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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

BDG Holdings is voornemens op het perceel aan de Vliertsesteeg ongenummerd te
‘s-Hertogenbosch (zie figuur 2.1) een appartementencomplex met een zestal
appartementen te realiseren. In het vigerende bestemmingsplan ‘Partieel plan tot
herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen ‘Oost’ der gemeente ’s-
Hertogenbosch’ heeft het plangebied de bestemming ‘Openbare en bijzondere
gebouwen’. Binnen deze bestemming is de realisatie van het
appartementencomplex niet toegestaan.

Om het onderhavige plan juridisch-planologisch mogelijk te maken wordt een
ruimtelijke onderbouwing opgesteld in het kader van de WABO om in afwijking van
het bestemmingsplan de realisatie van het appartementencomplex mogelijk te
maken.
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Figuur 2.1: situering plangebied
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2. PLANOPZET

2.1 Situering plangebied

Het plangebied bevindt zich in de wijk Hintham te ’s-Hertogenbosch aan de
Vliertsesteeg (ongenummerd) naast de woning op nummer 8. Het plangebied
bevindt zich aan de achterzijde van een detailhandelsbedrijf dat zich aan de
historische as Graafseweg-Hintham bevindt (zie figuur 2.1).

Aan de noordzijde grenst het plangebied aan de woning aan Vliertsesteeg 8, aan de
oostzijde vormt de Vliertsesteeg de grens met aan de overzijde achtertuinen van
woningen aan Hintham. Aan de zuid- en westzijde grenst het plangebied aan een
detailhandelsbedrijf dat zich aan de Graafseweg 354-358 bevindt.

De percelen staan kadastraal bekend als gemeente ’s-Hertogenbosch, sectie M
nummers 58 en 1038.

2.2 Planopzet

Huidige situatie
In de huidige situatie bevindt zich in het plangebied een nutsgebouw dat niet meer
in gebruik is. Tevens bevindt zich op het perceel een deel van de bebouwing van het
detailhandelsbedrijf aan de Graafseweg 354-358. Ten behoeve van dit pand bevindt
zich verharding in de vorm van opritten en manoeuvreerruimte aan de noordzijde
van het plangebied. Aan de voorzijde van het nutsgebouw bevinden zich 2
parkeerplaatsen.

Foto’s huidige situatie
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Figuur 2.2: huidige- (boven) en toekomstige situatie
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Toekomstige situatie
De bestaande bebouwing wordt deels gesloopt. Het nutsgebouw wordt geheel
verwijderd en een deel van het bedrijfspand Graafseweg 354-358 wordt verwijderd.
Daar voor in de plaats wordt een appartementencomplex gerealiseerd met 6
appartementen. Om aan te sluiten bij het bouwvolume aan weerszijden van het
complex bestaat het complex uit één bouwlaag met één verdieping (zie figuur 2.4).
De twee bouwlagen in het complex bevatten elk 3 appartementen. De
appartementen hebben een oppervlak van circa 70 m² (zie figuur 2.3 en 2.5).

Figuur 2.3: vooraanzicht appartementencomplex

Figuur 2.4: passend bouwvolume
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In bestaande bebouwing aan de zuidzijde van het plangebied worden ten behoeve
van de appartementen bergingen gerealiseerd. De realisatie van de bergingen is
reeds vergund (11 januari 2011 verleend) en behoord derhalve niet tot het
plangebied.

Aan de zuidzijde van het hoofdgebouw wordt het hoofdgebouw door middel van
een ‘koppelgebouw’ verbonden met het reeds bestaande gebouw waarin de
bergingen zich bevinden. Dit gebouw vormt tevens de gezamenlijke ingang van de
woningen.

Parkeren geschiedt deels op eigen terrein (zie figuur 2.2). 5 parkeerplaatsen worden
op het eigen terrein gerealiseerd. Aan de noordzijde (rechts van het gebouw)
worden 3 en aan de oostzijde (voorzijde) worden 2 insteek parkeerplaatsen op eigen
terrein gerealiseerd. Deze parkeerplaatsen worden door de Vliertesteeg ontsloten.
Aan de straatzijde worden 2 langsparkeerplaatsen in openbaargebied gerealiseerd.
Hiermee worden conform afspraken met de gemeente ‘s-Hertogenbosch 5
parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd en 2 in het openbaargebied.

Figuur 2.5: plattegrond
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2.3 Bestemmingen

Voor Hintham is recent een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. De Raad van State
heeft dit plan echter op onderdelen vernietigd (waaronder het deel waarin het
plangebied zich bevindt. Zaaknummer 200907644/1/R3, woensdag 18 mei 2011).
Derhalve dient het plan aan het vigerende bestemmingsplan ‘Partieel plan tot
herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen ‘Oost’ der gemeente ’s-
Hertogenbosch’ (vastgesteld op 16 december 1952 en goedgekeurd op 18 maart
1953) getoetst te worden. Het plangebied is in dit bestemmingsplan als 'bestaande
openbare en bijzondere gebouwen'.

Binnen deze bestemming is de realisatie van het appartementencomplex niet
toegestaan. Door middel van een omgevingsvergunning wordt het onderhavige
plan toch mogelijk gemaakt.
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3. BELEIDSANALYSE

3.1 Rijksbeleid

In de Nota Ruimte1 wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020,
waarbij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn. Hoofddoel
van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende
ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat in Nederland beschikbaar is.
Meer specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier doelen:
• versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;
• bevordering van krachtige steden en vitaal platteland;
• borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden;
• borging van de veiligheid.

Deze vier doelen worden in onderlinge samenhang nagestreefd, met tegen de
achtergrond de algemene wens om de economische, ecologische en sociaal-culturele
waarden van de ruimte te versterken en duurzaam te ontwikkelen. Van duurzame
ruimtelijke ontwikkeling is in de ogen van het Rijk sprake als aan elk van deze
waarden gelijkwaardig en in onderlinge samenhang recht wordt gedaan en
daarmee de aantrekkelijkheid van de ruimte voor bewoners, bezoekers en
ondernemers toeneemt.

Met het rijksbeleid legt het kabinet een grotere verantwoordelijkheid bij decentrale
overheden. De uitvoering van het beleid ligt primair bij de gemeenten, terwijl voor
de provincies een belangrijke kaderstellende, coördinerende en controlerende taak
is weggelegd.

Doorwerking
Het onderhavige plan bevindt zich niet in de nationale hoofdstructuur en omvat
geen ontwikkelingen van landsbelang. Het beleid betreffende het realiseren van
woningen in stedelijk gebied wordt dan ook neergelegd bij de decentrale
overheden.

3.2 Provinciaal beleid

De provincie Noord-Brabant vernieuwt momenteel de provinciale ruimtelijke
beleiddocumenten. Vanaf 1 juni 2010 vigeert de eerste fase van de verordening
ruimte. De tweede fase is 17 december 2010 goedgekeurd door gedeputeerde

                                                     
1 De Nota Ruimte is formeel op 27 februari 2006 in werking getreden.
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staten en is per 1 maart 2011 in werking getreden. De structuurvisie is op 1 oktober
2010 vastgesteld en is per 1 januari 2011 in werking getreden.

Structuurvisie
In de structuurvisie RO benoemt de provincie haar provinciale ruimtelijke belangen
en de wijze waarop zij deze behartigt. De structuurvisie is opgebouwd uit een ‘Deel
A Visie en sturing’, waarin de ruimtelijke visie, de belangen en de sturingsfilosofie is
opgenomen. De ruimtelijke visie is uitgewerkt in dertien provinciale ruimtelijke
belangen:
1. Regionale contrasten;
2. Een multifunctioneel landelijk gebied;
3. Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem;
4. Een betere waterveiligheid door preventie;
5. Koppeling van waterberging en droogtebestrijding;
6. Ruimte voor duurzame energie;
7. Concentratie van verstedelijking;
8. Sterk stedelijk netwerk: BrabantStad;
9. Groene geledingszones tussen steden;
10. Goed bereikbare recreatieve voorzieningen;
11. Economische kennisclusters;
12. (inter)nationale bereikbaarheid;
13. Beleefbaarheid stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur.

De wijze waarop de provincie deze ruimtelijke belangen behartigt is uitgewerkt in
vier manieren van sturen: regionaal samenwerken, ontwikkelen, beschermen en
stimuleren.

In ‘Deel B Structuren en beleid’ staat op welke wijze de provincie stuurt op de
functies in Noord-Brabant. Daarvoor zijn vier ruimtelijke structuren opgesteld: de
groenblauwe structuur, het landelijk gebied, de stedelijke structuur en de
infrastructuur.

Het plangebied bevindt zich in een zone die is aangewezen als ‘stedelijk
concentratiegebied’ (zie figuur 3.1).
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Stedelijk concentratiegebied
Het stedelijk concentratiegebied met de bijhorende zoekgebieden voor
verstedelijking vangt de groei van de bovenlokale verstedelijkingsbehoefte op. De
steden in het kralensnoer Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda,
Oosterhout, Waalwijk, ‘s-Hertogenbosch en Oss zijn allen aangewezen als stedelijk
concentratiegebied.

Het stedelijk netwerk BrabantStad, bestaande uit de steden Eindhoven, Helmond, ’s-
Hertogenbosch, Tilburg en Breda, vervult een voortrekkersrol bij de ruimtelijke en
economische ontwikkeling van Noord-Brabant. Het is een (hoog)waardige stedelijke
omgeving voor wonen, werken en voorzieningen.

Naar huidige inzichten – met het perspectief tot 2025 en een doorkijk naar 2040 - is
in het stedelijk concentratiegebied (inclusief de zoekgebieden voor verstedelijking)
voldoende ruimte om in de verstedelijkingsbehoefte (wonen, werken en
voorzieningen) te voorzien. Hier is ruimte voor een grote verscheidenheid aan
woon- en werkmilieus, of een menging daarvan, in uiteenlopende dichtheden.

Figuur 3.1: uitsnede structuurvisie Noord-Brabant
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Intensiveren van bestaand stedelijk gebied blijft ook in de structuurvisie een
belangrijk beleidsuitgangspunt.

Verordening ruimte
In de verordening staan onderwerpen uit de provinciale structuurvisie, waarbij is
aangegeven welke belangen de provincie wil behartigen en hoe ze dat wil doen.
Deze verordening bestaat uit kaartmateriaal en regels waarmee gemeenten
rekening moeten houden bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Belangrijke
onderdelen van de Verordening zijn:
• ruimtelijke kwaliteit;
• stedelijke ontwikkelingen;
• natuurgebieden en andere gebieden met waarden;
• agrarische ontwikkelingen, waaronder de intensieve veehouderij;
• overige ontwikkelingen in het landelijk gebied.

De verordening wijst het gebied waarin het plangebied zich bevindt aan als
‘stedelijk gebied’.

Stedelijk gebied
De verordening stelt regels waaraan gemeentelijk bestemmingsplannen dienen te
voldoen. Bestaand stedelijk gebied is gebied dat het bestaande ruimtebeslag van
een kern bevat ten behoeve van een samenhangende ruimtelijke structuur van
stedelijke functies. Bestemmingsplannen gelegen in bestaand stedelijk gebied
mogen ruimte bieden aan nieuw ruimtebeslag of uitbreiding of wijziging van

Figuur 3.2: uitsnede verordening ruimte
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bestaand ruimtebeslag ten behoeve van een samenhangende ruimtelijke structuur
van stedelijke functies.

Conclusie
Het provinciale beleid is gericht op het intensiveren van bestaand stedelijk gebied.
Het inbreiden van woningbouw in bestaand gebied behoort tot de doelstellingen
van dit beleid. Het onderhavige plan past binnen de doelstellingen van het
provinciale beleid.

3.3 Gemeentelijk beleid

Ruimtelijke Structuurvisie 's-Hertogenbosch 2003 'Stad tussen stromen'
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft zijn ambities voor de komende jaren in beeld
gebracht in de vorm van een Ruimtelijke Structuurvisie. Deze Ruimtelijke
Structuurvisie is een raamwerk en een gids voor de ruimtelijke activiteiten en
investeringen van burgers, bedrijven, instellingen en overheid in de komende jaren.
De visie bestrijkt de periode tot 2010 en geeft een doorkijk naar 2020.

In de Ruimtelijke StructuurVisie (RSV) is de lagenbenadering van de
Interimstructuurvisie (voorheen streekplan) nader uitgewerkt. Nieuwe
ontwikkelingen zullen worden afgestemd en getoetst op de specifieke onderlagen
van een gebied en de laag van infrastructuur. De Ruimtelijke Structuurvisie is
bedoeld om richting te geven aan de eigen stedelijke ambities, voor zover ruimtelijk
relevant. Daarmee is het een paraplunota en een integratiekader voor de ruimtelijke
gevolgen van deze ambities van de verschillende sectorale nota's. De Ruimtelijke
Structuurvisie is ook toetsingskader en leidraad voor ruimtelijke plannen van de
gemeente, zoals structuurvisies en bestemmingsplannen. De belangrijkste
aandachtspunten/onderdelen uit de structuurvisie zijn:
a. een kwaliteitsslag voor de bestaande ruimte door middel van een actief

voorraadbeheer in wijken en buurten, herstructurering en herinrichting en meer
menging van functies;

b. de kwaliteit van het leefmilieu kan worden verbeterd door de realisering van
een duurzaam landschappelijk raamwerk waarin het water een prominente rol
speelt. Hierdoor wordt de afwisseling tussen stad en land contrastrijker en de
ligging van de stad in een delta herkenbaarder. De stad gaat door met een
duurzame stedenbouwkundige ontwikkeling van nieuwe gebieden en van
bestaande buurten en wijken;

c. ruimte wordt geboden aan een grotere variatie van woon- en werkmilieus,
gebaseerd op diverse leefstijlen en inkomens, segmentering van bedrijven,
menging van functies en een goede spreiding van voorzieningen.
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Conclusie
Het gemeentelijk beleid is in eerste instantie gericht op het herstructureren en het
meer mengen van functies. In het onderhavige plan wordt een verouderde
achterzijde van een detailhandelsbedrijf geherstructureerd naar een
appartementencomplex. Hiermee voldoet het plan aan het gemeentelijk beleid.

Nota Parkeernormen
Door het toenemende autobezit speelt de parkeeroplossing bij de ontwikkeling van
nieuw- en verbouwplannen een steeds grotere rol. Daarom is het wenselijk dat de
parkeernormen die op dit moment gehanteerd worden, aangepast worden.
Het doel van deze rapportage is het ontwikkelen van eenduidige parkeernormen die
in de gehele gemeente toegepast kunnen worden, waarbij evenwicht wordt gezocht
tussen enerzijds de vraag naar parkeerplaatsen en anderzijds de kwaliteit van de
openbare ruimte. Dit evenwicht kan berekend worden met behulp van de
parkeerbalans.

Voor woningen onder de 80 m² geldt een parkeernorm van 1 parkeerplaats per
woning (incl. bezoekers parkeerplaats).
De grens van 80 m² bij afzonderlijke woningen heeft betrekking op het bruto
vloeroppervlak. Bij woningen, kleiner dan 80 m² wordt er vanuit gegaan dat ze voor
één persoon bedoeld zijn. Woningen, groter dan 80 m² zijn geschikt voor
meerpersoonshuishoudens.
De parkeernormen zijn inclusief parkeerruimte voor bezoekers. Uit onderzoek blijkt
dat de maximale parkeerbehoefte voor bezoekers uit 0,3 parkeerplaats per woning
bestaat. Daarom moet altijd minimaal 0,3 parkeerplaats per woning in de openbare
ruimte of in een openbaar toegankelijk gebied worden gerealiseerd

In het plangebeid dienen 7 parkeerplaatsen (de parkeerbehoefte van een reeds
vergund appartement dient in het plangebied opgelost te worden) te bevatten
waarvan er minimaal 2 in openbaar gebied of openbaar toegankelijk gebied
gerealiseerd dienen te worden. Ten behoeve van het onderhavige plan worden 7
parkeerplaatsen gerealiseerd waarvan 2 (in dit specifieke geval) in openbaargebied
en 5 op het eigen terrein.

Berekening:
• 0,3 parkeerplaats per woning is bedoeld voor bezoekers. 0,3 × 7 = 2.1 = 2

parkeerplaatsen;
• 0,7 parkeerplaats per woning dient op het eigen terrein gerealiseerd te worden.

0,7 × 7 = 4,9 = 5 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Conclusie
Het onderhavige plan voldoet aan de parkeernormen zoals gesteld in de ‘Nota
Parkeernormen’.
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Nota wonen 2007
De Nota bevat een herijking van de beleidsmatige uitgangspunten voor nieuwbouw,
de doorstroming van op de huurwoningmarkt, de huisvestingsmogelijkheden van
diverse groepen en de ontwikkeling van de woningvoorraad. De nota geeft actief
uitvoering aan het beleid met concreet na te streven resultaten en het bijbehorend
instrumentarium. De nota bevat concrete doelstellingen voor de periode tot en met
2010, maar geeft ook een duidelijke richting aan het woonbeleid voor jaren daarna.

Het woonbeleid streeft de volgende doelen na:
• Opgave “woningproductie: voldoende en gevarieerd bouwen”;
• Opgave “doorstroming: wachttijden verkorten en slaagkansen vergroten”;
• Opgave “bestaande voorraad: woningen en wijken verbeteren”;
• Opgave “doelgroepen: de juiste woning voor iedereen”.

Vergroten van de kansen van starters op de woningmarkt
Uit de statistieken van de afgelopen jaren blijkt dat starters moeilijk konden slagen
op de huurmarkt. Wellicht dat dit een reden is dat starters vaker een
koopappartement hebben gekocht. In ieder geval is er, ondanks de hoge
verkoopprijzen, geen sprake van een daling van het aantal starters dat geslaagd is
op de koopwoningmarkt. Want de afgelopen jaren groeide het aantal starters dat
een koopwoning vond, met een kwart. Het Woonwensenonderzoek 2007 laat zien
dat van de Bossche starters 45% zegt een huis te willen kopen; vier jaar geleden was
dat nog 25%. In de jaren 2003 t/m 2006 heeft 35% van de starters daadwerkelijk een
koopwoning gevonden. Het is niet waarschijnlijk dat alle starters met een koopwens
meteen zullen slagen. Een deel van de starters zal zich in eerste instantie toch
oriënteren op de huursector. Het is dus zaak om het aandeel starters op
woningmarkt te vergroten naar in totaal 1.500 per jaar.

Conclusie
Het onderhavige plan voldoet aan de doelstellingen die zijn gesteld in de ‘Nota
Wonen 2007’.
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4. VERANTWOORDING

4.1 Flora en fauna

Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door
middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt
van de effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor
wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving.

Natuurbescherming
In april 2002 is de Flora- en faunawet (Ff-wet) in werking getreden. In deze wet zijn
de onderdelen uit de Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn die de
bescherming van soorten betreft geïmplementeerd. Op basis van de Flora- en
Faunawet is het een vereiste om inzicht te verkrijgen in de effecten van een
voorgenomen ruimtelijke ingreep op wettelijk beschermde planten en dieren. De
Flora- en faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende
zoogdieren, (trek) vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en
vlinders, op enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten
(uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldieren) en op een honderdtal
vaatplanten.

Indien er een kans bestaat dat effecten zullen optreden, dienen deze vooraf in kaart
gebracht en beoordeeld te worden. Bij ruimtelijke ontwikkelingen hoeft echter
alleen rekening gehouden te worden met de juridisch zwaarder beschermde soorten
uit 'tabel 2' en 'tabel 3' van de Flora- en faunawet en met vogels. Voor deze soorten
moet een ontheffing worden aangevraagd wanneer een ruimtelijke ontwikkeling
leidt tot schade aan de soort of verstoring van leefgebied. Voor soorten van 'tabel 3'
en vogels geldt hierbij een strenger afwegingskader dan voor soorten van 'tabel 2'.
Voor soorten van 'tabel 2' en vogels geldt bovendien dat een ontheffing niet nodig
is wanneer gewerkt wordt conform een door LNV goedgekeurde gedragscode.
Daarnaast geldt voor alle in het wild levende planten en dieren de Zorgplicht. Dit
houdt in dat handelingen die niet noodzakelijk verband houden met het beoogde
doel, maar nadelig zijn voor de flora en fauna achterwege moeten blijven.

Methode van toetsing
In de quick-scan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de
aanwezige natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet. Deze werkwijze vloeit
voort uit de ‘Wijziging beoordeling ontheffing Flora- en faunawet bij ruimtelijke
ingrepen’ van het Ministerie van LNV van september 2009. Het doel van dit
onderzoek is een beeld te krijgen van de gebiedskenmerken, het grondgebruik en
de mogelijke natuurwaarden binnen het plangebied.
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Er zijn geen gegevens aangekocht bij Natuurloket omdat door het veldbezoek en de
vrij beschikbare gegevens reeds een duidelijk beeld is verkregen van de aanwezige
natuurwaarden. In deze toelichting is uitsluitend de conclusie opgenomen van het
natuurwaarden onderzoek2. De gehele rapportage is opgenomen in de bijlage.

Conclusie

Flora
Op basis van deze gegevens is het voorkomen van beschermde of bedreigde
plantensoorten in het plangebied redelijkerwijs uit te sluiten.

Grondgebonden zoogdieren
Vanuit de Flora- en faunawet hoeft geen rekening gehouden te worden met
beschermde grondgebonden zoogdieren.

Vleermuizen
Op basis van de gegevens van het veldonderzoek is er geen reden tot het doen van
een nader onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen binnen het plangebied.
Het plangebied is verder vanwege de beperkte omvang verwaarloosbaar als
onderdeel van een foerageergebied voor vleermuizen. Ook vormt het plangebied
zelf geen lijnstructuur waar als vliegroute door vleermuizen van gebruik gemaakt
kan worden. Vanuit de Flora- en faunawet hoeft geen rekening gehouden te
worden met vleermuizen in het plangebied.

Vogels
Het is in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het
verwijderen of verstoren van deze nesten in deze periode. Het is daarom aan te
bevelen om de bestaande bebouwing waarin vogels kunnen broeden te slopen in de
periode dat de kans op broedende vogels het kleinst is. Dit is het geval in de periode
september tot maart. Indien dit niet mogelijk is, is het nodig om voorafgaand aan de
werkzaamheden de te slopen bebouwing te laten controleren op aanwezige
broedvogels. Wanneer dan geen vogels op of rondom het terrein nestelen (m.n. in
de beplantingen aan de noordzijde van het plangebied), kan alsnog begonnen
worden met de ingreep.

Vissen, amfibieën en reptielen
Vanuit de Flora- en faunawet hoeft geen rekening gehouden te worden met vissen,
amfibieën en reptielen in het plangebied.

                                                     
2 Natuurwaarden onderzoek Vliertsesteeg, ’s-Hertogenbosch. BRO projectnr: 211x04775. 13 april 2011
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Overige diersoorten
Vanuit de Flora- en faunawet hoeft geen rekening gehouden te worden met
beschermde ongewervelde soorten in het plangebied.

Natuurbeschermingswet
Vanuit het project hoeft geen rekening te worden gehouden met wettelijke
gebiedsbescherming.

Ecologische Hoofdstructuur
In de ruimtelijke onderbouwing in het kader van een projectbesluit voor de
ruimtelijke ontwikkeling aan de Vliertsesteeg te ’s-Hertogenbosch hoeft geen
rekening gehouden te worden met de planologische gebiedsbescherming.

4.2 Archeologie

Ondanks dat het bestemmingsplan ‘Hintham 2009’ voor het deel waarin het
plangebeid zich bevindt is vernietigd wordt het opgenomen beleid betreffende
archeologie aangehouden voor het onderhavige plangebied.

Het plangebied bevindt zich in dit bestemmingsplan in een zone dat is aangeduid
met ‘Archeologische waarden 1 en 2’. Het deel waar het appartementen complex
wordt gerealiseerd en waar dus in de bodem wordt geroerd bevindt zich in
‘Archeologisch waarden 1’.

Het bestemmingsplan geeft hiervoor de volgende regels:
“Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'archeologische waarden 1' zonder
of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders
(aanlegvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te
laten uitvoeren: het uitvoeren van grondwerken (zoals uitgraven, afgraven,
ophogen, vergraven, egaliseren, diepploegen, diepwoelen) op een diepte van meer
dan 1 meter beneden peil en met een oppervlakte groter dan 100 m2 (bij
‘Archeologische waarde 2’ wordt de 100m² vervangen door 50m²)”.

De fundering gaat in het onderhavige plan tot 85 centimeter in de grond. Indien
tijdens de bouw niet dieper wordt gegraven is er geen archeologisch onderzoek
noodzakelijk. Indien dieper de grond wordt verstoord dient alsnog een
archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Indien tijdnes graafwerkzaamheden
archeologisch waarden worden aangetroffen dient dit gemeld te worden aan de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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4.3 Waterparagraaf

Algemeen
Door de Nota Ruimte krijgt met name het waterbeleid een wezenlijk andere
oriëntatie: van reageren naar anticiperen. De laatste jaren dient in ruimtelijke
plannen steeds meer aandacht besteed te worden aan waterhuishoudkundige
aspecten. Daarbij staan naast een duurzaam waterbeheer de integrale afweging en
het creëren van maatwerk voorop. Water moet altijd bekeken worden in het licht
van het watersysteem of stroomgebied waarin een stad of een dorp ligt. Een goede
afstemming van waterbeleid (kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen) en
ruimtelijke ordening, ook in het direct aangrenzende gebied, is daarom
noodzakelijk.

De plannen beogen nieuwbouw. Ten aanzien van deze nieuwbouwplannen in
relatie tot duurzaam omgaan met water zijn de volgende beleidsuitgangspunten
van de waterbeheerders van toepassing, met name die van het waterschap Aa en
Maas.

Beleidskader
Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn het Provinciaal Waterplan
van Noord-Brabant, het Waterbeheerplan 2010-2015 van waterschap Aa en Maas,
het Nationaal Waterplan, WB21, Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese
Kaderrichtlijn Water. Belangrijkste gezamenlijke punt uit deze beleidsstukken is dat
water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke ordening. De bekende
drietrapsstrategieën zijn leidend:
• vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit);
• voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit).

Daarnaast is de ‘Beleidsbrief regenwater en riolering’ nog relevant. Hierin staat hoe
het beste omgegaan kan worden met het hemelwater en het afkoppelen daarvan.
Ook hier geldende drietrapsstrategieën.

Waterschap Aa en Maas Beleidsnota uitgangspunten Watertoets
Het waterschap Aa en Maas hanteert een achttal beleidsuitgangspunten waaraan
ruimtelijke plannen dienen te voldoen.
1. Gescheiden houden van het vuil water en het schoon hemelwater. Het

streefbeeld is het schone regenwater af te koppelen. Hierbij wordt het vuile
water via de riolering afgevoerd en blijft het schone regenwater in het ideale
geval binnen het projectgebied;

2. Voor de afweging van de wijze waarop met het afgekoppelde schone
hemelwater dient worden omgegaan gelden de volgende afwegingsstappen:
‘hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer’;
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3. Hydrologisch Neutraal bouwen: Bij nieuwe ontwikkelingen dient de
hydrologische situatie minimaal gelijk te blijven aan de uitgangssituatie. De GHG
mag niet verlaagd worden en het waterpeil sluit aan bij optimale
grondwaterstanden;

4. Water als kans. De belevingswaarde van water kan bijvoorbeeld voor
meerwaarde zorgen;

5. Meervoudig ruimtegebruik. Omdat de vierkante meters duur zijn, wordt
aangeraden naar meervoudig grondgebruik te kijken. Op deze manier kan het
‘verlies’ van vierkante meters door de ruimtevraag van water beperkt worden;

6. Voorkomen van vervuiling. Nieuwe bronnen van verontreiniging dienen zoveel
mogelijk voorkomen te worden;

7. Wateroverlastvrij bestemmen. Bij dit uitgangspunt wordt al voldaan aan
extreme situaties (NBW-norm). De voorkeur gaat uit naar het ontwikkelen op
locaties die als gevolg van hun ligging ‘hoog en droog genoeg’ zijn en daarmee
voldoen aan de NBW-norm voor de toekomstige functie, zodat ’wateroverlastvrij
bestemd’ wordt;

8. Rekening houden met waterschapsbelangen (bijvoorbeeld beschermde gebieden
en beschermingszones van watergangen of waterkeringen.

Huidige waterhuishoudkundige situatie
Ligging en gebruik
Het plangebied ligt in sterk stedelijk gebied en is nu voorzien stedelijke bebouwing.

Bodem en grondwater
Het plangebied is gelegen in stedelijk gebied, waardoor de grondwaterstanden niet
zijn gekarteerd. Aangezien het plangebied in bestaand stedelijk gebied is gelegen
kan worden aangenomen dat de grondwaterstanden zoals aanwezig geen
belemmering vormen voor de realisatie van de bebouwing, aangezien in de directe
omgeving van het plangebied geen sprake is van situaties met (grond)wateroverlast.

Oppervlaktewater
In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig dat in beheer is bij het
waterschap (leggerwatergang). Evenmin zijn er schouwsloten aanwezig. Aan de
noordwestzijde is een niet-permanent watervoerende greppel aanwezig.

Riolering
De bestaande opstallen zijn aangesloten op de gemengde riolering. Hemelwater
wordt in de huidige situatie niet via de riolering afgevoerd.

Hydrologische gebiedsbescherming
Het plangebied is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of een
keurbeschermingsgebied.
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Water in relatie tot de gewenste ontwikkeling
Toename verhard oppervlak
Het plan voorziet in de sloop van (bedrijfs)gebouwen op de locatie. De bebouwde
oppervlakken die in de beoogde situatie daarvoor in de plaats komen zijn
aanmerkelijk kleiner van omvang. Het gehele terrein is echter reeds verhard. Er is
derhalve sprake van gelijkblijvende verharde oppervlakken.

Omgaan met hemelwater
Vanuit de optiek van een goede waterhuishouding is het van belang dat bij
ruimtelijke ontwikkelingen duurzaam wordt omgesprongen met hemelwater. De
doelstelling van het waterschap en de gemeente is om zoveel mogelijk hemelwater
op een tamelijk natuurlijke wijze in het watersysteem te brengen. Afvoer van
hemelwater is per definitie ‘onnatuurlijk’.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt daarom de eis hydrologisch neutraal
ontwikkelen aangehouden. Dit betekent dat een ruimtelijke ontwikkeling de
bestaande waterhuishoudkundige situatie niet mag verslechteren.

In dit geval wordt het hemelwater van de dakoppervlakken en verhardingen in de
huidige situatie via de riolering afgevoerd. Indien in de beoogde situatie op
dezelfde wijze wordt omgesprongen is per definitie sprake van een hydrologisch
neutrale ontwikkeling.

Compenserende maatregelen ten aanzien van de hemelwaterafvoer zijn daarom
niet aan de orde. Het strekt echter wel tot de aanbeveling om hemelwater, indien
mogelijk op het perceel langer vast te houden of te bufferen. Dit is
aanbevelenswaardig maar niet afdwingbaar vanuit de beleidsuitgangspunten van
de waterbeheerder(s).

Omgang met afvalwater
Het huishoudelijk afvalwater zal via de gemeentelijke riolering worden afgevoerd.
Het afvalwater dient op de perceelsgrens te worden aangeboden. Hierbij zijn geen
capaciteitsproblemen te verwachten.

Waterkwaliteit
Ten aanzien van de waterkwaliteit dient te worden voorkomen afvloeiend
hemelwater vervuild raakt (en daarmee ook het grond- en oppervlaktewater
vervuild). Contact oppervlakken die met hemelwater in aanraking komen mogen
daarom niet worden vervaardigd van uitlogende bouwmaterialen.

Conclusie
Met het oog op de waterhuishouding kan het initiatief doorgang vinden. Het plan is
niet in strijd met waterbeleid en schaadt geen waterschapbelangen. Ten aanzien van
de ontwikkeling geldt een gelijkblijvend verhard oppervlak waardoor compensatie
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niet vereist is. Het treffen van maatregelen die hemelwater langer ter plaatse
vasthouden (bufferen) strekken wel tot de aanbeveling, maar zijn niet afdwingbaar.

4.4 Bodem

Bij een functiewijziging dient door middel van een bodemonderzoek conform de
NEN5740 aangetoond te worden of de bodem geschikt is voor de nieuwe functie.
Voor het plangebied heeft een bodemonderzoek3 plaatsgevonden. In deze
ruimtelijke onderbouwing is uitsluitend de conclusie opgenomen. De gehele
rapportage is in de bijlage opgenomen.

Conclusie
Het geheel aan onderzoeksresultaten (o.a. veldwaarnemingen, aanvullende
historische informatie en analyseresultaten getoetst aan het desbetreffende kader)
geeft formeel aanleiding de gestelde hypothese, “onverdachte locatie”, te
verwerpen. De bovengrond is licht verontreinigd met lood. Het gemeten gehalte
aan lood overschrijdt tevens de lokale achtergrondwaarde. De ondergrond is niet
verontreinigd met de onderzochte parameters. Het grondwater is licht verontreinigd
met zink en naftaleen.
Het criterium voor nader onderzoek wordt voor de genoemde parameters echter
niet overschreden, nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. De gevolgde
onderzoeksopzet wordt derhalve als adequaat beoordeeld.
Resumerend kan bij beoordeling van het geheel aan onderzoeksresultaten gesteld
worden dat de aangetroffen bodemkwaliteit aanvaardbaar wordt geacht en
zodoende geen belemmering vormt voor de geplande realisatie van de vervangende
nieuwbouw.
De constatering dat bepaalde gehalten de desbetreffende achtergrondwaarde
overschrijden, kan wel consequenties hebben bij eventuele grondafvoer; de
vrijkomende grond is buiten het perceel niet noodzakelijkerwijs multifunctioneel
toepasbaar. Afhankelijk van de bestemming en toepassing zal bij afvoer van de
grond om een onderzoek conform het protocol uit het Besluit bodemkwaliteit
worden gevraagd (AP-04).

4.5 Bedrijven en milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede
kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Om te komen tot een
verantwoorde, ruimtelijk relevante toetsing in milieuhygiënisch opzicht van
bedrijfsvestigingen, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde milieuzonering.

                                                     
3 Verkennend NEN-bodemonderzoek. Locatie aan de Vliertsesteeg / Graafseweg 354-356 te ’s-

Hertogenbosch. Projectnr. MB-8220. 16 maart 2011. Inpijn-Blokpoel.
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Hieronder wordt verstaan het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding
tussen enerzijds milieubelastende bedrijven of inrichtingen anderzijds
milieugevoelige functies als wonen en recreëren. Daarnaast is de milieuwetgeving
van toepassing. Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de door de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde Lijst van
Bedrijfsactiviteiten. Hierin wordt per bedrijfssoort aangegeven welke milieu-invloed
(in de vorm van geur, stof, geluid en gevaar) hiervan kan uitgaan en welke
indicatieve afstanden hierbij in acht genomen moeten worden.

Hierbij onderscheidt de VNG diverse omgevingstypen. Het achterliggende idee is dat
de gevoeligheid van een gebied voor bepaalde hinder afhankelijk is van het
omgevingstype. De door de VNG aangegeven afstanden betreffen een rustige
woonwijk. De mate van milieuhinder bepaalt in welke van de zes milieucategorieën
een bedrijfssoort is ingedeeld. Daarbij omvat categorie 1 de lichtste en categorie 6
de zwaarste vormen van bedrijvigheid. In principe is bedrijvigheid behorende tot de
categorie 1 goed te mengen met de functie wonen, dit geldt in de meeste gevallen
ook voor de categorie 2-bedrijven. In het bestemmingsplan ‘Hintham’ (nog niet het
vigerende bestemmingsplan) is aangegeven dat binnen de bestemming ‘Gemengd’
functies kunnen vestigen behorend bij de categorieën 1 tot en met 3.1 van de
Basiszoneringslijst en dat het gemeentebestuur deze bedrijvigheid goed te
combineren acht met de woonfunctie (daar binnen de bestemming ‘Gemengd’
wonen eveneens is toegestaan. Er heeft dus in het kader van dit bestemmingsplan
reeds een afweging plaats gevonden welke functies goed met elkaar te ‘mengen’
zijn. Hierdoor kan van de afstanden zoals vermeld in de basiszoneringslijst
afgeweken worden.

Niettemin zal in het kader van de Wet milieubeheer uit een vergunning of melding
eventueel moeten blijken of een te vestigen bedrijf voldoet aan de normen voor
hinderaspecten (zoals o.a. geluid, geur, veiligheid). Wanneer een bedrijf, dat op
grond van de Basiszoneringslijst een categorie 1 tot en met 3.1 bedrijf is, niet aan
deze normen kan voldoen, betekent dit niet dat de bedrijfsactiviteiten zelf niet
mogen plaatsvinden op het perceel – dit is immers planologisch verankerd – maar
door het bedrijf zullen dan maatregelen getroffen moeten worden om de hinder te
beperken.

Actuele situatie
In de omgeving van het plangebied bevinden zich enkele bedrijven die mogelijk een
belemmering kunnen vormen voor de realisatie van het onderhavige plan.
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Stadion de Vliert (ECCO stadion) 4.2 300 (200) 220
Sportvelden 3.1 50 (30) 140
Detailhandel Graafseweg 358 1 10 (0) 5
Verscheidene kantoorfuncties Hintham 1 10 (0) > 30

Twee omgevingstypen
De richtafstanden in de VNG-publicatie zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit
zoals die wordt nagestreefd in een rustige woonwijk of een vergelijkbaar
omgevingstype. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het
principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen
vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven en kantoren) voor.
Binnen gemengde gebieden is er sprake van een matige tot sterke functiemenging.
Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine
bedrijven.het gebied waarin het plangebied zich bevindt kan aangemerkt worden
als ‘gemengd gebied’. Het plangebied bevindt zich namelijk temidden van
verscheidene functies als detailhandel, sportvelden en bedrijven. De richtafstanden
mogen in deze gebieden 1 afstandsstap verkleind worden.

De afstanden van reeds bestaande hinder veroorzakende bedrijven tot aan het
plangebied kunnen met één stap worden terug gebracht door de situering van het
plangebied in ‘gemengd gebied’ conform de VNG –publicatie. Het plangebied
voldoet hiermee aan de richtafstanden uit de VNG-publicatie.

De bevoorrading van het detailhandelsbedrijf vindt plaats aan de voorzijde (het
parkeerterrein) van het gebouw. Dit terrein bevindt zich op een afstand van 30
meter vanaf het appartementencomplex. Tussen het appartementencomplex en het
parkeer- en bevoorradingsterrein bevindt zich het detailhandelsbouw. Van overlast
zal derhalve geen sprake zijn.

ECCO stadion
De gemeente ‘s-Hertogenbosch aangegeven dat eventuele overlast als gevolg van de
geluidsproducerende stadion de Vliert in beeld gebracht dient te worden. Derhalve
heeft een akoestisch onderzoek vanuit de instelling plaatsgevonden. In deze
toelichting is uitsluitend de conclusie van het onderzoek opgenomen. Het
onderzoeksrapport bevindt zich in de bijlage.
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Conclusie akoestisch onderzoek stadion de Vliert4

In opdracht van BRO Boxtel is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een
beoordeling gedaan vanwege het geluid van het nabijgelegen ECCO stadion van FC
Den Bosch.
Het equivalente geluidniveau bij een avondwedstrijd bedraagt ca. 47 dB(A). De
maximale geluidbelasting tijdens een wedstrijd bedraagt ca. 66d B(A). Het
geluidsniveau vanwege verkeer van en naar de inrichting bedraagt bij een
avondwedstrijd ca. 39 dB(A).
De optredende belastingen blijven binnen de vergunde geluidruimte. In het kader
van de vigerende milieuvergunning zijn vanuit akoestisch oogpunt geen knelpunten
te verwachten.

4.6 Akoestiek

In de Wet geluidhinder (WGH) is vastgesteld dat, indien in het plangebied
geluidgevoelige functies (zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van
(rail- en weg)verkeerslawaai, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Dit
geldt voor alle straten en wegen, met uitzondering van:
• wegen die in een als ‘woonerf’ aangeduid gebied liggen;
• wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

Het plangebied bevindt zich in het invloedsgebied (200m) van Hintham-Graafseweg.
Voor deze straat geldt een maximumsnelheid hoger dan 30 km/u. Een akoestisch
onderzoek is derhalve noodzakelijk en heeft dan ook plaatsgevonden. In deze
paragraaf is uitsluitend de conclusie opgenomen.

Conclusie akoestisch onderzoek5

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarden ten
gevolge van de zoneplichtige Hintham, Victorialaan en de Graafseweg niet wordt
overschreden. De Wet geluidhinder legt verder geen restricties op aan het plan ten
aanzien van het aspect wegverkeerslawaai.

In het kader van de ruimtelijke onderbouwing zijn de gecumuleerde
geluidbelastingen inzichtelijk gemaakt ten gevolge van alle relevante wegen. De
gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 57 dB. Een toetsingskader voor
dit aspect is niet voorhanden.

Voor de toetsing in het kader van het Bouwbesluit dient een passende gevelwering
toegepast te worden.

                                                     
4 Akoestisch onderzoek bouwplan Vliertsesteeg, Den Bosch. 31 maart 2011. M11 075. K+.
5 Akoestisch onderzoek ‘plan 6 appartementen Vliertsesteeg. ’s-Hertogenbosch. 20102611-02. 1 april

2011 Cauberg-huygen adviseurs.
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4.7 Verkeer

Het ontwikkelen van het onderhavige plan aan de Vliertsesteeg heeft
verkeersbewegingen tot gevolg. De vraag is of de verkeersbewegingen effecten
hebben op het geheel van verkeersbewegingen en parkeerbelasting in de omgeving
van de locatie.

CROW-publicatie 256 geeft kencijfers weer voor de verkeergeneratie van woon- en
werkgebieden. Voor 6 ‘huur etage woningen’ in ‘buiten-centrum gebied’ (hoge
dichtheid), zonder garage geeft de online rekentool een verkeersgeneratie weer van
14 voertuigen per etmaal (weekdag). Deze verkeersgeneratie wordt via de
Vliertsesteeg naar de Graafsweg-Hintam en naar de Stadionlaan geleidt. De
verkeersgeneratie van het onderhavige plan is dusdanig klein dat het geen
significante invloed zal uitoefenen op de verkeersverwerkende vermogen van deze
wegen. Bovendien is de Vliertsesteeg recent ingericht als fietsstraat. Hierdoor wordt
deze straat naar verwachting minder gebruikt door auto’s. Geconcludeerd kan
worden dat door de geringe verkeersgeneratie het aspect verkeer geen
belemmering vormt voor de realisatie van het onderhavige plan.

Parkeren
Parkeren geschiedt conform de gemeentelijke Nota Parkeernormen. 5
parkeerplaatsen wordt op eigen terrein gerealiseerd en 2 in het openbaar gebied
direct grenzend aan het plangebied. De realisatie van de parkeerplaatsen is
vastgelegd in een anterieure overeenkomst tussen de ontwikkelaar en de gemeente.
De parkeerplaatsen worden ontsloten door de Vliertsesteeg.

4.8 Luchtkwaliteit

Bij de start van een project moet onderzocht worden of het effect relevant is voor
de luchtkwaliteit. Hierbij moet aannemelijk gemaakt worden, dat luchtkwaliteit
‘niet in betekenende mate’ aangetast wordt. Daartoe is een algemene maatregel
van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en een ministeriële regeling
NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoeringsregels vastgelegd zijn die
betrekking hebben op het begrip NIBM.

Ten behoeve van een aantal ontwikkelingen is een lijst samengesteld met
ontwikkelingen die altijd NIBM zijn. Voor deze ontwikkelingen is een nader
onderzoek naar luchtkwaliteit niet noodzakelijk.
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Relevant categorieën voor het onderhavige plan die altijd NIBM zijn:
woningbouw:
• 1500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg;
• 3000 woningen (netto) bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige

verkeersverdeling.

Op de website van het milieu- en natuurplanbureau zijn grootschalige
concentratiekaarten (GCN-kaarten) van luchtverontreinigende stoffen opgenomen.
De kaarten geven een beeld van de luchtkwaliteit in Nederland en hebben
betrekking op zowel recente als toekomstige jaren. Voor het jaar 2015 is de
achtergrondconcentratie in het plangebied voor stikstofdioxide ongeveer 22,8 g/m3

en voor fijn stof is dit ongeveer 25,4 g/m3. De grenswaarden zijn in 2015 voor
stikstofdioxide 40 g/m3 en voor fijn stof 40 g/m3.

Conclusie
Het onderhavige plan behoort tot de bovenstaande categorie. Het plan draagt
hierdoor niet in betekende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit.
Tevens bevinden de waarden voor stikstofdioxide en fijn stof van de
bestaande/toekomstige situatie ruim binnen de grenswaarden. Het aspect
luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.

4.9 Externe veiligheid

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van
risico’s voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De
handelingen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de
productie, als op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi) en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen6 vloeit
de verplichting voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico’s in het
plangebied ten gevolge van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico’s dienen
te worden beoordeeld op 2 maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico en het
groepsrisico.

Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu
komt te overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden
risico wordt uitgedrukt in risicocontouren rondom de risicobron (bedrijf, weg,
spoorlijn etc.), waarbij de 10-6 contour (kans van 1 op 1 miljoen op overlijden) de
maatgevende grenswaarde is.

                                                     
6 Circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Staatscourant d.d. 4 augustus 2004. Deze

Circulaire is gebaseerd op de Risico Normering Vervoer gevaarlijke stoffen en het Bevi en sluit zoveel
als mogelijk aan op het Bevi.
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Groepsrisico
Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen
gelijktijdig komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen.
Het groepsrisico geeft een indicatie van de maatschappelijke ontwrichting in geval
van een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek, waarin de kans op
overlijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt
afgezet tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als
ijkpunt in de verantwoording (géén norm).
Voor elke verandering van het groepsrisico (af- of toename) in het invloedsgebied
moet verantwoording worden afgelegd, over de wijze waarop de toelaatbaarheid
van deze verandering in de besluitvorming is betrokken. Samen met de hoogte van
groepsrisico moet andere kwalitatieve aspecten worden meegewogen in de
beoordeling van het groepsrisico. Onder deze aspecten vallen zelfredzaamheid en
bestrijdbaarheid. Onderdeel van deze verantwoording is overleg met (advies vragen
aan) de regionale brandweer.

(Beperkt) kwetsbare objecten
Er moet getoetst worden aan het Bevi en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke
stoffen wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden
toegestaan. (Beperkt) kwetsbare objecten zijn o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen,
hotels, restaurants7.

                                                     
7 Zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.
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Risicovolle activiteiten
In het kader van het plan moet bekeken worden of er in of in de nabijheid van het
plan sprake is van risicovolle activiteiten (zoals Bevi-bedrijven, BRZO-bedrijven en
transportroutes) of dat risicovolle activiteiten worden toegestaan.
De meest in de nabijheid gelegen risicovolle bron bevindt zich op een afstand van
circa 400 meter en betreft een gasdrukmeter en regelstation van Enexis. Tevens
bevindt zich op een afstand van 450 meter het sportcomplex Sportiom met een
koelinstallatie. Het Sportiom bevat geen risicocontour en bij het regelstation is geen
afstand opgenomen. De afstanden tot deze bronnen zijn echter dusdanig groot dat
de risicobronnen geen invloed hebben op het plan. Een nader onderzoek is derhalve
niet zinvol.

Op een afstand van circa 375 meter bevindt zich het spoortraject Den Bosch – Oss.
Het groepsrisico dient echter pas beschouwd te worden binnen 300 meter vanaf het
spoor.

Op een afstand van circa 450 meter bevindt zich een buisleiding van de gasunie.
Deze afstand is echter te groot om van enige betekenis te zijn voor het onderhavige
plan.  Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de realisatie van
het onderhavige plan.

Figuur 6: uitsnede risicokaart
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 5. UITVOERBAARHEID

5.1 Economische uitvoerbaarheid

Op grond van artikel 6.12, lid 2, sub a t/m c van de Wet ruimtelijke ordening behoeft
voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan te worden vastgesteld indien de
gemeentelijke kosten anderszins zijn verzekerd, namelijk middels de anterieure
overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer.

De voorgestane ontwikkeling is een particulier initiatief. De gemeente vervult hierin
geen actieve rol. Bij deze ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt via een
omgevingsvergunning, is het kostenverhaal geregeld middels een anterieure
overeenkomst met de initiatiefnemer. Daarmee is verzekerd dat alle
projectgebonden kosten worden verhaald op de initiatiefnemer.

Vanuit de gemeente 's-Hertogenbosch kan derhalve worden gesteld dat het
voorliggende plan in financieel-economisch opzicht haalbaar c.q. uitvoerbaar is.
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SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN 

1.  Locatie-aanduiding/rapportgegevens 

Opdrachtnummer : MB-8220 
Soort onderzoek : Verkennend, conform NEN 5740 
Adres : Vliertsesteeg/Graafseweg 354-356 
Gemeente : ’s-Hertogenbosch 
Opdrachtgever : Holding BDG B.V. 
Projectadviseur : Ing. J.J.C. van Leusden 
Datum rapport : 16 maart 2011 
Opp. Locatie : circa 415 m2 
Coördinaten : x = 151,35  y = 412,42 
 
 
2.  Aanleiding en doel onderzoek 

Het onderzoek in het kader van de Bouwverordening heeft tot doel het, middels een steekproef, 
vaststellen van de kwaliteit van de bodem met het oog op de voorgenomen realisatie van vervan-
gende nieuwbouw alsmede een geringe uitbreiding.  

Aan de hand van het onderzoek dient te worden nagegaan of op de locatie redelijkerwijs geen 
verontreinigende stoffen in de grond of in het freatisch grondwater boven de streef- of achter-
grondwaarde aanwezig zijn. 

 

 

3.  Hypothese 

Onverdacht (ONV). 

 
 
4.  Uitslag van het onderzoek 

Bovengrond: MM1: lood > achtergrondwaarde, 
overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde en/of detectielimiet. 

   
Ondergrond: MM2: alle onderzochte parameters < achtergrondwaarde en/of detectielimiet. 
   
Grondwater: B01: zink en naftaleen > streefwaarde, 

overige onderzochte parameters < streefwaarde en/of detectielimiet. 
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5.  Conclusie en aanbevelingen 

Het geheel aan onderzoeksresultaten (o.a. veldwaarnemingen, aanvullende historische informatie 
en analyseresultaten getoetst aan het desbetreffende kader) geeft formeel aanleiding de gestelde 
hypothese te verwerpen. De bovengrond is licht verontreinigd met lood. Het gemeten gehalte aan 
lood overschrijdt tevens de lokale achtergrondwaarde. De ondergrond is niet verontreinigd met de 
onderzochte parameters. Het grondwater is licht verontreinigd met zink en naftaleen. 

Het criterium voor nader onderzoek wordt voor de genoemde parameters echter niet overschre-
den, nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. De gevolgde onderzoeksopzet wordt derhal-
ve als adequaat beoordeeld. 

Resumerend kan bij beoordeling van het geheel aan onderzoeksresultaten gesteld worden dat de 
aangetroffen bodemkwaliteit aanvaardbaar wordt geacht en zodoende geen belemmering vormt 
voor de geplande realisatie van de vervangende nieuwbouw en een geringe uitbreiding. 

De constatering dat bepaalde gehalten de desbetreffende achtergrondwaarde overschrijden, kan 
wel consequenties hebben bij eventuele grondafvoer; de vrijkomende grond is buiten het perceel 
niet noodzakelijkerwijs multifunctioneel toepasbaar. Afhankelijk van de bestemming en toepassing 
zal bij afvoer van de grond om een onderzoek conform het protocol uit het Besluit bodemkwaliteit 
worden gevraagd (AP-04).  

 

6.  Verzendlijst: 

3 x FD Architecten te De Moer, t.a.v. de heer A. Jonkers. 
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1. INLEIDING 

Door FD Architecten te De Moer is ons bureau, namens Holding BDG B.V., opdracht gegeven een 
verkennend bodemonderzoek uit te voeren ter plaatse van het perceel aan de Vliertsesteeg/ 
Graafseweg 354-356 te 's-Hertogenbosch. 
 
Het onderzoek in het kader van de Bouwverordening heeft tot doel het, middels een steekproef, 
vaststellen van de kwaliteit van de bodem met het oog op de voorgenomen realisatie van vervan-
gende nieuwbouw en een geringe uitbreiding. Aan de hand van het onderzoek dient te worden 
nagegaan of op de locatie redelijkerwijs geen verontreinigende stoffen in de grond of in het frea-
tisch grondwater boven de streef- of achtergrondwaarde aanwezig zijn. 
 
Het onderzoek is niet bedoeld om de aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te 
geven. 
 
Inpijn-Blokpoel voert milieukundige werkzaamheden uit volgens de betreffende BRL SIKB protocol-
len: 
 
• BRL SIKB 1000: monsterneming voor partijkeuringen; 
• BRL SIKB 2000: veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek; 
• BRL SIKB 6000: milieukundige begeleiding en evaluatie bodemsanering. 
 
De veldwerkzaamheden in het kader van onderhavig onderzoek zijn uitgevoerd conform de BRL 
SIKB 2000, zie hiervoor ook hoofdstuk 4. 
 
Wij merken hierbij op dat Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. geen enkel belang heeft bij de resultaten 
van het uitgevoerde bodemonderzoek. 
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2. RESULTATEN VOORONDERZOEK 

Ten behoeve van het vooronderzoek is op basis van het gestelde in de NEN 5725 gebruik ge-
maakt van historisch en recenter kaartmateriaal, grondwaterkaarten, gemeentelijke archieven 
(bouwvergunningen, milieuvergunningen, tanks, bodemonderzoeken), alsmede onze eigen archie-
ven. Het resultaat van het vooronderzoek is als volgt. 

2.1 Ligging/omgeving 

De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel aan de Vliertsesteeg/Graafseweg 354-356 
te 's-Hertogenbosch en heeft een oppervlakte van circa 415 m2. De coördinaten volgens het R.D.-
stelsel zijn x = 151,35 en y = 412,42. Kadastraal staat het perceel bekend onder (kadastrale) ge-
meente ‘s-Hertogenbosch, sectie M, nummer 1038. 
 
De locatie is gelegen in stadsdeel ‘Hintham’ in het oostelijke gedeelte van ‘s-Hertogenbosch. De 
omgeving van de locatie bestaat voornamelijk uit woningen en openbare wegen.  
 
De regionale ligging van de locatie is weergegeven op de bijlage SIT-01. 

2.2 Gebruik/bestemming 

Ten tijde van de veldwerkzaamheden, in februari 2011, was de onderzoekslocatie grotendeels 
bebouwd met een bedrijfspand. In het bedrijfspand was sprake van een betonvloer. Tevens was 
een gedeelte van de onderzoekslocatie, alwaar de uitbreiding gepland is, onbebouwd en voorzien 
van een klinkerbestrating.  
 
Gepland is de realisatie van vervangende nieuwbouw en een geringe uitbreiding van het bestaan-
de pand.  

2.3 Historische informatie 

Uit historisch en recenter kaartmateriaal, de gemeentelijke archieven en onze eigen archieven, is 
de navolgende relevante informatie naar voren gekomen betreffende onderhavige onderzoeksloca-
tie en de directe omgeving hiervan. 

2.3.1 Historisch kaartmateriaal 

Blijkens historisch kaartmateriaal was hier midden 19e eeuw sprake van een poldergebied ‘De 
Vlierd’ gelegen tussen de buurtschappen ‘Herven’ en ‘Hintham’. Begin 20e eeuw is deze situatie 
weinig veranderd. 
 
Op recenter kaartmateriaal, midden jaren ’80 van de vorige eeuw, is de huidige situatie reeds 
waarneembaar. Zo ook op een luchtfoto uit 1989, een topografische kaart van midden jaren ’90 en 
een topografische kaart van 2004. 

2.3.2 Gemeentelijke archieven 

In de gemeentelijke archieven is enkel een eerder uitgevoerd bodemonderzoek voorhanden. Het 
betreft een verkennend bodemonderzoek dat is verricht op onderhavig perceel. Het onderzoek is 
verricht door VBP Holland in het kader van de voorgenomen uitbreiding van het bedrijfspand 
(kenmerk: 98.m.692, d.d. april 1998). Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de bovengrond 
licht verontreinigd was met lood, minerale olie en PAK. De ondergrond was licht verontreinigd met 
lood en zink. Het grondwater was destijds niet onderzocht. 
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2.3.3 Achtergrondwaarden 

Door gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn voor een aantal zones binnen deze gemeente achtergrond-
waarden opgesteld, gebaseerd op de gemiddelden van in eerdere onderzoeken gemeten gehalten. 
Voor dit gebied, wonen 1920-1970, gelden de volgende gehalten: 
 

Parameter Bovengrond (in mg/kg d.s.) 
(0 tot 0,5 m - mv) 

Ondergrond (in mg/kg d.s.) 
(0,5 tot 2,0 m - mv) 

Chroom 10,59 8,83 
Nikkel 6,35 5,08 
Koper 12,16 6,99 
Zink 60,89 34,05 
Arseen 8,01 8,11 
Cadmium 0,3 0,28 
Kwik 0,1 0,08 
Lood 34,86 21,96 
PAK  2,27 0,54 
Minerale olie 57,89 15,96 

2.3.4 Interviews 

Uit interviews met betrokkenen zijn geen aanvullende relevante punten naar voren gekomen voor 
onderhavig bodemonderzoek. 

2.3.5 Eigen archieven 

Uit onze eigen archieven blijkt dat door ons bureau in het verleden in de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie (straal < 200 m) geen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. 

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

Tot de verkende diepte van 4,8 m - mv bestaat de bodemopbouw uit zeer fijn tot matig grof zand.  
Voor een meer uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de boorstaten in de bijlagen. 
 
De diepere bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat uit : 
m  -mv bodemopbouw 

ca. 0 - 20 Matig doorlatende (deels opgebrachte) deklaag, bestaande uit een afwisseling van zand- klei- 
en veenlagen hoofdzakelijk gerekend tot de Nuenen Groep en het Holoceen 

  
ca. 20 - 60 Eerste watervoerend pakket, voornamelijk bestaande uit matig grove tot grove zanden gere-

kend tot de Formaties van Veghel en Sterksel 
  
ca. 60 - > Ondoorlatende geohydrologische basis, voornamelijk bestaande uit fijne tot uiterst fijne zanden 

met schelpenfracties gerekend tot de Formatie van Breda 

 
De grondwaterspiegel in peilbuis B01 is tijdens het onderzoek aangetroffen op 3,2 m - mv. Er wordt 
op gewezen dat deze waarneming een momentopname is en dat het grondwaterniveau afhankelijk 
is van o.a. het jaargetijde en de bodemopbouw. 
 
Uit archief- en literatuurgegevens (grondwaterkaart TNO-DGV) valt af te leiden dat de regionale 
stroming van het freatisch grondwater een overwegend noord- tot noordwestelijke richting heeft. 
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3. OPZET ONDERZOEK 

3.1 Gehanteerde onderzoeksopzet 

Op basis van de doelstelling van het onderzoek is de te volgen opzet gebaseerd op de "onder-
zoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek", de Nederlandse Norm (NEN) 5740. 
 
Aan de hand van de beschikbare (historische) gegevens, als weergegeven in de rapportage van 
het vooronderzoek, is uitgegaan van de hypothese onverdachte locatie (ONV) met een terrein-
grootte van circa 415 m2. Er werden geen concentraties van stoffen boven de streefwaarde of het 
(lokale) achtergrondniveau verwacht. Derhalve is de strategie 5.1 uit de NEN 5740 gevolgd, de 
voorgeschreven boringen zijn evenredig over het onderzoeksterrein verdeeld.  

Opmerking 
Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksresultaten dient, gezien de gevolgde strategie die 

is gericht op een indicatieve beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, reke-

ning gehouden te worden met een zeker restrisico. Het kan dan gaan om het voorkomen van loka-

le kernen als gedempte sloten, verontreinigende stoffen in gesloten verpakkingen of slecht oplos-

bare stoffen voor zover dit buiten het geheel aan beschikbare (historische) gegevens valt. Tevens 

wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 

3.2 Afwijkingen ten opzichte van de gehanteerde norm 

In afwijking van het gestelde in de NEN 5740 worden de resultaten uit het vooronderzoek integraal 
gerapporteerd.  
 
Verdere afwijkingen zijn niet aan de orde. 
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4. VELDWERKZAAMHEDEN 

Inpijn-Blokpoel is gecertificeerd voor de BRL 2000 ‘veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek’. De in 
het kader van onderhavig onderzoek verrichte werkzaamheden zijn dan ook onder dit certificaat 
uitgevoerd, conform de VKB-protocollen 2001 en 2002. 

4.1 Uitvoering 

Ten behoeve van het bodemonderzoek zijn 4 boringen verricht, genummerd B01 tot en met B04. 
De diepten van de boorpunten alsook de afwerking en codering zijn weergegeven in de navolgen-
de tabel: 
 
Boring Diepte in cm-mv Filterdiepte in cm-mv 
B01 480  378 -  478 
B02 200   -   
B03 50   -   
B04 60   -   
 
De boringen zijn evenredig over het onderzoeksterrein verdeeld. De plaats van de boringen is in-
getekend op de situatietekening bijlage SIT-02. 

4.2 Organoleptische beoordeling 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen afwijkingen ten opzichte van een ‘na-
tuurlijke’ samenstelling van de bodem geconstateerd.  
 
De opgeboorde grond is door de veldmedewerker globaal zintuiglijk onderzocht op de aanwezig-
heid van asbestverdachte bijmengingen. Hierbij zijn geen verdachte materialen waargenomen. 
Opgemerkt wordt echter dat hier geen onderzoek conform NEN 5707 of NEN 5897 is uitgevoerd, 
er zijn dan ook geen proefsleuven of proefgaten gegraven. 

4.3 Monstername 

De boringen zijn vanaf maaiveld tot een maximale diepte van 2,0 m - mv over verschillende trajec-
ten bemonsterd, afhankelijk van de te onderscheiden bodemlagen en organoleptische waarnemin-
gen. Een en ander is vermeld op de boorstaten in de bijlagen. Het grondwater uit peilbuis B01 is na 
goed doorpompen d.d. 28 februari 2011 bemonsterd. 
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5. LABORATORIUMONDERZOEK 

Bij de hierna gepresenteerde resultaten is het toetsingskader aangegeven, afkomstig uit de Circu-
laire bodemsanering 2009. S is de streefwaarde, AW de achtergrondwaarde en I is de interventie-
waarde. Een beschrijving van het toetsingskader wordt verder in dit rapport gegeven.  

5.1 Grond 

De volgende grondmengmonsters zijn voor het laboratoriumonderzoek samengesteld: 

Mengmonster Boring Diepte in cm-mv Analysepakket 
MM1 B01  8 -  55 NEN-grond pakket 
 B02  14 -  60  
 B03  13 -  50  
 B04  15 -  30  
   30 -  60  
    
MM2 B01  55 -  100 NEN-grond pakket 
   100 -  140  
   140 -  170  
   170 -  200  
 B02  60 -  110  
   110 -  160  
   160 -  200  
 
NEN-grond pakket: 

• zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 
• polychloorbifenylen (PCB’s ); 
• polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM); 
• minerale olie. 
 
Toelichting samenstelling/selectie grondmengmonsters: 

MM1: zintuiglijk onverdachte zandmonsters uit de bovengrond; 
MM2: zintuiglijk onverdachte zandmonsters uit de ondergrond. 

 
Het resultaat van het laboratoriumonderzoek op deze grondmengmonsters is als volgt: 
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Monstercode MM1     AW 1/2(AW+I) I AS3000 
         EIS 
           
 
droge stof(gew.-%) 95,1 --         
gewicht artefacten(g) <1 --         
aard van de artefacten(g) Geen --         
organische stof (gloeiver-
lies)(% vd DS) 

1,0 --         

lutum (bodem)(% vd DS) <1 --         
 
METALEN 
barium+ <20        237 49 
cadmium <0,35      0,35 4,0 7,6 0,35 
kobalt <3      4,3 29 54 4,3 
koper <10      19 56 92 19 
kwik <0,10      0,10 13 25 0,10 
lood 52 *     32 184 337 32 
molybdeen <1,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel <5      12 23 34 12 
zink 23      59 181 303 59 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,2      1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 fac-
tor)(µg/kgds) 

4,9 a     4,0 102 200 9,8 

 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20      38 519 1000 38 
           
 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 

4,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opge-

steld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de ach-
tergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter 
dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene veront-
reiniging. 

 

 



 
Blz. 8 

 Opdracht :  MB-8220 
 Project :  Locatie aan de Vliertsesteeg/Graafseweg 354-356 
 Plaats :  's-Hertogenbosch 
  

 

����������	��
���������������� 

Postbus 94 
5690 AB Son 

Telefoon/Fax: 
T 0499 - 47 17 92 
F 0499 - 47 72 02 

 
           
Monstercode MM2     AW 1/2(AW+I) I AS3000 
         EIS 
           
 
droge stof(gew.-%) 94,0 --         
gewicht artefacten(g) <1 --         
aard van de artefacten(g) Geen --         
organische stof (gloeiver-
lies)(% vd DS) 

1,2 --         

lutum (bodem)(% vd DS) <1 --         
 
METALEN 
barium+ 23        237 49 
cadmium <0,35      0,35 4,0 7,6 0,35 
kobalt <3      4,3 29 54 4,3 
koper <10      19 56 92 19 
kwik <0,10      0,10 13 25 0,10 
lood 24      32 184 337 32 
molybdeen <1,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel <5      12 23 34 12 
zink 21      59 181 303 59 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

0,30      1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 fac-
tor)(µg/kgds) 

4,9 a     4,0 102 200 9,8 

 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20      38 519 1000 38 
           
 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 

4,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opge-

steld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de ach-
tergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter 
dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene veront-
reiniging. 
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5.2 Grondwater 

In het laboratorium is het grondwatermonster uit peilbuis B01 aan een onderzoek op de parame-
ters uit het NEN-grondwaterpakket onderworpen. 

De parameters zijn met bijbehorend analyseresultaat in het navolgende weergegeven: 

           
Monstercode B01     S 1/2(S+I) I AS3000 
pH 7,4        EIS 
Ec (in µS/cm) 730          
 
METALEN 
barium <45      50 338 625 50 
cadmium <0,8 a     0,40 3,2 6,0 0,80 
kobalt 5,7      20 60 100 20 
koper <15      15 45 75 15 
kwik <0,05      0,050 0,18 0,30 0,050 
lood <15      15 45 75 15 
molybdeen 3,8      5,0 152 300 5,0 
nikkel <15      15 45 75 15 
zink 370 *     65 432 800 65 
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2      0,20 15 30 0,20 
tolueen <0,2      7,0 504 1000 7,0 
ethylbenzeen <0,2      4,0 77 150 4,0 
o-xyleen <0,1 --         
p- en m-xyleen <0,2 --         
xylenen (0.7 factor) 0,21 a     0,20 35 70 0,21 
styreen <0,2      6,0 153 300 6,0 
naftaleen 0,67 *     0,01 35 70 0,050 
 
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,6      7,0 454 900 7,0 
1,2-dichloorethaan <0,6      7,0 204 400 7,0 
1,1-dichlooretheen <0,1 a     0,01 5,0 10 0,10 
cis-1,2-dichlooretheen <0,1 --         
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 --         
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 
(0.7 factor) 

0,14 a     0,01 10 20 0,20 

dichloormethaan <0,2 a     0,01 500 1000 0,20 
1,1-dichloorpropaan <0,25 --         
1,2-dichloorpropaan <0,25 --         
1,3-dichloorpropaan <0,25 --         
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,53      0,80 40 80 0,52 
tetrachlooretheen <0,1 a     0,01 20 40 0,10 
tetrachloormethaan <0,1 a     0,01 5,0 10 0,10 
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a     0,01 150 300 0,10 
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a     0,01 65 130 0,10 
trichlooretheen <0,6      24 262 500 24 
chloroform <0,6      6,0 203 400 6,0 
vinylchloride <0,1 a     0,01 2,5 5,0 0,20 
tribroommethaan <0,2        630 2,0 
 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <100 a     50 325 600 100 
           
 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventie-

waarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de inter-

ventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 

versie 3,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel 

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. 
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6. ONDERZOEKSRESULTATEN 

6.1 Toetsingskader 

De toetsing van de onderzoeksresultaten en dan met name de beoordeling van een sane-
ringsnoodzaak, wordt gebaseerd op de vigerende regelgeving, vastgelegd in de Circulaire bodem-
sanering 2009. De relevante toetsingsniveaus zijn dan met name de achtergrondwaarden voor 
grond, de streefwaarden voor de grondwater en de interventiewaarden voor grond en grondwater. 
Voor een aantal stoffen zijn ook nog indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen: 

• In de voornoemde regelgeving zijn tabellen met achtergrondwaarden (AW) voor grond en 
streefwaarden (S) voor het grondwater opgenomen. De achtergrond- en streefwaarden geven 
aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare 
Risico’s voor het ecosysteem. Voor de streefwaarden van metalen in het grondwater wordt nog 
onderscheid gemaakt tussen diep (> 10 meter) en ondiep grondwater (< 10 meter).  

• De interventiewaarden (I) vormen de getalsmatige invulling van het concentratieniveau waar-
boven sprake is van een zogenaamd "geval van ernstige verontreiniging". Bij overschrijding 
geldt dat de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier ernstig zijn 
verminderd of dreigen te worden verminderd. Om van overschrijding van de interventiewaarden 
te spreken, dient voor tenminste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 
m3 bodemvolume (bodem, sediment) dan wel 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume (grondwa-
ter) hoger te zijn dan de interventiewaarde. De interventiewaarden zijn vastgesteld voor 
grond/sediment en grondwater en gelden voor zowel land- als waterbodems. 

• Overschrijding van de tussenwaarde T, te berekenen via een middeling van de achtergrond- 
respectievelijk streefwaarde en de interventiewaarde; dus ½(AW + I) voor grond of ½(S + I) 
voor grondwater in het onderzoek geeft in principe aan dat nader onderzoek nodig is. 

Voor een aantal stoffen zijn geen interventiewaarden voorhanden, maar is volstaan met het vast-
stellen van een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. Deze indicatieve niveaus heb-
ben een grote mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De status hiervan is dus niet ge-
lijk aan de status van de interventiewaarden. Over- of onderschrijding van de indicatieve niveaus 
heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen van een beslissing over de 
ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Bij een dergelijke afweging dienen derhalve 
ook ander overwegingen betrokken te worden. 

6.2 Laboratoriumresultaten 

De resultaten van de chemische analyses zijn getoetst aan het hiervoor aangegeven kader. 
 
Bovengrond: MM1: lood > achtergrondwaarde, 

overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde en/of detectielimiet. 
   
Ondergrond: MM2: alle onderzochte parameters < achtergrondwaarde en/of detectielimiet. 
   
Grondwater: B01: zink en naftaleen > streefwaarde, 

overige onderzochte parameters < streefwaarde en/of detectielimiet. 
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7. INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

7.1 Resultaten 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de bovengrond (MM1) licht verontreinigd is met lood. 
Het gemeten gehalte aan lood overschrijdt tevens de lokale achtergrondwaarde. 
 
De ondergrond (MM2) is niet verontreinigd met de onderzochte parameters.  
 
Het grondwater (B01) is licht verontreinigd met zink en naftaleen. 

7.2 Toelichting 

Voor de aanwezigheid van de lichte verontreiniging aan lood is op basis van de beschikbare gege-
vens geen eenduidige verklaring voorhanden. Het gemeten gehalte is echter dermate laag dat de 
uitvoering van een vervolgonderzoek hiervoor niet aan de orde is.  
 
De lichte verontreiniging aan zink in het grondwater kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan 
een diffuus verhoogd achtergrondniveau. Overigens kunnen de gehalten aan enkele zware meta-
len in ondiep grondwater, ook zonder lokale bron, sterk in tijd en ruimte variëren. 
 
Voor de aanwezigheid van de lichte verontreiniging aan naftaleen is op basis van de beschikbare 
gegevens geen eenduidige verklaring voorhanden. Naftaleen behoort tot de groep van de polycy-
clische en vluchtige aromatische koolwaterstoffen. Dit zijn stoffen die ondermeer als bestandsdeel 
in teer- en olieproducten voor kunnen komen. Op basis van de beschikbare gegevens valt een 
potentiële bron voor de aangetoonde lichte verontreiniging aan naftaleen op de onderzoekslocatie 
niet aan te wijzen. Gezien de gemeten concentratie wordt een aanvullend onderzoek niet noodza-
kelijk geacht. 
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8. CONCLUSIE 

Onderhavig terrein is in verband met de voorgenomen realisatie van vervangende nieuwbouw 
onderzocht volgens de richtlijnen uit de NEN 5740. Op basis van de beschikbare gegevens is

hierbij uitgegaan van de hypothese onverdacht (ONV). 

Het geheel aan onderzoeksresultaten (o.a. veldwaarnemingen, aanvullende historische informatie 
en analyseresultaten getoetst aan het desbetreffende kader) geeft formeel aanleiding de gestelde 
hypothese te verwerpen. De bovengrond is licht verontreinigd met lood. Het gemeten gehalte aan 
lood overschrijdt tevens de lokale achtergrondwaarde. De ondergrond is niet verontreinigd met de 
onderzochte parameters. Het grondwater is licht verontreinigd met zink en naftaleen. 

Het criterium voor nader onderzoek wordt voor de genoemde parameters echter niet overschre-
den, nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. De gevolgde onderzoeksopzet wordt derhal-
ve als adequaat beoordeeld. 

Resumerend kan bij beoordeling van het geheel aan onderzoeksresultaten gesteld worden dat de 
aangetroffen bodemkwaliteit aanvaardbaar wordt geacht en zodoende geen belemmering vormt 
voor de geplande realisatie van de vervangende nieuwbouw en een geringe uitbreiding. 

De constatering dat bepaalde gehalten de desbetreffende achtergrondwaarde overschrijden, kan 
wel consequenties hebben bij eventuele grondafvoer; de vrijkomende grond is buiten het perceel 
niet noodzakelijkerwijs multifunctioneel toepasbaar. Afhankelijk van de bestemming en toepassing 
zal bij afvoer van de grond om een onderzoek conform het protocol uit het Besluit bodemkwaliteit 
worden gevraagd (AP-04).  
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Projectcode: MB-8220

Projectnaam: Den Bosch

Lokatienaam: Vliertsesteeg Boormeester: J. Notten

Boring:B01
Datum: 21-02-2011

GWS cm - mv: 328

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

1

2

3

4

5

verharding0,00

Klinkers-0,08

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-0,55

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

-1,00

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

-1,40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-1,70

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-2,00

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

-2,20

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-2,40

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, bruin, Edelmanboor-2,70

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

-3,60

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Zuigerboor

-4,80

Boring:B02
Datum: 21-02-2011

GWS cm - mv:

0,00

-1,00

-2,00

1

2

3

4

verharding0,00

Beton-0,14

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-0,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-1,60

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-2,00



Projectcode: MB-8220

Projectnaam: Den Bosch

Lokatienaam: Vliertsesteeg Boormeester: J. Notten

Boring:B03
Datum: 21-02-2011

GWS cm - mv:

0,00

1

verharding0,00

Beton-0,13

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

-0,50

Boring:B04
Datum: 21-02-2011

GWS cm - mv:

0,00

1

2

verharding0,00

Beton
-0,15

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

-0,30

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

-0,60
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Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project MB-8220.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM1 B01 (8-55) B02 (14-60) B03 (13-50) B04 (15-30) B04 (30-60)

MM2 B01 (55-100) B01 (100-140) B01 (140-170) B01 (170-200) B02 (60-110) B02 (110-160) B02 (160-200)

Analyse Eenheid Q 001 002

droge stof gew.-% S 95.1 94.0
gewicht artefacten g S <1 <1
aard van de artefacten g S geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.0 1.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20 23
cadmium mg/kgds S <0.35 <0.35
kobalt mg/kgds S <3 <3
koper mg/kgds S <10 <10
kwik mg/kgds S <0.10 <0.10
lood mg/kgds S 52 24
molybdeen mg/kgds S <1.5 <1.5
nikkel mg/kgds S <5 <5
zink mg/kgds S 23 21

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.20 0.03
antraceen mg/kgds S 0.05 <0.01
fluoranteen mg/kgds S 0.33 0.07
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.14 0.04
chryseen mg/kgds S 0.12 0.03
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.07 0.03
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.11 0.04
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08 0.03
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.08 0.03
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.2 1) 0.30 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1 <1
PCB 52 µg/kgds S <1 <1
PCB 101 µg/kgds S <1 <1
PCB 118 µg/kgds S <1 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM1 B01 (8-55) B02 (14-60) B03 (13-50) B04 (15-30) B04 (30-60)

MM2 B01 (55-100) B01 (100-140) B01 (140-170) B01 (170-200) B02 (60-110) B02 (110-160) B02 (160-200)

Analyse Eenheid Q 001 002

PCB 138 µg/kgds S <1 <1
PCB 153 µg/kgds S <1 <1
PCB 180 µg/kgds S <1 <1
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5
fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5
fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA
2/II/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3004531 22-02-2011 21-02-2011 ALC201
001 Y3004536 22-02-2011 21-02-2011 ALC201
001 Y3004541 22-02-2011 21-02-2011 ALC201
001 Y3005076 22-02-2011 21-02-2011 ALC201
001 Y3005090 22-02-2011 21-02-2011 ALC201
002 Y3004517 22-02-2011 21-02-2011 ALC201
002 Y3004540 22-02-2011 21-02-2011 ALC201
002 Y3004547 22-02-2011 21-02-2011 ALC201
002 Y3005073 22-02-2011 21-02-2011 ALC201
002 Y3005358 22-02-2011 21-02-2011 ALC201
002 Y3005362 22-02-2011 21-02-2011 ALC201
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y3005377 22-02-2011 21-02-2011 ALC201
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Inpijn-Blokpoel B.V.
J.J.C. van Leusden
Postbus 94
5690 AB  SON

Uw projectnaam : Den Bosch
Uw projectnummer : MB-8220
ALcontrol rapportnummer : 11649694, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : MSCBQE1F

Rotterdam, 03-03-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project MB-8220.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

B01-1-1 B01 (378-478)

Analyse Eenheid Q 001

METALEN
barium µg/l S <45
cadmium µg/l S <0.8
kobalt µg/l S 5.7
koper µg/l S <15
kwik µg/l S <0.05
lood µg/l S <15
molybdeen µg/l S 3.8
nikkel µg/l S <15
zink µg/l S 370

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2
tolueen µg/l S <0.2
ethylbenzeen µg/l S <0.2
o-xyleen µg/l S <0.1
p- en m-xyleen µg/l S <0.2
xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
styreen µg/l S <0.2
naftaleen µg/l S 0.67

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6
1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6
1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14

dichloormethaan µg/l S <0.2
1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25
1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25
1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25
som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.53

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
tetrachloormethaan µg/l S <0.1
1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
trichlooretheen µg/l S <0.6

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

B01-1-1 B01 (378-478)

Analyse Eenheid Q 001

chloroform µg/l S <0.6
vinylchloride µg/l S <0.1
tribroommethaan µg/l S <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l <25
fractie C12 - C22 µg/l <25
fractie C22 - C30 µg/l <25
fractie C30 - C40 µg/l <25
totaal olie C10 - C40 µg/l S <100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1029952 28-02-2011 28-02-2011 ALC204
001 G8192158 28-02-2011 28-02-2011 ALC236
001 G8192162 28-02-2011 28-02-2011 ALC236



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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1 Inleiding 

In opdracht van BRO Boxtel is een akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder uitge-
voerd voor de realisatie van 6 appartementen aan de Vliertsesteeg te ‘s-Hertogenbosch.  
  
Om de realisatie van het plan mogelijk te maken, wordt een procedure in het kader van de Wet op de 
ruimtelijke ordening (hierna Wro) gevolgd. Bij de besluitvorming in deze procedure dienen onder andere 
de gevolgen voor het plan vanwege zoneplichtige wegen in acht genomen te worden. Concreet betekent 
dit dat de ontwikkeling van het plan getoetst dient te worden aan de bepalingen uit de Wet geluidhinder 
ten aanzien van wegverkeerslawaai. In dit kader zijn de geluidbelastingen bepaald ter plaatse van de 
nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen het plan als gevolg van alle zoneplichtige wegen waar-
van de geluidzone het plangebied overlapt. 
 
In het kader van de toetsing aan de Wet geluidhinder zijn de navolgende gezoneerde wegen be-
schouwd in het voorliggend onderzoek:  
- Hintham; 
- Graafseweg; 
- Victorialaan. 
 
Op de overige wegen in de nabijheid van het plan bedraagt de maximumsnelheid 30 km/h. Deze we-
gen zijn niet zoneplichtig. Toetsing aan de normen uit de Wet geluidhinder is voor deze wegen niet 
aan de orde. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing zijn wel de gecumuleerde geluid-
belastingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai bepaald. Hierin zijn tevens de relevante 30 km/h-
wegen meegenomen, te weten: 
- Vliertsesteeg. 
 
In voorliggende rapportage worden de uitgangspunten en bevindingen van het akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai opgenomen. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Geografische gegevens 

Bij het opstellen van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van de door de opdrachtgever be-
schikbaar gestelde tekeningen van het bouwplan (zie bijlage I). Tevens is gebruik gemaakt van actue-
le digitale kadastrale tekeningen van de omgeving, waarop onder andere de omliggende wegen en 
bebouwing zijn weergegeven.  
 
2.2 Wegverkeergegevens 

De verkeersgegevens voor de relevante wegen zijn aangeleverd door de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 
In bijlage II zijn de verstrekte verkeersgegevens weergegeven. De aangeleverde verkeersgegevens 
betreffen onder andere intensiteiten en verdelingen voor het jaar 2020. Om te komen tot een prognose 
voor het jaar 2021 is, conform opgave van de gemeente, uitgegaan van een groeipercentage van 1% 
per jaar. 
In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de in het rekenmodel opgenomen verkeersgegevens. 
 
Tabel 2.1: Gehanteerde wegverkeergegevens 2021 
 

Verdeling per 

voertuigcategorie 

Weg Etmaal- 

Intensiteit 

(jaar 2021) 

Uurpercentage 

Qlv [%] Qmv [%] Qzv [%] 

 

Wegdek-

type 

 

Snelheid 

[km/h] 

6,79% (dag) 97,1 1,9 1,0 

2,83% (avond) 96,5 2,1 1,5 
Hintham 

(rijrichting 1) 
4864,2 

0,9% (nacht) 97,1 1,5 1,4 

Fijn asfalt 50 

6,8% (dag) 98,0 1,3 0,7 

2,8% (avond) 97,5 1,5 1,0 
Hintham 

(rijrichting 2) 
4864,2 

0,9% (nacht) 97,9 1,1 1,0 

Fijn asfalt 50 

6,79% (dag) 97,0 1,9 1,0 

2,83% (avond) 96,3 2,2 1,5 
Victorialaan 

(rijrichting 1) 
2081,1 

0,9% (nacht) 96,9 1,6 1,5 

Fijn asfalt 50 

6,79% (dag) 95,6 2,9 1,5 

2,83% (avond) 94,6 3,2 2,3 
Victorialaan 

(rijrichting 2) 
2081,1 

0,9% (nacht) 95,5 2,4 2,2 

Fijn asfalt 50 

6,79% (dag) 95,7 2,8 1,5 

2,83% (avond) 94,7 3,1 2,2 
Graafseweg 

(rijrichting 1) 
3857,7 

0,9% (nacht) 95,6 2,3 2,1 

Fijn asfalt 50 

6,79% (dag) 96,3 2,4 1,3 

2,83% (avond) 95,4 2,7 1,9 
Graafseweg 

(rijrichting 2) 
3857,7 

0,9% (nacht) 96,2 2,0 1,8 

Fijn asfalt 50 

7,1% (dag) 98,3 1,2 0,5 

2,7% (avond) 98,4 1,0 0,6 
Vliertsesteeg 

(totaal 2 rijrichtingen) 
1173,6 

0,5% (nacht) 97,6 1,3 1,1 

Klinkers 30 
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Waarbij: 

Qlv:  gemiddeld uurintensiteit lichte motorvoertuigen in procenten; 

Qmv:  gemiddeld uurintensiteit middelzware motorvoertuigen in procenten; 

Qzv:  gemiddeld uurintensiteit zware motorvoertuigen in procenten. 

 
In afwijking van de door de gemeente aangeleverde gegevens, en na overleg met de gemeente, is 
vastgesteld dat het wegdektype op de Vliertsesteeg een klinkerbestrating betreft. 
 
2.3 Rekenmethode 

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Re-
kenmethode II, zoals deze is beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 20061. Hiertoe 
is gebruik gemaakt van het computerprogramma GeoMilieu versie 1.80.  
 
In figuur 1 en 2 is een overzicht weergegeven van het rekenmodel. In bijlage III is een overzicht weer-
gegeven van de invoergegevens. 
 

                                                      
1 Staatscourant 21 december 2006, nr. 249 / pag. 84 
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3 Toetsing geluidbelastingen wegverkeer - Normstelling 

3.1 Algemeen 

Volgens de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese 
dosismaat L day-evening-night (Lden) in dB te worden gehanteerd. De bepaling van Lden verloopt vol-
gens het gestelde in artikel 1 van de Wet geluidhinder. 
 
De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting vanwege een weg op de 
gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. 
 
De grenswaarden zijn niet van toepassing op een zogenaamde “dove” gevel. Dit is: 
- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 

5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de ge-
luidsbelasting van die constructie en 33 dB (voor weg- en spoorweglawaai), alsmede; 

- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits 
de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 

 
In al die gevallen waarin de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige geluidbron 
door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is sprake van “nieuwe situa-
ties” en dienen de grenswaarden uit de Wet geluidhinder gerespecteerd te worden. 
 
3.2 Wegverkeerslawaai 

3.2.1 Binnenstedelijk en buitenstedelijk 

Gebieden binnen de bebouwde kom - met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom, 
gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens (indien het de beoordeling van een autoweg betreft) - worden als stedelijk 
aangemerkt. Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede het 
bovengenoemde uitgezonderd gebied aangemerkt (art. 1 Wet geluidhinder).  
 
3.2.2 Omvang geluidzones langs wegen 

Omvang geluidzones 
Krachtens de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De 
breedte van de zone wordt aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van 
de buitenste rijstrook (art. 74 en 75 Wet geluidhinder). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan 
de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg 
behoort tot de zone langs de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van: 
- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wet geluidhinder) 
of; 
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wet geluidhinder). 
 
De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is 
weergegeven in tabel 3.1. 
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Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters 
 

Gebied Breedte (m)  

geluidzones  

(art. 74 Wet geluidhinder) 

Stedelijk 

1 of 2 rijstroken 

3 of meer rijstroken 

 

200 

350 

Buitenstedelijk 

1 of 2 rijstroken 

3 of 4 rijstroken 

5 of meer rijstroken 

 

250 

400 

600 

 
3.2.3 Maximaal toelaatbare geluidbelasting “nieuwe situaties” 

Voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarde 
Normen met betrekking tot de geluidbelasting van woningen zijn vermeld in artikel 82 en 83 van de 
Wetgeluidhinder. In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat de voorkeursgrenswaarde van artikel 
82 niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel, maar de maximale onthef-
fingswaarde op basis van artikel 83 niet wordt overschreden, kan door het college van B&W onder 
voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de 
maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is geen nieuwbouw mogelijk. Wil het college van 
B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde kunnen vaststellen dan dienen maatregelen, 
gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende 
bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. De 
voorwaarden waaronder ontheffing kan worden verleend, vloeien voort uit het door de gemeente op-
gesteld beleid. 
 
Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 
Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatrege-
len aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal  
produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g de mogelijkheid 
geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. De af-
trek als bedoeld in artikel 110g staat vermeld in art. 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhin-
der 2006 en bedraagt:  
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 

km/uur of meer bedraagt; 
- 5 dB voor de overige wegen; 
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel. 
 
3.3 Cumulatie in het kader van de Wet geluidhinder 

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden re-
kening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De 
wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald is opgenomen in artikel 1.4 van 
het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.  
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Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze rekenmethode toegepast als er sprake 
is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Daarbij dient vastgesteld te worden of van een rele-
vante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde 
voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden.  
 
3.4 Geluidsituatie in het kader van de ruimtelijke onderbouwing 

Naast de cumulatie in het kader van de Wet geluidhinder wordt, in het kader van een goede ruimtelijke 
onderbouwing, de cumulatie van alle relevante (zoneplichtige en niet-zoneplichtige wegen) inzichtelijk 
gemaakt. Hiertoe worden ook geluidbelastingen ten gevolge van de 30 km/h-wegen bepaald. 
 
3.5 Voorliggende situatie 

Voor de nieuwe appartementen binnen het plan 6 appartementen Vliertsesteeg ’s-Hertogenbosch is 
sprake van een nieuwe situatie. Voor de nieuwe appartementen zijn de geluidbelastingen bepaald ten 
gevolge van de zoneplichtige wegen waarvan de geluidzone het plangebied overlapt. Deze geluidbe-
lastingen dienen getoetst te worden aan de normen uit de Wet geluidhinder.  
 
Het plangebied is gelegen binnen de geluidzone van de volgende wegen: 
- Hintham; 
- Graafseweg; 
- Victorialaan. 
 
Daarnaast is het plan gelegen binnen de invloedssfeer van de Vliertsesteeg. De maximaal toegestane 
snelheid op deze weg bedraagt 30 km/h, waarmee deze weg niet-zoneplichtig is. Toetsing aan de Wet 
geluidhinder voor de Vliertsesteeg is niet aan de orde. Voor de cumulatie in het kader van de ruimtelij-
ke onderbouwing worden de geluidbelastingen ten gevolge van de relevante niet-zoneplichtige wegen 
wel bepaald.  
 
De relevante gegevens ten aanzien van de toetsing Wet geluidhinder voor voorliggend plan zijn sa-
mengevat in tabel 3.2.  
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Tabel 3.2: Samenvatting toetsing Wet geluidhinder plan 6 appartementen Vliertsesteeg  
  ‘s-Hertogenbosch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Hintham Victorialaan Graafseweg Vliertsesteeg 

Situatie weg: 

Binnen-/buitenstedelijk 

(Binnen) 

stedelijk 

(Binnen) 

stedelijk 

(Binnen) 

stedelijk 

(Binnen) 

stedelijk 

Breedte geluidzone  

(aan weerszijde van de weg) 

200 meter 200 meter 200 meter Niet-

zoneplichtig 

Aftrek conform art. 110g Wet 

geluidhinder. 

5 dB 5 dB 5 dB n.v.t 

Situatie woningen: 

Binnen-/buitenstedelijk 

(Binnen) 

Stedelijk 

(Binnen) 

Stedelijk 

(Binnen) 

Stedelijk 

(Binnen) 

Stedelijk 

Voorkeursgrenswaarde 48 dB 48 dB 48 dB n.v.t 

Maximale ontheffingswaarde 63 dB 63 dB 63 dB n.v.t 
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4 Toetsing geluidbelastingen 

Uitgaande van de in hoofdstuk 3 genoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige geluid-
belastingen bepaald ten gevolge van de Hintham, Victorialaan en de Graafseweg op de gevels van 
het plan. In tabel 4.1 t/m 4.3 is een overzicht van de rekenresultaten weergegeven. In bijlage IV zijn de 
rekenresultaten uit het rekenmodel opgenomen. 
 
Toelichting bij de tabel 4.1 t/m 4.3: 
 
Rekenpunt De nummering van de rekenpunten is in figuur 2 weergegeven 

Rekenhoogte De hoogte van het rekenpunt ten opzichte van maaiveld [m] 

Geluidbelasting berekend De berekende Lden [dB] exclusief de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 

Geluidbelasting toetsing De vermelde waarde is inclusief de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder. Deze waar-

den dienen ter toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder 

 
Tabel 4.1: Geluidbelastingen Hintham 
 
Rekenpunt Rekenhoogte [m] Geluidbelastingen (Lden) 
  Berekend Toetsing 
01 1,5 37 32 
01 4,5 43 38 
02 1,5 38 33 
02 4,5 44 39 
03 1,5 37 32 
03 4,5 45 40 
04 1,5 46 41 
04 4,5 48 43 
05 1,5 45 40 
05 4,5 47 42 
06 1,5 43 38 
06 4,5 46 41 
07 1,5 39 34 
07 4,5 48 43 
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Tabel 4.2: Geluidbelastingen Victorialaan 
 
Rekenpunt Rekenhoogte [m] Geluidbelastingen (Lden) 
  Berekend Toetsing 
01 1,5 34 29 
01 4,5 36 31 
02 1,5 24 19 
02 4,5 33 28 
03 1,5 24 19 
03 4,5 32 27 
04 1,5 21 16 
04 4,5 25 20 
05 1,5 27 22 
05 4,5 28 23 
06 1,5 30 25 
06 4,5 32 27 
07 1,5 21 16 
07 4,5 27 22 

 
Tabel 4.3: Geluidbelastingen Graafseweg 
 
Rekenpunt Rekenhoogte [m] Geluidbelastingen (Lden) 
  Berekend Toetsing 
01 1,5 25 20 
01 4,5 30 25 
02 1,5 25 20 
02 4,5 33 28 
03 1,5 26 21 
03 4,5 33 28 
04 1,5 26 21 
04 4,5 33 28 
05 1,5 25 20 
05 4,5 31 26 
06 1,5 23 18 
06 4,5 29 24 
07 1,5 26 21 
07 4,5 33 28 
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4.1 Evaluatie rekenresultaten 

4.1.1 Geluidbelastingen Hintham 

Ten gevolge van de Hintham bedraagt de geluidbelasting na aftrek conform art. 110g Wet geluidhin-
der op de gevels van de nieuwe appartementen ten hoogste 43 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt 
bijgevolg gerespecteerd. De Wet geluidhinder legt verder geen restricties op aan het plan ten aanzien 
van de Hintham. 
 
4.1.2 Geluidbelastingen Victorialaan 

Ten gevolge van de Victorialaan bedraagt de geluidbelasting na aftrek conform art. 110g Wet geluid-
hinder op de gevels van de nieuwe appartementen ten hoogste 31 dB. De voorkeursgrenswaarde 
wordt bijgevolg gerespecteerd. De Wet geluidhinder legt verder geen restricties op aan het plan ten 
aanzien van de Victorialaan. 
 
4.1.3 Geluidbelastingen Graafseweg 

Ten gevolge van de Graafseweg bedraagt de geluidbelasting na aftrek conform art. 110g Wet geluid-
hinder op de gevels van de nieuwe appartementen ten hoogste 28 dB. De voorkeursgrenswaarde 
wordt bijgevolg gerespecteerd. De Wet geluidhinder legt verder geen restricties op aan het plan ten 
aanzien van de Graafseweg. 
 
4.2 Cumulatie 

Onderscheid wordt gemaakt in: 
1) De cumulatie van die wegen waarvoor de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. In voorlig-

gende situatie wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden ten gevolge van een zoneplich-
tige weg. Cumulatie in het kader van de Wet geluidhinder is niet aan de orde. 

2) De cumulatie van alle relevante (zoneplichtige en niet-zoneplichtige) wegen in het kader van de 
ruimtelijke onderbouwing. In voorliggende situatie worden (voor alle rekenpunten) de gecumuleer-
de geluidbelastingen bepaald ten gevolge van de volgende wegen:  
- Hintham; 
- Graafseweg; 
- Victorialaan; 
- Vliertsesteeg 

 
In tabel 4.4 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen opgenomen. De aftrek conform artikel 110g is niet 
in rekening gebracht.  
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Tabel 4.4: Gecumuleerde geluidbelastingen alle relevante wegen 
 
Rekenpunt Rekenhoogte [m] Geluidbelastingen (Lden) 
  cumulatief* 
01 1,5 40 
01 4,5 45 
02 1,5 39 
02 4,5 46 
03 1,5 39 
03 4,5 46 
04 1,5 56 
04 4,5 56 
05 1,5 56 
05 4,5 56 
06 1,5 56 
06 4,5 57 
07 1,5 52 
07 4,5 53 

* Exclusief aftrek conform art. 110g Wet geluidhinder 

 
De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 57 dB. Een toetsingskader voor dit aspect is 
niet voorhanden. Voor de toetsing aan het Bouwbesluit (binnenniveau) dient een passende gevelwe-
ring toegepast te worden waartoe in het kader van de aanvraag Omgevingsvergunning voor het as-
pect Bouwen nog nader onderzoek dient te worden verricht. 
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Figuren 
 
Figuur 1 Overzicht rekenmodel 
Figuur 2 Overzicht rekenmodel: rekenpunten 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie 1 - wegverkeerslawaai] , Geomilieu V1.80
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Bijlage I Situatie bouwplan 
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Bijlage II Verstrekte verkeersgegevens 



Intensiteiten

Verkeersmodel 2020 Milieumodel 2020 Verkeersmodel 2020
KnoopA KnoopB Straat Snelheid IntensR IntensL Doorsnede Doorsnede Afwijking milieu tov verkeer

Jan Heijmanslaan 50 1760,5 1238,030029 2998,530029 2844 105%
7687 7698 Graafseweg 50 3404,02 4229,709961 7633,72998 7639 100%
7694 7695 Graafseweg 50 4229,71 3404,02002 7633,72998 7639 100%
7694 7770 Graafseweg 50 1994,45 4475,430176 6469,880127 7002 92%
7694 7770 Graafseweg 50 1994,45 4475,430176 6469,880127 7002 92%
7694 7770 Graafseweg 50 1994,45 4475,430176 6469,880127 7002 92%
7695 7698 Graafseweg 50 4229,71 3404,02002 7633,72998 7639 100%
7780 7809 Van Broeckhovenlaan 50 3180,05 2936,840088 6116,890137 4886 125%
7906 7999 Jan Heijmanslaan 50 3028,27 2659,48999 5687,76001 4745 120%
7906 7999 Jan Heijmanslaan 50 3028,27 2659,48999 5687,76001 4745 120%
7906 7999 Jan Heijmanslaan 50 3028,27 2659,48999 5687,76001 4745 120%
7867 7906 Jan Heijmanslaan 50 3180,05 2936,840088 6116,890137 4886 125%
7867 7906 Jan Heijmanslaan 50 3180,05 2936,840088 6116,890137 4886 125%
7809 7838 Jan Heijmanslaan 50 3180,05 2936,840088 6116,890137 4886 125%
7838 7867 Jan Heijmanslaan 50 3180,05 2936,840088 6116,890137 4886 125%
7857 7870 Hintham 50 1994,45 4475,430176 6469,880127 7002 92%
7770 7857 Hintham 50 1994,45 4475,430176 6469,880127 7002 92%
7926 7957 Hintham 50 1994,45 4475,430176 6469,880127 7002 92%
7957 7988 Hintham 50 1994,45 4475,430176 6469,880127 7002 92%
7870 7926 Hintham 50 1994,45 4475,430176 6469,880127 7002 92%
7988 8034 Hintham 50 3600,37 4763,399902 8363,77002 9632 87%
7988 8034 Hintham 50 3600,37 4763,399902 8363,77002 9632 87%
7988 7992 Pastoor van Thiellaan 30 1484,56 2802,52002 4287,080078 4402 97%
7992 7994 Pastoor van Thiellaan 30 1484,56 2802,52002 4287,080078 4402 97%
7994 8007 Pastoor van Thiellaan 30 1484,56 2802,52002 4287,080078 4402 97%
7999 8007 Pastoor van Thiellaan 30 2802,52 1484,560059 4287,080078 4402 97%

60494 60496 Victorialaan 50 1950,02 3770,330078 5720,350098 4121 139%
60494 60610 Victorialaan 50 3770,33 1950,02002 5720,350098 4121 139%
60496 60497 Victorialaan 50 1950,02 3770,330078 5720,350098 4121 139%
60610 60611 Stadionlaan 50 8376,28 6264,339844 14640,62012 8740 168%
60610 60618 Stadionlaan 50 8044,45 8336,169922 16380,62012 12154 135%
60611 60612 Stadionlaan 50 8376,28 6264,339844 14640,62012 8740 168%
60611 60612 Stadionlaan 50 8376,28 6264,339844 14640,62012 8740 168%
7784 7785 Vliertsesteeg 30 536,95 428,2000122 965,1500244 1162 83%
7784 7785 Vliertsesteeg 30 536,95 428,2000122 965,1500244 1162 83%
7784 7788 Wilhelminastraat 30 428,2 536,9500122 965,1500244 1162 83%
7788 7851 Wilhelminastraat 30 428,2 536,9500122 965,1500244 1162 83%
7851 7944 Wilhelminastraat 30 428,2 536,9500122 965,1500244 1162 83%

Jasmijnstraat 30 500



Gegevens 2020
1-feb-11

Verkeersmodel 2020
KnoopA KnoopB Straat Snelheid IntensR IntensL %Personenauto DR%Personenauto DL%Personenauto AR%PersonenautoAL%Personenauto NR%Personenauto NL%MidVracht DR%MidVracht DL%MidVracht AR%MidVracht AL

Jan Heijmanslaan 50 97,66 97,51 97,09 96,9 97,6 97,43 1,52 1,62 1,7 1,81
7687 7698 Graafseweg 50 95,72 96,29 94,71 95,4 95,6 96,19 2,78 2,41 3,09 2,69
7694 7695 Graafseweg 50 96,29 95,72 95,4 94,71 96,19 95,6 2,41 2,78 2,69 3,09
7694 7770 Graafseweg 50 96,86 98,15 96,1 97,69 96,77 98,09 2,04 1,2 2,28 1,35
7694 7770 Graafseweg 50 96,86 98,15 96,1 97,69 96,77 98,09 2,04 1,2 2,28 1,35
7694 7770 Graafseweg 50 96,86 98,15 96,1 97,69 96,77 98,09 2,04 1,2 2,28 1,35
7695 7698 Graafseweg 50 96,29 95,72 95,4 94,71 96,19 95,6 2,41 2,78 2,69 3,09
7780 7809 Van Broeckhovenlaan 50 97,87 97,83 97,35 97,3 97,81 97,77 1,38 1,41 1,55 1,58
7906 7999 Jan Heijmanslaan 50 97,81 97,74 97,28 97,19 97,75 97,67 1,42 1,47 1,59 1,64
7906 7999 Jan Heijmanslaan 50 97,81 97,74 97,28 97,19 97,75 97,67 1,42 1,47 1,59 1,64
7906 7999 Jan Heijmanslaan 50 97,81 97,74 97,28 97,19 97,75 97,67 1,42 1,47 1,59 1,64
7867 7906 Jan Heijmanslaan 50 97,87 97,83 97,35 97,3 97,81 97,77 1,38 1,41 1,55 1,58
7867 7906 Jan Heijmanslaan 50 97,87 97,83 97,35 97,3 97,81 97,77 1,38 1,41 1,55 1,58
7809 7838 Jan Heijmanslaan 50 97,87 97,83 97,35 97,3 97,81 97,77 1,38 1,41 1,55 1,58
7838 7867 Jan Heijmanslaan 50 97,87 97,83 97,35 97,3 97,81 97,77 1,38 1,41 1,55 1,58
7857 7870 Hintham 50 96,86 98,15 96,1 97,69 96,77 98,09 2,04 1,2 2,28 1,35
7770 7857 Hintham 50 96,86 98,15 96,1 97,69 96,77 98,09 2,04 1,2 2,28 1,35
7926 7957 Hintham 50 96,86 98,15 96,1 97,69 96,77 98,09 2,04 1,2 2,28 1,35
7957 7988 Hintham 50 96,86 98,15 96,1 97,69 96,77 98,09 2,04 1,2 2,28 1,35
7870 7926 Hintham 50 96,86 98,15 96,1 97,69 96,77 98,09 2,04 1,2 2,28 1,35
7988 8034 Hintham 50 97,14 97,98 96,45 97,49 97,06 97,92 1,86 1,31 2,08 1,47
7988 8034 Hintham 50 97,14 97,98 96,45 97,49 97,06 97,92 1,86 1,31 2,08 1,47
7988 7992 Pastoor van Thiellaan 30 97,61 97,76 97,65 97,8 96,63 96,84 1,64 1,54 1,45 1,36
7992 7994 Pastoor van Thiellaan 30 97,61 97,76 97,65 97,8 96,63 96,84 1,64 1,54 1,45 1,36
7994 8007 Pastoor van Thiellaan 30 97,61 97,76 97,65 97,8 96,63 96,84 1,64 1,54 1,45 1,36
7999 8007 Pastoor van Thiellaan 30 97,76 97,61 97,8 97,65 96,84 96,63 1,54 1,64 1,36 1,45

60494 60496 Victorialaan 50 95,6 97,03 94,56 96,31 95,48 96,94 2,86 1,93 3,18 2,16
60494 60610 Victorialaan 50 97,03 95,6 96,31 94,56 96,94 95,48 1,93 2,86 2,16 3,18
60496 60497 Victorialaan 50 95,6 97,03 94,56 96,31 95,48 96,94 2,86 1,93 3,18 2,16
60610 60611 Stadionlaan 50 95,32 95,85 94,78 95,37 95,25 95,79 2,91 2,58 2,92 2,59
60610 60618 Stadionlaan 50 96,56 95,41 96,16 94,89 96,5 95,35 2,14 2,85 2,15 2,86
60611 60612 Stadionlaan 50 95,32 95,85 94,78 95,37 95,25 95,79 2,91 2,58 2,92 2,59
60611 60612 Stadionlaan 50 95,32 95,85 94,78 95,37 95,25 95,79 2,91 2,58 2,92 2,59
7784 7785 Vliertsesteeg 30 98,32 98,32 98,36 98,36 97,63 97,63 1,15 1,15 1,01 1,01
7784 7785 Vliertsesteeg 30 98,32 98,32 98,36 98,36 97,63 97,63 1,15 1,15 1,01 1,01
7784 7788 Wilhelminastraat 30 98,32 98,32 98,36 98,36 97,63 97,63 1,15 1,15 1,01 1,01
7788 7851 Wilhelminastraat 30 98,32 98,32 98,36 98,36 97,63 97,63 1,15 1,15 1,01 1,01
7851 7944 Wilhelminastraat 30 98,32 98,32 98,36 98,36 97,63 97,63 1,15 1,15 1,01 1,01

KnoopA KnoopB Straat Snelheid %Personenauto DR%Personenauto DL%Personenauto AR%PersonenautoAL%Personenauto NR%Personenauto NL%MidVracht DR%MidVracht DL%MidVracht AR%MidVracht AL
Jasmijnstraat 30 99,5 99,5 99,5 99,5 100 100 0,5 0,5 0,5 0,5



Gegevens 2020
1-feb-11

KnoopA KnoopB Straat
Jan Heijmanslaan

7687 7698 Graafseweg
7694 7695 Graafseweg
7694 7770 Graafseweg
7694 7770 Graafseweg
7694 7770 Graafseweg
7695 7698 Graafseweg
7780 7809 Van Broeckhovenlaan
7906 7999 Jan Heijmanslaan
7906 7999 Jan Heijmanslaan
7906 7999 Jan Heijmanslaan
7867 7906 Jan Heijmanslaan
7867 7906 Jan Heijmanslaan
7809 7838 Jan Heijmanslaan
7838 7867 Jan Heijmanslaan
7857 7870 Hintham
7770 7857 Hintham
7926 7957 Hintham
7957 7988 Hintham
7870 7926 Hintham
7988 8034 Hintham
7988 8034 Hintham
7988 7992 Pastoor van Thiellaan
7992 7994 Pastoor van Thiellaan
7994 8007 Pastoor van Thiellaan
7999 8007 Pastoor van Thiellaan

60494 60496 Victorialaan
60494 60610 Victorialaan
60496 60497 Victorialaan
60610 60611 Stadionlaan
60610 60618 Stadionlaan
60611 60612 Stadionlaan
60611 60612 Stadionlaan
7784 7785 Vliertsesteeg
7784 7785 Vliertsesteeg
7784 7788 Wilhelminastraat
7788 7851 Wilhelminastraat
7851 7944 Wilhelminastraat

KnoopA KnoopB Straat
Jasmijnstraat

%MidVracht NR%MidVracht NL%ZwVracht DR%ZwVracht DL%ZwVracht AR%ZwVracht AL%ZwVracht NR%ZwVracht NLGem Uur%DRGem Uur%DLGem Uur%ARGem Uur%ALGem Uur%NR
1,25 1,34 0,82 0,87 1,21 1,29 1,15 1,23 6,8 6,79 2,799999 2,83 0,9
2,29 1,98 1,5 1,3 2,2 1,91 2,11 1,83 6,79 6,79 2,83 2,83 0,9
1,98 2,29 1,3 1,5 1,91 2,2 1,83 2,11 6,79 6,79 2,83 2,83 0,9
1,68 0,99 1,1 0,65 1,62 0,96 1,55 0,92 6,79 6,8 2,83 2,799999 0,9
1,68 0,99 1,1 0,65 1,62 0,96 1,55 0,92 6,79 6,8 2,83 2,799999 0,9
1,68 0,99 1,1 0,65 1,62 0,96 1,55 0,92 6,79 6,8 2,83 2,799999 0,9
1,98 2,29 1,3 1,5 1,91 2,2 1,83 2,11 6,79 6,79 2,83 2,83 0,9
1,14 1,16 0,75 0,76 1,1 1,12 1,05 1,07 6,8 6,8 2,799999 2,799999 0,9
1,17 1,21 0,77 0,79 1,13 1,17 1,08 1,12 6,8 6,8 2,799999 2,799999 0,9
1,17 1,21 0,77 0,79 1,13 1,17 1,08 1,12 6,8 6,8 2,799999 2,799999 0,9
1,17 1,21 0,77 0,79 1,13 1,17 1,08 1,12 6,8 6,8 2,799999 2,799999 0,9
1,14 1,16 0,75 0,76 1,1 1,12 1,05 1,07 6,8 6,8 2,799999 2,799999 0,9
1,14 1,16 0,75 0,76 1,1 1,12 1,05 1,07 6,8 6,8 2,799999 2,799999 0,9
1,14 1,16 0,75 0,76 1,1 1,12 1,05 1,07 6,8 6,8 2,799999 2,799999 0,9
1,14 1,16 0,75 0,76 1,1 1,12 1,05 1,07 6,8 6,8 2,799999 2,799999 0,9
1,68 0,99 1,1 0,65 1,62 0,96 1,55 0,92 6,79 6,8 2,83 2,799999 0,9
1,68 0,99 1,1 0,65 1,62 0,96 1,55 0,92 6,79 6,8 2,83 2,799999 0,9
1,68 0,99 1,1 0,65 1,62 0,96 1,55 0,92 6,79 6,8 2,83 2,799999 0,9
1,68 0,99 1,1 0,65 1,62 0,96 1,55 0,92 6,79 6,8 2,83 2,799999 0,9
1,68 0,99 1,1 0,65 1,62 0,96 1,55 0,92 6,79 6,8 2,83 2,799999 0,9
1,53 1,08 1 0,71 1,47 1,04 1,41 1 6,79 6,8 2,83 2,799999 0,9
1,53 1,08 1 0,71 1,47 1,04 1,41 1 6,79 6,8 2,83 2,799999 0,9
1,85 1,73 0,75 0,7 0,9 0,84 1,52 1,43 7,1 7,1 2,7 2,7 0,5
1,85 1,73 0,75 0,7 0,9 0,84 1,52 1,43 7,1 7,1 2,7 2,7 0,5
1,85 1,73 0,75 0,7 0,9 0,84 1,52 1,43 7,1 7,1 2,7 2,7 0,5
1,73 1,85 0,7 0,75 0,84 0,9 1,43 1,52 7,1 7,1 2,7 2,7 0,5
2,35 1,59 1,54 1,04 2,26 1,53 2,17 1,47 6,79 6,79 2,83 2,83 0,9
1,59 2,35 1,04 1,54 1,53 2,26 1,47 2,17 6,79 6,79 2,83 2,83 0,9
2,35 1,59 1,54 1,04 2,26 1,53 2,17 1,47 6,79 6,79 2,83 2,83 0,9
2,36 2,09 1,77 1,57 2,3 2,04 2,39 2,12 6,9 6,9 2,9 2,9 0,7
1,74 2,31 1,3 1,74 1,69 2,25 1,76 2,34 6,9 6,9 2,9 2,9 0,7
2,36 2,09 1,77 1,57 2,3 2,04 2,39 2,12 6,9 6,9 2,9 2,9 0,7
2,36 2,09 1,77 1,57 2,3 2,04 2,39 2,12 6,9 6,9 2,9 2,9 0,7
1,3 1,3 0,53 0,53 0,63 0,63 1,07 1,07 7,1 7,1 2,7 2,7 0,5
1,3 1,3 0,53 0,53 0,63 0,63 1,07 1,07 7,1 7,1 2,7 2,7 0,5
1,3 1,3 0,53 0,53 0,63 0,63 1,07 1,07 7,1 7,1 2,7 2,7 0,5
1,3 1,3 0,53 0,53 0,63 0,63 1,07 1,07 7,1 7,1 2,7 2,7 0,5
1,3 1,3 0,53 0,53 0,63 0,63 1,07 1,07 7,1 7,1 2,7 2,7 0,5

%MidVracht NR%MidVracht NL%ZwVracht DR%ZwVracht DL%ZwVracht AR%ZwVracht AL%ZwVracht NR%ZwVracht NLGem Uur%DRGem Uur%DLGem Uur%ARGem Uur%ALGem Uur%NR
0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 2,8 2,8 0,6



Gegevens 2020
1-feb-11

KnoopA KnoopB Straat
Jan Heijmanslaan

7687 7698 Graafseweg
7694 7695 Graafseweg
7694 7770 Graafseweg
7694 7770 Graafseweg
7694 7770 Graafseweg
7695 7698 Graafseweg
7780 7809 Van Broeckhovenlaan
7906 7999 Jan Heijmanslaan
7906 7999 Jan Heijmanslaan
7906 7999 Jan Heijmanslaan
7867 7906 Jan Heijmanslaan
7867 7906 Jan Heijmanslaan
7809 7838 Jan Heijmanslaan
7838 7867 Jan Heijmanslaan
7857 7870 Hintham
7770 7857 Hintham
7926 7957 Hintham
7957 7988 Hintham
7870 7926 Hintham
7988 8034 Hintham
7988 8034 Hintham
7988 7992 Pastoor van Thiellaan
7992 7994 Pastoor van Thiellaan
7994 8007 Pastoor van Thiellaan
7999 8007 Pastoor van Thiellaan

60494 60496 Victorialaan
60494 60610 Victorialaan
60496 60497 Victorialaan
60610 60611 Stadionlaan
60610 60618 Stadionlaan
60611 60612 Stadionlaan
60611 60612 Stadionlaan
7784 7785 Vliertsesteeg
7784 7785 Vliertsesteeg
7784 7788 Wilhelminastraat
7788 7851 Wilhelminastraat
7851 7944 Wilhelminastraat

KnoopA KnoopB Straat
Jasmijnstraat

Gem Uur%NLwegdekverharding
0,9 asfaltve
0,9 betonstr
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 betonstr
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,5 asfaltve
0,5 asfaltve
0,5 asfaltve
0,5 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,9 asfaltve
0,7 asfaltve
0,7 asfaltve
0,7 asfaltve
0,7 asfaltve
0,5 asfaltve
0,5 asfaltve
0,5 asfaltve
0,5 gebakken
0,5 gebakken

Gem Uur%NLwegdekverharding
0,6 DAB
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Bijlage III Invoergegevens rekenmodel 



Invoergegevens rekenmodel
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wegverkeerslawaai

Model eigenschap
Omschrijving wegverkeerslawaai
Verantwoordelijke p.kerckhoffs
Rekenmethode RMW-2006
Modelgrenzen (149500,00, 408830,00) - (155510,00, 415140,00)
Aangemaakt door p.kerckhoffs op 25-3-2011
Laatst ingezien door p.kerckhoffs op 28-3-2011
Model aangemaakt met GN-V5.43
Origineel project Niet van toepassing

Originele omschrijving Niet van toepassing
Geïmporteerd door Niet van toepassing
Definitief Niet van toepassing
Definitief verklaard door Niet van toepassing

Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Standaard bodemfactor 0,50
Zichthoek [grd] 2
Meteorologische correctie Standaard RMW-2006, SRM II
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --
Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Standaard RMW-2006, SRM II

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

28-3-2011 12:50:41Geomilieu V1.80



Invoergegevens rekenmodel
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Commentaar

28-3-2011 12:50:41Geomilieu V1.80



Invoergegevens rekenmodel
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf
01 wegverharding\   151365,08   412386,78 0,00
02 wegverharding\   151370,82   412387,66 0,00
03 wegverharding\   151367,29   412370,43 0,00
04 wegverharding   151489,88   412426,04 0,00
05 wegverharding   151357,15   412358,76 0,00

06 wegverharding   151154,35   412307,73 0,00
07 wegverharding   151137,80   412282,22 0,00
08 wegverharding   151129,53   412331,86 0,00
09 harde bodem   151134,57   412362,57 0,00
1 harde bodem   151124,86   412359,87 0,00

2 harde bodem   151070,50   412196,96 0,00
3 harde bodem   151105,46   412207,39 0,00
4 harde bodem   151081,54   412177,95 0,00
5 harde bodem   151277,17   412340,46 0,00
6 harde bodem   151154,52   412263,81 0,00

7 harde bodem   151193,77   412242,95 0,00
8 harde bodem   151193,15   412171,20 0,00
9 harde bodem   151348,42   412356,88 0,00
09 harde bodem   151162,96   412466,74 0,00
10 harde bodem   151060,57   412692,42 0,00

11 harde bodem   150902,45   412585,85 0,00
13 wegverharding   151371,88   412394,25 0,00
12 harde bodem   151310,76   412379,68 0,00
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Invoergegevens rekenmodel
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Cp Zwevend Refl. 1k
01 nieuwbouw   151341,51   412435,43      0,00     6,00 0 dB False 0,80
02 nieuwbouw   151342,22   412413,97      0,00     3,00 0 dB False 0,80
03 bestaand gebouw   151354,81   412445,14      0,00     9,00 0 dB False 0,80
04 bestaand gebouw   151352,45   412480,41      0,00     9,00 0 dB False 0,80
05 bestaand gebouw   151381,94   412485,65      0,00     9,00 0 dB False 0,80

06 bestaand gebouw   151333,57   412507,00      0,00     9,00 0 dB False 0,80
07 bestaand gebouw   151349,26   412511,58      0,00     9,00 0 dB False 0,80
08 bestaand gebouw   151284,47   412332,51      0,00     9,00 0 dB False 0,80
09 bestaand gebouw   151298,34   412337,22      0,00     9,00 0 dB False 0,80
10 bestaand gebouw   151315,92   412341,67      0,00     9,00 0 dB False 0,80

11 bestaand gebouw   151281,75   412394,41      0,00     9,00 0 dB False 0,80
12 bestaand gebouw   151258,23   412381,54      0,00     9,00 0 dB False 0,80
13 bestaand gebouw   151187,65   412288,29      0,00     9,00 0 dB False 0,80
14 bestaand gebouw   151249,41   412320,26      0,00     9,00 0 dB False 0,80
15 bestaand gebouw   151233,81   412367,50      0,00     9,00 0 dB False 0,80

16 bestaand gebouw   151332,07   412346,86      0,00     9,00 0 dB False 0,80
17 bestaand gebouw   151368,40   412362,96      0,00     9,00 0 dB False 0,80
18 bestaand gebouw   151391,93   412371,63      0,00     9,00 0 dB False 0,80
19 bestaand gebouw   151426,61   412381,95      0,00     9,00 0 dB False 0,80
20 bestaand gebouw   151074,75   412230,18      0,00    11,00 0 dB False 0,80

21 bestaand gebouw   151035,39   412274,58      0,00     9,00 0 dB False 0,80
22 bestaand gebouw   151374,87   412395,68      0,00     9,00 0 dB False 0,80
23 bestaand gebouw   151416,87   412420,86      0,00     9,00 0 dB False 0,80
24 bestaand gebouw   151446,55   412390,68      0,00     9,00 0 dB False 0,80
25 bestaand gebouw   151097,12   412184,99      0,00     9,00 0 dB False 0,80

26 bestaand gebouw   151111,32   412205,13      0,00     9,00 0 dB False 0,80
27 bestaand gebouw   151121,40   412218,28      0,00     9,00 0 dB False 0,80
28 bestaand gebouw   151170,47   412269,10      0,00     9,00 0 dB False 0,80
29 bestaand gebouw   151133,23   412234,05      0,00     9,00 0 dB False 0,80
30 bestaand gebouw   151141,11   412243,69      0,00     9,00 0 dB False 0,80

31 bestaand gebouw   151150,32   412247,63      0,00     9,00 0 dB False 0,80
32 bestaand gebouw   151034,16   412176,63      0,00     9,00 0 dB False 0,80
33 bestaand gebouw   151073,18   412157,95      0,00     9,00 0 dB False 0,80
34 bestaand gebouw   151067,23   412150,01      0,00     9,00 0 dB False 0,80
35 bestaand gebouw   151056,20   412139,43      0,00     9,00 0 dB False 0,80

36 bestaand gebouw   151020,25   412163,03      0,00     9,00 0 dB False 0,80
37 bestaand gebouw   151213,63   412362,95      0,00     9,00 0 dB False 0,80
38 Stadion   150995,86   412433,91      0,00    10,00 0 dB False 0,80
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Invoergegevens rekenmodel
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Cp Zwevend Refl. 1k
39 Stadion   150990,71   412479,75      0,00    10,00 0 dB False 0,80
40 Stadion   150923,35   412573,30      0,00    10,00 0 dB False 0,80
41 Stadion   150970,60   412605,11      0,00    10,00 0 dB False 0,80
42 Stadion   151040,76   412629,90      0,00    10,00 0 dB False 0,80
43 Stadion   151076,78   412620,08      0,00    10,00 0 dB False 0,80

44 gebouw   150733,10   412406,08      0,00    10,00 0 dB False 0,80
  151365,00   412400,30      0,00     5,00 0 dB False 0,80

1   151310,51   412403,58      0,00     5,00 0 dB False 0,80
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Invoergegevens rekenmodel
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01 rekenpunt   151342,39   412431,99      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02 rekenpunt   151344,16   412424,70      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03 rekenpunt   151345,69   412418,34      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04 rekenpunt   151351,82   412435,32      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05 rekenpunt   151353,48   412429,04      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

06 rekenpunt   151355,05   412422,29      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
07 rekenpunt   151353,12   412416,01      0,00      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Invoergegevens rekenmodel
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Hbron Helling Wegdek V(MR)
01 Hintham   151148,12   412329,31   151581,15   412410,17     0,00     0,00      0,00      0,00   0,75  0 referentiewegdek  50
02 Hintham   151151,84   412312,74   151581,10   412410,42     0,00     0,00      0,00      0,00   0,75  0 referentiewegdek  50
03 Victorialaan   151141,14   412322,19   150907,86   412586,63     0,00     0,00      0,00      0,00   0,75  0 referentiewegdek  50
04 Victorialaan   151140,54   412323,80   150908,96   412585,16     0,00     0,00      0,00      0,00   0,75  0 referentiewegdek  50
05 Graafseweg   151143,52   412315,75   150981,69   412107,35     0,00     0,00      0,00      0,00   0,75  0 referentiewegdek  50

06 Graafseweg   151144,74   412314,53   150983,53   412109,80     0,00     0,00      0,00      0,00   0,75  0 referentiewegdek  50
08 Vliertsesteeg   151255,21   412362,84   151363,87   412538,35     0,00     0,00      0,00      0,00   0,75  0 gewone elementenverharding (30km/h)  30
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Invoergegevens rekenmodel
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
01  50  50  50   4864,20   6,79   2,83   0,90 -- -- --  97,14  96,45  97,06   1,86   2,08   1,53   1,00   1,47   1,41
02  50  50  50   4864,20   6,80   2,80   0,90 -- -- --  97,98  97,49  97,92   1,31   1,47   1,08   0,71   1,04   1,00
03  50  50  50   2081,10   6,79   2,83   0,90 -- -- --  97,03  96,31  96,94   1,93   2,16   1,59   1,04   1,53   1,47
04  50  50  50   2081,10   6,79   2,83   0,90 -- -- --  95,60  94,56  95,48   2,86   3,18   2,35   1,54   2,26   2,17
05  50  50  50   3857,70   6,79   2,83   0,90 -- -- --  95,72  94,71  95,60   2,78   3,09   2,29   1,50   2,20   2,11

06  50  50  50   3857,70   6,79   2,83   0,90 -- -- --  96,29  95,40  96,19   2,41   2,69   1,98   1,30   1,91   1,83
08  30  30  30   1173,60   7,10   2,70   0,50 -- -- --  98,32  98,36  97,63   1,15   1,01   1,30   0,53   0,63   1,07
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Akoestisch onderzoek plan 6 appartementen Vliertsesteeg 's-Hertogenbosch 20102611-02 
Toetsing geluidbelastingen Wet geluidhinder  01-04-2011 
 R. Slangen 

Bijlage IV Rekenresultaten rekenmodel 
 



Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BVGeluidbelastingen Hintham
(Exclusief aftrek conform art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hintham
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A rekenpunt 1,50 36,65 32,99 27,94 37,35
01_B rekenpunt 4,50 42,78 39,09 34,06 43,47
02_A rekenpunt 1,50 36,86 33,20 28,15 37,56
02_B rekenpunt 4,50 43,68 39,99 34,96 44,37
03_A rekenpunt 1,50 36,67 33,01 27,96 37,37

03_B rekenpunt 4,50 44,21 40,52 35,49 44,90
04_A rekenpunt 1,50 45,26 41,54 36,54 45,95
04_B rekenpunt 4,50 47,19 43,49 38,47 47,88
05_A rekenpunt 1,50 44,21 40,50 35,48 44,90
05_B rekenpunt 4,50 46,61 42,90 37,89 47,30

06_A rekenpunt 1,50 42,51 38,80 33,79 43,20
06_B rekenpunt 4,50 45,62 41,92 36,90 46,31
07_A rekenpunt 1,50 38,55 34,88 29,83 39,25
07_B rekenpunt 4,50 47,58 43,88 38,86 48,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BVGeluidbelastingen Victorialaan
(Exclusief aftrek conform art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Victorialaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A rekenpunt 1,50 33,39 29,74 24,68 34,09
01_B rekenpunt 4,50 34,99 31,35 26,29 35,70
02_A rekenpunt 1,50 23,55 19,96 14,86 24,27
02_B rekenpunt 4,50 32,15 28,53 23,46 32,87
03_A rekenpunt 1,50 22,93 19,35 14,24 23,66

03_B rekenpunt 4,50 31,31 27,69 22,62 32,03
04_A rekenpunt 1,50 20,20 16,58 11,51 20,92
04_B rekenpunt 4,50 24,51 20,87 15,81 25,22
05_A rekenpunt 1,50 25,86 22,21 17,16 26,57
05_B rekenpunt 4,50 27,55 23,90 18,85 28,26

06_A rekenpunt 1,50 29,54 25,89 20,83 30,24
06_B rekenpunt 4,50 30,95 27,30 22,24 31,65
07_A rekenpunt 1,50 20,66 17,08 11,97 21,39
07_B rekenpunt 4,50 26,45 22,84 17,76 27,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BVGeluidbelastingen Graafseweg
(Exclusief aftrek conform art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafseweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A rekenpunt 1,50 24,37 20,81 15,69 25,10
01_B rekenpunt 4,50 29,28 25,71 20,61 30,02
02_A rekenpunt 1,50 24,09 20,54 15,42 24,83
02_B rekenpunt 4,50 32,19 28,59 23,51 32,92
03_A rekenpunt 1,50 24,92 21,37 16,25 25,66

03_B rekenpunt 4,50 32,57 28,97 23,89 33,30
04_A rekenpunt 1,50 25,40 21,80 16,72 26,13
04_B rekenpunt 4,50 32,05 28,42 23,36 32,77
05_A rekenpunt 1,50 23,83 20,24 15,15 24,56
05_B rekenpunt 4,50 30,30 26,67 21,61 31,02

06_A rekenpunt 1,50 22,54 18,96 13,87 23,27
06_B rekenpunt 4,50 28,59 24,96 19,90 29,31
07_A rekenpunt 1,50 25,15 21,59 16,48 25,89
07_B rekenpunt 4,50 32,18 28,58 23,50 32,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BVGecumuleerde geluidbelastingen wegverkeerslawaai
(Exclusief aftrek conform art. 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A rekenpunt 1,50 39,23 35,49 30,21 39,80
01_B rekenpunt 4,50 44,25 40,51 35,27 44,84
02_A rekenpunt 1,50 38,41 34,64 29,23 38,92
02_B rekenpunt 4,50 44,98 41,23 35,96 45,55
03_A rekenpunt 1,50 38,40 34,62 29,17 38,89

03_B rekenpunt 4,50 45,45 41,70 36,42 46,02
04_A rekenpunt 1,50 55,70 51,56 44,71 55,56
04_B rekenpunt 4,50 56,13 52,01 45,27 56,03
05_A rekenpunt 1,50 56,20 52,04 45,11 56,03
05_B rekenpunt 4,50 56,47 52,34 45,53 56,35

06_A rekenpunt 1,50 56,61 52,44 45,45 56,42
06_B rekenpunt 4,50 56,87 52,72 45,84 56,72
07_A rekenpunt 1,50 52,33 48,17 41,19 52,15
07_B rekenpunt 4,50 53,29 49,25 42,88 53,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3:
Akoestisch onderzoek De Vliert





Project   :  Bouwplan Vliertsesteeg te ‘s-Hertogenbosch 

 
Opdrachtgever :  BRO Boxtel 

 

Projectnr.  :  M11 075 

 

Referentie  :  QR/SL/M11 075.801 

 

Datum   :  31 maart 2011 

 

 
Onderwerp   :  Akoestisch onderzoek  

 

  

1. Inleiding 
 

In opdracht van BRO Boxtel is in het kader van een goede ruimtelijke ordening voor een 

bouwplan aan de Vliertsesteeg de geluidbelasting afgeleid vanwege het nabijgelegen 

Eccostadion te ’s-Hertogenbosch.  

 

In figuur 1.1 is een overzicht opgenomen van de ligging van het bouwplan. 

 

 
Figuur 1.1: Ligging bouwplan Vliertsesteeg.  
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2. Uitgangspunten  
 

Door de gemeente ’s-Hertogenbosch is het akoestisch onderzoek waarop de geluidvoorschriften 

van de milieuvergunning zijn gebaseerd ter beschikking gesteld. Dit onderzoek is door 

Adviesbureau Peutz & Associes B.V. te Mook uitgevoerd, het betreft rapport G 3377-1 d.d. 16 

december 1999. 

 

3. Afleiding optredende gevelbelastingen 
 

Aan de hand van dit onderzoek is bepaald wat de te verwachten langtijdgemiddelde, de maximale 

en equivalente geluidniveaus vanwege wegverkeer van en naar de inrichting is. In figuur 3.1 is een 

grafisch overzicht opgenomen van de situatie met beoordelingspunten. 

 
Figuur 3.1: Situatie Eccostadion met beoordelingspunten (bron: rapport G 3377-1). 

 
Uit figuur 3.1 blijkt dat het bouwplan ligt in de nabijheid van waarneempunt 10. Voor dit 

waarneempunt en waarneempunt 6 is uit het onderzoek de te verwachten geluidniveaus 

overgenomen.  

In tabel 3.1 zijn de langtijdgemiddelde geluidniveaus LAr,LT weergegeven als er een dag- of 

avondwedstrijd wordt gespeeld en de geluidniveaus als gevolg van de technische installaties. 

 

Tabel 3.1: Resultaten LAr,LT  ECCO stadion met ca. 8000 bezoekers (bron: rapport G 3377-1).  

Waarneempunt Dag Avond Nacht 

6 48 / (33)* 52 / (28) * - / (23) * 

10 42 / (28) * 47 / (24) * - / (18) * 

* waarde tussen haakjes is ten gevolge van technische installaties 

 

Indien het aantal bezoekers maximaal ca. 50000 bezoekers aanwezig zijn dan zijn de 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ca. 2 dB lager. 

 

In tabel 3.2 zijn de maximale geluidniveaus LAmax weergegeven. 
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Tabel 3.2: Resultaten LAmax ECCO stadion met ca. 8000 bezoekers (bron: rapport G 3377-1).  

Waarneempunt LAmax tgv 

gejuich 

LAmax tgv 

gefluit 

LAmax tgv 

trommels 

LAmax tgv 

muziek-

installatie 

LAmax tgv 

omroepinstallatie 

tijdens wedstrijd 

6 72 65 62 57 64 

10 66 59 56 51 58 

 

In tabel 3.3 zijn de resultaten opgenomen van het verkeer van en naar de inrichting. 

 

Tabel 3.3: Resultaten LAr,LT  ECCO stadion met ca. 8000 bezoekers (bron: rapport G 3377-1).  

Waarneempunt Dag Avond Nacht 

6 44 49 - 

10 34 39 - 

 

4. Beoordeling  
 

Ter plaatse van het bouwplan aan de Vliertsesteeg is het te verwachten langtijdgemiddelde 

geluidniveau bij een wedstrijd met ca. 8000 bezoekers in de dagperiode ca. 42 dB(A ) en in de 

avondperiode ca. 47 dB(A). In de nachtperiode bedraagt het geluidniveau vanwege de 

technische installaties ca. 20 dB(A). De optredende belastingen blijven beneden de 

grenswaarde van 55 dB(A) voor de dagperiode, 50 dB(A) voor de avondperiode en 45 dB(A) 

voor de nachtperiode.  

 

Als het aantal bezoekers bij een wedstrijd rond de 5000 blijft  dan zullen de optredende 

gevelbelastingen tijdens de wedstrijd circa 2 dB lager zijn. Volgens het onderzoek is deze 

situatie representatief. Maximaal 8 keer per jaar zullen meer bezoekers komen. 

 

De te verwachten piekbelasting bij een wedstrijd blijft bedraagt 66 dB(A) en zijn vanwege de 

toeschouwers. Zonder het menselijk stemgeluid blijven de belastingen beneden de 

grenswaarde van 70 dB(A) voor de dagperiode, 65 dB(A) voor de avondperiode en 60 dB(A) 

voor de nachtperiode. 

 

De geluidbelastingen vanwege het verkeer van en naar de inrichting blijven binnen de 

grenswaarde van 50 dB(A) voor de dagperiode, 45 dB(A) voor de avondperiode en 40 dB(A) 

voor de nachtperiode. 
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5. Conclusie 
 

In opdracht van BRO Boxtel is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een 

beoordeling gedaan vanwege het geluid van het nabijgelegen ECCO stadion van FC-

Den Bosch.  

 

Het equivalente geluidniveau bij een avondwedstrijd bedraagt ca. 47 dB(A).  

 

De maximale geluidbelasting tijdens een wedstrijd bedraagt ca. 66d B(A). 

 

Vanwege het verkeer van en naar de inrichting bedraagt bij een avondwedstrijd ca. 39 

dB(A). 

 

De optredende belastingen blijven binnen de vergunde geluidruimte. In het kader van 

de vigerende milieuvergunning zijn vanuit akoestisch oogpunt geen knelpunten te 

verwachten. 

 
 



Bijlage 4:
Natuurwaarden onderzoek





Natuurwaardenonderzoek
Vliertsesteeg, ’s-Hertogenbosch
FD Architecten





BRO

Hoofdvestiging

Postbus 4

5280 AA  Boxtel

Bosscheweg 107

5282 WV  Boxtel

T +31 (0)411 850 400

F +31 (0)411 850 401

Natuurwaardenonderzoek
Vliertsesteeg, ’s-Hertogenbosch
FD Architecten

Rapportnummer: 211X04775.063841_1

Datum: 13 april 2011

Contactpersoon opdrachtgever: De heer ir. F.P. Dansen

Projectteam BRO: Pauline Maas

Trefwoorden: Flora- en faunaonderzoek, Flora- en faunawet,

Natuurbeschermingswet, beschermde natuurwaar-

den, voorkomen vleermuizen, ruimtelijke ontwik-

keling, effectenbeoordeling, verkennend veldon-

derzoek, quick-scan (QS)

Bron foto kaft: Hollandse Hoogte 12

Beknopte inhoud: In het kader van de voorgenomen ruimtelijke ont-

wikkeling aan de Vliertsesteeg te ’s-Hertogenbosch

is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd.

Hierbij is gekeken naar het voorkomen van be-

schermde natuurwaarden in het plangebied, en in

het bijzonder naar het voorkomen van vaste ver-

blijfplaatsen van gebouwbewonende soorten zoals

(streng beschermde) vleermuizen.

Door de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

zullen geen bijzondere of beschermde natuur-

waarden verloren gaan. Op basis van het veldbe-

zoek en de geraadpleegde bronnen kan geconclu-

deerd worden dat er geen belemmeringen op het

gebied van natuurwetgeving- en beleid zijn.
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding van het onderzoek

FD Architecten is voornemens op het perceel aan de Vliertsesteeg ongenummerd te
‘s-Hertogenbosch een appartementencomplex met een zestal appartementen te
realiseren. Om het onderhavige plan juridisch-planologisch te verankeren wordt een
ruimtelijke onderbouwing opgesteld in het kader van de WABO om in afwijking van
het bestemmingsplan het appartementencomplex mogelijk te maken.

Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door
middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt
van de effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor
wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving.

Voorliggend rapport geeft advies met betrekking tot de mogelijkheden en eventu-
ele vervolgstappen vanuit natuurwetgeving en –beleid om de geplande ontwikke-
ling te realiseren. Hiertoe is een veldbezoek aan de locatie gebracht om de be-
schermde natuurwaarden in en rondom het plangebied te onderzoeken.

1.2 Leeswijzer

In Hoofdstuk 2 zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek vertaald in een
advies. Hoofdstuk 3 geeft de gevolgde werkwijze weer. In Hoofdstuk 4 worden de
resultaten van het natuuronderzoek gepresenteerd. Een samenvatting van het ge-
bruikte wettelijke kader is tot slot in Bijlage 1 opgenomen.
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2. ADVIES

Middels een verkennend onderzoek (quick-scan) is de waarde van de planlocatie
bepaald voor beschermde soorten binnen de Flora- en faunawet. Er is een beoorde-
ling gemaakt wat de effecten van de ingreep zijn op beschermde soorten. Omdat
het gehele terrein buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet be-
schermde gebieden en geheel buiten de Ecologische Hoofdstructuur ligt hoeft geen
rekening gehouden te worden met de planologische gebiedsbescherming.

Er is in het plangebied specifiek gelet op het voorkomen van vleermuizen en andere
beschermde gebouwbewonende soorten, zoals Gierzwaluwen. Door de voorgeno-
men ruimtelijke ontwikkeling van enkele woning zullen er, gezien de geringe op-
pervlakte van het terrein, verhardingen en de afwezigheid van beschermde natuur-
waarden, geen belangrijke natuurwaarden verloren gaan. Vanuit de Flora- en fau-
nawet hoeft geen rekening gehouden te worden met beschermde soorten.

Het is aan te bevelen om de beplantingen waarin vogels kunnen nestelen te verwij-
deren in de periode dat de kans op broedende vogels het kleinst is. Dit is het geval
in de periode van september tot maart. Indien dit niet mogelijks is, is het nodig om
voorafgaand aan de werkzaamheden de beplantingen te laten controleren op aan-
wezige broedvogels. Wanneer er dan geen vogels nestelen, kan alsnog met de ruim-
telijke ontwikkeling begonnen worden. Een ontheffing voor vogels is in dat geval
niet nodig.
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3. WERKWIJZE

Door middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling ge-
maakt van de effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden.
Hierdoor wordt duidelijk of het plan strijdig is met de natuurwetgeving en of in het
plan rekening gehouden moet worden met bepaalde natuurwaarden. Middels een
quick-scan wordt de waarde van de planlocatie bepaald voor beschermde soorten
binnen de Flora- en faunawet. Hiertoe is een bronnenonderzoek en een verkennend
veldonderzoek uitgevoerd.

Voor het bronnenonderzoek is gebuik gemaakt van vrij beschikbare gegevensbron-
nen, zoals algemene verspreidingsatlassen. Er zijn geen gegevens aangekocht bij
Natuurloket omdat door het veldbezoek en de vrij beschikbare gegevens reeds een
duidelijk beeld is verkregen van de aanwezige natuurwaarden.

Op 13 april 2011 is een verkennend veldbezoek gebracht aan het gebied. Mogelijke
verblijfplaatsen en sporen van dieren zijn onderzocht. Er is eerst een algemene be-
oordeling gegeven van de aanwezige natuurwaarden in het gebied. Er is in het bij-
zonder gekeken naar de aanwezigheid van (verblijfplaatsen van) vleermuizen in de
te slopen bebouwing. Er is vervolgens een beoordeling gemaakt wat de effecten van
de ingreep zijn op beschermde soorten, en er is aangegeven of vervolgonderzoek
nodig is om de aanwezigheid van beschermde soorten vast te stellen.
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4. BESCHERMDE NATUURWAARDEN

4.1 Ligging en beschrijving van plangebied

Het plangebied bevindt zich in de wijk Hintham te ’s-Hertogenbosch aan de
Vliertsesteeg (ongenummerd) naast de woning op nummer 8 (Figuur 1). Het plange-
bied bevindt zich aan de achterzijde van een detailhandelsbedrijf die zich aan de
historische as Graafseweg-Hintham bevindt.

Figuur 1: Ligging van het plangebied te ’s-Hertogenbosch.

Aan de noordzijde grenst het plangebied aan een woning aan Vliertsesteeg 8, aan
de oostzijde vormt de Vliertsesteeg de grens met aan de overzijde achtertuinen van
woningen aan Hintham. Aan de zuid- en westzijde grenst het plangebied aan een
detailhandelsbedrijf die zich aan de Graafseweg 354 bevindt. Het plangebied is deels

A

A
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bebouwd en voor de rest verhard. Aan de oostzijde komt nog enige groen (in de
vorm van struiken en volwassen bomen) in het plangebied voor.

4.2 Beschrijving van het initiatief

In de huidige situatie bevindt zich in het plangebied een nutsgebouw dat niet meer
in gebruik is. Tevens bevindt zich op het perceel een deel van de bebouwing van het
detailhandelsbedrijf aan de Graafseweg 354-354. Ten behoeve van dit pand bevindt
zich tevens verharding in de vorm van opritten en manoeuvreerruimte aan de
noordzijde van het plangebied. Aan de voorzijde van het nutsgebouw bevinden zich
2 parkeerplaatsen.

De bestaande bebouwing wordt gesloopt. Het nutsgebouw wordt geheel verwijderd
en een deel van het bedrijfspand Graafseweg 354-358 wordt verwijderd. Daar voor
in de plaats wordt een appartementencomplex gerealiseerd met 6 appartementen.
De twee bouwlagen in het complex bevatten elk 3 appartementen. De appartemen-
ten hebben een oppervlak van circa 70 m². In bestaande bebouwing aan de zuidzij-
de van het plangebied worden ten behoeve van de appartementen bergingen gere-
aliseerd. De realisatie van de bergingen is reeds vergund (11 januari 2011 verleend)
en behoord derhalve niet tot het plangebied.

Aan de zuidzijde van het hoofdgebouw wordt het hoofdgebouw door middel van
een ‘koppelgebouw’ verbonden met het reeds bestaande gebouw waarin de ber-
gingen zich bevinden. Dit gebouw vormt tevens de gezamenlijke ingang van de
woningen.

Parkeren geschiedt deels op eigen terrein. 5 parkeerplaatsen worden op het eigen
terrein gerealiseerd. Aan de noordzijde (rechts van het gebouw) worden 3 en aan de
oostzijde (voorzijde) worden 2 insteek parkeerplaatsen op eigen terrein gereali-
seerd. Deze parkeerplaatsen worden door de Vliertesteeg ontsloten. Aan de straat-
zijde worden 2 langsparkeerplaatsen in openbaargebied gerealiseerd.

4.3 Soortbeschrijving en effectbeoordeling

4.3.1 Flora

Binnen het plangebied zijn net name door de aanwezige verhardingen en bebou-
wing geen noemenswaardige soorten aanwezig. Alleen aan de noord- en oostzijde
van het plangebied komen beplantingen voor, het gaat hier om algemene soorten
als Klimop, sierheesters en enkele bomen. Tijdens het verkennende veldbezoek is
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gelet op het voorkomen van beschermde muurvegetaties, deze waren niet aanwe-
zig.

Conclusie: Op basis van deze gegevens is het voorkomen van beschermde of be-
dreigde plantensoorten in het plangebied redelijkerwijs uit te sluiten.

4.3.2 Grondgebonden zoogdieren

In het plangebied kunnen enkele algemeen beschermde diersoorten van bescher-
mingsniveau 1, zoals Veldmuis en Konijn, op enige wijze in het plangebied voorko-
men. Voor de genoemde soorten geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en
faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. Op basis van algemene verspreidingsgege-
vens en habitatvoorkeur is het voorkomen van grondgebonden strenger beschermde
soorten op deze locatie redelijkerwijs uit te sluiten.

Conclusie: Vanuit de Flora- en faunawet hoeft geen rekening gehouden te worden
met beschermde grondgebonden zoogdieren.

4.3.3 Vleermuizen

Tijdens het veldbezoek is gelet op de aanwezigheid van potentiële verblijfplaatsen
van vleermuizen, zoals bijvoorbeeld holle bomen en gebouwen. In en rondom het
plangebied zijn in het geheel geen holtes in de bomen waargenomen. De te slopen
bebouwing is zowel van de buitenzijde als van de binnenzijde geïnspecteerd. Daar-
bij zijn slechts marginaal invliegopeningen geconstateerd, er waren geen andere
sporen die aanduiden dat het gebouw als verblijfsplaats wordt gebruikt. Het ge-
bouw was in gebruik als opslag voor de aangelegen winkel. Aan de binnenzijde zijn
slechts marginaal schuilmogelijkheden geconstateerd.

Conclusie: Op basis van de gegevens van het veldonderzoek is er geen reden tot het
doen van een nader onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen binnen het
plangebied. Het plangebied is verder vanwege de beperkte omvang verwaarloos-
baar als onderdeel van een foerageergebied voor vleermuizen. Ook vormt het plan-
gebied zelf geen lijnstructuur waar als vliegroute door vleermuizen van gebruik
gemaakt kan worden. Vanuit de Flora- en faunawet hoeft geen rekening gehouden
te worden met vleermuizen in het plangebied.

4.3.4 Vogels

Vogelsoorten met jaarrond beschermde nestplaatsen volgens de ‘Aangepaste lijst
jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Ministerie van LNV (2009), zoals Gier-
zwaluwen en Steenuilen, worden door de locatie van het plangebied, de aanwezige
verhardingen en de afwezigheid van geschikte invliegopeningen niet verwacht in de
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te slopen bebouwing. Vogelsoorten als Houtduif, Kauw en Merel kunnen echter wel
in en rondom het plangebied tot broeden komen. Nesten van deze vogelsoorten zijn
uitsluitend beschermd gedurende de periode dat deze nesten in gebruik zijn, dat wil
zeggen de broed- en nestperiode. Dit is het geval in de periode van maart tot sep-
tember.

Conclusie: Het is in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor
het verwijderen of verstoren van deze nesten in deze periode. Het is daarom aan te
bevelen om de bestaande bebouwing waarin vogels kunnen broeden te slopen in de
periode dat de kans op broedende vogels het kleinst is. Dit is het geval in de periode
september tot maart. Indien dit niet mogelijk is, is het nodig om voorafgaand aan de
werkzaamheden de te slopen bebouwing te laten controleren op aanwezige broed-
vogels. Wanneer dan geen vogels op of rondom het terrein nestelen (m.n. in de be-
plantingen aan de noordzijde van het plangebied), kan alsnog begonnen worden
met de ingreep.

4.3.5 Vissen, amfibieën en reptielen

Het voorkomen van vissen in het plangebied is uitgesloten vanwege het ontbreken
van water. Als landbiotoop voor amfibieën en reptielen is het plangebied door de
aanwezige verhardingen niet geschikt.

Conclusie: Vanuit de Flora- en faunawet hoeft geen rekening gehouden te worden
met vissen, amfibieën en reptielen in het plangebied.

4.3.6 Overige diersoorten

Voor beschermde ongewervelde soorten heeft het plangebied weinig waarde door
het ontbreken van geschikte biotopen en vegetaties. Derhalve zijn negatieve effec-
ten op deze soortgroepen redelijkerwijs niet te verwachten.

Conclusie: Vanuit de Flora- en faunawet hoeft geen rekening gehouden te worden
met beschermde ongewervelde soorten in het plangebied.

4.4 Beschermde gebieden

4.4.1 Natuurbeschermingswet

De gebiedsbescherming is geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet en omvat
de Natura 2000-gebieden. In de Natura 2000-gebieden zijn de beschermde natuur-
monumenten alsmede de gebieden met de status Vogel- en/of Habitatrichtlijn ge-
bied, opgenomen. Globaal kan gesteld worden dat de gebiedsbescherming gericht is
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op de bescherming van de waarden waarvoor een gebied is aangewezen. Deze be-
scherming is gebiedspecifiek, maar kent wel de zogenaamde externe werking. Dat
wil zeggen dat ook handelingen buiten het beschermde gebied niet mogen leiden
tot verlies aan kwaliteit in het beschermde gebied.

Het projectgebied ligt ver buiten de invloedssfeer van door de Natuurbescher-
mingswet beschermde gebieden. In een straal van 2,5 km rondom het projectgebied
liggen geen wettelijk beschermde Natura 2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde wet-
telijk beschermde natuurgebied, het Natura 2000-gebied ‘Vlijmens Ven, Moerputten
& Bossche Broek’, ligt op ongeveer 3 km afstand van het projectgebied.

Conclusie: Vanuit het project hoeft geen rekening te worden gehouden met wette-
lijke gebiedsbescherming.

4.4.2 Ecologische Hoofdstructuur

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een robuust netwerk van natuurgebieden en
tussenliggende verbindingszones. Mogelijk verstorende effecten van woningbouw-
plannen zijn: versnippering, verandering van de waterhuishouding, verstoring door
licht, geluid, trillingen en menselijke activiteit etc.

Het plangebied ligt geheel buiten de Ecologische Hoofdstructuur zoals deze is vast-
gesteld in de Verordening Ruimte fase 2 van de Provincie Noord-Brabant. Voor een
bouwplan van een woning in het centrum van ’s-Hertogenbosch zijn effecten op de
EHS uit te sluiten. Vanuit provinciaal beleid hoeft daarom geen rekening te houden
met planologische bescherming van natuurwaarden.

Conclusie: In de ruimtelijke onderbouwing in het kader van een projectbesluit voor
de ruimtelijke ontwikkeling aan de Vliertsesteeg te ’s-Hertogenbosch hoeft geen
rekening gehouden te worden met de planologische gebiedsbescherming.
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Bijlage 1: Ruimtelijke plannen en wetgeving

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Na-
tuurbeschermingswet van 1998 en 2005 en de Flora- en faunawet. Deze wetten
vormen een uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast
vindt aanvullend gebiedsbescherming plaats door middel van de ecologische hoofd-
structuur (EHS), die is geïntroduceerd in het ‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk.

Gebiedsbescherming
De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de gebiedsbescherming van de
Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijngebieden en Habitatrichtlijngebieden) en de
beschermde natuurmonumenten. Ruimtelijke ingrepen die in deze gebieden plaats-
vinden dan wel in de nabijheid van beschermde natuurgebieden, moeten worden
getoetst op hun effecten op deze gebieden.

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) voorziet in het behoud, het herstel en de ont-
wikkeling van nationaal en internationaal belangrijke ecosystemen. De EHS bevat
alle gebieden waarop de inspanningen van het Rijk worden gericht om deze opgave
te verwezenlijken. Dit gebeurt door ruimtelijke veiligstelling en door inzet van sub-
sidieregelingen. Het EHS-beleid wordt op provinciaal niveau verder uitgewerkt. In
Limburg vindt volgens het Provinciaal Omgevingsplan Limburg bescherming plaats
van de provinciaal uitgewerkte Ecologische Hoofdstructuur. In deze zone dient be-
leid gericht te zijn op behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. In de EHS wordt
bij ruimtelijke ontwikkelingen het ‘nee, tenzij’- principe gehanteerd. Ruimtelijke
ontwikkelingen dienen getoetst te worden op effecten op de natuurwaarden. Scha-
delijke effecten zijn alleen toegestaan indien er zwaarwegende maatschappelijke
belangen zijn en als alternatieven ontbreken.

Soortbescherming
De soortbescherming heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomen-
de zoogdieren, (trek) vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen
en vlinders, op enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde diersoor-
ten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldieren) en op een honderdtal
vaatplanten. Welke soorten planten en dieren wettelijke bescherming genieten, is
vastgelegd in een aantal bij de Flora- en faunawet behorende besluiten en regelin-
gen.

Sinds 22 februari 2005 is een nieuwe AMvB in werking getreden die voorziet in een
wijziging van het ‘Besluit beschermde dier- en plantensoorten’.



Door deze AMvB is sprake van vier categorieën beschermingsniveaus:

• Niveau 1: een algemene vrijstelling van in Nederland algemeen voorkomende
soorten. Voor deze soorten is geen ontheffing van de artikelen 8 tot en met 12
van de Flora- en faunawet meer nodig;

• Niveau 2: een algemene vrijstelling met gedragscode voor een aantal bescherm-
de soorten genoemd in tabel 2 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en
plantensoorten, zoals b.v. Eekhoorn en Steenmarter. In een op te stellen ge-
dragscode1 moet worden aangegeven hoe bij nieuwe plannen en projecten om-
gegaan dient te worden met beschermde soorten. Onder deze voorwaarden,
vooraf goedgekeurd door de minister van LNV, kan gebruik worden gemaakt
van deze vrijstelling (NB: op dit moment bestaat er nog geen algemeen toepas-
bare, goedgekeurde gedragscode voor een werkwijze bij ‘ruimtelijke ontwikke-
lingen’. Hierdoor kan nog geen gebruikt gemaakt worden van de mogelijke vrij-
stelling voor dier- en plantensoorten welke vallen onder beschermingsniveau 2.
Op dit moment moet daardoor voor deze soorten nog altijd ontheffing worden
aangevraagd, waarbij de zogenaamde ‘lichte toets’ wordt gehanteerd. Dit houdt
in dat de ruimtelijke ingreep geen afbreuk mag doen aan de gunstige staat van
instandhouding van de soort.);

• Niveau 3: streng beschermde soorten. Dit zijn de soorten genoemd in bijlage 1
van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten en alle soorten
die zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Voor deze soorten kan
geen algemene vrijstelling worden gegeven en is voor ruimtelijke ontwikkelin-
gen en inrichting een ontheffingsaanvraag noodzakelijk. Een ontheffingsaan-
vraag voor deze soorten wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is sprake van
dwingende redenen van openbaar belang, 2) er zijn geen alternatieven voor-
handen en 3) de ruimtelijke ingreep doet geen afbreuk aan de gunstige staat
van instandhouding van de soort. Voor een ontheffingsaanvraag moet aan alle
drie de criteria worden voldaan;

• Vogelsoorten: alle inheemse vogelsoorten zijn vermeld in tabel 2 van het Besluit
vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. Voor deze soorten geldt een
vrijstelling wanneer gewerkt wordt conform een goedgekeurde gedragscode.
Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van een goedgekeurde gedragscode is
voor ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting een ontheffingsaanvraag noodza-
kelijk. Deze wordt getoetst volgens de ‘uitgebreide toets’ zoals genoemd bij ni-
veau 3.

                                                     
1 De gedragscode moet door de sector of ondernemer zelf opgesteld worden.



Zorgplicht
Artikel 2 van de Flora- en faunawet schrijft voor dat iedereen de algemene zorg-
plicht voor de in wild levende planten en dieren in acht moet nemen. Dit houdt in
dat handelingen die niet noodzakelijk verband houden met het beoogde doel, maar
nadelig zijn voor de flora en fauna achterwege moeten blijven.

Rode lijsten
In het kader van een mogelijke ontheffingsaanvraag dient bij de vaststelling van de
“gunstige staat van instandhouding” van een soort gelet te worden op de landelijke
en regionale verspreidingsgegevens van een betreffende soort. Het op 5 november
2004 gepubliceerde Besluit Rode lijsten flora en fauna is hiervoor een geschikt in-
strument. Rode lijsten hebben echter geen juridische status. Rode lijsten geven een
overzicht van soorten die uit een bepaald gebied zijn verdwenen en soorten die in
een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeldzaam zijn. De Conventie van Bern ver-
eist dat landen Rode lijsten uitbrengen. Op de Rode lijsten staan alleen soorten die
zich in Nederland voortplanten, dus geen trekvissen (zoals zalm en paling) en over-
winterende vogels.

Er worden steeds 8 categorieën onderscheiden:
1. Uitgestorven op wereldschaal;
2. In het wild uitgestorven op wereldschaal;
3. Verdwenen uit Nederland;
4. In het wild verdwenen uit Nederland;
5. Ernstig bedreigd;
6. Bedreigd;
7. Kwetsbaar;
8. Gevoelig.

De mate van zeldzaamheid van een beschermde soort zal dus bepalen of een ruim-
telijke ontwikkeling de “gunstige staat” van een soort zal beïnvloeden. Indien dit
het geval is, dan dienen compenserende en mitigerende maatregelen genomen te
worden voordat de ruimtelijke ontwikkelingen in gang worden gezet. Bij het toet-
sen van de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op beschermde soorten uit de
beschermingsniveaus 2 en 3, zal derhalve mede de status op de Rode lijst van die
soort meegenomen worden.   
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