parkwoningen 
De parkwoningen liggen fraai aan de centrale vijver of aan een van de groene binnenhofjes. De 
kaveloppervlakte van dit woningtype bedraagt circa 121 – 207 m

2 
 en hebben een beukmaat van 5,40 meter, 

zie afbeelding 3.3.  
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Afbeelding 3.3: woningtype A, 3-laagse parkwoningen (bron: www.park100.nl) 
 

Type B – 3-laagse verandawoningen  
De verandawoningen hebben een kaveloppervlakte van circa 116 – 200 m

2
 en een beukmaat van 5,40 meter, 

zie afbeelding 3.4.  
 

 
Afbeelding 3.4: woningtype B, 3-laagse verandawoningen (bron: www.park100.nl) 

 
Type C – 4-laagse herenhuizen 
Het herenhuis woningtype heeft een kaveloppervlakte van circa 137 -287 m

2
 en een beukmaat van 5,40 meter, 

zie afbeelding 3.5. 
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Afbeelding 3.5: woningtype C, 4-laagse herenhuizen (bron: www.park100.nl) 

 
Type D – 2-laagse parkbungalows 
Dit woningtype heeft een kaveloppervlakte van circa 135 – 208 m

2
 en een beukmaat van 6,30 meter. Binnen dit 

woningtype bestaat de mogelijkheid om volledig gelijkvloers te wonen, zie afbeelding 3.6.  
 

 
Afbeelding 3.6: woningtype D, 2-laagse parkbungalows (bron: www.park100.nl) 

 
Ruimtelijke inpassing  
De voorliggende ontwikkeling gaat uit van wonen in een parkachtige setting. Groen en water spelen in Park100 
de hoofdrol. Het park zal voorzien in natuurlijke slootjes en een vijver. De woningen worden in kleine blokken 
geschakeld en worden afgewisseld met diverse hofjes en pleintjes. Alle woningen hebben een riante tuin en 
sommige woningen hebben een veranda die naadloos overvloeit in het omliggende park.  
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4. Milieuaspecten 
 

4.1 M.e.r.-beoordeling  
Het voorkomen van aantasting van het milieu is van groot maatschappelijk belang. Het is daarom zaak om het 
milieubelang volwaardig in de besluitvorming te betrekken. Om hier in de praktijk vorm aan te geven is het 
instrument milieueffectrapportage of te wel m.e.r. ontwikkeld. De m.e.r.-beoordeling is een instrument met als 
hoofddoel het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de voorbereiding en vaststelling van plannen en 
besluiten. 
 
De voorgenomen ontwikkeling is opgenomen in eerste kolom van de zogenaamde D-lijst van het Besluit 
milieueffectrapportage. De realisatie van 102 woningen kan worden aangemerkt als een stedelijk 
ontwikkelingsproject, maar blijft ruim onder de drempelwaarde van 2.000 woningen. Dit neemt niet weg dat in 
dit geval een vormvrije m.e.r.-beoordeling dient plaats te vinden. Dit dient plaats te vinden aan de hand van 
drie criteria: 

 Kenmerken van het project; 

 Plaats van het project; 

 Kenmerken van het potentiële effect. 
 
In het kader van de voorliggende ontwikkeling zijn verderop in dit hoofdstuk diverse milieuaspecten zorgvuldig 
afgewogen. Per aspect is bepaald of de ontwikkeling van de woningen gevolgen heeft voor de (milieu)aspecten 
bedrijven- en milieuzonering, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodemgeschiktheid, flora- en fauna, 
water, archeologie, cultuurhistorie, verkeer, parkeren en duurzaamheid. De effecten zijn echter niet van dien 
aard dat een m.e.r.-beoordeling aan de orde is. Op grond van het voorgaande zijn belangrijke nadelige 
milieueffecten uitgesloten, waardoor het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling of MER niet zinvol wordt 
geacht. 

4.2 Bedrijven en milieuzonering  
 
Kader 
Bedrijvigheid is een milieubelastende activiteit. Ten gevolge van aanwezige bedrijvigheid kan mogelijk hinder 
voor de omgeving optreden met betrekking tot de milieuaspecten geluid, geur, stof en gevaar. 
Nieuwe situaties, waarin milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies met elkaar worden 
gecombineerd, moeten worden beoordeeld op mogelijke hindersituaties. Daarbij wordt getoetst aan de Wet 
milieubeheer, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de brochure Bedrijven en Milieuzonering (VNG, 2009). 
Bedrijven en Milieuzonering geeft richtafstanden per categorie en per type bedrijvigheid aan. Binnen deze 
richtafstanden is bij een gemiddelde bedrijfsvoering hinder van het bedrijf te verwachten. 
 
De te beoordelen situaties zijn in te delen in drie groepen met bijbehorende aanpak, te weten: 

 Nieuwe milieugevoelige functies nabij bestaande bedrijven  
In deze situatie dient primair te worden beoordeeld of hinder te verwachten is van de specifieke 
bestaande bedrijven. Deze beoordeling is met name gebaseerd op de Wet milieubeheer en het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarnaast zal moeten worden meegewogen of ter plaatse van de 
nieuwe milieugevoelige functies bij eventuele vestiging van een nieuw bedrijf op het bestaande 
bedrijfsperceel een probleemsituatie ontstaat. Deze afweging vindt met name plaats op basis van 
Bedrijven en Milieuzonering. 

 Nieuwe bedrijfsbestemmingen nabij bestaande milieugevoelige functies 

In deze situatie is de bedrijfscategorie zoals deze wordt opgenomen in het bestemmingsplan leidend. 

Afhankelijk van deze categorie zal tenminste een afstand van bv. 10 meter (cat. 1), 30 meter (cat. 2), 

50 meter (cat. 3.1) tussen de gevoelige functies en belastende activiteiten moeten worden 

gerespecteerd. In het geval de bestemmingswijziging wordt gerealiseerd ten bate van de vestiging van 

een specifiek bedrijf, kunnen de omstandigheden van dit bedrijf worden meegewogen. In elk geval 

dient te worden beoordeeld of aan de Wet milieubeheer zal kunnen worden voldaan. 

 Nieuwe milieugevoelige functies nabij nieuwe bedrijfsbestemmingen 
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In dit geval is de bedrijfscategorie zoals deze wordt opgenomen in het bestemmingsplan leidend. 

Afhankelijk van deze categorie zal tenminste een afstand van bv. 10 meter (cat. 1), 30 meter (cat. 2), 

50 meter (cat. 3.1) tussen de gevoelige en belastende bestemmingen moeten worden gerespecteerd. 
 
De richtafstanden in Bedrijven en Milieuzonering gelden ten opzichte van een milieugevoelige functie, zoals 
bijvoorbeeld bedoeld met de omgevingstypen rustige woonwijk of rustig buitengebied. In het geval de 
milieugevoelige functies zijn gelokaliseerd in omgevingstype gemengd gebied kan een afwijkende systematiek 
worden toegepast, die meer ruimte biedt aan bedrijven.  
 
Onderzoek 
Het projectgebied voorziet in de realisatie van 102 grondgebonden woningen in deelgebied 'Park', gelegen in 
de wijk Nieuwe Sloot. Het nieuwe woongebied is aan te merken als een rustige woonwijk. Een rustige woonwijk 
is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden 
voorzieningen komen er vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen van 
de wijk is bovendien weinig verstoring door verkeer. Het beoogde nieuwe woongebied sluit aan bij deze 
principes.  
In de directe omgeving van het projectgebied zijn enkele niet-woonfuncties gevestigd. Het gaat om de 
volgende inrichtingen: 
 

SBI-code Adres Inrichting Milieu-  

categorie 

Richtafstand 

(m) 

Daadwerkelijke 

afstand (m) 

8610 Meteoorlaan 4 Alrijne ziekenhuis 2 30 15 

- Gerard Doustraat Nutsvoorziening 2 30 19 

 
Zoals blijkt uit bovenstaande tabel bedraagt de afstand van de geprojecteerde woningen tot de inrichtingsgrens 
van het Alrijne ziekenhuis circa 15 meter, waardoor niet zonder meer wordt voldaan aan de indicatieve 
richtafstand van 30 meter. De ontwikkeling van deelgebied 'Park' - direct ten zuiden van het ziekenhuis - is 
reeds voorzien in het bestemmingsplan 'Nieuwe Sloot', waarin het toekomstige woongebied is voorzien van de 
bestemming 'Gemengd - 2'. Het bouwvlak binnen deze bestemming is op 15 meter uit de inrichtingsgrens van 
het Alrijne ziekenhuis gesitueerd. Omdat er in de huidige situatie nieuwe woningen op 15 meter uit de 
inrichtingsgrens gerealiseerd kunnen worden, is in planologische zin sprake van een bestaande situatie. De 
thans geprojecteerde woningen worden eveneens 15 meter uit de inrichtingsgrens van het ziekenhuis 
geprojecteerd, waardoor het ziekenhuis niet verder in haar bedrijfsvoering wordt beperkt. De vigerende 
bouwrechten zijn bovendien leidend voor de vergunde milieuruimte van het ziekenhuis, waardoor een 
acceptabel woon- en leefklimaat voor de nieuwe woningen gegarandeerd kan worden. 
 
Voorts blijkt uit de bovenstaande tabel dat voor wat betreft de nutsvoorziening niet zonder meer kan worden 
voldaan aan de indicatieve richtafstand uit de VNG-brochure. Dit neemt niet weg dat er gemotiveerd kan 
worden afgeweken van bovengenoemde richtafstand. 
 
De nutsvoorziening aan de Gerard Doustraat ligt ingeklemd tussen de bestaande woningen aan de Gerard 
Doustraat 6 en 10. De (zij)gevels van deze woningen zijn circa 1,5 meter uit de inrichtingsgrens van de 
nutsvoorziening gesitueerd. Dat betekent dat de betreffende woningen dichterbij de nutsvoorziening zijn 
gesitueerd dan de geprojecteerde woningen in het voorliggende projectgebied. De bestaande woningen aan de 
Gerard Doustraat 6 en 10 zijn derhalve leidend voor de vergunde milieuruimte van de nutsvoorziening. Het 
bedrijf dat de nutsvoorziening exploiteert wordt dan ook niet belemmerd in de bedrijfsvoering, omdat de 
geprojecteerde woningen op grotere afstand worden gerealiseerd dan de bestaande woonbebouwing aan de 
Gerard Doustraat. Daarmee kan een acceptabel woon- en leefklimaat voor de nieuwe woningen gegarandeerd 
worden.   
 

Conclusie 

De beoogde nieuwe woningen worden niet belemmerd in hun woon- en leefklimaat. Evenmin worden de 
omliggende bedrijven gehinderd in hun bedrijfsvoering. Derhalve gelden er vanuit het aspect bedrijven- en 
milieuzonering geen belemmeringen voor deze ontwikkeling.  
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4.3 Geluid 
 
Kader 
 
Wegverkeerslawaai 
De Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat er akoestisch onderzoek verricht dient te worden gedurende de 
bestemmingsplanprocedure, indien het bestemmingsplan het volgende mogelijk maakt:  

 nieuwe infrastructuur;  

 nieuwe geluidsgevoelige functies.  
 
De Wgh geeft aan dat wegen, met een rijsnelheid van 50 km/uur of hoger, wettelijke onderzoekszones hebben. 
Indien er binnen deze zones een nieuwe geluidgevoelige functie juridisch-planologisch wordt mogelijk 
gemaakt, dient er een akoestisch onderzoek plaats te vinden. Als uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevel van een nieuwe geluidsgevoelige functie wordt overschreden, zal 
er een hogere grenswaarde vastgesteld moeten gaan worden (uitgaande dat er geen maatregelen te treffen 
zijn, waardoor de gevelbelasting wel aan de voorkeursgrenswaarde voldoet). Dit is een bevoegdheid van het 
college van burgemeester en wethouders. Het ontwerpbesluit van de hogere grenswaarde dient gelijktijdig met 
de ruimtelijke onderbouwing ter inzage gelegd te worden.    
 
Op circa 300 m ten westen van het plan ligt de route Prins Bernhardlaan/Eisenhowerlaan. Op grond van de 
Wgh heeft deze route een onderzoekszone van 350 m vanaf de rand van de weg (weg met 2 x 2 rijstroken 
stedelijk gebied) zodat akoestisch onderzoek noodzakelijk is. Daarnaast dienen ook de Rembrandtlaan, Gerard 
Doustraat, Pim Mulierstraat, Max Euwesingel en de Meteoorlaan onderzocht te worden, voor zover (delen van) 
deze wegen niet zijn bestemd als 30 km/u-weg. Voor de 30 km/u-wegen wordt onderzoek uitgevoerd vanuit 
het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Railverkeer 
Op grond van artikel 1 Wet geluidhinder (Wgh) hebben spoorwegen een zone. Deze zone is weergegeven op 
een krachtens artikel 1.3 en 1.4 van het Besluit geluidhinder (Bgh) vastgestelde kaart. Het voorliggende 
projectgebied is niet gelegen binnen de onderzoekszone van een spoorlijn. 
 
Industrielawaai 
Op grond van artikel 40 van de Wet geluidhinder (Wgh) kunnen industrieterreinen een zone hebben. In de 
directe omgeving van het gebied waar deze ruimtelijke onderbouwing betrekking op heeft is géén 
industrieterrein gelegen met een zone op grond van artikel 40 Wgh. 
 
Onderzoek  
Door KuiperCompagnons BV is een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai uitgevoerd. Dit onderzoek is 
opgenomen als bijlage 2 bij deze ruimtelijke onderbouwing.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde door het verkeer op Meteoorlaan wordt overschreden 
tot een maximale geluidbelasting van 51 dB. Omdat geluidsreducerende maatregelen niet reëel zijn, zijn 
hogere waarden benodigd. Verder blijkt uit het onderzoek dat ter plaatse van de woningen waarvoor een 
hogere grenswaarde noodzakelijk is, deze voldoen aan de eisen die in het gemeentelijk hogere waarden beleid 
zijn vastgelegd.  
 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden moet gelijktijdig met onderhavige ruimtelijke 
onderbouwing ter inzage worden gelegd.  
 
Opgemerkt dient te worden dat met een aanvullende berekening moet worden aangetoond dat de 
karakteristieke geluidwering van de woningen in bouwblok B_01 en B_02 (zie rapportage) zodanig is dat het 
geluidniveau in verblijfsgebieden niet meer is dan 33 dB, bij gesloten ramen en deuren. 
 
Conclusie 
Het aspect geluid levert geen belemmeringen op voor de uitvoerbaarheid van de beoogde ontwikkeling. 
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4.4 Luchtkwaliteit 
 
Kader 
Het onderzoek naar luchtkwaliteit wordt uitgevoerd op grond van hoofdstuk 5, titel 5.2 'Luchtkwaliteitseisen' 
van de Wet milieubeheer. De titel 5.2 'Luchtkwaliteitseisen' is beter bekend als de Wet luchtkwaliteit.  
 
De kern van de Wet luchtkwaliteit is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is 
een bundeling maatregelen op regionaal, nationaal en internationaal niveau die de luchtkwaliteit verbeteren 
en waarin alle ruimtelijke ontwikkelingen/projecten zijn opgenomen die de luchtkwaliteit in belangrijke mate 
verslechteren.  
 
Het doel van de NSL is om overal in Nederland te voldoen aan de Europese normen voor de 
luchtverontreinigende stoffen. Voor wegverkeer zijn stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM10) en zeer fijnstof 
(PM2,5) de belangrijkste stoffen. De in de Wet luchtkwaliteit gestelde norm voor NO2 en PM10 jaargemiddelde 
grenswaarde is voor beide stoffen 40 µg/m

3
. Daarnaast mag de PM10 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 

µg/m
3
 maximaal 35 keer per jaar worden overschreden. De jaargemiddelde grenswaarde voor  zeer fijnstof 

(PM2,5) bedraagt 25 µg/m
3
. 

 
Met het van kracht worden van het NSL zijn de tijdstippen waarop moet worden voldaan aan de 
jaargemiddelde grenswaarden NO2 en PM10 aangepast. Voor PM10 is dat 11 juni 2011 en 1 januari 2015 voor 
NO2. De grenswaarde voor PM2,5 is vanaf 1 januari 2015 van toepassing.   
 
Naast de introductie van het NSL is het begrip 'niet in betekenende mate bijdragen' (NIBM) een belangrijk 
onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt NIBM bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit 
als de NO2 en PM10 jaargemiddelde concentraties niet meer toenemen dan 1,2 µg/m

3
. In dat geval is de 

ontwikkeling als NIBM te beschouwen. 
 
Een ruimtelijke ontwikkeling vindt volgens de Wet luchtkwaliteit doorgang als ten minste aan één van de 
volgende voorwaarden is voldaan: 

 de ontwikkeling is opgenomen in het NSL; 

 de ontwikkeling aangemerkt wordt als een NIBM-project; 

 de gestelde grenswaarden in bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit niet worden overschreden; 

 projectsaldering kan worden toegepast. 
 
Voor zover de ruimtelijke ontwikkeling is opgenomen in het NSL of de ontwikkeling kan worden aangemerkt als 

NIBM-project is toetsing aan de grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit niet nodig. 
 
Onderzoek en conclusie  
Een project draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit als de NO2 
en PM10 jaargemiddelde concentraties niet meer toenemen dan 1,2 µg/m

3
. In dat geval is de ontwikkeling als 

NIBM te beschouwen. In de regeling NIBM is aangegeven dat een woningbouwlocatie met maximaal 1.500 
woningen aan één ontsluitingsweg is aan te merken als een ontwikkeling die niet in betekende mate bijdraagt 
aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. De ontwikkeling van 102 woningen valt ook binnen de NIBM-
regeling zodat onderzoek op grond van de Wet luchtkwaliteit niet noodzakelijk is.  
 
Goede ruimtelijke ordening (NSL-monitoringstool)  
In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en PM2,5 

bepaald ter plaatse van het projectgebied. In de NSL-monitoringstool zijn langs de belangrijkste wegen 
(Noordeindseweg en Noordsingel) de jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en PM2,5

 
bepaald. In afbeelding 

4.1 zijn de jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en PM2,5
 
weergegeven voor het peiljaar 2015. 
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Afbeelding 4.1.: overzicht concentraties NO2, PM10 en PM2,5 peiljaar 2015 (NSL-monitoringstool)   

 
Uit de afbeelding blijkt dat de jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en PM2,5

 
 ter plaatse van het 

projectgebied de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m
3
 (voor NO2 en PM10) en 25 µg/m

3
 (voor PM2,5) niet 

overschrijden. Daarnaast is de trend dat in de toekomst de emissies en de achtergrondconcentraties van deze 
stoffen zullen dalen, waardoor geen overschrijdingen van de grenswaarden zijn te verwachten. 

4.5 Externe veiligheid 
 

Kader 

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving kunnen 
opleveren, zoals milieurisico's, transportrisico's en risico's die kunnen optreden bij de productie, het vervoer en 
de opslag van gevaarlijke stoffen in inrichtingen. Bij de (her)inrichting van een gebied bepaalt de externe 
veiligheidssituatie mede de ruimtelijke (on)mogelijkheden. 
 
In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels omtrent externe 
veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van risicobronnen in de nabijheid van de 
locatie waarop het ruimtelijk plan betrekking heeft en dienen het plaatsgebonden risico (PR) en het 
groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, berekend te worden.  
 
Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een 
ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR 
wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. De normstelling heeft 
de status van een grenswaarde die niet overschreden mag worden. Voor kwetsbare objecten wordt in zowel 
bestaande als nieuwe situaties het niveau van 10

-6
 per jaar als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt 

kwetsbare objecten zijn alleen toegestaan onder een gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare 
objecten zijn toegestaan binnen de PR 10

-6
 contour.  

 
Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van een calamiteit (en 
drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal 10 personen overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een calamiteit). De normstelling heeft de status van een oriënterende waarde. Deze waarde is geen 
vastgestelde wettelijke norm. Desondanks hebben overheden en betrokken private instellingen een 
inspanningsverplichting om te voldoen aan deze oriënterende waarde en dient een toename van het GR 
bestuurlijk te worden verantwoord.  
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Besluit externe veiligheid inrichtingen 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) uit 2004 legt veiligheidsnormen op aan overheden die 
besluiten nemen over bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het gaat 
daarbij om bijvoorbeeld chemische fabrieken, LPG-tankstations en spoorwegemplacementen waar 
goederentreinen met gevaarlijke stoffen rangeren. Deze bedrijven verrichten soms risicovolle activiteiten 
dichtbij (beperkt) kwetsbare objecten waaronder woningen, ziekenhuizen, scholen, winkels, 
horecagelegenheden en sporthallen. Hierdoor ontstaan risico's voor mensen die in de buurt ervan wonen of 
werken.  
 
Het besluit verplicht gemeenten en provincies bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van 
bestemmingsplannen met externe veiligheid rekening te houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat woningen op 
een bepaalde afstand moeten staan van een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. 
 
Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over wegen, water en spoor 
Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) in werking getreden. In het Bevt staan 
regels voor de ruimtelijke inrichting rond wegen, waterwegen en spoorwegen met vervoer van gevaarlijke 
stoffen.  
 
Het Bevt hanteert een vaste grens van 200 meter, vanaf de buitenrand van de transportroute, waarbuiten in 
principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. Buiten de 200 meter is een 
verantwoording niet noodzakelijk. Wel geldt dat bij ruimtelijke ontwikkelingen die nieuwe kwetsbare of 
beperkt kwetsbare objecten mogelijk maken buiten de 200 m dient in de ruimtelijke onderbouwing aandacht 
moet worden gegeven aan de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid voor zover het binnen het 
invloedsgebied van de transportroute is gelegen.   
 
Ten aanzien van de verantwoordingsplicht groepsrisico wordt, net als bij het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb), onderscheid gemaakt tussen een volledige verantwoording en een beperkte 
verantwoording van het groepsrisico.  
 
Een volledige verantwoording kan bovendien achterwege blijven indien kan worden aangetoond dat: 

a. het groepsrisico, niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico, of; 

b. het groepsrisico, gelet op de redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van 

personen, met niet meer dan 10% toeneemt en; 

c. de oriëntatiewaarde, gelet op de dichtheid van personen, niet wordt overschreden. 

d. Indien sprake is van een volledige verantwoording dienen maatregelen ter beperking van het GR, 

alternatieve ruimtelijke ontwikkelingen met een lager GR en mogelijkheden en voorgenomen 

maatregelen ter beperking van de omvang van een calamiteit te worden overwogen. Een 

beperkte verantwoording houdt wel rekening met de effecten van een calamiteit en vindt alleen 

plaats als het projectgebied binnen het invloedsgebied (effectgebied) van transportassen is 

gelegen. 
 
In het Bevt zijn tevens plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Een PAG is een zone, 
waarbinnen een aanvullende verantwoording noodzakelijk is met betrekking tot het al dan niet nemen 
maatregelen om de effecten van een plasbrand te beperken en de zelfredzaamheid van personen. 
 

Onderzoek 

In het kader van de voorliggende ontwikkeling is op basis van de risicokaart onderzocht of er relevante 
risicobronnen in de directe nabijheid van het projectgebied aanwezig zijn. Uit deze analyse blijkt dat er in de 
Rijnhaven diverse Bevi-inrichtingen zijn gesitueerd, waaronder de bedrijven Avery Dennison Materials 
Nederland B.V. en L'Oréal Nederland B.V.. De invloedsgebieden van deze risicobronnen reiken echter niet tot 
het voorliggende projectgebied en zijn daarmee niet relevant. Naast de voorgenoemde inrichtingen is de N207 
aan de noordzijde van Alphen aan den Rijn aangemerkt als transportroute voor gevaarlijke stoffen. Het 
invloedsgebied van deze transportroute reikt echter niet tot het voorliggende projectgebied. Zodoende gelden 
er vanuit het aspect externe veiligheid geen belemmeringen. 
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Conclusie  
De aanwezige risicobronnen in de omgeving van het projectgebied vormen geen belemmering voor de 
voorgenomen ontwikkeling. In het kader van het wettelijk vooroverleg wordt de ruimtelijke onderbouwing 
voorgelegd aan de Veiligheidsregio Midden-Holland. 

4.6 Bodemgeschiktheid 
 

Kader 
 
Wet bodembescherming  
De Wet bodembescherming (Wbb) voorziet in maatregelen indien sprake is van ernstige 
bodemverontreiniging. Het doel van de Wbb is in de eerste plaats het beschermen van de (land- of water-) 
bodem zodat deze kan worden benut door mens, dier en plant, nu en in de toekomst. Via de Wbb heeft de 
Rijksoverheid de mogelijkheid algemene regels te stellen voor de uitvoering van werken, het transport van 
stoffen en het toevoegen van stoffen aan de bodem. Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem, 
waarop deze ontwikkelingen gaan plaatsvinden, geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. Bij 
nieuwbouwactiviteiten dient de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te zijn gebracht. In het 
algemeen geldt dat nieuwe bestemmingen bij voorkeur op een schone bodem dienen te worden gerealiseerd.  
 
Besluit bodemkwaliteit 
Het doel van het Besluit bodemkwaliteit (2008) is de bodem beter te beschermen en meer ruimte te bieden 
voor nieuwe bouwprojecten. Ook geeft het besluit gemeenten en provincies meer verantwoordelijkheid om de 
bodem te beheren. Het Bouwstoffenbesluit (Bsb) is opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit.  
 
Relatie Wabo, Wbb en Woningwet 
De inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft effect op de Wbb en de 
Woningwet (Ww): in de Wabo is aangegeven dat in de plaats van de aanhoudingsgrond (uit de Ww) een 
afstemmingsregeling wordt opgesteld waarbij de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning wordt 
afgestemd op de acties ten aanzien van de bodemverontreiniging. Voorts geldt ten aanzien van de bodem dat 
de Woningwet gemeenten verplicht in hun bouwverordening voorschriften omtrent het tegengaan van 
bouwen op verontreinigde bodem op te nemen. Die voorschriften dienen in elk geval betrekking te hebben op 
het verrichten van onderzoek naar aard en mate van verontreiniging van de bodem, op de aard en omvang van 
dat onderzoek en op inrichting van het op te stellen onderzoeksrapport. 

 
Onderzoek en conclusie 
In het kader van de overdracht van het grondeigendom van de gemeente naar de ontwikkelaar is uitgebreid 
onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid. De bodem is bij levering geschikt voor de beoogde functie. 

4.7 Flora en fauna 

 
Kader  
De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en 
amfibieën. Van deze soortgroepen zijn alleen huismuis, bruine en zwarte rat niet beschermd. Van de vissen, 
ongewervelde dieren (zoals vlinders, libellen en sprinkhanen) en planten zijn alleen de in de wet genoemde 
soorten beschermd. 
 
De Ffw gaat uit van het 'nee, tenzij'-principe. Dit betekent dat alleen onder bepaalde (zeer stringente) 
voorwaarden een inbreuk mag worden gemaakt op de bescherming van soorten en hun leefomgeving. 
Daarnaast beschermt de wet niet alleen soorten in het algemeen, maar ook individuen van soorten. 
 
Voor ruimtelijke ingrepen die gevolgen hebben voor een beschermde soort en/of zijn leefgebied moet een 
ontheffing op grond van de Ffw worden aangevraagd. Voor een aantal soorten geldt daarenboven het 
beschermingsregime van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor werkzaamheden die uit een ruimtelijke 
procedure voortvloeien dient voor de start van die werkzaamheden ontheffing te worden aangevraagd indien 
beschermde soorten voorkomen. Bij de vergunningverlening  dient duidelijk te zijn of en in hoeverre een 
ontheffing kan worden verkregen. 
 



22 
 

Ruimtelijke onderbouwing ‘Nieuwe Sloot, deelgebied Park’ 
Ontwerp 

De wettelijk beschermde soorten zijn ingedeeld in de volgende vier categorieën. 
 Meer algemene soorten (tabel 1 Ffw): voor deze soorten is een algemene vrijstellingsregeling van kracht in 

geval van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 
 Andere, niet algemeen voorkomende soorten (tabel 2 Ffw), met uitzondering van beschermde inheemse 

vogels: ontheffing is alleen mogelijk indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort. Er is echter geen ontheffing nodig indien gewerkt wordt volgens een 
gedragscode. Deze code dient door een sector of ondernemer zelf opgesteld te worden en dient 
vervolgens goedgekeurd te zijn door het verantwoordelijke ministerie. 

 Strikt beschermde soorten (tabel 3 Ffw): voor deze soorten dient in geval van ruimtelijke inrichting of 
ontwikkeling altijd ontheffing te worden aangevraagd van de Ffw. Ontheffing wordt alleen verleend indien 
er geen alternatief is en geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de 
soort. Voor soorten in tabel 3 die ook op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (HR) voorkomen, wordt 
ontheffing echter alleen nog maar verleend indien er daarnaast een dwingende reden van groot openbaar 
belang is; dit is het gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(ABRS) in januari 2009. 

 Beschermde inheemse vogels: deze vallen onder de Europese Vogelrichtlijn (VR). Ruimtelijke inrichting of 
ontwikkeling en dwingende redenen van groot openbaar belang zijn volgens rechtspraak van de ABRS geen 
reden om ontheffing te verlenen. Ontheffing is uitsluitend toegestaan op basis van de ontheffingsgronden 
die in de VR zijn genoemd. Overigens is het, indien geen ontheffing nodig is, volgens de huidige 
interpretatie van de wet wel verplicht rekening te houden met het broedseizoen van vogels. Voor sommige 
vogelsoorten met vaste verblijfplaatsen geldt dat deze vaste verblijfplaatsen en het essentiële leefgebied 
jaarrond beschermd zijn. 

 
Indien soorten van tabel 2 en/of 3 en/of vogels voorkomen, geldt dat een ontheffingsaanvraag niet aan de orde 
is indien mitigerende maatregelen (voorafgaand aan de ruimtelijke ontwikkeling) getroffen kunnen worden die 
het behoud van de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van de soorten 
garanderen. Ontheffing is dan niet nodig, omdat er geen sprake is van overtreding van de Ffw. Er kan worden 
volstaan met het werken volgens een ecologisch werkprotocol, dat moet worden opgesteld door een 
deskundige; ook bij het overzetten van dieren moet een deskundige worden betrokken. Eventueel kan 
overigens wel ontheffing worden aangevraagd (die dan wordt afgewezen) om de mitigerende maatregelen te 
laten goedkeuren. 
 
Overigens geldt voor alle in het wild levende planten- en diersoorten de zogenaamde zorgplicht (ook bekend 
als de algemene zorgplicht uit artikel 2 Ffw). Dit houdt in dat 'voldoende zorg' in acht moet worden genomen 
voor alle planten en dieren en hun leefomgeving. Concreet betekent dit dat bij ruimtelijke ontwikkeling 
gezorgd moet worden dat dieren niet gedood worden en dat planten verplant worden. Ook dient gelet te 
worden op bijvoorbeeld de voortplantingsperiode van amfibieën en de zoogperiode van zoogdieren. 
 
Gebiedsbescherming 
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 
natuurgebieden (de voormalige Ecologische Hoofdstructuur/EHS). Het netwerk moet natuurgebieden beter 
verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Het doel van het NNN is de instandhouding en 
ontwikkeling van natuurgebieden om daarmee een groot aantal soorten en ecosystemen te laten 
voortbestaan. Vanaf 2014 zijn de provincies het eerste verantwoordelijke bevoegde gezag voor het NNN 
(daarvoor was dat de rijksoverheid). 
 
Bescherming van (natuur)gebieden heeft daarnaast ook plaats middels de Natuurbeschermingswet 1998 
(Nbw). Daaronder vallen de volgende typen gebieden: 
 Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden); 
 Beschermde natuurmonumenten; 
 Wetlands. 
Voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen beschermde natuurgebieden, en tevens voor ontwikkelingen buiten 
beschermde natuurgebieden die van invloed kunnen zijn op beschermde natuurgebieden, gelden (strenge) 
restricties. Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een 
vergunningplicht. 
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Soortenbescherming 
 
Onderzoek 
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een quickscan naar de aanwezige flora en fauna  uitgevoerd. 
In het kader van deze quickscan heeft een veldbezoek plaatsgevonden op 18 maart 2016. De belangrijkste 
resultaten van de quickscan zijn hieronder beknopt weergegeven. De volledige rapportage is als bijlage 1 bij de 
ruimtelijke onderbouwing gevoegd. 
 
Vleermuizen 
Vanwege het ontbreken van bebouwing en bomen, kan aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van 
vleermuizen binnen het projectgebied worden uitgesloten. Daarnaast zijn er binnen en in de directe omgeving 
van het projectgebied geen essentiële vliegroutes van vleermuizen aanwezig. Het projectgebied kan wel 
gebruikt worden als foerageergebied, maar in de directe omgeving zijn voldoende alternatieve 
foerageergebieden aanwezig. Om deze redenen bestaan er vanuit de Flora- en faunawet geen verplichtingen 
ten aanzien van vliegroutes en/of foerageergebieden van vleermuizen. 
 
Vogels met een vaste verblijfplaats 
Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen gevonden of waarnemingen gedaan van vogel-soorten met een vaste 
verblijfplaats. Verdere maatregelen of een ontheffing zijn daarom, voor deze soortgroep, niet nodig. 
 
Wel zouden er binnen het projectgebied grondbroeders, zoals de Kleine plevier, kunnen broeden. Nesten van 
deze soorten zijn alleen beschermd zolang erop gebroed wordt/de jonge vogels van het betreffende 
broedgeval nog niet uitgevlogen zijn. Om deze reden wordt aanbevolen om verstorende werkzaamheden, zoals 
het rooien van onderbegroeiing, heiwerkzaamheden en het voorbelasten van het terrein, buiten de broedtijd 
van vogels uit te voeren (globaal van half maart t/m half juli). Indien dergelijke werkzaamheden toch binnen de 
broedtijd van vogels plaatsvinden, dient voorafgaand aan de werkzaamheden door een ecologisch deskundige 
te worden vastgesteld dat er geen broedende vogels binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden aanwezig 
zijn. Wanneer er broedgevallen binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden zijn vastgesteld, kunnen de 
werkzaamheden pas verdergaan wanneer de jonge vogels van het betreffende broedgeval uitgevlogen zijn. 
 
Reptielen 
Het projectgebied is niet van belang voor reptielen. Voor deze soortgroep gelden daarom geen verplichtingen 
in het kader van de Flora- en faunawet. 
 
Amfibieën 
Het projectgebied is op dit moment geschikt als leefgebied voor de zwaar beschermde Rugstreeppad. Op basis 
van luchtfoto’s is ingeschat dat het dat voor aanvang van de werkzaamheden niet was. Om deze reden zal deze 
soort (nog) niet binnen het projectgebied aanwezig zijn. Omdat het projectgebied nu echter wel geschikt is als 
leefgebied voor deze soort en omdat de Rugstreeppad zich snel op nieuwe plaatsen kan vestigen, wordt 
aangeraden om het ontstaan van poeltjes of plassen op het bouwterrein in het zomer-halfjaar (vanaf april) te 
voorkomen, zodat er geen geschikt voortplantingswater voor de Rugstreeppad aanwezig is. Daarnaast kan er 
door het afdekken van zandhopen voor worden gezorgd dat er geen geschikt gebied is voor deze soort om te 
schuilen/overwinteren. 
 
Vissen 
De watergang ten noordoosten van het projectgebied is van belang als leefgebied voor de Kleine 
modderkruiper. Deze vissoort wordt vermeld in tabel 2 van de Flora- en faunawet en is daarmee middelzwaar 
beschermd. Nadelige effecten op deze soort dienen te worden voorkomen door de werkzaamheden te starten 
in het droge en een klein dammetje aangrenzend aan de bestaande watergang in stand te houden. Hiermee 
wordt voorkomen dat er al direct tijdens de werkzaamheden water vanuit de watergang het nieuwe deel in 
stroomt en dat het water in de huidige watergang vertroebeld wordt. Als de graafwerkzaamheden van het 
nieuwe deel afgerond zijn, wordt als laatste het tussenliggende dammetje verwijderd door het weg te 
graven/schuiven richting het nieuw gegraven deel. Als de werkzaamheden op deze manier worden uitgevoerd, 
zijn verdere maatregelen of een ontheffing ten aanzien van de Kleine modderkruiper niet nodig. 
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Wanneer het niet mogelijk is om op bovengenoemde manier te werken, dient er volgens een goedgekeurde 
gedragscode en onder ecologische begeleiding te worden gewerkt om nadelige effecten zoveel mogelijk te 
voorkomen. Hiervoor dient een ecologisch werkprotocol opgesteld te worden. 
 
Watergebonden ongewervelden 
De Platte schijfhoren is niet aangetroffen in de watergang waar de nieuw gegraven watergang op zal worden 
aangesloten. Om deze reden bestaan er, ten aanzien van deze soort, geen verplichtingen vanuit de Flora- en 
faunawet en zijn een ontheffing of maatregelen niet nodig. 
 
Vaatplanten 
Er zijn binnen het projectgebied geen beschermde vaatplanten aangetroffen. Om deze reden bestaan er, ten 
aanzien van vaatplanten, geen verplichtingen vanuit de Flora- en faunawet en zijn verdere maatregelen of een 
ontheffing niet nodig. 
 
Zorgplicht 
De Flora- en faunawet erkent de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. Dat betekent dat voor de 
wet alle dieren van onvervangbare waarde zijn en dat mensen daar niet onzorgvuldig mee mogen omspringen. 
Vanuit deze gedachte is de zorgplicht in artikel 2 van de wet opgenomen. De zorgplicht houdt in dat iedereen 
'voldoende zorg' in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten (en dus niet alleen 
de beschermde) en hun leefomgeving. Dit is een algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. Concreet 
betekent dit dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 
gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten 
voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van 
hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen 
worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.  
 
Tijdens de bouwfase moet rekening gehouden worden met de kans op vestiging door (beschermde) 
pionierssoorten, zoals bijvoorbeeld de Rugstreeppad, de Kleine plevier (Charadrius dubius) en Oeverzwaluw 
(Riparia riparia). De volgende maatregelen worden getroffen; 
 er wordt voorkomen dat in de broedtijd van de Oeverzwaluw steilwanden in zandlichamen op het 

bouwterrein aanwezig zijn. Mocht er toch sprake zijn van broedgevallen, dan wordt met de 
werkzaamheden gewacht totdat nestholtes niet meer in gebruik zijn; 

 voorbelast terrein kan aantrekkelijk zijn voor een soort als de Kleine plevier. Als er sprake is van een 
broedgeval, dan wordt met de werkzaamheden gewacht totdat eieren uitgekomen zijn; 

 het ontstaan van poeltjes of plassen op het bouwterrein in het zomerhalfjaar (vanaf april) wordt 
voorkomen, zodat er geen geschikt voortplantingswater voor de Rugstreeppad aanwezig is. 

 
Gebiedsbescherming  
Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland. Verplichtingen zijn dan ook 
niet aan de orde. Het projectgebied is evenmin onderdeel van een gebied dat onder de 
Natuurbeschermingswet (Nbw) valt. Het dichtstbijzijnde gebied dat onder de Nbw valt is het Natura 2000-
gebied 'Nieuwkoopse Plassen & De Haeck', circa 4,5 kilometer ten oosten van het projectgebied.  
 
Gelet op de aard en de schaal van de ontwikkeling, in combinatie met de relatief grote afstanden, zijn 
negatieve effecten op door de Nbw beschermde gebieden (waaronder ook het Natura 2000-gebied 
'Nieuwkoopse Plassen & De Haeck') uitgesloten. Uit een quickscan in AERIUS is gebleken dat de toename aan 
stikstofdepositie op de beschermde natuurgebieden in de directe omgeving als gevolg van dit project overal 
onder de 0,05 mol/ha/j blijft, wat betekent dat de ecologische effecten verwaarloosbaar zijn. Verder onderzoek 
in het kader van de Nbw is dan ook niet benodigd. 
 
Conclusie 
Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering voor dit project. Bij de uitvoering van het project dienen de 
volgende zaken echter wel in acht genomen te worden: 
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 Het wordt aangeraden om het ontstaan van poeltjes of plassen op het bouwterrein in het zomer-halfjaar 
(vanaf april) te voorkomen, zodat er geen geschikt voortplantingswater voor de Rugstreeppad aanwezig is. 
Daarnaast kan er door het afdekken van zandhopen voor worden gezorgd dat er geen geschikt gebied is 
voor deze soort om te schuilen/overwinteren.  

 Ten einde nadelige effecten op de Kleine modderkruiper te voorkomen, dienen de werkzaamheden te 
starten in het droge met instandhouding van een klein dammetje aangrenzend aan de bestaande 
watergang. 

 

4.8 Overige belemmeringen 
 
Kabels en leidingen  
Naast de hiervoor beschreven milieuaspecten kunnen er nog andere belemmeringen in of nabij het 
projectgebied aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op de planvorming, zoals straalpaden, planologisch 
relevante kabels en leidingen (zoals waterleidingen of rioleringsleidingen), beschermingszones en dergelijke.  
 
Door het projectgebied loopt een rioolpersleiding naar de nabij gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 
Deze leiding heeft een diameter van 0,9 meter. Ten behoeve van deze rioolpersleiding is in het geldende 
bestemmingsplan een bebouwingsvrije zone van 5 meter aan weerszijden van de leiding aangehouden. 
Hiermee is bij de planontwikkeling rekening gehouden.  
 
Naast de voorgenoemde rioolpersleiding wordt het projectgebied tevens doorkruist door een straalpad ten 
behoeve van telecommunicatie. Binnen het project zullen geen bouwwerken worden opgericht die hoger zijn 
dan 50 meter boven NAP. Hiermee zijn de belangen van het straalpad gewaarborgd.   
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5. Water 

5.1 Beleidskader 
 
Nationaal Waterplan  
De waterplannen geven het landelijke, respectievelijk regionale (strategische) waterbeleid weer. Voor het rijk is 
dit vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP). Het NWP geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het 
nationale waterbeleid. Het Nationaal Waterplan 2016-2021 is de opvolger van het Nationaal Waterplan 2009-
2015 en vervangt dit plan én de partiële herzieningen hiervan. Het NWP is op 10 december 2015 door de 
minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken vastgesteld. Op basis van 
de Waterwet is het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten tevens een structuurvisie. Het NWP is 
zelfbindend voor het Rijk. Het Rijk is in Nederland verantwoordelijk voor het hoofd- watersysteem. In het 
Nationaal Waterplan legt het Rijk onder meer de strategische doelen voor het waterbeheer vast.  
 
Het kabinet speelt proactief in op de verwachte klimaatveranderingen op lange termijn, om overstromingen te 
voorkomen. Binnen de planperiode gaan realistische maatregelen in uitvoering die een antwoord bieden op de 
opgaven voor de korte termijn en voldoende mogelijkheden openlaten om op langere termijn verdere stappen 
te zetten. Het kabinet sluit daarmee aan bij de resultaten van het Deltaprogramma. Met deze handelwijze is 
Nederland koploper en toonaangevend voorbeeld in de wereld. Met dit Nationaal Waterplan voldoet 
Nederland aan de Europese eisen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Richtlijn 
Overstromingrisico`s (ROR) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KMS). 
 
Vanuit de verantwoordelijkheid voor het watersysteem verankert het Rijk de volgende principes: 
 Integraal waterbeheer. Het kabinet houdt vast aan een integrale aanpak van de wateropgaven, door 

opgaven op het gebied van waterkwantiteit (waterveiligheid en wateroverlast), waterkwaliteit en gebruik 
van (zoet)water in natte en droge situaties in samenhang te beschouwen. 

 Afwenteling voorkomen. Het kabinet wil voorkomen dat waterkwantiteits- en waterkwaliteitsproblemen 
worden afgewenteld in de ruimte en de tijd, zoals het afwentelen van bovenstrooms veroorzaakte 
waterkwaliteitsproblemen op benedenstrooms gelegen wateren. Om afwenteling te voorkomen, maken 
beheerders onderling afspraken over acceptabele hoeveelheden en de kwaliteit van het te ontvangen 
water. Om afwenteling te voorkomen gelden ook de tritsen vasthouden-bergen-afvoeren en 
schoonhouden-scheiden-schoonmaken.  

 
Ruimte en water verbinden. Bij de aanpak van wateropgaven en de uitvoering van maatregelen vindt vooraf 
afstemming plaats met de andere relevante ruimtelijke opgaven en maatregelen in het gebied. Het doel is dat 
de scope, programmering en financiering zo veel mogelijk op elkaar aansluiten of elkaar versterken. Met deze 
aanpak is het vaak mogelijk het waterbeheer te verbeteren en tegelijk de economie en de leefomgeving te 
versterken tegen lagere kosten. 
 
Waterwet 
De Waterwet regelt het beheer van de waterkeringen, het oppervlaktewater en het grondwater, verbetert de 
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening en zorgt voor een eenduidige bestuurlijke procedure en 
daarbij behorende rechtsbescherming voor besluiten. De Waterwet dient als paraplu om de Kaderrichtlijn 
Water (KRW) te implementeren en geeft ruimte voor implementatie van toekomstige Europese richtlijnen. 
 
De waterschappen hebben een bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen voor 
grondwateronttrekkingen, bemalingen en infiltraties, met uitzondering van onttrekkingen voor drinkwater, 
koude en warmteopslag en grote industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m

3
/jaar. Gemeenten hebben 

verdergaande taken en bevoegdheden in het kader van de zorgplicht voor het inzamelen van afvalwater in de 
riolering en voor hemelwater en grondwater. 
 
Nationaal Bestuursakkoord Water 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is het kabinetsstandpunt over het waterbeleid in de 21e eeuw 
vastgelegd. De hoofddoelstellingen zijn: het waarborgen van het veiligheidsniveau bij overstromingen en het 
verminderen van wateroverlast. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan ruimtelijke maatregelen boven 
technische maatregelen.  
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In het NBW is ook de watertoets als procesinstrument opgenomen. De watertoets is het proces van vroegtijdig 
informeren, adviseren en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. 
Het doel van dit instrument is waarborgen dat de waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet in 
beschouwing worden genomen als het gaat om waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en 
besluiten. Uitvoering van de watertoets betekent in feite dat de gemeente en de waterbeheerder 
samenwerken bij het uitwerken van ruimtelijke plannen, zodat problemen in het gebied zelf en de omgeving 
worden voorkomen. De watertoets is sinds 2003 verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening en hiermee 
verplicht voor alle ruimtelijke plannen en besluiten. In 2008 is het NBW geactualiseerd met als doel de 
watersystemen in 2015 op orde te krijgen, met name op het gebied van wateroverlast en watertekort. 
 
Kaderrichtlijn water 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft een kader voor de bescherming van de ecologische en 
chemische kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. Zo dienen alle waterlichamen in 2015 een "goede 
ecologische toestand" (GET) te hebben bereikt en dienen sterk veranderende c.q. kunstmatige wateren in 2015 
een "goed ecologisch potentieel" (GEP) te hebben bereikt. De chemische toestand dient in 2015 voor alle 
wateren (natuurlijk en kunstmatig) goed te zijn. 
 
Waterbeheer 21e eeuw (WB21) 
In september 2000 heeft de commissie Waterbeheer 21e eeuw advies uitgebracht over het toekomstig 
waterbeheer in Nederland. Belangrijk onderdeel van WB21 is het uitgangspunt van ruimte voor water. Er mag 
geen afwenteling plaatsvinden. Berging moet binnen het stroomgebied plaatsvinden. Dit betekent onder 
andere het aanwijzen en instandhouden van waterbergingsgebieden. Daarnaast wordt verdroging bestreden 
en worden watertekorten verminderd. 
 
Provinciaal beleid 
Op 1 januari 2010 is het Provinciaal Waterplan 2010 – 2015 in werking getreden. Dit plan vervangt het 
provinciale Waterhuishoudingplan, dat was opgenomen in het Beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006 -2010 
en in het Grondwaterplan 2007 – 2013. In het Provinciaal Waterplan zijn de opgaven van de Europese 
Kaderrichtlijn Water, het Nationaal Bestuursakkoord Water en het Nationaal Waterplan vertaald naar 
strategische doelstellingen voor Zuid-Holland. Het Provinciaal Waterplan beschrijft op hoofdlijnen wat de 
provincie in de periode tot 2015 samen met haar waterpartners wil bereiken.  
 
Inmiddels is de opvolger van het Waterplan in voorbereiding. Dit wordt naar verwachting nog dit jaar 
vastgesteld. In het plan zijn deze opgaven verder uitgewerkt in 19 thema’s én voor drie gebieden, in 
samenhang met economische, milieu en maatschappelijke opgaven. Dit heeft geleid tot een integrale visie op 
de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse Delta, het Groene Hart en de Zuidvleugel van de Randstad.  
 
In de Verordening Ruimte is regelgeving opgenomen voor de regionale en primaire waterkeringen. Voor 
bestemmingsplannen zijn randvoorwaarden opgenomen die een onbelemmerde werking, instandhouding en 
het onderhoud van de primaire en regionale waterkeringen mogelijk maken. Dit geldt voor de 
beschermingszone en de kernzone die hoort bij de waterkeringen zoals opgenomen in de vastgestelde leggers 
van de waterschappen.  
 
Beleid waterbeheer  
 
Water beheerplan  
Voor de planperiode 2010-2015 is het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing. In dit plan stelt 
Rijnland haar ambities vast voor de komende planperiode en worden de maatregelen in het watersysteem 
aangegeven. Momenteel wordt hard gewerkt aan de afronding van een nieuw Waterbeheerplan (WBP5) voor 
de periode 2016 -2021. 
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De drie hoofddoelen van het waterbeheerplan zijn: veiligheid tegen overstromingen, voldoende water en 
gezond water. Voor de veiligheid is het cruciaal dat de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én blijven 
en dat rekening wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Voor voldoende water is een 
compleet watersysteem nodig, dat goed ingericht, te beheren en te onderhouden is. Rijnland wil daarom het 
watersysteem op orde hebben en toekomstvast maken. Hierdoor kan Rijnland rekening houden met 
klimaatverandering. De verandering van het klimaat zorgt immers voor mogelijk meer lokale en heviger buien, 
perioden van langdurige droogte en zeespiegelrijzing. Het speelt op deze ontwikkelingen in.  
 
Keur en beleidsregels 
Per 1 juli 2015 is de nieuwe Keur in werking getreden. De Keur is een verordening van de waterbeheerder met 
wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen). Aan deze Keur zijn bepalingen toegevoegd voor het 
onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in de bodem. De Keur geeft regels voor het gebruik van 
of het uitvoeren van activiteiten op: 

 waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden); 

 watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken); 

 andere waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen). 
 
De Keur stelt verbodsbepalingen op voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde 
waterstaatswerken. Rijnland kan met de afgifte van een vergunning ontheffing verlenen van de Keur voor het 
uitvoeren van bepaalde activiteiten. De Keur is een belangrijk middel om via vergunningverlening en 
handhaving het watersysteem op orde te houden of te krijgen. In de Beleidsregels, die bij de Keur horen, is het 
beleid van Rijnland nader uitgewerkt. De ontheffing van de Keur is een activiteit in de zin van de Waterwet. Bij 
een aanvraag omgevingsvergunning, waarbij sprake is van een keurontheffing, zal dit bij de Keur onderdeel 
uitmaken van het toetsingskader. 
 
Beleid Riolering en afvalwaterzuivering 
Rijnland streeft naar samenwerking in de afvalwaterketen en wil hierover graag adviseren. Rijnland geeft de 
voorkeur aan het scheiden van hemelwater en afvalwater. Naast een voorkeursvolgorde voor afvalwater geldt 
voor de behandeling van hemelwater de zorgplicht. Rijnland geeft daarbij de voorkeur aan brongerichte 
maatregelen boven 'end-of-pipe' maatregelen. 
Hemelwater kan de capaciteit van riolering en zuivering aanzienlijk belasten. Dat is niet wenselijk en vaak ook 
niet nodig. Zeker bij nieuwbouwontwikkelingen is het gescheiden aanbieden van hemelwater en afvalwater 
vaak een doelmatige maatregel. Rijnland volgt hierbij de voorkeursvolgorde (rijksbeleid), waarbij voorop staat 
het voorkomen van het ontstaan van afvalwater, als er afvalwater is het zoveel mogelijk beperken van 
verontreiniging en waar mogelijk afvalwaterstromen scheiden. De gemeente kan gebruik maken van deze 
voorkeursvolgorde bij de totstandkoming van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). De uiteindelijke afweging 
wordt lokaal gemaakt, waarbij doelmatigheid van de oplossing centraal staat.  
 
Het te lozen hemelwater mag geen significante verslechtering van de kwaliteit van het ontvangende 
oppervlaktewater veroorzaken. Maatregelen om dit te bereiken zijn duurzaam bouwen, infiltratie, het 
toepassen van berm- of bodempassage en straatkolken met extra voorzieningen. Als ondanks de zorgplicht en 
de preventieve maatregelen het te lozen hemelwater naar verwachting een aanmerkelijk negatief effect heeft 
op de oppervlaktewaterkwaliteit, kan in overleg tussen gemeente en hoogheemraadschap gekozen worden 
voor aanvullende voorzieningen, een verbeterd gescheiden stelsel of - als laatste keus - aansluiten op het 
gemengde stelsel. Ook kan de gemeente in overleg met het hoogheemraadschap kiezen voor een generieke 
'end-of-pipe' aanpak. Deze keuze moet dan expliciet gemaakt worden in het GRP. 
 
Onderzoek 
Hieronder volgt de inhoudelijke toetsing van het project aan de verschillende 'waterthema's', zoals die 
beschreven staan in de Handreiking Watertoets. Toetsing aan deze thema's levert de watertoets op. 

 
Huidige situatie  
In de bestaande situatie is het projectgebied vrijwel geheel onverhard. Zoals blijkt uit de legger Wateren van 
het hoogheemraadschap zijn er in het projectgebied diverse watergangen aanwezig. Deze zijn weergegeven in 
afbeelding 5.1. 
 



29 
 

Ruimtelijke onderbouwing ‘Nieuwe Sloot, deelgebied Park’ 
Ontwerp 

 
Afbeelding 5.1: uitsnede Legger wateren 

 
Veiligheid 
In het projectgebied zijn geen primaire of regionale waterkeringen gelegen. Wel is direct ten zuiden van het 
projectgebied - parallel aan de Oude Rijn - een regionale waterkering gelegen. De kern- en beschermingszone 
van deze waterkering reikt echter niet tot het voorliggende projectgebied. Wel is een deel van het 
projectgebied gelegen in de buitenbeschermingszone. 
 

 
 
Afbeelding 5.2: uitsnede Legger Waterkeringen 
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Oppervlaktewatersysteem 
Het projectgebied is gelegen in de polder Ridderveld en de Bijlen en valt binnen het peilgebied OR-4.15.1.1. Het 
maaiveld ter plaatse van het projectgebied varieert tussen NAP -1,20 meter en NAP - 1,40 meter, het zomer- en 
winterpeil is vastgesteld op NAP -2,22 meter. In het projectgebied zijn diverse watergangen aanwezig, zoals 
blijkt uit afbeelding 5.2. De watergang parallel aan de Meteoorlaan is aangemerkt als hoofdwatergang. Deze 
staat in verbinding met het inlaatpunt ten noordwesten van het projectgebied. Inlaat van water voor 
peilbeheer of doorspoelen wordt gerealiseerd vanuit de Oude Rijn.  
 
Alle polders lozen het overtollige oppervlaktewater op het boezemwater van de Oude Rijn. Voor het 
projectgebied geldt geen wateropgave in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Het 
hoogheemraadschap heeft in het kader van het NBW de wateropgave bepaald. Dit conform de landelijke norm 
wateroverlast. Als gevolg van een te kleine capaciteit van het boezemsysteem van de Oude Rijn hebben enkele 
afwaterende polders (buiten dit projectgebied) soms te maken met maalstops. Hierdoor treedt dan 
wateroverlast op, waardoor die polders wel te maken hebben met een wateropgave. Oplossingen daarvoor 
worden gezocht in vergroting van de boezemcapaciteit. 
 
Waterkwantiteit 
In het stedenbouwkundig plan voor het gehele gebied 'Nieuwe Sloot' (waar het voorliggende projectgebied 
deel van uitmaakt) is uitgegaan van het 'waterneutrale' principe. Het stedenbouwkundige plan is in 2010 
vertaald naar het bestemmingsplan 'Nieuwe Sloot', waarbij de watertoets is doorlopen. Bij het kwantitatieve 
ontwerp van het watersysteem voor de wijk Nieuwe Sloot is uitgegaan van de beleidsnota's 'Compensatie 
verhard oppervlak' en 'Dempingen' van het hoogheemraadschap van Rijnland. In overeenstemming met deze 
nota dient 15% van het toegevoegde verhard oppervlak gecompenseerd te worden. 
 
In het kader van het bestemmingsplan 'Nieuwe Sloot' is een nieuw watersysteem ontworpen voor het gehele 
gebied 'Nieuwe Sloot', waarbinnen ook het voorliggende deelgebied 'Park' is gelegen. In de hierna volgende 
tabel is de kwantitatieve toetsing van het destijds ontworpen watersysteem weergegeven. 
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Het toekomstige watersysteem van Nieuwe Sloot voldoet volgens deze kwantitatieve toetsing ruimschoots aan 
de normen zoals vermeld in beleidsnota's 'Compensatie verhard oppervlak' en 'Dempingen' van het 
hoogheemraadschap van Rijnland. Derhalve wordt voorzien in voldoende watercompensatie. 
 
Riolering 
Het algemeen beleid is dat schoon- en vuilwaterstromen worden gescheiden en gescheiden blijven tot aan het 
overnamepunt op de perceelsgrens. Schoon regenwater van gevels en daken dient bij voorkeur te worden 
benut (toiletspoeling, daktuinen e.d.) of te worden afgevoerd naar de bodem (infiltratie) en indien niet 
mogelijk of gewenst is dan rechtstreeks afgevoerd te worden naar het oppervlaktewater via een 
regenwaterriool. 
 
Volksgezondheid 
Door het afkoppelen van hemelwater van de DWA worden vuilwateroverstorten (in de omgeving) 
tegengegaan. De risico's van watergerelateerde ziekten en plagen worden hierdoor geminimaliseerd. Indien 
nieuwe wateren worden gerealiseerd en/of oevers van bestaande wateren worden vergraven, verdient het 
aanbeveling flauwe, natuurvriendelijke oevers te creëren.  
 
Bodemdaling 
Ten behoeve van de voorliggende ontwikkeling zal het (grond)waterpeil niet worden aangepast. Eventuele 
bodemdaling in de omgeving zal niet door het project worden beïnvloed. 
 
Grondwateroverlast 
Het grondwater zit (vrij) ondiep. Indien ondergrondse constructies worden gebouwd, waarvan de onderkant 
dieper ligt dan de hoogste grondwaterstand, wordt geadviseerd waterdicht te bouwen om te voorkomen dat 
overlast van grondwater ontstaat. 
 
Waterkwaliteit 
In het projectgebied zijn geen riooloverstorten van gemengde rioleringsstelsels aanwezig. Bij afkoppelen moet 
beoordeeld worden of het afstromend hemelwater van verharde terrein- en dakoppervlakken geen nadelige 
gevolgen heeft voor de huidige waterkwaliteit.  

 
Het tegengaan van riooloverstorten door de afkoppeling van hemelwater van de DWA komt de waterkwaliteit 
(in de omgeving) ten goede. Het ontstaan van (nieuwe) vervuilingsbronnen dient zoveel mogelijk te worden 
voorkomen om vervuiling van grond- en oppervlaktewater te beletten. Het toepassen van niet-uitloogbare 
bouwmaterialen bij de toekomstige ontwikkelingen voorkomt dat het hemelwater wordt vervuild. In verband 
hiermee dienen geen (sterk) uitloogbare materialen zoals koper, lood, zink of teerhoudende dakbedekking te 
worden gebruikt op delen die met hemelwater in contact komen, zoals de dakbedekking, goten en pijpen of er 
moet voorkomen worden dat deze materialen kunnen uitlogen (bijvoorbeeld door het coaten van 
loodslabben). 
 
Keur en Legger 
Alle handelingen of werkzaamheden in de nabijheid van watergangen en waterschapswegen vallen onder de 
regels van de 'Keur Rijnland 2015'. In deze verordening van het hoogheemraadschap zijn gebods- en 
verbodsbepalingen opgenomen om de waterstaatsbelangen veilig te stellen. In de meeste gevallen zal een 
vergunning moeten worden verleend door het hoogheemraadschap. 
 
De Legger van het hoogheemraadschap is een register waarin functie, afmetingen en onderhoudsplichtigen van 
wateren (zoals sloten en vaarten), waterbergingen en natuurvriendelijke oevers vastgelegd zijn. Ook geeft de 
Legger de ligging van wateren, waterbergingen en natuurvriendelijke oevers aan, zodat duidelijk is waarop de 
Keur van toepassing is. De watergang binnen het voorliggende projectgebied is niet opgenomen in de Legger 
van het hoogheemraadschap. 
 
Beheer en onderhoud 
Het beheer en onderhoud van het inzamelings- en transportstelsel van afvalwater, kortom de riolering, ligt bij 
de gemeente. Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de zuivering van het aangeleverde afvalwater. 
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Het beheer van de boezemkeringen en watergangen is voor het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap 
is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud aan de boezemwaterkering en hoofdwatergangen. De 
onderhoudsplicht voor overige watergangen ligt bij de kadastrale eigenaar. Voor hoofdwatergangen geldt een 
onderhoudsstrook van 5 meter (gemeten vanaf de insteek van het talud) en voor overige watergangen is dit 2 
meter. 
 
Activiteiten binnen deze onderhoudsstroken zijn vergunningplichtig op grond van de Keur. Onderhoudsstroken 
dienen (zwaar) onderhoudsmaterieel te kunnen dragen. Er mogen zich geen obstakels bevinden in de 
onderhoudsstroken. In voorkomende gevallen kan van bovengenoemde maten worden afgeweken met een 
ontheffing van het hoogheemraadschap, mits het onderhoud gewaarborgd is en op een reguliere manier kan 
worden uitgevoerd. 
 
Conclusie  
Het voorliggende project voorziet in de ontwikkeling van 102 woningen in deelgebied 'Park', binnen de wijk 
Nieuwe Sloot. In het kader van het bestemmingsplan 'Nieuwe Sloot' is het toekomstige watersysteem getoetst 
aan de normen zoals vermeld in de beleidsnota's 'Compensatie verhard oppervlak' en 'Dempingen' van het 
hoogheemraadschap van Rijnland. Uit deze kwantitatieve toetsing blijkt dat in voldoende watercompensatie is 
voorzien. 
 
Deze waterparagraaf wordt in het kader van het vooroverleg voor advies voorgelegd aan het 
Hoogheemraadschap van Rijnland.  
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6. Archeologie en cultuurhistorie  

6.1  Archeologie 

 
Kader  
De Monumentenwet 1988 is op 1 juli 2016 overgegaan in de Erfgoedwet. De Erfgoedwet bundelt de bestaande 
wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Bovendien zijn aan de 
Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. Het beschermingsniveau zoals deze in de oude wetten 
en regelingen golden, blijft gehandhaafd. Het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed was geregeld in 
zes verschillende wetten en een regeling. Waarin roerend, onroerend en archeologisch erfgoed allemaal hun 
eigen specifieke definities, procedures en beschermingsmaatregelen hadden. 
 
In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie welke verantwoordelijkheden 
daarbij heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. Overbodige regels zijn geschrapt en de 
verantwoordelijkheid voor de bescherming van het cultureel erfgoed ligt waar mogelijk bij het erfgoedveld zelf. 
Onderdelen van de Monumentenwet die de fysieke leefomgeving betreffen, worden overgeheveld naar de 
Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt. Voor deze onderdelen is een overgangsregeling in de Erfgoedwet 
opgenomen voor de periode 2016-2019. Het gaat daarbij om de volgende zaken: 

 Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van rijksmonumenten 

 Verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie 

 Bescherming van stads- en dorpsgezichten 
 
Hart voor Erfgoed 2016 – 2020 
Na de samenvoeging van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude is door de gemeenteraad geconstateerd 
dat het bestaande monumentenbeleid zowel afstemming als vernieuwing behoeft. De gemeente heeft in 
oktober 2015 twee burgeravonden georganiseerd waar ideeën, suggesties en meningen voor een nieuw 
erfgoed beleid zijn geoogst. Vervolgens zijn deze ideeën door vertegenwoordigers van het erfgoedveld in de 
gemeente vertaald naar een nieuwe erfgoedvisie. De visie bestaat uit twee delen, te weten; gebouwd erfgoed: 
monumenten (deel 1) en Archeologie, cultuurlandschap, musea, archieven en immaterieel erfgoed (deel 2). 
Van belang is om voor alle kernen in de gemeente te kunnen beschikken over informatie over archeologische 
kenmerken en waarden, volgens een uniforme opzet.  
 
Onderzoek en conclusie 
Op basis van de archeologische waarden- en verwachtingenkaart van de gemeente Alphen aan den Rijn is aan 
het projectgebied een hoge verwachting toegekend, (zie afbeelding 6.1) Bij de saneringswerkzaamheden zijn 
onverwachts funderingsresten aangetroffen, (zie bijlage 3). De aangetroffen resten worden alsnog onderzocht.  
Bij uitvoering van de werkzaamheden zal rekening worden gehouden met de uitkomsten van het onderzoek. 
 

 
Afbeelding 6.1: Archeologische3 waarden- en verwachtingenkaart.  
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6.2  Cultuurhistorie 
De provincie Zuid-Holland wil waardevolle cultuurhistorische elementen behouden of inpassen bij nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen. Om dit richting te geven, zijn Regioprofielen Cultuurhistorie opgesteld. De zestien 
regioprofielen dienen als een handreiking en sturingskader voor gemeenten, waterschappen, 
terreinbeheerders en adviesbureaus om cultuurhistorie op te nemen in ruimtelijke plannen. Ze zijn een 
uitwerking van de algemene richtlijnen voor cultuurhistorie in ruimtelijke plannen zoals die staan in de 
provinciale Structuurvisie. 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) provincie Zuid-Holland 
De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van Zuid-Holland geeft een overzicht van de cultuurhistorische 
kenmerken en waarden in de provincie. Het is een overzicht op hoofdlijnen, bijvoorbeeld van waardevolle 
verkavelingspatronen, gebieden met een archeologische verwachtingswaarde of monumentale boerderijlinten. 
Dit is het schaalniveau waarop de provincie beleid voert. De cultuurhistorische kaart – ook aangeduid als 
Cultuurhistorische Hoofdstructuur kent drie verschillende thema’s: archeologie, historische stedenbouw en 
historisch landschap.  
 
Onderzoek en conclusie 
Op grond van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de provincie Zuid-Holland zijn ter plaatse van het 
projectgebied geen cultuurhistorisch waardevolle objecten en/of elementen bekend. Wel is de 
Oudshoornseweg aangemerkt als een cultuurhistorisch waardevolle lijnstructuur van redelijk hoge waarde. De 
Oude Rijn is aangemerkt als een cultuurhistorisch waardevolle lijnstructuur met een hoge waarde. Het 
voorliggende project heeft geen invloed op de betreffende cultuurhistorische waarden. Derhalve geldt er 
vanuit het aspect cultuurhistorie geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 

6.3  Conclusie 

De aspecten archeologie en cultuurhistorie leiden niet tot belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 
 
 
 
 
 
 
  



35 
 

Ruimtelijke onderbouwing ‘Nieuwe Sloot, deelgebied Park’ 
Ontwerp 

7. Mobiliteit 

7.1  Verkeer 

 

Ontsluiting 
Het projectgebied wordt in de toekomstige situatie aan twee zijden ontsloten. Het zuidelijke gedeelte van het 
plangebied wordt middels een interne ontsluitingsstructuur op de Gerard Roustraat ontsloten, die via de 
Rembrandtlaan aantakt op de Oranje Nassausingel. Het noordelijke deel van het projectgebied wordt middels 
een interne ontsluitingsstructuur op de Meteoorlaan ontsloten. Deze weg was tot medio 2009 verbonden met 
de Rembrandtlaan, maar is inmiddels afgesloten voor autoverkeer. In de toekomstige situatie wordt dit 
gedeelte van de Meteoorlaan - voor zover gelegen tussen het Alrijne ziekenhuis en de Rembrandtlaan -  
behouden als fietsverbinding. Naast deze noord-zuid georiënteerde langzaamverkeersverbinding wordt er 
tevens een fietsverbinding tussen de Meteoorlaan en Oudshoornseweg aangelegd. 
 
Verkeersgeneratie 
Om inzicht te bieden in de mate van verkeerstoename als gevolg van de ontwikkeling, moet de 
verkeersaantrekkende werking worden bepaald. Daarvoor is gebruik gemaakt van de CROW-publicatie 317 
'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'. Voor het berekenen van de verkeersgeneratie wordt uitgegaan van 
een gemiddelde weekdag.  
 
Het voorliggende project voorziet in 102 aaneengebouwde woningen. Op grond van de CROW-richtlijnen geldt 
voor aaneengebouwde (koop)woningen een verkeersgeneratie van 7,8 motorvoertuigen per woning. Gelet 
hierop leidt de voorgenomen ontwikkeling tot 796 extra motorvoertuigbewegingen op een gemiddelde 
weekdag. Verkeer vanuit het zuidelijk deel van het projectgebied wordt via de Gerard Roustraat en 
Rembrandtlaan op de Oranje Nassausingel en verder afgewikkeld. Het noordelijke deel van het projectgebied 
wordt daarentegen via de Meteoorlaan op de Burg. Bruins Slotlaan en verder afgewikkeld. Omdat het een 
beperkte toename betreft en de voorgenoemde wegen voldoende capaciteit hebben om deze toename op te 
vangen, leidt de beoogde ontwikkeling niet tot een onacceptabele verkeerstoename. De voorliggende 
ontwikkeling is bovendien reeds voorzien in het geldende bestemmingsplan 'Nieuwe Sloot', waarin reeds is 
geanticipeerd op een grotere verkeerstoename. Met het voorliggende project wordt het aantal woningen 
namelijk aanzienlijk beperkt ten opzichte van de vigerende situatie, waarin ruimte is voor circa 300 
appartementen, alsmede diverse voorzieningen.  

7.2  Parkeren 
Ter waarborging van voldoende parkeervoorzieningen bij nieuwbouwprojecten is door de gemeente Alphen 
aan den Rijn de nota 'Parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014' vastgesteld. In deze nota is per 
woningtype een parkeernorm opgenomen. In de parkeernormennota is een voor de gehele gemeente 
toepasbare parkeernormensystematiek opgenomen. De parkeernormen die zijn opgenomen in deze 
parkeernormennota zijn leidend voor de bepaling van de parkeernorm van de voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkeling. 
  
Voor dure woningen (> € 300.000,-) in overige gebieden binnen de bebouwde kommen geldt een parkeernorm 
van 2,1 parkeerplaatsen per woning. Voor middeldure woningen (> € 200.000,- < € 300.000,-) bedraagt de 
parkeernorm 1,8 parkeerplaatsen per woning. Gelet hierop bedraagt de totale parkeerbehoefte ten behoeve 
van de voorgenomen ontwikkeling 195 parkeerplaatsen, zie tabel 7.1.  
  
Woningtype Prijscategorie Parkeernorm Aantal Totaal 
A parkwoning duur 2.1 8 16,8 
A parkwoning  middelduur 1.8 26 46,8 
B verandawoning  duur 2.1 7 14,7 
B verandawoning middelduur 1.8 31 55,8 
C herenhuizen  duur 2.1 23 48,3 
D parkbungalows  middelduur 1.8 7 12,6 
Totaal     102 195 
Tabel 7.1 parkeerbehoefte projectgebied 



36 
 

Ruimtelijke onderbouwing ‘Nieuwe Sloot, deelgebied Park’ 
Ontwerp 

  
De benodigde parkeerbehoefte van de woningen wordt volledig in openbaar gebied opgevangen, waarbij er 
gebruik wordt gemaakt van zogenaamde parkeerkoffers aan de achterzijde van de woningen. Deze 
parkeerkoffers zijn geconcentreerd rondom de interne ontsluitingsstructuur. De parkeerkoffers in het 
noordelijk deel van het projectgebied bieden ruimte aan 99 parkeerplaatsen, in het zuidelijk deel worden er 53 
parkeerplaatsen in de parkeerkoffers ondergebracht. Daarnaast zijn er nog eens 35 haaksparkeerplaatsen langs 
de Gerard Doustraat voorzien. Het totale aantal parkeerplaatsen binnen het projectgebied bedraagt daarmee 
187. Gelet op de parkeerbehoefte van 195 plaatsen is er sprake van een beperkt tekort van 8 parkeerplaatsen. 
Dit kan worden opgevangen binnen de bestaande parkeervoorzieningen in de omgeving. 
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8. Duurzaamheid 
 
Teneinde de Kyotodoelstellingen te realiseren, is landelijk klimaatbeleid geformuleerd. De korte termijn-

doelstelling voor Nederland is de uitstoot van de belangrijkste broeikasgassen in de periode van 2008 - 2012 

met 6% terug te dringen ten opzichte van 1990. Op de lange termijn wil de overheid de overgang naar een 

duurzame energiehuishouding bereiken (een aandeel van twintig procent duurzame energie in 2020) en 

verdere beperking van de CO2-uitstoot realiseren (30% in 2020 ten opzichte van 1990). 

 

De Nederlandse overheid wil de helft van de nodige emissiereductie behalen met binnenlandse maatregelen 

en de andere helft uit het buitenland met behulp van de flexibele instrumenten uit het Kyoto-protocol. 

 

Duurzaam bouwen 

Duurzaam bouwen staat voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met respect voor mens 

en milieu zodat kan worden voorzien in de behoefte van de huidige generatie zonder dat voor toekomstige 

generaties de mogelijkheid wordt ontnomen om ook in hun behoeften te kunnen voorzien. Duurzaam bouwen 

is daarmee onderdeel van de kwaliteit van de gebouwde omgeving.  

 

De gemeente Alphen aan den Rijn hanteert als uitgangspunt bij bouwprojecten de Regionale DuBoPlus Richtlijn 

2008 als duurzaam bouwen-maatlat. De nagestreefde kwaliteit en duurzaamheid van het project dienen op 

basis van een overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar geborgd te worden. Voor kleine 

bouwprojecten als het onderhavige bouwproject informeert de gemeente initiatienemers over duurzaam 

bouwen via het Infoblad Milieuvriendelijk bouwen en verbouwen:  

a. als het woningbouw betreft: Infoblad Milieuvriendelijk bouwen en verbouwen voor particulieren: zie 

www.mdwh.nl/dubo/particulieren 

b. als het bedrijvigheid betreft: Infoblad Milieuvriendelijk bouwen en verbouwen voor  ondernemers zie 

www.mdwh.nl/dubo  
 

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 

De Duurzaamheidsagenda formuleert het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid tot 2014. Tegelijkertijd met de 

vaststelling van de Duurzaamheidsagenda zijn ook enkele regionale beleidskaders en uitvoeringsinstrumenten 

vastgesteld, te weten voor: 

- duurzame gebiedsontwikkeling: het Duurzaamheid Profiel van een Locatie (DPL), Alphen geeft hier 

lokale invulling aan door het Alphens Duurzaamheids Profiel (ADP); 

- duurzaam bouwen: de Regionale DuBoPlus-Richtlijn 2008-2012, en het gebruik van het GPR instrument 

(Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, ‘GPR-Gebouw’). 

 

De gemeente benadert en stimuleert woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, architecten en 

aannemers daarom om aan de richtlijnen van Duurzaam Bouwen te voldoen.  

 

Het software instrument ‘GPR-Gebouw’ wordt gratis ter beschikking gesteld door de gemeente. Dit instrument 

ondersteunt de realisatie van duurzaam bouwen. Het programma dat al veel wordt gebruikt in Nederland 

berekent hoe gebouwen (woningen, kantoren en scholen) presteren op energieverbruik, milieubelasting, 

gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde en maakt keuzemogelijkheden inzichtelijk. Het resultaat 

wordt in cijfers van 1 tot 10 uitgedrukt. Bij nieuwbouw is energie efficiënte (en koolstofarme) 

energievoorziening het uitgangspunt. De gemeentelijke ambitie is een GPR-score van 7.0. Voor gemeentelijke 

gebouwen geldt een GPR-score van 8.0. 

 

Het gebruik van warmte- koudeopslag (WKO), geothermie of vergelijkbare toepassingen wordt gestimuleerd. 

 

http://www.mdwh.nl/dubo/particulieren
http://www.mdwh.nl/dubo
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Toepassing in het bouwplan 
Bij de realisatie van het project wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen inzake duurzaamheid. Daarnaast 

wordt zo goed als mogelijk aangesloten op de duurzaamheidsambities van de gemeente Alphen aan den Rijn. 

De nagestreefde kwaliteit en duurzaamheid van het project zijn middels een overeenkomst tussen de 

gemeente en de ontwikkelaar geborgd. Voor het overige zijn geen bijzondere duurzaamheidsaspecten 

noemenswaardig. 
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10. Uitvoerbaarheid 

9.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
De voorliggende ontwikkeling voorziet in 102 grondgebonden woningen. De beoogde ontwikkeling zal op 

zorgvuldige wijze worden ingepast in de bestaande situatie. Aangenomen wordt dat er geen bezwaren bestaan 

tegen deze ontwikkeling. Niettemin wordt in het kader van de uitgebreide Wabo-procedure de mogelijkheid 

geboden tot het indienen van zienswijzen. De ontwerp-omgevingsvergunning wordt gedurende zes weken voor 

eenieder ter inzage gelegd.  

9.2  Financiële uitvoerbaarheid 

 

Exploitatieverplichting 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk besluit dient op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) minimaal inzicht te worden gegeven in de economische uitvoerbaarheid van het plan. Tevens 

bestaat op grond van de Wet ruimtelijke ordening de verplichting om, indien sprake is van ontwikkelingen 

waarvoor de gemeente redelijkerwijs kosten moet maken, bijvoorbeeld voor de aanleg van voorzieningen van 

openbaar nut, en de plankosten, deze moeten kunnen worden verhaald op de initiatiefnemer c.q. 

ontwikkelaar. Een en ander dient te worden vastgelegd in privaatrechtelijke overeenkomsten met iedere 

grondeigenaar. Als er met een grondeigenaar geen overeenkomst is gesloten en het kostenverhaal niet 

anderszins is verzekerd, dient een exploitatieplan te worden opgesteld welke tegelijkertijd met het 

bestemmingsplan moet worden vastgesteld. 

 

Artikel 6.12 van de Wro meldt het volgende: ‘’De gemeenteraad stelt een exploitatieplan vast voor gronden 

waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen’’. Het project is een 

bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het Bro. De gemeente sluit een anterieure overeenkomst met de 

ontwikkelende partij, waardoor de kosten anderszins verzekerd zijn. Hierdoor is het niet verplicht om de kosten 

te verhalen en/of een exploitatieplan op te stellen. 

 

Financiering  

Tussen de gemeente en de ontwikkelaar is een  koopovereenkomst gesloten. 

Conclusie 

Gezien het voorgaande wordt het plan financieel uitvoerbaar geacht.  

9.3.  Vooroverleg 

Het bevoegd gezag dient bij de voorbereiding van een ruimtelijk besluit overleg te plegen met diverse 

betrokken instanties, waaronder het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland. In dit 

kader wordt de ruimtelijke onderbouwing voorgelegd aan de vaste overlegpartners. Van het vooroverleg wordt 

te zijner tijd verslag gedaan in deze paragraaf. 
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11. Besluitvlak 
Zie volgende pagina. 
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1. Inleiding 

 

Er bestaan plannen om in deelgebied “Park” van het ontwikkelgebied “Nieuwe Sloot” in 

Alphen aan den Rijn 102 nieuwbouwwoningen te realiseren. Ten behoeve van de ont-

wikkeling van deze woningen wordt onder andere een nieuwe watergang gegraven. 

Ten tijde van het veldbezoek hoefde er geen bebouwing meer te worden gesloopt of 

bomen te worden gekapt. Ook de nieuwe watergang was al deels gerealiseerd.  

 

Bij dergelijke ruimtelijke ingrepen dient, in het kader van de natuurwetgeving (Flora- en 

faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Natuurnetwerk Nederland (NNN)), onder-

zoek gedaan te worden naar de aanwezige natuurwaarden binnen het plangebied en 

dient een beoordeling gemaakt te worden van eventuele negatieve effecten van de 

plannen op deze waarden.  

 

KuiperCompagnons heeft het Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC) opdracht ge-

geven om voor het plangebied in Alphen aan den Rijn een flora- en faunaonderzoek uit 

te voeren en om te adviseren in het kader van de relevante natuurwetgeving.  
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Figuur 1: Ligging plangebied (rood omcirkeld) in de omgeving 

 

 

 

Figuur 2: Begrenzing van het plangebied (rood omlijnd)  
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2.      Gebiedsbeschrijving en voorgenomen plannen 

 

Het plangebied bevindt zich aan de Uranusstraat in de wijk “Planetenbuurt”, in de be-

bouwde kom van Alphen aan den Rijn (provincie Zuid-Holland, figuur 1).  

Op dit moment bestaat het plangebied uit bouwgrond waarin reeds grondwerkzaamhe-

den zijn uitgevoerd (foto 1). Er zijn binnen het plangebied geen bomen aanwezig, wel 

waren meerdere bomen recent gekapt (foto 2). Ook was een deel van de nieuwe wa-

tergang reeds gegraven (foto 3). Ten noordoosten van de Uranusstraat bevindt zich 

een bomenrij waarvan, ten behoeve van de aansluiting van een nieuwe watergang, re-

cent een aantal bomen zijn gekapt (foto 4). Het plangebied wordt aan de noordoostzij-

de begrensd door de Uranusstraat, aan de zuidzijde door de Gerard Doustraat, aan de 

Noordwestzijde door het Alrijne ziekenhuis en aan de zuidwestzijde door woonhuizen 

met bijbehorende tuinen (figuur 2).  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Grondwerkzaamheden in plangebied   Foto 2: Recent gekapte bomen in plangebied

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 3: Watergang in plangebied    Foto 4: Recent gekapte bomen bij Uranusstraat
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Beschermde gebieden 

Het dichtstbijzijnde gebied dat onder de bescherming van de Natuurbeschermingswet 

1998 valt, is Natura 2000-gebied “Nieuwkoopse Plassen & De Haeck”. Dit gebied be-

vindt zich op ongeveer 6,7 kilometer afstand van het plangebied. Vanwege deze grote 

afstand en de locatie van het plangebied (in de bebouwde kom van Alphen aan den 

Rijn), worden er geen significant nadelige effecten op aangewezen habitattypen en 

doelsoorten van beschermde natuurgebieden verwacht als gevolg van geluid, trillingen, 

licht en dergelijke.  

Omdat de plannen bestaan uit het realiseren van 102 nieuwe woningen, zal er wel 

sprake zijn van een toename in het aantal verkeersbewegingen. De extra verkeersbe-

wegingen en de woningen zelf, kunnen een toename in de stikstofdepositie op aange-

wezen stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebieden veroorzaken. Om de-

ze reden dient er wel toetsing van stikstofuitstoot in het kader van de PAS plaats te vin-

den.  

Daarnaast maakt het plangebied geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN) (figuur 3). Omdat er, als gevolg van de voorgenomen plannen, geen oppervlakte 

aan NNN-gebied verloren gaat, is er geen verdere toetsing aan de wet- en regelgeving 

omtrent het NNN nodig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Ligging plangebied (rood omcirkeld) t.o.v. NNN-gebieden en Natura 2000-gebieden 

        

 

Bron: http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/html/atlas.html?atlas=ehs 

 

 

 

NNN 
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Voorgenomen plannen  

Er bestaan plannen om in de bebouwde kom van Alphen aan den Rijn 102 nieuwbouw-

woningen met bijbehorende voorzieningen te realiseren (figuur 4). Daarnaast zal er 

een nieuwe watergang worden gegraven die zal worden aangesloten op de watergang 

die zich ten noordoosten van het plangebied bevindt, aan de overzijde van de Uranus-

straat. Ten tijde van het veldbezoek waren de bomen al gekapt, was de bebouwing al 

gesloopt en hadden er al grondwerkzaamheden plaatsgevonden. Ook was een deel 

van de nieuwe watergang reeds gegraven. Een deel van deze watergang dient nog te 

worden gegraven en er dient nog aansluiting op de bestaande watergang aan de ande-

re zijde van de Uranusstraat plaats te vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Toekomstige situatie van het plangebied 
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3.      Wettelijk kader Flora- en faunawet 

 

Een groot deel van de inheemse dier- en plantensoorten wordt in ons land beschermd 

door de Flora- en faunawet (2002). Deze wet bevat een aantal verbodsbepalingen, 

waarvan vooral artikel 8 t/m 13 van belang zijn in het kader van flora- en fauna-

onderzoek (tekstvak 1 op de volgende pagina). Deze verbodsbepalingen gelden overal 

in Nederland, ongeacht het type of de omvang van de werkzaamheden of activiteiten 

die uitgevoerd worden. De bepalingen van deze wet kunnen daarom van invloed zijn 

op ruimtelijke ingrepen, zoals het aanleggen van infrastructuur, het slopen en reali-

seren van bebouwing, het uitbreiden van industriegebieden, en het kappen van bomen. 

Bij dergelijke (ruimtelijke) activiteiten moet op basis van de Flora- en faunawet en in het 

kader van het zorgvuldigheidsbeginsel en het voorzorgsbeginsel (Algemene wet be-

stuursrecht) een toetsing plaatsvinden. Deze toetsing moet de volgende onderdelen 

bevatten: 

 Inventarisatie van wettelijk strikt beschermde flora- en faunasoorten in het plan-

gebied en binnen de invloedssfeer van de activiteit of het plangebied: 

 Inventarisatie/beoordeling van (significant) nadelige effecten op deze bescherm-

de soorten en hun habitat (zowel binnen het plangebied als binnen de invloeds-

sfeer van het plangebied), als gevolg van de activiteit: 

 Indien nodig een opname van maatregelen die de negatieve effecten op de be-

schermde soorten en hun leefgebieden mitigeren en/of compenseren. 

 

Sinds 2005 zijn de beschermde soorten uit de Flora- en faunawet verdeeld in drie 

groepen, die middels de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), artikel 75, onder-

gebracht zijn in drie tabellen (bijlage 1): 

 

Tabel 1: Algemene soorten 

Voor deze soorten geldt een vrijstelling. Indien deze soorten in of binnen de invloeds-

sfeer van het plangebied voorkomen, hoeft geen ontheffing van verbodsbepalingen uit 

de Flora- en faunawet aangevraagd te worden. Wel dient de Zorgplicht in acht geno-

men te worden. 

 

Tabel 2: Overige soorten  

Wanneer een door het ministerie goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de 

activiteit, geldt een vrijstelling voor deze soorten. Indien deze soorten in of binnen de 

invloedssfeer van het plangebied voorkomen, hoeft geen ontheffing van verbods-

bepalingen uit de Flora- en faunawet aangevraagd te worden. Wel moeten de acti-

viteiten aantoonbaar uitgevoerd worden zoals in de gedragscode beschreven staat. 

Tevens geldt de Zorgplicht. 
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Indien er geen goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteit of het niet 

mogelijk is om volgens een dergelijke gedragscode te werken, dient bij dreigende over-

treding van verbodsbepalingen een ontheffing aangevraagd te worden. 

 

Tekstvak 1: Verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 

‐ In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of 

verblijfplaats aangetast door de activiteit? 

‐ Is er sprake van verstoring van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijf-

plaats? 

‐ Komt de gunstige staat van instandhouding van de soorten in gevaar? 

 

Tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV Habitatrichtlijn (HRL) 

Bij dreigende overtreding van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet, dient een 

ontheffing aangevraagd te worden op grond van een wettelijk belang uit artikel 2 van 

 

Artikel 8 t/m 13 van de Flora- en faunawet: 

 

Artikel 8: Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse soort, te pluk-

ken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of 

op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

 

Artikel 9: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te do-

den, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

 

Artikel 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzet-

telijk te verontrusten. 

 

Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadi-

gen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 

 

Artikel 12: Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse dier-

soort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

Artikel 13: Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten 

of producten van dieren, behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse 

plantensoort onderscheidenlijk een beschermde inheemse of uitheemse diersoort, te vervoe-

ren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin of binnen 

of buiten het grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben. 
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het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (soorten bijlage 1 AMvB) of 

uit de Habitatrichtlijn (soorten bijlage IV HRL).  

Deze belangen zijn: 

‐ Bescherming van flora en fauna (b) 

‐ Volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 

‐ Dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten (e) 

‐ Werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting/ontwikkeling (j) 

 

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 

‐ In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of 

verblijfplaats aangetast door de activiteit? 

‐ Is er sprake van verstoring van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijf-

plaats?  

‐ Is er een wettelijk belang (belang b, d, e of j)? 

‐ Is er een andere bevredigende oplossing? 

‐ Komt de gunstige staat van instandhouding van de soorten in gevaar? 

 

Bij de aanvraag van een ontheffing Flora- en faunawet zijn een activiteitenplan en, in 

sommige gevallen, een compensatieplan noodzakelijk. Hierin staan de bevindingen uit 

de flora- en faunatoets kort vermeld en worden maatregelen beschreven die uitgevoerd 

zullen worden om ervoor te zorgen dat de beschermde soorten in en binnen de in-

vloedssfeer van het plangebied duurzaam in stand gehouden zullen worden. 
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4. Methode 

 

De quickscan die uitgevoerd is, bestond uit een veldbezoek en een literatuuronder-

zoek. Voor het literatuuronderzoek is gebruikgemaakt van verspreidingsgegevens van 

soorten verzameld door instanties zoals RAVON, de Vlinderstichting en EIS-Neder-

land.  

Op basis van het literatuuronderzoek is bepaald voor welke soortgroepen de aanwe-

zigheid en/of geschiktheid van het plangebied onderzocht diende te worden. Tijdens het 

veldbezoek is aandacht besteed aan de functie van het plangebied voor vleermuizen, 

vogels met een vaste verblijfplaats en beschermde reptielen, amfibieën, vissen, water-

gebonden ongewervelden (Platte schijfhoren Anisus vorticulus) en vaatplanten. Op ba-

sis van habitateisen, verspreidingsgegevens en kenmerken van het plangebied, kan 

gesteld worden dat er in de omgeving van het plangebied geen zwaarder beschermde 

grondgebonden zoogdieren, vlinders en libellen voorkomen. 

 

Het veldbezoek is op 18 maart 2016 uitgevoerd door twee ecologen van het NWC. De 

temperatuur tijdens het veldbezoek bedroeg ongeveer 6°C. Het was zwaar bewolkt en 

de windkracht bedroeg circa 2 Bft. Deze gegevens zijn door de medewerkers in het 

veld gemeten of ingeschat. 

 

 Vleermuizen 

 Het plangebied is beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen (bijlage 2). 

Omdat binnen het plangebied geen bebouwing of bomen aanwezig zijn, kon de aan-

wezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen binnen het plangebied op voorhand 

worden uitgesloten. Om deze reden is alleen beoordeeld of er binnen en in de directe 

omgeving van het plangebied potentieel belangrijke vliegroutes en foerageergebied 

voor vleermuizen aanwezig zijn, zoals bomenrijen, andere groene, lijnvormige land-

schapselementen en (kleinschalige) weilanden en andere (half) open gebieden. Hierbij 

is tevens gelet op het aanbod van geschikt foerageergebied in de omgeving van het 

plangebied. 

 

 Vogels met een vaste verblijfplaats 

Vogels met een vaste verblijfplaats worden jaarrond beschermd door de Flora- en fau-

nawet. Dit geldt ook voor hun functionele leefomgeving (bijlage 3). Voorbeelden van 

vogels die vaste verblijfplaatsen hebben, zijn de Buizerd (Buteo buteo) en de Sperwer 

(Accipiter nisus). Vanwege het ontbreken van bomen en bebouwing binnen het plan-

gebied, kon aanwezigheid van jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vogels op 

voorhand worden uitgesloten. Wel is bekeken of het gebied een significant onderdeel 

zou kunnen zijn van de functionele leefomgeving van een vogelsoort met een vaste 

verblijfplaats. Hierbij is gelet op sporen (braakballen, veren, uitwerpselen, etc.) en 
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waarnemingen van de betreffende vogelsoorten (geluid/zicht/territoriumindicerend ge-

drag).  

 

Reptielen 

Volgens verspreidingsgegevens van de Stichting RAVON komt de strikt beschermde 

Ringslang (Natrix natrix) in de omgeving van het plangebied voor. Om deze reden is 

tijdens het veldbezoek voor de quickscan beoordeeld in hoeverre het plangebied ge-

schikt is als leefgebied voor deze soort. Hierbij is onder andere gelet op de aanwe-

zigheid van geschikte broeihopen waar ze hun eieren in kunnen leggen, plekken om te 

overwinteren en schuilmogelijkheden zoals holtes, omgevallen boomstammen en sta-

pels stenen. 

 

Amfibieën 

De Rugstreeppad (Epidalea calamita) komt in de omgeving van het plangebied voor. 

Dit blijkt uit verspreidingsgegevens van de Stichting RAVON. Om deze reden is het 

plangebied beoordeeld op geschiktheid als leefgebied voor deze soort. Hierbij is onder 

andere gelet op de aanwezigheid van zandige, open plekken, aanwezigheid van pio-

niersvegetaties en de aanwezigheid van geschikt voortplantingswater.  

 

Vissen 

Uit verspreidingsgegevens van Stichting RAVON blijkt dat de strikt beschermde vis-

soorten Bittervoorn (Rhodeus amarus), Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) en 

Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) in de omgeving van het plangebied voorkomen. 

Om deze reden is de watergang ten noordoosten van het plangebied, aan de overzijde 

van de Uranusstraat tijdens het veldbezoek bevist (figuur 5). Op deze watergang zal de 

nieuw gegraven watergang worden aangesloten. Alle gevangen vissen zijn in het veld 

gedetermineerd en zo snel mogelijk weer teruggezet in de watergang waaruit ze kwa-

men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Watergang die tijdens het veldbezoek is bevist (rood omcirkeld) 
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Watergebonden ongewervelden 

Uit verspreidingsgegevens van EIS-Nederland blijkt dat de strikt beschermde waterslak 

Platte schijfhoren in de omgeving van het plangebied voorkomt. Tijdens de quickscan 

is de watergang ten noordoosten van het plangebied, aan de overzijde van de Uranus-

straat daarom met behulp van een schepnet bemonsterd. Hierbij is het schepnet door 

de onderwatervegetatie gehaald en is zo min mogelijk bodemmateriaal meegeschept. 

Vervolgens is het monster in een emmer gedaan en zijn alle aanwezige schijfhorens 

(alle soorten) verzameld. Deze zijn meegenomen en gedetermineerd in het laboratori-

um. 

 

Vaatplanten 

 Binnen het plangebied zouden beschermde vaatplanten voor kunnen komen. Tijdens 

de quickscan is daarom op de aanwezigheid van en geschiktheid van het gebied voor 

deze soorten gelet. Aan de hand hiervan zijn de gevolgen van de plannen voor be-

schermde vaatplanten bepaald. 
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5.     Resultaten  

 

Vleermuizen 

Tijdens het veldbezoek werd vastgesteld dat er geen belangrijke vliegroutes binnen of 

op de grenzen van het plangebied aanwezig zijn. Dit omdat er binnen het plangebied 

geen bebouwing of bomen aanwezig zijn. Ook de bomenrij ten noordoosten van het 

plangebied is geen onderdeel van een vliegroute, omdat hij zowel ten zuidoosten als 

ten noordwesten van het plangebied doodloopt. Echter, kleinere vleermuissoorten, zo-

als de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), kunnen wel in de luwte en be-

schutting van de bomen en bebouwing langs de randen van het plangebied foerage-

ren.  

 

Vogels met een vaste verblijfplaats 

 Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen gevonden of waarnemingen gedaan van vo-

gelsoorten met een vaste verblijfplaats. Omdat er binnen het plangebied geen bomen 

of bebouwing aanwezig zijn, kan de aanwezigheid van een jaarrond beschermde nest-

plaats van een vogelsoort met een vaste verblijfplaats worden uitgesloten. Wel zouden 

er binnen het plangebied grondbroeders, zoals de Kleine plevier (Charadrius dubius), 

kunnen broeden.  

 

Reptielen 

Om aan de eisen van het leefgebied van de Ringslang te voldoen, moet het gebied zo-

wel als overwinterings- en foerageergebied functioneren, en als een gebied om eieren 

af te zetten en uit te laten komen. Deze plaatsen moeten middels geschikte watergan-

gen met elkaar in verbinding staan. Binnen het plangebied zijn geen geschikte overwin-

teringslocaties (ruigtes, wortelkluiten, bulten met puin) en voortplantingslocaties (op 

zonnige plaatsen gelegen broeihopen) aanwezig. Om deze redenen is het plangebied 

niet geschikt als leefgebied voor ringslangen en kan aanwezigheid van deze soort bin-

nen het plangebied met voldoende zekerheid worden uitgesloten.  

 

Amfibieën 

Het plangebied is geschikt als leefgebied voor de Rugstreeppad. De Rugstreeppad is 

een typische pioniersoort. Hij komt voor op zandige terreinen met een hoge natuurlijke 

of door mensen ingebrachte dynamiek. Binnen het plangebied is geschikt voortplan-

tingswater voor de Rugstreeppad aanwezig in de vorm van watergangen met flauwe 

oevers en de ondiepe waterplassen die ten tijde van het veldbezoek aanwezig waren. 

Daarnaast is er binnen het plangebied veel zand aanwezig dat geschikt is als verblijf-

plaats en overwinteringslocatie; de rugstreeppadden kunnen zich hier ingraven. 

Op basis van luchtfoto’s kon echter worden ingeschat dat het plangebied voor aanvang 

van de werkzaamheden niet geschikt was voor deze soort. Dit onder andere omdat er 

toen nog teveel begroeiing aanwezig was en het ontbrak aan een goed vergraafbare 
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bodem in de vorm van de zandhopen die in de huidige situatie wel aanwezig zijn. Om 

deze reden zal deze soort (nog) niet binnen het plangebied aanwezig zijn. Tijdens het 

veldbezoek zijn ook geen exemplaren van de soort gevonden.  

 

Vissen 

Bij het steekproefsgewijs bevissen van de watergang ten noordoosten van het plange-

bied, waar de nieuw gegraven watergang op zal worden aangesloten, is de bescherm-

de Kleine modderkruiper aangetroffen. Vanwege de geleverde onderzoeksinspanning, 

kan met voldoende zekerheid gesteld worden dat de strikt beschermde Bittervoorn en 

Grote modderkruiper niet aanwezig zijn. De gevangen soorten en aantallen worden 

hieronder weergegeven in tabel 1.   

 

Tabel 1: Gevangen vissoorten en aantallen 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal 

Kleine modderkruiper Cobitis taenia 3 

Baars Perca fluviatilis 1 

Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 2 

 

Watergebonden ongewervelden 

In geen van de slakkenmonsters die bij het veldbezoek meegenomen zijn, is de Platte 

schijfhoren aangetroffen. Vanwege de geleverde onderzoeksinspanning, kan met vol-

doende zekerheid gesteld worden dat deze soort ook niet aanwezig is in de watergang 

waar de nieuw gegraven watergang op zal worden aangesloten. Tabel 2 geeft een 

overzicht van de soorten waterslakken die wel in de monsters aanwezig waren.  

 

Tabel 2: Gevonden soorten waterslakken en aantallen 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal 

Posthoornslak Planorbarius corneus 8 

Grote diepslak Bithynia tentaculata 23 

Oorvormige poelslak Radix auricularia 1 

Platte pluimdrager Valvata cristata 1 

Draaikolkschijfhoren Anisus vortex 14 

Ovale poelslak Radix balthica 10 

Gewone schijfhoren Planorbis planorbis 3 

Gewone hoornschaal Sphaerium corneum  13 

Vijverpluimdrager Valvata piscinalis 4 

Bronblaashoren Physa fontinalis 2 

Kleine diepslak Bithynia leachii 1 

Gewone poelslak Lymnaea stagnalis 6 

Moeraspoelslak Stagnicola palustris 1 

Gekielde schijfhoren Planorbis carinatus 4 
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Vaatplanten  

Tijdens het veldbezoek zijn er geen beschermde vaatplanten aangetroffen binnen het 

plangebied. Er kan geconstateerd worden dat het plangebied, vanwege de grondwerk-

zaamheden die er hebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden, ook geen ge-

schikt biotoop vormt voor beschermde vaatplanten die ten tijde van het veldbezoek niet 

zichtbaar waren.  
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6. Effecten, verplichtingen en aanbevelingen 
 

Vleermuizen  

Vanwege het ontbreken van bebouwing en bomen, kan aanwezigheid van vaste ver-

blijfplaatsen van vleermuizen binnen het plangebied worden uitgesloten. Daarnaast zijn 

er binnen en in de directe omgeving van het plangebied geen essentiële vliegroutes 

van vleermuizen aanwezig. Het plangebied kan wel gebruikt worden als foerageerge-

bied, maar in de directe omgeving zijn voldoende alternatieve foerageergebieden aan-

wezig. Om deze redenen bestaan er vanuit de Flora- en faunawet geen verplichtingen 

ten aanzien van vliegroutes en/of foerageergebieden van vleermuizen.  

 

Vogels met een vaste verblijfplaats 

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen gevonden of waarnemingen gedaan van vogel-

soorten met een vaste verblijfplaats. Verdere maatregelen of een ontheffing zijn daarom, 

voor deze soortgroep, niet nodig.  

 

Wel zouden er binnen het plangebied grondbroeders, zoals de Kleine plevier, kunnen 

broeden. Nesten van deze soorten zijn alleen beschermd zolang erop gebroed wordt/de 

jonge vogels van het betreffende broedgeval nog niet uitgevlogen zijn. Om deze reden 

wordt aanbevolen om verstorende werkzaamheden, zoals het rooien van onderbegroei-

ing, heiwerkzaamheden en het voorbelasten van het terrein, buiten de broedtijd van vo-

gels uit te voeren (globaal van half maart t/m half juli). Indien dergelijke werkzaamheden 

toch binnen de broedtijd van vogels plaatsvinden, dient voorafgaand aan de werkzaam-

heden door een ecologisch deskundige te worden vastgesteld dat er geen broedende 

vogels binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden aanwezig zijn. Wanneer er 

broedgevallen binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden zijn vastgesteld, kunnen 

de werkzaamheden pas verdergaan wanneer de jonge vogels van het betreffende 

broedgeval uitgevlogen zijn.  

 

Reptielen 

Het plangebied is niet van belang voor reptielen. Voor deze soortgroep gelden daarom 

geen verplichtingen in het kader van de Flora- en faunawet. 

 

Amfibieën 

Het plangebied is op dit moment geschikt als leefgebied voor de zwaar beschermde 

Rugstreeppad. Op basis van luchtfoto’s is ingeschat dat het dat voor aanvang van de 

werkzaamheden niet was. Om deze reden zal deze soort (nog) niet binnen het plange-

bied aanwezig zijn. Omdat het plangebied nu echter wel geschikt is als leefgebied voor 

deze soort en omdat de Rugstreeppad zich snel op nieuwe plaatsen kan vestigen, wordt 

aangeraden om het ontstaan van poeltjes of plassen op het bouwterrein in het zomer-

halfjaar (vanaf april) te voorkomen, zodat er geen geschikt voortplantingswater voor de 
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Rugstreeppad aanwezig is. Daarnaast kan er door het afdekken van zandhopen voor 

worden gezorgd dat er geen geschikt gebied is voor deze soort om te schuilen/overwin-

teren. 

 

Vissen 

De watergang ten noordoosten van het plangebied, waar de nieuw gegraven watergang 

op zal worden aangesloten, is van belang als leefgebied voor de Kleine modderkruiper. 

Deze vissoort wordt vermeld in tabel 2 van de Flora- en faunawet en is daarmee mid-

delzwaar beschermd. Nadelige effecten op deze soort dienen te worden voorkomen 

door de werkzaamheden te starten in het droge en een klein dammetje aangrenzend 

aan de bestaande watergang in stand te houden. Hiermee wordt voorkomen dat er al di-

rect tijdens de werkzaamheden water vanuit de watergang het nieuwe deel in stroomt 

en dat het water in de huidige watergang vertroebeld wordt. Als de graafwerkzaamhe-

den van het nieuwe deel afgerond zijn, wordt als laatste het tussenliggende dammetje 

verwijderd door het weg te graven/schuiven richting het nieuw gegraven deel. Als de 

werkzaamheden op deze manier worden uitgevoerd, zijn verdere maatregelen of een 

ontheffing ten aanzien van de Kleine modderkruiper niet nodig. 

 

Wanneer het niet mogelijk is om op bovengenoemde manier te werken, of wanneer er 

werkzaamheden aan de watergang ten noordoosten van het plangebied plaatsvinden 

waarbij nadelige effecten op de Kleine modderkruiper niet uit te sluiten zijn (bijvoorbeeld 

het dempen of anderszins aantasten van de bestaande watergang), dient er volgens 

een goedgekeurde gedragscode en onder ecologische begeleiding te worden gewerkt 

om nadelige effecten zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor dient een ecologisch 

werkprotocol opgesteld te worden. 

 

Watergebonden ongewervelden 

De Platte schijfhoren is niet aangetroffen in de watergang waar de nieuw gegraven 

watergang op zal worden aangesloten. Om deze reden bestaan er, ten aanzien van 

deze soort, geen verplichtingen vanuit de Flora- en faunawet en zijn een ontheffing of 

maatregelen niet nodig. 

 

Vaatplanten 

Er zijn binnen het plangebied geen beschermde vaatplanten aangetroffen. Om deze re-

den bestaan er, ten aanzien van vaatplanten, geen verplichtingen vanuit de Flora- en 

faunawet en zijn verdere maatregelen of een ontheffing niet nodig. 
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Zorgplicht 

Tenslotte geldt voor alle plant- en diersoorten (ook de onbeschermde) de zorgplicht die 

in artikel 2 van de Flora- en faunawet voorgeschreven wordt. Deze houdt in dat moge-

lijke nadelige gevolgen voor planten en dieren, voor zover redelijk, vermeden moeten 

worden. Manieren om aan de zorgplicht te voldoen zijn bijvoorbeeld; 

 er wordt gelegenheid gegeven aan amfibieën en grondgebonden zoogdieren, 

die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te ver-

plaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden. Dit 

gebeurt door onder andere vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken, 

steenhopen) gefaseerd te verwijderen; 

 in verband met verstoring van aanwezige dieren worden de werkzaamheden 

zoveel mogelijk overdag uitgevoerd. 

 

Tijdens de bouwfase moet rekening gehouden worden met de kans op vestiging door 

(beschermde) pionierssoorten, zoals bijvoorbeeld de Rugstreeppad, de Kleine plevier 

(Charadrius dubius) en Oeverzwaluw (Riparia riparia). De volgende maatregelen 

worden getroffen; 

 er wordt voorkomen dat in de broedtijd van de Oeverzwaluw steilwanden in 

zandlichamen op het bouwterrein aanwezig zijn. Mocht er toch sprake zijn van 

broedgevallen, dan wordt met de werkzaamheden gewacht totdat nestholtes 

niet meer in gebruik zijn; 

 voorbelast terrein kan aantrekkelijk zijn voor een soort als de Kleine plevier. 

Als er sprake is van een broedgeval, dan wordt met de werkzaamheden ge-

wacht totdat eieren uitgekomen zijn; 

 het ontstaan van poeltjes of plassen op het bouwterrein in het zomerhalfjaar 

(vanaf april) wordt voorkomen, zodat er geen geschikt voortplantingswater 

voor de Rugstreeppad aanwezig is. 
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Bijlage 1: Tabellen soorten Flora- en faunawet 

 

 

Tabel 1: Algemene soorten 

 

Voor deze soorten geldt een vrijstelling. Er hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet 

aangevraagd te worden, maar wel moet de zorgplicht worden nagekomen. 

 

 

  Zoogdieren 

 Aardmuis    Microtus agrestis 

 Bosmuis    Apodemus sylvaticus 

 Bunzing    Mustela putorius 

 Dwergmuis    Micromys minutus 

 Dwergspitsmuis    Sorex minutus 

 Egel     Erinaceus europaeus 

 Gewone bosspitsmuis   Sorex araneus 

 Haas     Lepus europaeus 

 Hermelijn    Mustela erminea 

 Huisspitsmuis    Crocidura russula 

 Konijn     Oryctolagus cuniculus 

Mol     Talpa europaea 

 Ondergrondse woelmuis  Microtus subterraneus 

 Ree     Capreolus capreolus 

 Rosse woelmuis   Clethrionomys glareolus 

 Tweekleurige bosspitsmuis  Sorex coronatus 

 Veldmuis    Microtus arvalis 

 Vos     Vulpes vulpes 

 Wezel     Mustela nivalis 

 Woelrat     Arvicola terrestris 

 

 Reptielen en amfibieën 

 Bruine kikker    Rana temporaria 

 Gewone pad    Bufo bufo 

 Kleine watersalamander  Lissotriton vulgaris 

 Meerkikker    Pelophylax ridibundus 

 Middelste groene kikker   Pelophylax klepton esculentus 

 

 Mieren 

 Behaarde bosmier   Formica rufa 

 Kale bosmier    Formica polyctena 

 Stronkmier    Formica truncorum 

 Zwartrugbosmier   Formica pratensis 

 



 

 

Vervolg tabel 1: Algemene soorten 

 

 

 Slakken 

 Wijngaardslak    Helix pomatia 

 

 Vaatplanten 

 Aardaker    Lathyrus tuberosus 

 Akkerklokje    Campanula rapunculoides 

 Brede wespenorchis   Epipactis helleborine 

 Breed klokje    Campanula latifolia 

 Gewone dotterbloem   Caltha palustris ssp. palustris 

 Gewone vogelmelk   Ornithogalum umbellatum 

 Grasklokje    Campanula rotundifolia 

 Grote kaardenbol   Dipsacus fullonum 

 Kleine maagdenpalm   Vinca minor 

 Knikkende vogelmelk   Ornithogalum nutans 

 Koningsvaren    Osmunda regalis 

 Slanke sleutelbloem   Primula elatior 

 Zwanenbloem    Butomus umbellatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2: Overige soorten 

 

Als een goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteiten geldt een vrijstelling. Er 

hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd te worden, maar de activiteiten 

moeten aantoonbaar worden uitgevoerd zoals in de gedragscode staat. Tevens geldt de zorg-

plicht. 

 

Als niet gewerkt kan worden volgens een goedgekeurde gedragscode, maar wel maatregelen 

genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en ver-

blijfplaats te garanderen, hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd te wor-

den. Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn en er inderdaad geen 

ontheffing nodig is, kan een ontheffing aangevraagd worden om de maatregelen (goed) te laten 

keuren. 

 

Als niet gewerkt kan worden volgens een goedgekeurde gedragscode en geen maatregelen 

genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of rust- en verblijf-

plaats te garanderen, dient een ontheffing aangevraagd te worden. De aanvraag wordt beoor-

deeld op de volgende punten: 

  In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijfplaats 

aangetast door de activiteiten? 

  Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

 

  

 Zoogdieren 

 Damhert    Cervus dama 

 Edelhert    Cervus elaphus 

 Eekhoorn    Sciurus vulgaris 

 Grijze zeehond    Halichoerus grypus 

 Grote bosmuis    Apodemus flavicollis 

 Steenmarter    Martes foina 

 Wild zwijn    Sus scrofa 

 

 Reptielen en amfibieën 

 Alpenwatersalamander   Mesotriton alpestris 

 Levendbarende hagedis  Zootoca vivipara 

 

 Dagvlinders 

 Moerasparelmoervlinder  Euphydryas aurinia 

 Vals heideblauwtje   Lycaeides idas 

 

 Vissen 

 Kleine modderkruiper   Cobitis taenia 

 Meerval    Silurus glanis 

 Rivierdonderpad   Cottus perifretum  

 

  



 

 

Vervolg tabel 2: Overige soorten 

 

 

 Vaatplanten 

 Aangebrande orchis   Neotinea ustulata 

 Aapjesorchis    Orchis simia 

 Beenbreek    Narthecium ossifragum 

 Bergklokje    Campanula rhomboidalis 

 Bergnachtorchis   Platanthera chlorantha 

 Bijenorchis    Ophrys apifera 

 Blaasvaren    Cystopteris fragilis 

 Blauwe zeedistel   Eryngium maritimum 

 Bleek bosvogeltje   Cephalantera damasonium 

 Bokkenorchis    Himantoglossum hircinum 

 Brede orchis    Dactylorhiza majalis majalis  

 Bruinrode wespenorchis  Epipactis atrorubens 

 Daslook    Allium ursinum  

 Dennenorchis    Goodyera repens 

 Duitse gentiaan    Gentianella germanica 

 Franjegentiaan    Gentianopsis ciliata 

 Geelgroene wespenorchis  Epipactis muelleri 

 Gele helmbloem   Pseudofumaria lutea 

 Gevlekte orchis    Dactylorhiza maculata 

 Groene nachtorchis   Dactylorhiza viridis 

 Groensteel    Asplenium viride 

 Grote keverorchis   Neottia ovata 

 Grote muggenorchis   Gymnadenia conopsea 

 Gulden sleutelbloem   Primula veris 

 Harlekijn    Anacamptis morio 

 Herfstschroeforchis   Spiranthes spiralis 

 Herfsttijloos    Colchicum autumnale 

 Hondskruid    Anacamptis pyramidalis 

 Honingorchis    Herminium monorchis 

 Jeneverbes    Juniperus communis 

 Klein glaskruid    Parietaria judaica 

 Kleine keverorchis   Neottia cordata 

 Kleine zonnedauw   Drosera intermedia 

 Klokjesgentiaan    Gentiana pneumonanthe 

 Kluwenklokje    Campanula glomerata 

 Koraalwortel    Corallorrhiza trifida 

 Kruisbladgentiaan   Gentiana cruciata  

 Lange ereprijs    Veronica longifola  

 Lange zonnedauw   Drosera anglica 

 Mannetjesorchis   Orchis mascula 

 

  



 

 

Vervolg tabel 2: Overige soorten 

 

  

 Maretak    Viscum album 

 Moeraswespenorchis   Epipactis palustris 

 Muurbloem    Erysimum cheiri 

 Parnassia    Parnassia palustris 

 Pijlscheefkelk    Arabis hirsuta sagittata 

 Poppenorchis    Orchis anthropophora 

 Prachtklokje    Campanula persicifolia 

 Purperorchis    Orchis purpurea 

 Rapunzelklokje    Campanula rapunculus 

 Rechte driehoeksvaren   Gymnocarpium robertianum 

 Rietorchis    Dactylorhiza majalis praetermissa 

 Ronde zonnedauw   Drosera rotundifolia 

 Rood bosvogeltje   Cephalanthera rubra  

 Ruig klokje    Campanula trachelium 

 Schubvaren    Asplenium ceterach 

 Slanke gentiaan   Gentianella amarella   

 Soldaatje    Orchis militaris 

 Spaanse ruiter    Cirsium dissectum 

 Spindotterbloem   Caltha palustris araneosa 

 Steenanjer    Dianthus deltoides 

 Steenbreekvaren   Asplenium trichomanes 

 Stengelloze sleutelbloem  Primula vulgaris 

 Stengelomvattend havikskruid  Hieracium amplexicaule 

 Stijf hardgras    Catapodium rigidum 

 Tongvaren    Asplenium scolopendrium 

 Valkruid    Arnica montana 

 Veenmosorchis    Hammarbya paludosa 

 Veldgentiaan    Gentianella campestris 

 Veldsalie    Salvia pratensis 

 Vleeskleurige orchis   Dactylorhiza incarnata 

 Vliegenorchis    Ophrys insectifera 

 Vogelnestje    Neottia nidus-avis 

 Voorjaarsadonis   Adonis vernalis 

 Wantsenorchis    Anacamptis coriophora 

 Waterdrieblad    Menyanthes trifoliata 

 Weideklokje    Campanula patula 

 Welriekende nachtorchis  Platanthera bifolia 

 Wilde gagel    Myrica gale 

 Wilde kievitsbloem   Fritillaria meleagris 

 Wilde marjolein    Origanum vulgare 

 Wit bosvogeltje    Cephalanthera longifolia 

 Witte muggenorchis   Pseudorchis albida 

 



 

 

Vervolg tabel 2: Overige soorten 

 

 

 Zinkviooltje    Viola lutea calaminaria 

 Zomerklokje    Leucojum aestivum 

 Zwartsteel    Asplenium adiantum-nigrum 

 

 Kevers 

 Vliegend hert    Lucanus cervus 

 

 Kreeftachtigen 

 Rivierkreeft    Astacus astacus 

 

 



 

 

Soorten van Tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV HRL 

 

Als maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of 

vaste rust- en verblijfplaats te garanderen, hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet 

aangevraagd te worden. Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn en 

er inderdaad geen ontheffing nodig is, kan een ontheffing aangevraagd worden om de maatre-

gelen (goed) te laten keuren. 

Als geen maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- 

en/of rust- en verblijfplaats te garanderen, dient een ontheffing aangevraagd te worden op 

grond van een wettelijk belang uit artikel 2 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plan-

tensoorten (soorten bijlage 1 AMvB) of uit de Habitatrichtlijn (soorten bijlage IV HRL).  

 

Deze belangen zijn: 

  Bescherming van flora en fauna (b) 

  Volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 

  Dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale  

    of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten (e) 

  En alléén voor soorten van bijlage 1 AMvB: 

  Uitvoering werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (j) 

 

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 

  In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of  

verblijfplaats aangetast door de activiteiten? 

  Is er een wettelijk belang (belang b, d, e of j)? 

  Is er een bevredigende oplossing? 

  Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

 

 

 Soorten bijlage 1 AMvB: 

 

 Zoogdieren 

 Boommarter    Martes martes  

 Das     Meles meles 

 Eikelmuis    Eliomys quercinus 

 Gewone zeehond   Phoca vitulina 

 Veldspitsmuis    Crocidura leucodon 

 Waterspitsmuis    Neomys fodiens 

 

 Reptielen en amfibieën 

 Adder     Vipera berus 

 Hazelworm    Anguis fragilis 

 Ringslang    Natrix natrix 

 Vinpootsalamander   Lissotriton helveticus 

 Vuursalamander   Salamandra salamandra 

 

 



 

 

Vervolg tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV HRL 

 

 

 Vervolg soorten bijlage 1 AMvB: 

  

 Vissen 

 Beekprik    Lampetra planeri 

 Bittervoorn    Rhodeus amarus 

 Elrits     Phoxinus phoxinus 

 Gestippelde alver   Alburnoides bipunctatus 

 Grote modderkruiper   Misgurnus fossilis  

 Rivierprik    Lampetra fluviatilis 

   

 Dagvlinders 

 Bruin dikkopje    Erynnis tages 

 Dwergblauwtje    Cupido minimus 

 Dwergdikkopje    Thymelicus acteon 

 Groot geaderd witje   Aporia crataegi 

 Grote ijsvogelvlinder   Limenitis populi 

 Heideblauwtje    Plebeius argus 

 Iepenpage    Satyrium w-album 

 Kalkgraslanddikkopje   Spialia sertorius 

 Keizersmantel    Argynnis paphia 

 Klaverblauwtje    Polyommatus semiargus 

 Purperstreepparelmoervlinder  Brenthis ino 

 Rode vuurvlinder   Lycaena hippothoe 

 Rouwmantel    Nymphalis antiopa 

 Tweekleurig hooibeestje  Coenonympha arcania 

 Veenbesparelmoervlinder  Euphydryas aurinia 

 Veenhooibeestje   Coenonympha tullia 

 Veldparelmoervlinder   Melitaea cinxia 

 Woudparelmoervlinder   Melitaea diamina 

 Zilvervlek    Bolaria euphrosyne 

 

 Vaatplanten 

 Groot zeegras    Zostera marina 

 

 Soorten bijlage IV HRL: 

 

 Zoogdieren 

 Bechsteins vleermuis   Myotis bechsteinii 

 Bever     Castor fiber 

 Bosvleermuis    Nyctalus leisleri 

 Brandts vleermuis   Myotis brandtii 

 Bruinvis    Phocoena phocoena 

 



 

 

 Vervolg tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV HRL 

 

  

 Vervolg soorten bijlage IV HRL: 

 

 Franjestaart    Myotis nattereri 

 Gewone baardvleermuis  Myotis mystacinus 

 Gewone dolfijn    Delphinus delphis 

 Gewone dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus 

 Gewone grootoorvleermuis  Plecotus auritus 

 Grijze grootoorvleermuis  Plecotus austriacus 

 Grote hoefijzerneus   Rhinolophus ferrumequinum 

 Hamster    Cricetus cricetus  

 Hazelmuis    Muscardinus avellanarius 

 Ingekorven vleermuis   Myotis emarginatus 

 Kleine dwergvleermuis   Pipistrellus pygmaeus 

 Kleine hoefijzerneus   Rhinolophus hipposideros 

 Laatvlieger    Eptesicus serotinus 

 Lynx     Lynx lynx spp. lynx 

 Meervleermuis    Myotis dasycneme 

 Mopsvleermuis    Barbastella barbastellus 

 Noordse woelmuis   Microtus oeconomus 

 Otter     Lutra lutra 

 Rosse vleermuis   Nyctalus noctula 

 Ruige (Nathusius’) dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 

 Tuimelaar    Tursiops truncatus 

 Tweekleurige vleermuis   Vespertilio murinus 

 Vale vleermuis    Myotis myotis 

 Watervleermuis    Myotis daubentonii 

 Wilde kat    Felis silvestris 

 Witflankdolfijn    Lagenorhynchus acutus 

 Witsnuitdolfijn    Lagenorhynchus albirostris 

 

 Reptielen en amfibieën 

 Boomkikker    Hyla arborea 

 Geelbuikvuurpad   Bombina variegate 

 Gladde slang    Coronella austriaca 

 Heikikker    Rana arvalis 

 Kamsalamander   Triturus cristatus 

 Knoflookpad    Pelobates fuscus 

 Muurhagedis    Podarcis muralis 

 Poelkikker    Pelophylax lessonae 

 Rugstreeppad    Epidalea calamita 

 Vroedmeesterpad   Alytes obstetricans 

 Zandhagedis    Lacerta agilis 

  



 

 

Vervolg tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV HRL 

 

 

 Vervolg soorten bijlage IV HRL: 

 

 Dagvlinders 

 Donker pimpernelblauwtje  Maculinea nausithous 

 Grote vuurvlinder   Lycaena dispar 

 Pimpernelblauwtje   Maculinea teleius 

 Tijmblauwtje    Maculinea arion 

 Zilverstreephooibeestje   Coenonympha hero 

 

 Libellen 

 Bronslibel    Oxygastra curtusii 

 Gaffellibel    Ophiogomphus cecilia 

 Gevlekte witsnuitlibel   Leucorrhinia pectoralis 

 Groene glazenmaker   Aeshna viridis 

 Noordse winterjuffer   Sympecma paedisca 

 Oostelijke witsnuitlibel   Leucorrhinia albifrons 

 Rivierrombout    Gomphus flavipes 

 Sierlijke witsnuitlibel   Leucorrhinia caudalis 

 

 Vissen 

 Houting     Coregonus maraena 

 Steur     Acipenser sturio 

 

 Vaatplanten 

 Drijvende waterweegbree  Luronium natans 

 Groenknolorchis   Liparis loeselii 

 Kruipend moerasscherm  Apium repens 

 Zomerschroeforchis   Spiranthes aestivalis 

  

 Kevers 

 Brede geelrandwaterroofkever  Dytiscus latissimus 

 Gestreepte waterroofkever  Graphoderus bilineatus 

 Heldenbok    Cerambyx cerdo 

 Juchtleerkever    Osmoderma eremita 

 

 Tweekleppigen 

 Bataafse stroommossel   Unio crassus 

 

 Slakken 

Platte schijfhoren   Anisus vorticulus 

 

 

 



 

 

Bijlage 2: Vleermuizen, ruimtelijke ingrepen en de Flora- en faunawet 

 

 

Vleermuizen en hun leefgebied zijn beschermd door de Flora- en faunawet. In geval van een 

ruimtelijke ingreep moet ruim van tevoren bekeken worden of deze ingreep nadelige invloed 

kan hebben op vleermuizen en hoe hiermee omgegaan moet worden. 

 

Verblijfplaatsen 

Vleermuizen maken het hele jaar door gebruik van verschillende verblijfplaatsen (o.a. in bomen 

en gebouwen). Grofweg zijn vleermuisverblijfplaatsen op te delen in winterverblijfplaats (waar 

overwinterd wordt), dagkwartieren (waar de mannetjes in de kraamkolonieperiode overdag zit-

ten, alleen of in kleine groepjes), kraamkolonies (vrouwtjes en hun jongen, vaak in grote groe-

pen), paarverblijven (waar gepaard wordt, vaak in het najaar, soms gelijk aan de winterverblijf-

plaats) en tussenkwartieren (gebruikt in de periode tussen overwinteren en de zomerperiode in). 

Per type verblijfplaats gebruiken vleermuizen vaak meerdere verblijven waar tussen gewisseld 

wordt, bijvoorbeeld wanneer elders het klimaat geschikter is of om aan parasieten te ontkomen. 

Vleermuizen zijn wel zeer honkvast wat betreft de diverse verblijven die ze gebruiken. Dit bete-

kent dat hun verblijven belangrijk zijn voor instandhouding van de populatie en dat deze daarom 

beschermd worden door de Flora- en faunawet.  

 

Sinds mei 2009 is het Vleermuisprotocol vastgesteld. Dit is opgesteld door het Netwerk Groene 

Bureaus en de Zoogdiervereniging VZZ in overleg met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de 

Gegevensautoriteit Natuur (GaN). Het protocol dient als leidraad voor het bepalen hoe en hoe 

vaak geïnventariseerd moet worden om te voldoen aan de Flora- en faunawet. Let op: voor het 

bepalen of een gebouw of een potentieel geschikte boom van belang is als vleermuisver-

blijfplaats, is over het algemeen een relatief langlopend onderzoek nodig (van april t/m septem-

ber/oktober) en zijn gemiddeld 4 tot 7 bezoeken nodig.  

 

Maatregelen zijn nodig: 

  indien sprake is van een verblijfplaats die van significant belang is of zou kunnen zijn en/of; 

  indien vleermuizen aangetroffen zijn. 

 

Er is over het algemeen sprake van een significant belangrijke verblijfplaats (ook wel vaste ver-

blijfplaats genoemd, een verblijfplaats die van belang is voor een populatie) als:  

  er sprake is van een kraamkolonie; 

  er sprake is van een belangrijke overwinteringsplaats of paarplaats; 

  er geen alternatieve verblijfplaatsen in de directe omgeving beschikbaar zijn; 

  de gunstige staat van instandhouding van de (populatie van) de soort in het geding is bij het 

verdwijnen van de verblijfplaats. 

 

De te nemen maatregelen moeten er voor zorgen dat verbodsbepalingen uit de Flora- en fau-

nawet niet overtreden worden. Dit betekent dat er geen dieren gedood, verwond of actief ver-

stoord mogen worden en dat in geval van significant belangrijke verblijfplaatsen deze behouden 

blijven of anders tijdig op een goede manier vervangen worden. De functie die het leefgebied 

voor de betreffende populatie vervult moet onverminderd blijven bestaan.  



 

 

 

Om te voorkomen dat dieren gedood, verwond of actief verstoord worden, kunnen de volgende 

maatregelen nodig zijn: 

  niet slopen in de winterslaapperiode (in deze periode kan zelden met zekerheid worden  

vastgesteld dat vleermuizen afwezig zijn in een potentieel geschikt en onoverzichtelijk ob-

ject, omdat ze dan ook ’s nachts passief zijn. Dat maakt ze in deze periode overigens  extra 

kwetsbaar); 

  vlak voor de sloop onderzoeken of er individuen aanwezig zijn in het te slopen object. Zijn 

deze wel aanwezig dan geldt dat in geval van een significant belangrijke verblijfplaats ge-

wacht moet worden tot het dier of de dieren weg zijn, anders kan het dier/kunnen de dieren 

ook passief verjaagd worden (door verstoring van het microklimaat of  ’s nachts dichten van 

de invliegopening) mits zij niet verwond, gedood of actief verstoord worden.  

 

Bij het verdwijnen van een verblijfplaats kunnen maatregelen bestaan uit het aanbieden van in-

pandige voorzieningen in nieuwbouw, zodat deze geschikt is voor vleermuizen om in te verblij-

ven. 

Om zeker te weten of de geplande maatregelen voldoende zijn kan een ontheffing aangevraagd  

worden bij de Dienst Regelingen. Een afwijzingsbrief, die stelt dat geen ontheffing nodig is, 

‘omdat als de voorgestelde maatregelen genomen worden er immers geen verboden overtreden 

worden’ geldt als goedkeuring van de voorgestelde maatregelen. Zijn de maatregelen niet vol-

doende, dan moeten deze aangepast worden. Als dat niet mogelijk is, is een ontheffing nodig. 

Deze wordt alleen verstrekt in geval van projecten waarbij sprake is van groot openbaar belang.  

 

Jachtgebied en vliegroutes 

Naast verblijfplaatsen bestaat het leefgebied van vleermuizen uit foerageergebied en vliegrou-

tes (vaak bomenrijen of waterlopen). Deze zijn ook beschermd als zij van significant belang zijn. 

Zij gelden als significant belangrijk indien bij aantasting de functionaliteit van de verblijf-

plaats(en) in het geding komt. Is dat het geval, dan zijn maatregelen nodig die dit voorkomen, 

anders is een ontheffing nodig. Ook hier geldt dat deze alleen verstrekt wordt in geval van pro-

jecten waarbij sprake is van groot openbaar belang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 3: Vogels, ruimtelijke ingrepen en de Flora- en faunawet 

 

 

Als maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of 

vaste rust- en verblijfplaats te garanderen, hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet 

aangevraagd te worden. Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn en 

er inderdaad geen ontheffing nodig is, kan een ontheffing aangevraagd worden om de maatre-

gelen (goed) te laten keuren. 

Als geen maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- 

en/of rust- en verblijfplaats te garanderen, dient een ontheffing aangevraagd te worden op 

grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn.  

Deze belangen zijn: 

  Bescherming van flora en fauna (b) 

  Veiligheid van het luchtverkeer (c) 

  Volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 

 

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 

  In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijfplaats 

aangetast door de activiteiten? 

  Is er een wettelijk belang (belang b, c en d)? 

  Is er een bevredigende oplossing? 

  Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

 

Bescherming van vogelnesten 

Artikel 11 van de Flora- en faunawet luidt: 

“Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 

dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te 

halen, weg te nemen of te verstoren”.  

 

Tijdens de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met het broedseizoen van vogels. 

De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat er om of er 

sprake is van een broedgeval. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of 

zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen al-

leen tijdens het broedseizoen (grofweg half maart-half juli) onder de bescherming van artikel 11 

van de Flora- en faunawet. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig voor werkzaamheden 

buiten het broedseizoen en ook niet als maatregelen worden getroffen die voorkomen dat deze 

soorten zich op de bouwplaats vestigen tijdens het broedseizoen.  

Een (beperkt) aantal soorten bewoont het nest echter permanent of keert elk jaar terug naar 

hetzelfde nest. Verblijfplaatsen van deze vogelsoorten zijn jaarrond beschermd: 

 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Voor de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 

faunawet het gehele seizoen: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in ge-

bruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: Steenuil). 



 

 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden 

voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Roek, Gier-

zwaluw en Huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voor-

waarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 

Ooievaar, Kerkuil en Slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 

staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en Ransuil). 

  

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 

hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit 

beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Categorie 5-

soorten vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd; deze soor-

ten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstan-

digheden dat rechtvaardigen. 

 

 

Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten die momenteel door het ministerie van Eco-

nomische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) wordt gehanteerd: 

 

 

 Nesten van de volgende soorten zijn jaarrond beschermd indien ze nog in functie zijn: 

  

 Boomvalk    Falco subbuteo 

 Buizerd     Buteo buteo 

 Gierzwaluw    Apus apus 

 Grote gele kwikstaart   Motacilla cinerea 

 Havik     Accipiter gentilis 

 Huismus    Passer domesticus 

 Kerkuil     Tyto alba 

 Oehoe     Bubo bubo 

 Ooievaar     Ciconia ciconia 

 Ransuil     Asio otus 

 Roek     Corvus frugilegus 

 Slechtvalk    Falco peregrinus 

 Sperwer    Accipiter nisus 

 Steenuil    Athene noctua 

 Wespendief    Pernis apivorus 

 Zwarte wouw    Milvus migrans 

  



 

 

 

 Nesten van de volgende soorten zijn niet jaarrond beschermd (categorie 5), maar  

 hiervan is inventarisatie wel gewenst: 

 

 Blauwe reiger    Ardea cinerea 

 Boerenzwaluw    Hirundo rustica 

 Bonte vliegenvanger   Ficedula hypoleuca 

 Boomklever    Sitta europaea 

 Boomkruiper    Certhia brachydactyla 

 Bosuil     Strix aluco 

 Brilduiker    Bucephala clangula 

 Draaihals    Jynx torquilla 

 Eider     Somateria mollissima  

 Ekster     Pica pica 

 Gekraagde roodstaart   Phoenicurus phoenicurus 

 Glanskop    Parus palustris 

 Grauwe vliegenvanger   Muscicapa striata 

 Groene specht    Picus viridis 

 Grote bonte specht   Dendrocopos major 

 Hop     Upupa epops 

 Huiszwaluw    Delichon urbica 

 IJsvogel    Alcedo atthis 

 Kleine bonte specht   Dendrocopos minor 

 Kleine vliegenvanger   Ficedula parva 

 Koolmees    Parus major 

 Kortsnavelboomkruiper   Certhia familiaris macrodactyla 

 Oeverzwaluw    Riparia riparia 

 Pimpelmees    Parus caeruleus 

 Raaf     Corvus corax 

 Ruigpootuil    Aegolius funereus 

 Spreeuw    Sturnus vulgaris 

 Tapuit     Oenanthe oenanthe 

 Torenvalk    Falco tinnunculus 

 Zeearend    Haliaeëtus albicilla 

 Zwarte kraai    Corvus corone 

 Zwarte mees    Parus ater 

 Zwarte roodstaart   Phoenicurus ochruros 

 Zwarte specht    Dryocopus martius 
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1. Inleiding 

Het voornemen is om ten zuidoosten van het Rijnland Ziekenhuis te Alphen aan den Rijn 102 

woningen te realiseren. Dit wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt middels een ruimtelij-

ke onderbouwing ‘Nieuwe Sloot, deelgebied Park’. 

 

Blauwhoed Projectontwikkeling B.V. heeft KuiperCompagnons opdracht gegeven voor het uit-

voeren van het akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai.  

 

Wet geluidhinder 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) en de daarbij 

behorende rekenregels. De voorgenomen ontwikkeling is gelegen binnen de zone van de route 

Prins Bernhardlaan/Eisenhowerlaan, de Meteoorlaan en de Burgemeester Bruins Slotsingel. 

Daardoor is een onderzoek naar wegverkeerslawaai benodigd. Vanuit het oogpunt van een goe-

de ruimtelijke ordening is in dit onderzoek ook aandacht besteed aan de mogelijke hinder van 

het verkeer op de omliggende 30 km per uur wegen.  

 
Leeswijzer 

In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens voor het aspect wegverkeerslawaai het 

wettelijk kader, de uitgangspunten van de berekening, de berekeningsresultaten en de conclusies 

behandeld. 

Bouwblok B_02 
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2. Wettelijk kader 

2.1. Wegverkeerslawaai 

Onderzoekszone 

Behalve langs 30 km/uur-wegen en woonerven bevindt zich overeenkomstig artikel 74 Wgh aan 

weerszijden van een weg een zone waarbinnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. 

Voordat nieuwe woningen binnen deze zone kunnen worden geprojecteerd dient te worden on-

derzocht of aan de grenswaarden van de Wgh wordt voldaan. De zonebreedte is afhankelijk van 

het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). 

 

De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 Wgh. Deze defi-

nities luiden: 

- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom (bepaald door komgrensborden) met 

uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 

- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de be-

bouwde kom dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 

 

Gelet op het voorgaande bevindt zich zowel langs de route Prins Bernhardlaan/Eisenhowerlaan 

en de Burgemeester Bruins Slotsingel een zone van 350 meter (2x2 rijstroken, stedelijk gebied). 

Langs de Meteoorlaan ligt een zone van 200 meter (2x1 rijstrook, stedelijk gebied). De maximaal 

toelaatbare snelheid op deze wegen is 50 km/uur.  

 

De wettelijke rijsnelheid op de Max Euwesingel, de Gerard Doustraat, de Ruisdaelstraat, de 

Emmalaan, de route Planetensingel/Uranusstraat, de Sterrenlaan, het Halverwege en de nieu-

we ontsluitingswegen in het plan bedraagt 30 km/uur. Volgens de Wgh is er langs dergelijke 

wegen geen zone aanwezig. Vanuit vaste jurisprudentie zijn in het kader van een goede ruimte-

lijke ordening de hiervoor genoemde 30 km/uur wegen wel meegenomen in dit onderzoek.  

 

Normstelling 

In het geval nieuwe woningen worden gerealiseerd binnen een zone van een weg, dan mag de 

geluidbelasting niet meer bedragen dan de voorkeursgrenswaarde. Indien de geluidbelasting 

hoger is dan de voorkeursgrenswaarde moeten er maatregelen worden getroffen om hieraan 

alsnog te kunnen voldoen. Blijkt dat niet mogelijk te zijn of op zwaarwegende bezwaren te stui-

ten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is het 

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn bevoegd tot 

het vaststellen van hogere waarden.  

 

In tabel 1 is aangegeven wat de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde is 

voor nieuwe woningen in stedelijk gebied door wegverkeerslawaai. 

 

Tabel 1: Grenswaarden wegverkeerslawaai. 

 Voorkeursgrenswaarde Maximale ontheffingswaarde 

Woningen  48 dB (art. 82, lid 1 Wgh) 63 dB (art. 83, lid 2 Wgh) 
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Reductie geluidbelastingen wegverkeerslawaai 

Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst af-

neemt, mogen de berekende geluidbelastingen op de gevels worden gereduceerd. Volgens 

artikel 110g Wgh is deze reductie 2 dB bij wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur en hoger en 

5 dB bij wegen met een rijsnelheid van lager dan 70 km/uur.  

Gelet op de wettelijke toegestane rijsnelheid op de in het onderzoek betrokken wegen, is een 

reductie van 5 dB van toepassing voor al deze wegen. 
 

2.2. Hogere waarde beleid  

De omgevingsdienst heeft middels de beleidsregel ‘Hogere waarden Regio Midden-Holland 

Gouda’ van 16 april 2012 voorwaarden gesteld waaronder de gemeente medewerking wil ver-

lenen tot het vaststellen van een hogere grenswaarde. 

In eerste instantie moet in dit kader worden beoordeeld of bronmaatregelen of afschermende 

maatregelen kunnen worden getroffen. Hierbij kan worden gedacht aan het toepassen van een 

stiller wegdek of de aanleg van een geluidsscherm.  

In het geval maatregelen niet mogelijk zijn kan onder voorwaarden een hogere waarde worden 

vastgesteld. Deze voorwaarden hebben betrekking op de aanwezigheid van een geluidsluwe 

gevel en buitenruimte voor woningen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld van van 

hoger dan 53 dB. Bij het van toepassing zijn van een geluidsluwe gevel dient op elke verdieping 

met één of meer verblijfsruimten, ten minste één verblijfsruimte (bij voorkeur in te richten als 

slaapkamer) aan de geluidsluwe gevel te zijn gesitueerd. Daarnaast dient elke woning met een 

geluidsbelasting van 53 dB of meer ten minste één buitenruimte te hebben die aan een geluids-

luwe gevel is gesitueerd. 

Indien een geluidsluwe gevel niet aanwezig is, geldt de scheidingswand tussen een verblijfs-

ruimte en een afsluitbare buitenruimte als geluidsluwe gevel (waarbij de buitenruimte dusdanig 

van afmetingen is dat deze de functie van buitenruimte kan vervullen). 

Als alternatief voor een geluidsluwe gevel en buitenruimte, geldt de scheidingswand tussen een 

verblijfsruimte en een afsluitbare buitenruimte als geluidsluwe gevel. Hierbij dient de buitenruim-

te dusdanig van afmetingen te zijn dat deze de functie van buitenruimte kan vervullen. 

In de situatie dat een gebouw van functie wijzigt, zoals in dit geval, kan worden afgeweken van 

bovenstaande voorwaarden, als deze niet realiseerbaar zijn. In het betreffende hogere waarde 

besluit wordt dit gemotiveerd met een verwijzing naar deze voorwaarde. 

 

2.3. Bouwbesluit 2012 

In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven wat de karakteristieke geluidwering moet zijn om een 

binnenwaarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden van nieuwe woningen. 

Deze karakteristieke geluidwering moet minimaal gelijk zijn aan de vastgestelde hogere waarde 

minus de toegestane binnenwaarde van 33 dB. 

 

Het bepalen van de geluidwerende voorzieningen valt buiten de opzet van dit rapport. 
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3. Uitgangspunten geluidberekeningen 

Hierna worden de uitgangspunten voor de berekeningen van het wegverkeerslawaai beschreven. 

Het gaat om de gehanteerde wegverkeersgegevens en de gebruikte berekeningsmethode.  

 

3.1. Wegverkeersgegevens 

De verkeergegevens zijn beschikbaar gesteld door de Omgevingsdienst Midden Holland. De 

aangeleverde gegevens betreffen de etmaalintensiteit voor het prognosejaar 2026, de verdeling 

en samenstelling van het verkeer, de wettelijk toegestane rijsnelheid en het aanwezige wegdek.  

 

Het plan ‘Nieuwe Sloot, deelgebied Park’ kan opgedeeld worden in twee gebieden: Park-Noord 

en Park-Zuid. Deze 2 gebieden zijn alleen door middel van een fietspad met elkaar verbonden. 

Vanaf Park-Noord wordt er nieuwe ontsluitingsweg aangelegd die aansluit op de Meteoorlaan. 

De verkeersbewegingen zijn ingeschat op een etmaalintensiteit van 500 voertuigen.  

 

De woningen van Park-Zuid worden ontsloten op de Gerard Doustraat. De etmaalintensiteit op 

deze weg bedraagt 100 voertuigen. Op deze verkeersintensiteit is een extra verkeersproductie 

van 330 voertuigen (47 woningen x 7 voertuigbewegingen per dag) bij de etmaalintensiteit op-

geteld door de planontwikkeling. 

 

Een overzicht van de gehanteerde wegverkeersgegevens is opgenomen in bijlage 1 ‘Overzicht 

wegverkeersgegevens’. 

  

3.2. Berekeningsmethode 

Voor de bepaling van de geluidbelastingen door het wegverkeer zijn berekeningen uitgevoerd 

met Standaardrekenmethode 2 overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In 

het rekenmodel zijn de bronnen (wegen), bodemgebieden (akoestisch hard/zacht), objecten (ge-

bouwen enz.), en toetspunten ingevoerd. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het reken-

programma Geomilieu, versie 3.11. Het gehanteerde rekenmodel is weergegeven in bijlage 2 

‘Rekenmodel wegverkeerslawaai’.  

 

Het rekenmodel is ontwikkeld aan de hand van het bouwplan en de GBKN-ondergrond van de 

gemeente Alphen aan den Rijn. De hoogte van de bestaande bebouwing is bepaald aan de hand 

van streetview van Google Earth.  

 

Voor de bodemgebieden is ervoor gekozen om de akoestisch harde gebieden (zoals verharding 

en water) te modelleren. De niet gemodelleerde bodem is akoestisch zacht. 

 

In het rekenmodel zijn ter plaatse van de bestemming waarbinnen nieuwe woningen kunnen wor-

den gebouwd toetspunten opgenomen. De ligging van deze toetspunten is gekozen ter plaatse 

van de nieuwe woningen. De beoordelingshoogte bedraagt 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m. Deze beoor-

delingshoogtes zijn representatief voor woningen in drie bouwlagen (twee lagen met kap). 
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Berekeningswijze wegverkeerslawaai 

Bij toetsing aan de normen voor wegverkeer wordt in de Wgh gewerkt met een jaargemiddelde 

etmaalwaarde van het geluidniveau (Lden) over alle perioden, te weten de dagperiode (van 07.00 

tot 19.00 uur), de avondperiode (van 19.00 tot 23.00 uur) en de nachtperiode (van 23.00 tot 07.00 

uur). 
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4. Berekeningsresultaten 

In bijlage 3 ‘Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai’ zijn op verschillende kaarten de bere-

kende geluidbelastingen weergegeven vanwege het verkeer op de onderzochte wegen. Hierna 

zijn de resultaten kort besproken. Op de weergegeven resultaten op deze kaarten en de resul-

taten die hierna zijn beschreven is de reductie volgens artikel 110g Wgh reeds toegepast.  

 

4.1. Meteoorlaan 

Op de woningen zijn door het verkeer op de Meteoorlaan geluidbelastingen berekend tot maxi-

maal 51 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden op de noordgevel van het 

bouwblok B_01 en op de noord- en oostgevel van bouwblok B_02. (zie bijlage 3) 

Maatregelen in de vorm van een geluidsreducerende asfaltverharding zijn niet wenselijk. Om de 

(zeer beperkte) overschrijding van de voorkeursgrenswaarde weg te nemen is het noodzakelijk 

om de Meteoorlaan over een lengte van circa 90 meter te voorzien van een stiller wegdek. Dit is 

het weggedeelte vanaf de inrit van het Rijnland Ziekenhuis tot aan het kruispunt Meteoorlaan 

met de Halverwege/Sterrenlaan. 

Het oprichten van een geluidsscherm is in deze stedelijk omgeving vanuit stedenbouwkundig en 

verkeerskundig oogpunt niet wenselijk. In dit onderzoek zijn deze geluidsreducerende maatrege-

len dan ook niet doorgerekend.  

  

Daarnaast is het beperken van de verkeersintensiteit op deze weg gezien de functie als ont-

sluiting van het Rijnland Ziekenhuis en de nieuwe woningen in dit plan niet mogelijk.  

 

4.2. Route Eisenhowerlaan /Prins Bernardlaan 

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden door het verkeer op de route 

Eisenhowerlaan/Prins Bernhardlaan. De maximaal berekende geluidbelasting is 44 dB. Het 

vaststellen van een hogere waarde is niet aan de orde. De resultaten van deze berekening zijn 

opgenomen in bijlage 4 van dit rapport.  

 

4.3. Burgemeester Bruins Slotsingel  

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden door het verkeer op de Burge-

meester Bruins Slotsingel. De maximaal berekende geluidbelasting is 28 dB. De voorkeurs-

grenswaarde wordt niet overschreden, waardoor het vaststellen van een hogere waarde voor 

deze weg niet benodigd is. De resultaten van deze berekening zijn opgenomen in bijlage 5 van 

dit rapport. 
 

4.4. 30 km/uur wegen  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen berekend vanwege 

het verkeer op alle 30 km-wegen samen. De maximaal berekende geluidbelasting bedraagt 

49 dB op de eindgevel van de noordoostelijk gelegen rijwoning oostgevel. Omdat op de achter-

gevel van deze woning een geluidsbelasting optreedt die lager is dan de voorkeursgrenswaarde 

is de aanwezigheid van een geluidsluwe gevel gewaarborgd. Om deze reden leidt het verkeer 

op deze 30 km-wegen niet tot belemmeringen. De resultaten van deze berekening zijn opge-

nomen in bijlage 5 van dit rapport.  
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4.5. Cumulatieve geluidsbelasting 

In bijlage 6 zijn de resultaten van de berekening gepresenteerd waarbij de geluidsbelasting door 

het verkeer op de route Eisenhowerlaan/Prins Bernhardlaan, Burgemeester Bruins Slotsingel, 

Meteoorlaan en de 30 km/uur wegen gezamenlijk is weergegeven.  

 

Uit deze berekening blijkt dat de cumulatieve geluidsbelasting varieert van 43 tot 57 dB, waarbij 

de reductie ex artikel 110g Wgh niet is toegepast. De cumulatieve geluidsbelasting ten gevolge 

van het wegverkeerslawaai bedraagt ten hoogste 57 dB. Een hogere cumulatieve geluidsbelas-

ting treedt op ter plaatse van de noord- en oostgevel van bouwblok B_01 en B_02.  

 

De hogere geluidbelasting op deze woningen is het gevolg van het verkeer op Meteoorlaan. 

Omdat de hogere geluidbelasting het gevolg is van een 50 km/h weg en hiervoor een hogere 

grenswaarde vastgesteld moet worden, geldt dat deze woningen moeten voldoen aan de 

maximale toelaatbare binnenwaarde van 33 dB zoals beschreven staat in het Bouwbesluit 

2012. Een geluidweringsgevel onderzoek moet aantonen of hier aan wordt voldaan. 
 

4.6. Hogere waarden 

Omdat het treffen van geluidsreducerende maatregelen niet reëel is, is het noodzakelijk hogere 

waarden vast te stellen vanwege het verkeer op de Meteoorlaan. De maximale hogere waarde 

bedraagt 51 dB. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vindt plaats op bouwblok B_01 

en B_02.  

 

Zoals in de paragraaf 2.3 is beschreven kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld in het 

geval de woningen kunnen voldoen aan de voorwaarden die zijn vermeld in het regionale hogere 

waarde beleid. Deze voorwaarden hebben betrekking op de aanwezigheid van een geluidsluwe 

gevel en buitenruimte voor woningen met een geluidsbelasting van 53 dB of meer. 

 

Voor de 10 woningen in het plan wordt een hogere grenswaarde vastgesteld van maximaal 51 dB. 

Omdat de vastgestelde hogere grenswaarde lager is dan 53 dB, is de aanwezigheid van een ge-

luidsluwe gevel geen vereiste. Op grond van de ligging van de geluidsbronnen en de nieuwe wo-

ningen is ter plaatse van iedere woning een geluidsluwe gevel aanwezig.  
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5. Conclusies 

In het in voorbereiding zijnde plan ‘Nieuwe Sloot, Deelgebied Park’ te Alphen aan den Rijn is on-

der andere de realisatie van woningbouw mogelijk gemaakt. Omdat het plangebied is gelegen in 

de onderzoekszone van de route Prins Bernhardlaan/Eisenhowerlaan, Meteoorlaan en Burge-

meester Bruins Slotsingel is dit akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai uitgevoerd.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde door het verkeer op Meteoorlaan wordt 

overschreden tot een maximale geluidbelasting van 51 dB. Omdat geluidsreducerende maatrege-

len niet reëel zijn, zijn hogere waarden benodigd. Verder blijkt uit het onderzoek dat ter plaatse 

van de woningen waarvoor een hogere grenswaarde noodzakelijk is, dat deze voldoen aan de 

eisen die in het gemeentelijk hogere waarden beleid zijn vastgelegd. 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden moet gelijktijdig met de ruimtelijke onder-

bouwing ter inzage worden gelegd.  

 

Opgemerkt dient te worden dat met een aanvullende berekening moet worden aangetoond dat de 

karakteristieke geluidwering van de woningen in bouwblok B_01 en B_02 zodanig is dat het ge-

luidniveau in verblijfsgebieden niet meer is dan 33 dB, bij gesloten ramen en deuren. 
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Bijlage 1 

Wegverkeersgegevens 



Bijlage 1: Verkeersprognose 2026 'Nieuwe Sloot deelgebied Park'.
Snelheid   Weekdag

Identificatie Wegvak Verharding [km/h] 2026 Uur-% MC-% LV-% MV-% ZV-% Uur-% MC-% LV-% MV-% ZV-% Uur-% MC-% LV-% MV-% ZV-%

1A Eisenhowerlaan/Prins Bernhardlaan Referentiewegdek 50 16175 6,48 0,00 89,64 5,25 5,11 3,55 0,00 94,03 3,20 2,77 1,00 0,00 89,10 5,33 5,57
1A Eisenhowerlaan/Prins Bernhardlaan Referentiewegdek 50 16175 6,48 0,00 89,64 5,25 5,11 3,55 0,00 94,03 3,20 2,77 1,00 0,00 89,10 5,33 5,57
2A Emmalaan Elementenverharding in keperverband 30 4000 7,00 0,00 99,34 0,33 0,33 2,60 0,00 99,21 0,40 0,39 0,70 0,00 99,22 0,39 0,39
3A Burgemeester Bruins Slotsingel ZSA-SD 50 6125 6,47 0,00 92,43 3,99 3,59 3,58 0,00 95,77 2,31 1,92 1,00 0,00 91,93 4,15 3,92
3A Burgemeester Bruins Slotsingel ZSA-SD 50 6125 6,47 0,00 92,43 3,99 3,59 3,58 0,00 95,77 2,31 1,92 1,00 0,00 91,93 4,15 3,92
4A Meteoorlaan Elementenverharding in keperverband 50 3300 6,40 0,00 94,38 3,36 2,26 4,11 0,00 96,37 2,23 1,40 0,85 0,00 95,23 2,81 1,96
4A Meteoorlaan Elementenverharding in keperverband 50 3300 6,40 0,00 94,38 3,36 2,26 4,11 0,00 96,37 2,23 1,40 0,85 0,00 95,23 2,81 1,96
4B Meteoorlaan Elementenverharding in keperverband 50 3300 6,40 0,00 94,38 3,36 2,26 4,11 0,00 96,37 2,23 1,40 0,85 0,00 95,23 2,81 1,96
4B Meteoorlaan Elementenverharding in keperverband 50 3300 6,40 0,00 94,38 3,36 2,26 4,11 0,00 96,37 2,23 1,40 0,85 0,00 95,23 2,81 1,96

4C Verlengde Meteoorlaan Elementenverharding in keperverband 30 250 7,00 0,00 97,37 1,96 0,67 2,61 0,00 96,70 2,51 0,78 0,70 0,00 97,09 2,12 0,78
4C verlengde Meteoorlaan Elementenverharding in keperverband 30 250 7,00 0,00 97,37 1,96 0,67 2,61 0,00 96,70 2,51 0,78 0,70 0,00 97,09 2,12 0,78
4D Verlengde Meteoorlaan Elementenverharding in keperverband 30 125 7,00 0,00 97,37 1,96 0,67 2,61 0,00 96,70 2,51 0,78 0,70 0,00 97,09 2,12 0,78
4D Verlengde Meteoorlaan Elementenverharding in keperverband 30 125 7,00 0,00 97,37 1,96 0,67 2,61 0,00 96,70 2,51 0,78 0,70 0,00 97,09 2,12 0,78
5A Sterrenlaan Elementenverharding in keperverband 30 2575 7,00 0,00 97,37 1,96 0,67 2,61 0,00 96,70 2,51 0,78 0,70 0,00 97,09 2,12 0,78
5B Sterrenlaan Elementenverharding in keperverband 30 2575 7,00 0,00 97,37 1,96 0,67 2,61 0,00 96,70 2,51 0,78 0,70 0,00 97,09 2,12 0,78
6A Halverwege Elementenverharding in keperverband 30 1275 6,98 0,00 92,21 3,88 3,91 2,62 0,00 90,87 4,54 4,59 0,71 0,00 90,97 4,51 4,53
6A Halverwege Elementenverharding in keperverband 30 1275 6,98 0,00 92,21 3,88 3,91 2,62 0,00 90,87 4,54 4,59 0,71 0,00 90,97 4,51 4,53
7A Ruisdaelstraat Elementenverharding in keperverband 30 375 7,00 0,00 99,79 0,17 0,04 2,60 0,00 99,75 0,20 0,05 0,70 0,00 99,75 0,20 0,05

7A Ruisdaelstraat Elementenverharding in keperverband 30 375 7,00 0,00 99,79 0,17 0,04 2,60 0,00 99,75 0,20 0,05 0,70 0,00 99,75 0,20 0,05
8A Gerard Doustraat Elementenverharding in keperverband 30 100 6,40 0,00 97,26 1,83 0,91 4,17 0,00 98,33 1,12 0,56 0,85 0,00 97,64 1,57 0,78
8A Gerard Doustraat Elementenverharding in keperverband 30 100 6,40 0,00 97,26 1,83 0,91 4,17 0,00 98,33 1,12 0,56 0,85 0,00 97,64 1,57 0,78
8B Gerard Doustraat Elementenverharding in keperverband 30 215 6,40 0,00 97,26 1,83 0,91 4,17 0,00 98,33 1,12 0,56 0,85 0,00 97,64 1,57 0,78
8B Gerard Doustraat Elementenverharding in keperverband 30 215 6,40 0,00 97,26 1,83 0,91 4,17 0,00 98,33 1,12 0,56 0,85 0,00 97,64 1,57 0,78
9A Max Euwesingel Elementenverharding in keperverband 30 350 7,00 0,00 99,90 0,04 0,06 2,60 0,00 99,87 0,05 0,08 0,70 0,00 99,87 0,05 0,08
9A Max Euwesingel Elementenverharding in keperverband 30 350 7,00 0,00 99,90 0,04 0,06 2,60 0,00 99,87 0,05 0,08 0,70 0,00 99,87 0,05 0,08
10A Planetensingel/Uranusstraat Elementenverharding in keperverband 30 1675 7,00 0,00 99,65 0,26 0,09 2,60 0,00 99,58 0,31 0,10 0,70 0,00 99,58 0,31 0,10
10A Planetensingel/Uranusstraat Elementenverharding in keperverband 30 1675 7,00 0,00 99,65 0,26 0,09 2,60 0,00 99,58 0,31 0,10 0,70 0,00 99,58 0,31 0,10

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
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Bijlage 2 

Rekenmodel wegverkeerslawaai 





 

 

 

 

 

Bijlage 3 

Berekeningsresultaten Meteoorlaan  







 

 

 

 

 

Bijlage 4 

Berekeningsresultaten route Prins Bernhardlaan/Eisenhowerlaan 







 

 

 

 

 

Bijlage 5 

Berekeningsresultaten Burgemeester Bruins Slotsingel 
  







 

 

 

 

 

Bijlage 6 

Berekeningsresultaten 30 km/uur wegen 







 

 

 

 

 

Bijlage 7 

Berekeningsresultaten cumulatieve geluidsbelasting 
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MEMO  
 

Aan  Archeologisch Adviesbureau 

CC  Dhr. P. Hogeveen (gemeente Alphen aan den Rijn) 

Van  Mw. J.M. Noordervliet (ODMH) 

Betreft Nota van wijzigingen op programma van eisen archeologische werkzaamheden 

Alphen aan den Rijn 

Kenmerk zaak 2016066209 

Datum 2 oktober 2016 

 

Nota van wijzigingen PvE Plangebied Park Oost - Nieuwe Sloot 4170692/15-025 ADC 

Archeoprojecten, d.d. 27 oktober 2015. 

 

Hoofdstuk 2 Aanleiding en motivering 

Bij saneringswerkzaamheden zijn onverwachts funderingsresten aangetroffen. De archeologische 

vrijwilligers van de AWN hebben de gemeente hierop gewezen. Deze resten worden alsnog 

onderzocht. Aangezien een deel van het plangebied al onderzocht is middels een archeologische 

begeleiding conform protocol opgraven wordt bij dit onderzoek aangesloten. In deze Nota van 

Wijzigingen worden aanvullingen op het bij dit onderzoek horende PvE gegeven met betrekking tot de 

nieuwe situatie. 

 

Oostelijke woonblok (fase 1) 

De geplande werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een woonwijk in het gebied (inclusief 

nutsvoorzieningen). Uit de doorsnede tekening (1115549-T02.pdf, doorsnede B-B) blijkt dat het 

toekomstige vloerpeil van de woningen uit zal komen op (-0,4 m NAP). De totale ontgraving is te zien 

op de ontgravingstekeningen en komt uit op -1,62 m NAP. Ter plaatse van de wegen zal de 

ontgravingsdiepte -3 m NAP zijn. Hier worden echt geen archeologische resten verwacht. Het 

hoogteverschil in het plangebied is variabel, wat ook op te maken is uit het AHN. Waarschijnlijk is het 

hoogteverschil het gevolg van het voormalige gebruik van de locatie. Op de kadastrale kaart is te zien 

dat een watergang aanwezig is met wat woningen. De kaart geeft met ‘streepjes’  aan dat er een soort 

dijk aanwezig is (zie figuur 7). De voorbelastingslocatie daarentegen ligt veel lager in mogelijk 

ontgonnen gebied. 

 

Voor de nieuwbouw zullen graafwerkzaamheden plaatsvinden tot net onder het bestaande maaiveld, 

gemeten vanaf -1,42 m NAP. Dit komt uit op ongeveer 1 meter beneden maaiveld (ter plaatse van de 

voormalige woningen).  

Ten behoeve van de voorbelasting en de nieuwbouw is een bodemsanering uitgevoerd. Hierbij is 

grond weggegraven en afgevoerd tot een diepte van circa 1 meter (zie figuur 8). In de putwanden en 

putbodem zijn nog muurresten en archeologische vondsten zichtbaar/aanwezig. 
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De archeologische begeleiding beperkt zich tot dit deel van het plangebied waar de woningen hebben 

gestaan. Overigens wordt door middel van het onderzoek ook meteen vastgesteld met welk materiaal 

de watergangen zijn gedempt. De oppervlakte van het plangebied is circa 2500 m². 

 

Westelijke woonblok (fase 2) 

Ook in het westelijke deel van het plangebied zullen woningen worden gebouwd. Een klein deel 

hiervan zal worden gebouwd op de plek van de voormalige bebouwing (zie figuur 9). Mogelijk zijn dit 

de bijgebouwen van huize Rijnoord, het buitenhuis dat net buiten de tekening valt en waar een aantal 

jaar geleden onderzoek is verricht. 

In dit gedeelte is ook sprake van een variabel hoogte verschil. Het verschil is echter kleiner dan bij het 

oostelijke woonblok. Namelijk – 0,6 m NAP ter plaatse van de toekomstige woningen en – 1,25 m NAP 

ter plaatse van de toekomstige weg. Net als bij het oostelijk deel moet de nadruk van het onderzoek 

liggen op de locatie waar de bebouwing heeft gestaan. De oppervlakte van dit plangebied is circa 700 

m². 

 

Hoofdstuk 4 Archeologische Verwachting 

In aanvulling op hoofdstuk 4 van het PvE is voor de uitbreiding van het plangebied de volgende  

archeologische verwachting van toepassing:  De figuren 7,8 en 9 geven een gedetailleerd beeld van 

de situatie in het plangebied rond 1800.  Op basis van het historische kaartmateriaal worden ook  

oudere resten verwacht.  

Door het oostelijke plangebied (fase 1) lopen twee watergangen. Daartussen staan een aantal 

woningen. Deze panden zijn ook op oudere kaarten terug te vinden. De recentere ontwikkeling is 

zichtbaar op afbeelding 6a t/m d uit het PvE.  

In het westelijke deel (fase 2) zijn enkele gebouwtjes zichtbaar. Mogelijk zijn dit de bijgebouwen van 

huize Rijnoord, het buitenhuis dat net buiten de tekening valt en waar een aantal jaar geleden 

onderzoek is verricht. Een deel van een ander bijgebouw is tijdens de begeleiding van 2015 ten 

behoeve van het uitgraven van de watergang aangetroffen. Behalve muurwerk zijn geen vondsten 

aangetroffen.  

 

Hoofdstuk 5 Doelstelling en vraagstelling 

Vraagstelling 

Behalve de al in het PvE opgenomen onderzoeksvragen, is er in het kader van de te verwachten 

bebouwing nog een aantal toegevoegd. 

 

1. Heeft er verstoring opgetreden als gevolg van latere bebouwing? Wat is hiervan aard en 

omvang? 

2. Is er sprake van bebouwingsresten? Wat is de datering van deze resten? Is hier een fasering 

in aan te brengen en zijn er sporen van hergebruik aanwezig? 

3. Om wat voor type bebouwing gaat het en hoe was de bouwwijze?  

4. Hoe was het terrein ingericht? Zijn er meerdere percelen? W at is de omvang van deze 

percelen?   

5. Is er een relatie tussen sporen en vondsten binnen en buiten de bebouwing? Wat is die 

relatie?  

6. Wat is de samenstelling van de gesloten vondstcomplexen en geeft dit een indicatie van de 

sociale en economische achtergrond van de bewoners?  

7. Kunnen aangetroffen bebouwingsresten gekoppeld worden aan gebouwen die aangegeven 

staan op historische kaarten? (bijvoorbeeld historische kaart van Floris Balthasars uit 1615 en 

de kadastrale kaart uit 1811). Zijn er aanwijzingen met betrekking tot het gebruik en inrichting 

zoals deze in de OAT vermeldt is? 
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Enkele aanvullende vragen met betrekking tot de conserveringstoestand 

8. Wat is de grondwaterstand ten tijde van het onderzoek? 

9. Op welke diepte (in NAP) ligt de oxidatie, reductiegrens? 

10. Zijn er aanwijzingen voor verspoeling/erosie van het archeologisch niveau? En zo ja wanneer 

heeft dit plaatsgevonden? 

11. Wat is de conserveringstoestand van andere vondstcategorieën? 

12. Welke verstoringen zijn geconstateerd en welke invloed hebben deze gehad op de intacte 

resten? 

 

Hoofdstuk 6  Methoden en technieken 

De werkwijze is zoals is opgenomen in het eerdere programma van eisen. Onder leiding van het 

archeologisch adviesbureau wordt de ontgraving die nodig is voor de nieuwbouw uitgevoerd. De 

begeleiding beperkt zich tot dit deel van het plangebied waar de woningen hebben gestaan. Indien 

geen archeologische resten worden aangetroffen in bepaalde delen van de plangebieden wordt het 

onderzoek in overleg met de opdrachtgever en bevoegd gezag op die plek gestaakt. Overigens wordt 

door middel van het onderzoek ook meteen vastgesteld met welk materiaal de watergangen zijn 

gedempt. Naar verwachting is het noodzakelijk in ieder geval 2 vlakken aan te leggen tijdens de 

begeleiding. Het gaat dan om één vlak op het sporen/structuren niveau en een vlak aan de onderzijde 

van de ontgraving als hier nog sporen zichtbaar zijn. Is de situatie dermate complex of indien 2 

vlakken voor documentatie onvoldoende zijn, kunnen naar inzicht van de archeologische uitvoerder op 

een hoger niveau vlakken/tussenvlakken worden aangelegd. 

 

Bijzonder aandacht dient geschonken te worden aan het documenteren en dateren van het aanwezige 

muurwerk. Zie hiervoor paragraaf 6.2 van het programma van eisen. 

 

De saneringswerkzaamheden bestonden uit het verwijderen van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging met zware metalen. Daarnaast is asbest verwijderd. De doelstelling van de 

sanering was het verwijderen van de verontreiniging met zware metalen tot en met de 

interventiewaarde (tot circa 1 m-mv). De sanering is hiermee afgerond. De ontgravingsput is niet 

opgevuld met schone grond. In de wanden van de ontgravingsput is nog muurwerk zichtbaar. Dit vlak 

moet schoon en leesbaar gemaakt worden, zodat deze resten ook bestudeerd kunne worden. Ten 

behoeve van de nieuwbouw zou voorbelasting worden toegepast op de locatie. Het aanbrengen 

hiervan is opgeschort totdat het archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Het is van belang dat tijdens 

de begeleiding gestart wordt bij fase 1 aan de kant waar de voorbelasting zal komen.  

 

Eventuele uitkomende grond moet teruggeplaatst worden in de put of afgevoerd worden naar een 

erkend verwerker. Dit in overleg met de opdrachtgever. 

 

Documenten 

Het milieukundige saneringsplan, de inrichtingstekeningen (pdf en dwg) en ontgravingstekeningen 

zullen aangeleverd worden aan het adviesbureau.  
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Lijst met de te verwachten aantallen. 

Onderzoek Verwachting 

   

Omvang (m
2
) Verwachte aantal m

2
 

 3.200 

Vondstcategorie Verwachte aantallen (N) 

Aardewerk 1500 

Bouwmateriaal 500 

Metaal (ferro) 50 

Metaal (non-ferro) 50 

Slakmateriaal 5 

Vuursteen - 

Overig natuursteen 25 

Glas 300 

Menselijk botmateriaal onverbrand - 

Menselijk botmateriaal verbrand - 

Dierlijk botmateriaal onverbrand 100 

Dierlijk botmateriaal verbrand - 

Visresten - 

Schelpen - 

Hout 75 

Houtskool(monsters) 2 

Textiel 50 

Leer 50 

Submoderne materialen 10 

  

Monstername Verwachte aantallen (N) 

Algemeen biologisch monster (ABM) 2 

Algemeen zeefmonster (AZM) 1 

Pollen, diatomeeën en andere microfossielen 1 

Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek - 

Monsters voor micromorfologisch onderzoek - 

Monsters voor luminescentiedatering (OSL) - 

Monsters voor koolstofdatering (
14

C) 1 

DNA  - 

Dendrochronologisch monster  1 
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Figuur 7. Oostelijk plangebied (fase 1). Kadastrale minuut 1811-1832 met hierop de nieuwe indeling 

geprojecteerd (bron RCE). 
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Figuur 8. Detail oostelijk plangebied (fase 1). Kadastrale minuut 1811-1832 met hierop de nieuwe 

indeling geprojecteerd (bron RCE). Daarnaast is de bodemsaneringslocatie bij benadering 

weergegeven. 
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Figuur 9. Westelijke deelgebied (fase 2). Kadastrale minuut 1811-1832 met hierop de nieuwe indeling 

geprojecteerd (bron RCE). 
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