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Archeologie 
 
Het op voorhand uitvoeren van een archeologisch onderzoek (veld-onderzoek) 
is in dit geval niet nodig. Het plangebied ligt in een bebouwde omgeving (woon-
wijk) en heeft een geringe omvang. De geplande bouwingreep heeft een be-
perkte oppervlakte. Deze omstandigheden rechtvaardigen het niet om op voor-
hand een archeologisch onderzoek te (laten) uitvoeren. De mogelijkheid tot 
aanwezigheid van archeologische waarden kan echter niet worden uitgesloten. 
Mochten tijden de uitvoeringswerkzaamheden (mogelijke) archeologische res-
ten worden aangetroffen, dan dient dit conform de Monumentenwet bij het be-
voegd gezag worden gemeld. 
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1 INLEIDING 
Voorliggend rapport betreft het toetsen van milieuaspecten van een nieuwe woning aan de 
Abt van de Venstraat (tussen 50-54) ten behoeve van inpassing in het nieuwe 
bestemmingsplan voor de kern van Heeswijk-Dinther (komplan). De gemeente Bernheze is 
in principe bereidt om de bouw van een nieuwe woning ter plaatse op te nemen, mits het niet 
op milieu-relevante bezwaren stuit. 
 
De topografische situatie is weergegeven op de onderstaande afbeelding. 

 
(bron: kadaster) 
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2 Algemeen  

2.1 Aanleiding 
De ontwikkeling van de locatie bestaat uit het oprichten van een woning. 
 
De  gemeente Bernheze heeft per brief van 19 maart 2003 (kenm. 2001/7909) aangegeven een 
positieve grondhouding in te nemen en in principe bereid te zijn om de woning op te nemen 
in het nieuwe komplan van Heeswijk-Dinther. De gemeente heeft verzocht om van een 
aantal haalbaarheidsonderzoeken aan te leveren.  
 
De kadastrale ligging van de locatie is in de onderstaande afbeelding weergegeven. 

 
 (bron: kadaster) 
 
De locatie is momenteel in gebruik als tuin, behorende bij de Abdijstraat 42 te Heeswijk-
Dinther. 
 
In bijlage 1 treft u enkele foto’s van de locatie aan. 
 

2.2 Omgeving 
In de directe omgeving zijn woningen gelegen.  
 
In bijlage 1 treft u enkele foto’s van de naastgelegen woningen aan. 
 
 
 

locatie 
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3 MILIEU-ASPECTEN 
In dit hoofdstuk worden de milieuaspecten beschreven, welke als toetsing van de 
haalbaarheid fungeren. In de navolgende paragraven worden de relevante aspecten 
benoemd en omschreven, waaruit een conclusie zal worden getrokken. 

3.1 Bodemonderzoek 
Aangezien voorgenomen ontwikkeling een bodemroerende activiteit omvat, wordt een 
bodemonderzoek nodig geacht. Momenteel is het deel van het perceel in gebruik als tuin. 
 
In de onderstaande afbeelding is het onderzochte gebied en de locatie aangegeven. 

 
 (bron: bodemloket) 
 
Uit gegevens van het Bodemloket blijkt dat er  van de locatie geen gegevens bekend zijn. 
Aangenomen wordt dat ter plaatse geen verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden, die 
een mogelijk verontreiniging zouden kunnen veroorzaken. In de omgeving hebben diverse 
onderzoeken plaatsgevonden voor ontgronding.  
 
Conclusie 
De bodemkundige situatie vormt vooralsnog geen planologische belemmering voor inpassing 
van de woonlocatie in het komplan.  

3.2 Wet geluidhinder 
Ter plaatse van de Abt van de venstraat heerst een 30 km/u regime. Een akoestisch 
onderzoek is derhalve niet vereist. 
 
Daarnaast bevindt onderhavig plangebied zich niet binnen de invloedsfeer van een 
autosnelweg, spoorwegverbinding of luchthaven. 
 
Conclusie 
Het plan voldoet aan de eisen van de Wet geluidhinder en vormt geen planologische 
belemmering voor inpassing van de woonlocatie in het komplan. 

3.3 Wet Luchtkwaliteit 
Van toepassing is de Wet luchtkwaliteit. Getoetst zal worden op het project zelf al of niet in 
betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit, zoals gesteld in het Besluit ‘niet in 
betekende mate’ (NIBM). 
 

locatie 
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Een project draagt ‘niet in betekende mate’ bij aan de luchtverontreiniging als de 1% grens 
niet wordt overschreden. Deze grens is gedefinieerd als 1% van de grenswaarde voor de 
jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Zodra in 2009 het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit van kracht wordt, zal die grens liggen op 
3%. 
 
Momenteel dient nog getoetst te worden met het 1% criterium en luidt voorschrift 3B.2 van 
de regeling NIBM:  
“Aangewezen ingevolge artikel 4, tweede lid, worden woningbouwlocaties, indien een dergelijke locatie, in geval van één 
ontsluitingsweg, netto niet meer dan 500 nieuwe woningen omvat, dan wel, in geval van twee ontsluitingswegen met een 
gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer dan 1000 woningen omvat.” 
 
Plansituatie 
Het plan omvat de toevoeging van één woning in een woonwijk en ligt niet in de nabijheid 
van autosnelwegen of wegen met een zeer hoge intensiteit. Hiermee draagt het plan niet in 
betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit. 
 
Conclusie 
Het plan voldoet aan de Wet luchtkwaliteit en de luchtkwaliteit van de omgeving 
is voldoende om in een gezond leefklimaat te voorzien. 

3.4 Flora en faunawet 
Ten behoeve van de bescherming van zeldzame of kwetsbare planten en dieren zijn twee 
wetten van toepassing. De Flora- en faunawet betreft een soortenbescherming. Middels de 
Natuurbeschermingswet 1998 worden waardevolle gebieden als Vogel- en Habitatrichtlijn-
gebieden beschermd. 
 
Deze paragraaf betreft een quickscan naar de binnen het plangebied aanwezige 
natuurwaarden en de bescherming van de waarden. Ten aanzien van het onderhavige plan 
moeten de volgende vragen worden beantwoord. 

1. Zijn er mogelijk beschermde planten of dieren in het studiegebied aanwezig,en zo ja, 
welke? 

2. Kunnen er verboden handelingen vanwege de Flora- en faunawet optreden op deze 
soorten ten gevolge van de uitvoering van het project? 

3. Is het mogelijk deze verboden handelingen te voorkomen door het treffen van 
(beschermende) maatregelen? 

4. Is het noodzakelijk een nader onderzoek uit te voeren en een ontheffing aan te 
vragen? 

 
ad 1. 
Het plangebied ligt binnen één kilometerhok (bron: natuurloket) waarvoor gegevens beschikbaar 
zijn over de hele verspreiding van beschermde soorten. Binnen dit kilometerhok zijn 
gegevens bekend zijn over het aantal en beschermde en bedreigde soorten.  
 
Een overzicht hiervan treft u in de onderstaande tabel aan. 
Soortgroep Flora- en faunawet Habitatrichtlijn Rode Lijst 

Vrijstelling Beschermd 

Vaatplanten 2 - - 3 

Broedvogels 1 - - - 

Amfibieën 1 - - - 

 
ad 2. 
Voorliggend plan omvat de realisatie van een nieuwe woning. Ongeveer de helft van het 
perceel zal in gebruik blijven als tuin. Verboden handelingen die mogelijk op zouden kunnen 
treden is het verstoren van broedende vogels in de tuin.  
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ad 3. 
Er is geen ontheffing mogelijk voor het verstoren van eventuele broedplaatsen van vogels. 
Om te voorkomen dat broedende vogels worden gestoord zullen (voorbereidende) 
werkzaamheden  buiten het broedseizoen (dat loopt van half maart tot half juli) plaatsvinden. 
 
ad 4. 
Uit het voorgaande blijkt dat er geen verboden handelingen worden uitgevoerd. Een nader 
onderzoek alsmede ontheffing van de Flora- en faunawet zijn derhalve niet nodig. 
 
Conclusie 
Een ontheffing van de Flora en faunawet is niet nodig en vormt geen planologische 
belemmering voor inpassing van de woonlocatie in het komplan. 

3.5 Archeologie en cultuurhistorie 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de specifieke waarden van het plangebied. 

3.5.1 Archeologie 
Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking 
getreden. In deze wet is onder meer opgenomen dat voor bouwwerkzaamheden met een 
oppervlakte van meer dan 100 m² én gelegen binnen een hoge of middelhoge 
archeologische verwachtingswaarde een archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. 
 

 
(bron: cultuurhistorische waardenkaart provincie Noord-Brabant) 

 
De locatie ligt binnen een zone met een hoge of middelhoge trefkans op archeologische 
waarden. Echter wordt een nader archeologisch onderzoek niet nodig geacht, omdat er 
momenteel geen werkzaamheden direct plaatsvinden. Mocht in de toekomst de 
bouwaanvraag worden ingediend, zal opnieuw beoordeeld moeten worden of een 
archeologisch onderzoek noodzakelijk is. De verstoringdiepte zal dan bepalend zijn. 

3.5.2 Cultuurhistorie 
In de nabijheid (ten noordwesten) van de locatie ligt de Abdij van Berne, welke wordt 
gekenmerkt door een kloostercomplex en een parkachtige tuin met elementen van Engelse 
Landschapsstijl.  
 
De bouw van de woning op de locatie beïnvloedt deze waarde niet. 
 
 

locatie 
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Conclusie 
Onderhavig plan leidt niet tot aantasting van archeologische en/of cultuurhistorische 
waarden. Er worden op dit moment geen nadere onderzoeken nodig geacht. 

3.6  Watertoets 
Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van Waterschap Aa en Maas. Door het 
waterschap zijn een aantal principes opgesteld waar ruimtelijke ontwikkelingen aan worden 
getoetst. Binnen het plangebied zal de verharding toenemen in de vorm van een nieuwe 
woning, waarvoor maatregelen genomen dienen te worden. 
 
Aan de beleidsuitgangspunten van het waterschap wordt voldaan, onder meer: 

1. Het vuilwater wordt op het gemeentelijk rioolstelsel geloosd. 
2. Het regenwater, afkomstig van de woning, wordt ter plaatse rechtstreeks 

geïnfiltreerd. 
3. In principe worden geen uitlogende materialen in de bodem toegepast. 

 
Conclusie 
Onderhavig plan voldoet aan de door het Waterschap Aa en Maas gestelde uitgangspunten, 
inzake de waterhuishouding. Er is geen directe aanleiding om de waterhuishouding aan te 
passen. 

3.7 Besluit externe veiligheid inrichtingen 
In de directe omgeving van het plan, in een straal van 150 meter, zijn geen inrichtingen 
aanwezig, waarop het besluit externe veiligheid inrichtingen van toepassing is.  
 
In de onderstaande afbeelding treft een fragment van de risicokaart aan. 

 
  (bron: risicokaart Nederland) 
 
In de omgeving zijn, ten westen van de locatie, een aantal kwetsbare objecten aanwezig. 
 
Conclusie 
Gezien het bovenstaande vormt de externe veiligheid geen planologische belemmering voor 
het plan. 

3.8 Geurhinder veehouderijen 
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen veehouderijen gevestigd, die een 
planologische belemmering voor het plan zouden vormen. 

locatie 
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4 Algehele conclusie 
 
Uit de toetsing van de verschillende milieuaspecten, met betrekking tot de inpassing van een 
woonlocatie aan de Abt van de Venstraat (tussen 50-54) in het nieuwe bestemmingsplan voor 
de kern van Heeswijk-Dinther (komplan), blijkt dat er vanuit milieutechnisch oogpunt geen 
belemmeringen te verwachten zijn. 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 
Foto’s locatie 



 
 
 

 
Foto 01: Abt van de Venstraat 54, Heeswijk-Dinther, sectie E, nummer 2230 
 
 
 
 

 
Foto 02: voorzijde locatie, Heeswijk-Dinther, sectie E, nummer 2228 (ged.) en 2229 
 
 
 



 
 
 

 
Foto 03: Abt van de Venstraat 50, Heeswijk-Dinther, sectie E, nummer 2128 
 
 
 
 

 
Foto 04: achterzijde locatie, Heeswijk-Dinther, sectie E, nummer 2228 (ged.) en 2229 
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