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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In Nistelrode (gemeente Bernheze) is aan de Doolhof 7 de bouw van een nieuwe wo-

ning en schuur beoogd. In de huidige situatie betreft het plangebied een erf met gara-

ge, woonhuis, zwembad, tuinhuisje, tennisbaan en een tweetal containers. Groene 

elementen zijn aanwezig in de vorm van tuin, grasveld en hagen. Het plangebied ver-

toont daarmee een intensief gebruikt en onderhouden karakter. Het gehele plangebied 

is omheind met een hek en een twee meter hoge haag. De ligging van het plangebied 

is weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1. Ligging van het plangebied 

1.1 Doel van het onderzoek 

Binnen het bestaande bestemmingsplan is de realisatie van de woning niet mogelijk. 

Om dit planologisch mogelijk te maken wordt het bestaande bestemmingsplan her-

zien. 

Volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Be-

sluit geluidhinder (BGH) moet bij vaststelling, herziening of vrijstelling van het vigeren-

de bestemmingsplan (het nieuwe planologisch regime) waarin woningen of andere ge-

luidsgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van 

(spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel in-

zicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemming. 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een korte samenvatting van de relevante wet- en regelgeving.  

In hoofdstuk 3 zijn de gebruikte onderzoeksgegevens opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn 

de onderzoeksopzet, de onderzoeksresultaten en de toetsing aan de Wgh beschre-

ven. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusies van het onderzoek opgenomen. 

conclusies en aanbevelingen. Deze quick scan is uitgevoerd op basis van de momen-

teel geldende uitwerking en interpretatie van beleid en wetgeving. 
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2 Wet- en regelgeving 

2.1 Wet geluidhinder 

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare ge-

luidsniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:  

 Voorkeursgrenswaarde
1
: Deze waarde garandeert een vrij goede woon- en leefsi-

tuatie binnen de invloedssfeer van een geluidsbron (wegen, spoorwegen, enz). 

 Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelas-

ting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd. 

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidsbron (weg- of railver-

keer), de ligging van de geluidsgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk ge-

bied) en het soort geluidsgevoelige bebouwing. In tabel 1 zijn voor woningen de voor-

keursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogste toelaatbare geluidsbelasting 

en uit de Wgh voor wegverkeer en uit het BGH voor railverkeer weergegeven. 

 

 Wegverkeer Railverkeer 

Stedelijk gebied   

Voorkeursgrenswaarde 48 dB (art. 82) 55 dB (art. 4.9 lid 1) 

Hoogste toelaatbare geluidsbelasting 63 dB (art. 83 lid 2) 68 dB (art. 4.10) 

Buitenstedelijk gebied   

Voorkeursgrenswaarde 48 dB (art. 82) 55 dB (art. 4.9 lid 1) 

Hoogste toelaatbare geluidsbelasting 53 dB (art. 83 lid 1) 68 dB (art. 4.10) 

Hoogste toelaatbare geluidsbelasting  

bij een agrarische bedrijfswoning 

58 dB (art. 83 lid 4) 

 

n.v.t. 

Tabel 1. Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh en het BGH 

 

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting kunnen 

zich drie situaties voordoen: 

 

Een geluidsbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde 

Voor deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidsge-

voelige bebouwing te realiseren.  

 

Een geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaat-

bare geluidsbelasting 

Voor deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de ge-

luidsbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrens-

waarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeers-

kundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidsgevoelige 

bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere 

waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidsbeleid vaststellen. De gemeente 

Bernheze heeft nog geen gemeentelijk geluidsbeleid vastgesteld, zij volgen tot de 

                                                      
1
  De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet 

geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in werking getreden. Eén van de 
wijzigingen bestond uit het feit dat de term „voorkeursgrenswaarde‟ werd vervangen door „ten hoogst 
toelaatbare geluidsbelasting‟. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit 
akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt. 
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vaststelling de oude ontheffingscriteria uit het Besluit grenswaarden binnen zones 

langs wegen, die in werking waren tot 1 januari 2007, voorlopig blijven toepassen.  

 

Een geluidsbelasting hoger dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting 

Voor deze situatie is de realisatie van geluidsgevoelige bebouwing in principe niet 

mogelijk, tenzij geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de ge-

luidsbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting. 

2.1.1 Zones 

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisa-

tie van geluidsgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. 

 

Wegverkeer 

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de 

weg, stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is geme-

ten vanuit de wegas. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weer-

gegeven in tabel 2. 

 

Zones langs wegen 

 Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 200 meter 250 meter 

3 of 4 rijstroken 350 meter 400 meter 

5 of meer rijstroken 350 meter 600 meter 

Tabel 2. Overzicht van de zones langs wegen 

 

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een  

30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet 

onderzoeksplichtig
2
.  

 

Railverkeer 

De wettelijke zone van een spoorweg is onder andere afhankelijk van het aantal bak-

ken (wagons) dat over de spoorlijn rijdt. De zone ligt aan weerszijden van een spoor-

weg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De breedte varieert tussen 100 

meter voor een rustige spoorlijn en 1.200 meter voor een zeer drukke spoorlijn, zoals 

de Betuwelijn.  

                                                      
2  

Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur-wegen geen onderzoeksplicht. Op 3 september 

2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Ab-
coude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van 
een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). 
Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
of de hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel.  
Indicatief geldt de stelregel dat bij meer dan 1.000 voertuigbewegingen per etmaal, de voorkeursgrens-
waarde mogelijk overschreden wordt. In dat geval dient onderzocht te worden of door het treffen van 
maatregelen een aanvaardbaar woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd. 
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2.2 Bouwbesluit 

Wanneer de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van één van de omliggende 

(spoor)wegen wordt overschreden, kan ook de akoestische binnenwaarde worden 

overschreden. Bij verlening van een bouwvergunning wordt de binnenwaarde getoetst 

aan het Bouwbesluit 2003. De binnenwaarde van 33 dB moet worden gegarandeerd 

bij wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai (artikel 3.1 uit het Bouwbesluit 2003). 

Wanneer er meerdere relevante geluidsbronnen zijn, moet de cumulatieve geluidsbe-

lasting worden gebruikt bij de berekening van de binnenwaarde.  

Voor de akoestische binnenwaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai mag de aftrek 

ex artikel 110g van de Wgh (2 of 5 dB) niet worden toegepast.  

Om bij een woning met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde de 

akoestische binnenwaarde te halen moeten er mogelijk aanvullende isolerende voor-

zieningen worden getroffen. 

2.3 Rekenmethodieken 

Voor de berekening van de geluidsbelasting van een individuele (spoor)weg en de 

cumulatieve geluidsbelasting (de gesommeerde geluidsbelasting van meerdere 

(spoor)wegen) zijn verschillende rekenmethodieken beschreven in van het “Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2006” (RMG 2006), versie augustus 2009 in de bijlagen 

III (hoofdstuk 3: Weg) en IV (hoofdstuk 4: Spoorweg)  

2.3.1 Rekenmethodiek voor de geluidsbelastingen  

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor weg- en railverkeerslawaai het “Reken- 

en meetvoorschrift geluidhinder 2006, versie augustus 2009” worden gevolgd. De re-

ken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidsniveau moet wor-

den bepaald volgens standaardrekenmethode II, maar dat in bepaalde situaties kan 

worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode I-berekening. Stan-

daardrekenmethode I is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij 

ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. 

Voor het uitvoeren van standaardrekenmethode II-berekeningen wordt het computer-

programma WinHavik (versie 8.092) gebruikt. 

2.3.2 Rekenmethodiek voor de cumulatieve geluidsbelasting 

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidsgevoelige bebouwing wordt 

blootgesteld aan meerdere geluidsbronnen. Op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: Re-

kenmethode cumulatieve geluidsbelasting uit het RMG 2006, versie augustus hoeven 

wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeurs-

grenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluids-

belasting. 

Volgens het RMG 2006 moet de cumulatieve geluidsbelasting worden omgerekend 

naar de bronsoort (wegverkeer of railverkeer) waarvoor de wettelijke beoordeling 

plaatsvindt. De cumulatieve geluidsbelasting wordt berekend voor de bronsoort waar-

voor de voorkeursgrenswaarde het meest wordt overschreden.  
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2.4 Toename door cumulatie 

Volgens artikel 110a lid 7 van de Wgh mag door cumulatie van het geluid de geluids-

belasting niet onacceptabel toenemen. Als leidraad kan worden aangehouden dat de 

hoogste cumulatieve geluidsbelasting niet hoger mag zijn dan de hoogste te verlenen 

hogere waarde + 2 dB. Tevens is het niet wenselijk dat de cumulatieve geluidsbelas-

ting hoger is dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting. 
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3 Onderzoeksgegevens 

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke wegen en spoorwegen 

relevant zijn voor het wijzigingsgebied. Hiervan moeten de verkeersgegevens bekend 

zijn.  

3.1 Selectie van geluidsbronnen 

In de directe omgeving van het wijzigingsgebied liggen alleen wegen. Spoorwegen 

zijn niet aanwezig. 

 

Het plangebied ligt direct aan de Doolhof. Deze weg heeft een 30 km/uur-regime. Vol-

gens de Wgh geldt voor deze weg geen onderzoeksplicht omdat de maximumsnelheid 

30 km/uur bedraagt.  

De Doolhof is een ontsluitingsweg voor de aanliggende woningen, welke voor het ver-

keer doodloopt ter hoogte van de Heescheweg. Deze weg heeft een zeer lage ver-

keersintensiteit en heeft daarom geen invloed op het akoestisch klimaat ter plaatse 

van het plangebied. 

 

Ten oosten van het plangebied ligt de Heescheweg, die overgaat in de Noorderbaan. 

Deze weg is de voormalige provinciale weg (N603) is in 2006 overgedragen aan de 

gemeente Bernheze. Volgens de Wgh heeft deze weg hiermee zone van 250 meter. 

Het plangebied ligt hierdoor in de zones van deze wegen. 

 

Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidhinder ten gevolge van het weg-

verkeer op Heescheweg overgaand in de Noorderbaan. 

 

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens 

Snelheid 

 Op de Noorderbaan (voormalige N603) geldt een maximum snelheid van 

80 km/uur. Op de rotonde is gerekend met een representatieve snelheid van 35 

km/uur
3.
  

 Op de Heescheweg (voormalige N603) geldt een maximum snelheid van 

60 km/uur.  

 

Verharding 

De wegverharding op de te onderzoeken wegen bestaat uit dicht asfaltbeton (referen-

tiewegdek).  

 

Obstakelcorrectie 

Bij de op- en afritten van de rotonde en bij de verkeersplateaus wordt een obstakelcor-

rectie toegepast. 

 

                                                      
3
  De representatieve snelheid op de rotonde is gelijk aan de ontwerpsnelheid op de rotonde volgens de 

CROW-publicatie: 126, Eenheid in rotondes. 
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Bebouwing en waarneemhoogten 

De woning wordt maximaal 9 meter hoog. In tabel 3 worden vloerhoogten en waar-

neemhoogten van de woningen in het plangebied weergegeven. 

 

Verdieping Vloerhoogte  

in meters 

Waarneemhoogten  

in meters 

Begane grond 

Eerste verdieping 

Tweede verdieping 

0,0 

3,0 

6,0 

1,5 

4,5 

7,5 

Tabel 3. Vloerhoogte en waarneemhoogte van de woningen 

 

Aftrek ex artikel 110g Wgh  

De resultaten van de Heescheweg (voormalige N603) worden gecorrigeerd met een 

aftrek van 5 dB, als bedoeld in artikel 110g van de Wgh, omdat de representatief te 

achten snelheid van de motorvoertuigen lager is dan 70 km/uur
4
. Voor de Noorder-

baan is een aftrek van 2 dB toegepast.  

3.2.1 Verkeersgegevens 

De verkeersintensiteiten en de periodeverdelingen van de drie wegen zijn afkomstig 

van verkeerstellingen die zijn uitgevoerd door de gemeente Bernheze in 2007., iIn de-

ze telling ontbrak de voertuigverdeling. 

De voertuigverdeling van de voormalige N603 (Noorderbaan overgaand in Heesche-

weg), is afkomstig van een verkeerstelling uit 2005, die is uitgevoerd door de provincie 

Noord-Brabant. Tot medio 2006 was deze weg in beheer bij de provincie. Deze voer-

tuigverdeling is ook aangehouden voor de Weijen, overgaand in de Heescheweg. 

Om de verkeersintensiteit van het maatgevende jaar 2020 te berekenen voor de drie 

wegen is gebruikgemaakt van een autonome groei van 2,0% per jaar. 

 

De intensiteit op de rotonde is berekend voor het jaar 2020. De berekening is weerge-

geven in bijlage A. 

 

In tabel 3 zijn de etmaalintensiteit voor het basisjaar, de autonome groei, de etmaalin-

tensiteiten voor 2020 weergegeven. 

 

Weg(vak) Etmaalintensi-

teit (jaar) 

Autonome 

groei 

Etmaalinten-

siteit in 2020 

Heescheweg 
(voormalige N603) 

8.773 (2007) 2 %/jaar 11.126 

Noorderbaan (voorma-
lige N603) 

8.342 (2007) 2 %/jaar 10.580 

Weijen, overgaand in 
Heescheweg 

8.342 (2007) 2 %/jaar 10.580 

Rotonde   8.870 

Tabel 4. Etmaalintensiteiten voor de verschillende jaren  

                                                      
4
  Bij het opstellen van het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006” zijn de correcties ex arti-

kel 110g bestudeerd. De consequentie is dat voor wegen met een representatief te achten snelheid van 
minder dan 70 km/uur de aftrek op 5 dB is vastgesteld. Voor de overige wegen is dat 2 dB. Bij het op-
nieuw vaststellen van de correcties ex artikel 110g is rekening gehouden met de hernieuwde bereke-
ningsmethode en de consequenties van het Europees en rijksbeleid ten aanzien van geluidsbestrijding. 
Dit beleid richt zich de komende jaren op het stiller maken van motorvoertuigen en ontwikkelen van stil-
lere wegdekken. 
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In tabel 4 zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven. 

 

Weg(vak) Procentuele verdelingen 

Dagperiode (07/19) Avondperiode (19/23) Nachtperiode (23/07) 

 

%/uur 

LMV 

% 

MZMV 

% 

ZMV 

% %/uur 

LMV 

% 

MZMV 

% 

ZMV 

% %/uur 

LMV 

% 

MZMV 

% 

ZMV 

% 

Heescheweg (voorma-
lige N603) 

6,65 98,0 0,8 1,2 3,40 98,0 0,8 1,2 0,83 98,0 0,8 1,2 

Noorderbaan (voorma-
lige N603) 

6,47 98,0 0,8 1,2 3,40 98,0 0,8 1,2 1,09 98,0 0,8 1,2 

Weijen, overgaand in 
Heescheweg 

6,26 98,0 0,8 1,2 3,48 98,0 0,8 1,2 0,77 98,0 0,8 1,2 

Rotonde 6,47 98,0 0,8 1,2 3,42 98,0 0,8 1,2 0,91 98,0 0,8 1,2 

Tabel 5. Periode- en voertuigverdelingen 
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4 Onderzoek 

4.1 Onderzoeksopzet  

Volgens de Wgh mag voor woningen de geluidsbelasting in principe niet hoger zijn 

dan de voorkeursgrenswaarde. Voor wegverkeer is deze vastgesteld op 48 dB, ex ar-

tikel 82 van de Wgh.  

Daarom wordt de geluidsbelasting bepaald ten gevolge van het wegverkeer. Als de 

geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluids-

belasting lager is dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Tevens wordt bepaald 

of geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk zijn. 

4.2 Bepalen van de geluidsbelastingen 

De geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Heescheweg overgaand 

in de Noorderbaan zijn bepaald met behulp van de standaardrekenmethode II-

berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven het RMG 

2006, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg, versie augustus 2009. 

 

Bij de nieuwe woning zijn de geluidsbelastingen lager dan de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB. De hoogste geluidsbelastingen per woning ten gevolge van het wegver-

keer op de Heescheweg overgaand in de Noorderbaan zijn weergegeven in tabel 6. 

 

Verdieping Hoogste geluidsbelastingen in dB 

incl. aftrek ex art. 110g Wgh 

Begane grond 39 

Eerste verdieping 41 

Tweede verdieping 43 

Tabel 6. Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Heescheweg en de Noorderbaan 

 

In overzichtstekening 1, bijlage B, zijn de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van 

het wegverkeer op de Heescheweg overgaand in de Noorderbaan weergegeven. In 

bijlage C zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven. 

 

De grafische weergave van het model Doolhof is weergegeven in overzichtsteke-

ning 2, bijlage D. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende 

waarneempunten te zien. In bijlage E is een rapportage met de invoergegevens en re-

kenresultaten van het model Doolhof opgenomen. 

 

4.2.1.1 Toetsing aan de Wgh  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat bij de nieuwe woning de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

niet wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer 

op de Heescheweg overgaand in de Noorderbaan bedraagt 43 dB, inclusief aftrek ex 

artikel 110g Wgh en afronding. 
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5 Conclusie 

In Nistelrode (gemeente Bernheze) is aan de Doolhof 7 de bouw van een nieuwe wo-

ning en schuur beoogd. In de huidige situatie betreft het plangebied een erf met gara-

ge, woonhuis, zwembad, tuinhuisje, tennisbaan en een tweetal containers. Groene 

elementen zijn aanwezig in de vorm van tuin, grasveld en hagen. Het plangebied ver-

toont daarmee een intensief gebruikt en onderhouden karakter. Het gehele plangebied 

is omheind met een hek en een twee meter hoge haag.  

Woningen zijn geluidsgevoelige bestemmingen waarvoor akoestisch onderzoek moet 

worden verricht. De geluidsbelasting van woningen wordt getoetst aan de normen uit 

de Wet geluidhinder (Wgh). 

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder 

Uit dit onderzoek blijkt dat bij de nieuwe woning de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

niet wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer 

op de Heescheweg overgaand in de Noorderbaan bedraagt 43 dB, inclusief aftrek ex 

artikel 110g Wgh en afronding. Hiermee voldoet de nieuwe woning aan de voorkeurs-

grenswaarde van 48 dB, ex artikel 82 van de Wgh. De nieuwe woning ligt hierdoor 

akoestisch gunstig geprojecteerd. Er zijn in het kader van de Wgh geen nadere acties 

nodig om de nieuwe woning te realiseren. 

 

 



 

 

Bijlage A 

Berekening intensiteit op de rotonde 





 

 

Bepaling van de intensiteit van de rijlijn op een rotonde
Datum: 20 april 2010
Project: Donzel-Doolhof
Projectnr.: 80386.01
Gemeente: Bernheze
Jaar: 2020

Heescheweg : 11126 mvt/e
Voertuigverdeling Periodeverdeling

LMV: 98 % Dagperiode: 6,65 %

MZMV: 0,8 % Nachtperiode: 3,4 %

ZMV: 1,2 % Avondperiode: 0,8 %

5563 mvt/e 5290 mvt/e

0 mvt/e rijlijn rotonde : 8054 mvt/e 5290 mvt/e

Voertuigverdeling Periodeverdeling

0 mvt/e LMV: 98 % Dagperiode: 6,47 % 5290 mvt/e

MZMV: 0,8 % Nachtperiode: 3,42 %

ZMV: 1,2 % Avondperiode: 0,91 %

geen weg : 0 mvt/e Noorderbaan : 10580 mvt/e
Voertuigverdeling Periodeverdeling Voertuigverdeling Periodeverdeling

LMV: 98 % Dagperiode: 0 % LMV: 98 % Dagperiode: 6,47 %

MZMV: 0,8 % Avondperiode: 0 % MZMV: 0,8 % Avondperiode: 3,4 %

MZMV: 1,2 % Nachtperiode: 0 % MZMV: 1,2 % Nachtperiode: 1,09 %

5290 mvt/e 5290 mvt/e

Weijen : 10580 mvt/e
Voertuigverdeling Periodeverdeling

LMV: 98 % Dagperiode: 6,26 %

MZMV: 0,8 % Avondperiode: 3,48 %

MZMV: 1,2 % Nachtperiode: 0,77 %

Van
Naar Heescheweg Noorderbaan Weijen geen weg

Heescheweg 2712 2851 0
Noorderbaan 2782 2578 0
Weijen 2782 2578 0
geen weg 0 0 0





 

 

Bijlage B 

Overzichtstekening 1, Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. de Hee-
scheweg en de Noorderbaan 





Donzel Doolhof (80368.08)project

SAB, Arnhem

Gemeente Bernhezeopdrachtgever

bodemabsorptie
bebouwing
rijlijn
optrektoeslag
waarneempunt gevel

Overzichtstekening 1
Hoogste geluidsbelastingen in dB
t.g.v. Heescheweg en Noorderbaan
(incl. aftrek ex art. 110g Wgh)

omschrijving

objecten

>= .1
>= 48.5
>= 53.5
>= 58.5
>= 63.5

Ldeninc.aftr. (VL)

.
+

WinHavik 8.092 (c) dirActivity-software 0 0
schaal: 1 : 0

Donzel Doolhof_WH8.mdb



 

 

Bijlage C 

Geluidsbelastingen t.g.v. de Heescheweg en de Noorderbaan, in 
tabelvorm 





 

 

datum: 28 juli 2010 Projectnummer: 80468.04

Geluidsbelasting t.g.v. op de Heeschebaan en de Noorderbaan, in tabelvorm

Woningnr. w aar- w aar- Geluidsbelastingen in dB(A) Geluidsbelastingen Geluidsbelastingen

neem- neem- van de verschillende perioden (Lden) in dB (Lden) in dB

punt hoogte excl. correcties en afronding excl. aftrek ex incl. aftrek ex 

in meters dag avond nacht art. 110g Wgh art. 110g Wgh

(07-19) (19-23) (23-07) en afronding en afronding

Doolhof 7 6517 1,5 43,39 40,48 34,36 44,13 39

Doolhof 7 6517 4,5 44,45 41,54 35,43 45,20 41

Doolhof 7 6517 7,5 45,99 43,09 36,97 46,74 43

Doolhof 7 6518 1,5 36,97 34,08 28,02 37,75 34

Doolhof 7 6518 4,5 39,28 36,40 30,35 40,06 36

Doolhof 7 6518 7,5 42,60 39,72 33,66 43,38 41

Doolhof 7 6519 1,5 30,91 28,00 21,88 31,65 28

Doolhof 7 6519 4,5 35,01 32,10 25,97 35,75 33

Doolhof 7 6519 7,5 36,29 33,38 27,26 37,03 34

Doolhof 7 6520 1,5 42,96 40,05 33,93 43,70 39

Doolhof 7 6520 4,5 43,42 40,51 34,39 44,16 39

Doolhof 7 6520 7,5 43,88 40,97 34,85 44,62 40

Hoogste geluidsbelasting 45,99 43,09 36,97 46,74 43





 

 

Bijlage D 

Overzichtstekening 2, Grafische weergave van het model Doolhof 

 





Grafische weergave van het model

Overzichtstekening 2

Doolhof

SAB, Arnhem

Donzel Doolhof (80368.08)project

Gemeente Bernhezeopdrachtgever

omschrijving

bodemabsorptie
bebouwing
rijlijn
optrektoeslag
waarneempunt gevel

.
+

WinHavik 8.092 (c) dirActivity-software0 250 schaal: 1 : 2500 Donzel Doolhof_WH8.mdb



 

 

Bijlage E 

Rapportage van het model Doolhof 



1SAB, Arnhem

eerste situatiesituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

Donzel Doolhof (80368.08)projectnaam:
Gemeente Bernhezeopdrachtgever:
SAB Arnhem (BURG)adviseur:
806databaseversie:

0
28-07-2010

1

2

5

14.02 16.03.2010

14:55

verkeerslawaai

�

2

%

graden

graden

graden

�aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:
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2SAB, Arnhem

Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

766 80  dxf:30  6.0 0.0 72.0
770 80  dxf:30  7.0 0.0 108.5
771 80  dxf:30  5.0 0.0 51.5
773 80  dxf:30  7.0 0.0 85.1
777 80  dxf:30  7.0 0.0 38.7
803 80  dxf:30  7.0 0.0 37.9
810 80  dxf:30  5.0 0.0 51.3

1406 80  dxf:30  5.0 0.0 120.5
1407 80  dxf:30  5.0 0.0 364.9
1412 80  dxf:30  0.0 0.0 34.0
1416 80  dxf:30  0.0 0.0 15.6
1417 80  dxf:30  5.0 0.0 172.3
3978 80  dxf:30  5.0 0.0 49.2
3982 80  dxf:30  0.0 0.0 49.2
3983 80  dxf:30  8.0 0.0 17.1
3985 80  dxf:30  7.0 0.0 35.4
3987 80  dxf:30  0.0 0.0 77.4
3992 80  dxf:30  0.0 0.0 55.0
3994 80  dxf:30  7.0 0.0 56.8
4006 80  dxf:30  7.0 0.0 36.6
4014 80  dxf:30  7.0 0.0 76.5
4017 80  dxf:30  7.0 0.0 56.9
4022 80  dxf:30  10.0 0.0 178.3
4025 80  dxf:30  7.0 0.0 32.2
4027 80  dxf:30  7.0 0.0 33.0
4029 80  dxf:30  7.0 0.0 31.1
4052 80  dxf:30  7.0 0.0 34.7
4067 80  dxf:30  7.0 0.0 67.4
4106 80  dxf:30  5.0 0.0 27.0
4108 80  dxf:30  5.0 0.0 32.6
4112 80  dxf:30  5.0 0.0 64.4
4168 80  dxf:30  6.0 0.0 132.4
4183 80  dxf:30  7.0 0.0 49.8
4197 80  dxf:30  7.0 0.0 42.7
4209 80  dxf:30  7.0 0.0 38.9
4216 80  dxf:30  7.0 0.0 36.0
4220 80  dxf:30  7.0 0.0 47.5
4222 80  dxf:30  0.0 0.0 47.0
4226 80  dxf:30  7.0 0.0 37.7
4230 80  dxf:30  7.0 0.0 34.0
4237 80  dxf:30  6.0 0.0 71.1
4243 80  dxf:30  8.0 0.0 290.8
4244 80  dxf:30  5.0 0.0 185.1
4257 80  dxf:30  7.0 0.0 61.0
4262 80  dxf:30  5.0 0.0 41.9
4283 80  dxf:30  7.0 0.0 80.4
4286 80  dxf:30  7.0 0.0 34.8
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3SAB, Arnhem

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

4315 80  dxf:30  9.0 0.0 46.6
4320 80  dxf:30  5.0 0.0 27.7
4323 80  dxf:30  7.0 0.0 35.8
7961 80  dxf:30  7.0 0.0 70.0
7993 80  dxf:30  5.0 0.0 279.2
7994 80  dxf:30  0.0 0.0 71.8
7996 80  dxf:30  0.0 0.0 42.0
8001 80  dxf:30  5.0 0.0 69.1
8267 80  dxf:30  7.0 0.0 46.6
8271 80  dxf:30  5.0 0.0 50.2
8275 80  dxf:30  5.0 0.0 82.0
8277 80  dxf:30  7.0 0.0 32.9
8278 80  dxf:30  7.0 0.0 44.5
8284 80  dxf:30  7.0 0.0 51.3
8287 80  dxf:30  0.0 0.0 3.3
8288 80  dxf:30  7.0 0.0 74.4
8290 80  dxf:30  0.0 0.0 55.5
8297 80  dxf:30  5.0 0.0 90.5
8329 80  dxf:30  7.0 0.0 39.5
8419 80  dxf:30  0.0 0.0 86.6
9797 80  dxf:30  4.0 0.0 21.6
9798 80  dxf:30  5.0 0.0 89.0
9807 80  dxf:30  5.0 0.0 23.6
9808 80  dxf:30  5.0 0.0 229.4
9845 80  dxf:30  5.0 0.0 17.6
9846 80  dxf:30  5.0 0.0 10.7
9859 80  dxf:30  4.0 0.0 12.3
9860 80  dxf:30  0.0 0.0 14.7
9863 80  dxf:30  5.0 0.0 20.8
9865 80  dxf:30  4.0 0.0 14.7
9866 80  dxf:30  4.0 0.0 18.3
9867 80  dxf:30  5.0 0.0 38.1
9871 80  dxf:30  5.0 0.0 38.7
9872 80  dxf:30  5.0 0.0 42.0
9873 80  dxf:30  5.0 0.0 95.0
9875 80  dxf:30  5.0 0.0 23.3
9876 80  dxf:30  0.0 0.0 12.5
9877 80  dxf:30  0.0 0.0 31.8
9879 80  dxf:30  0.0 0.0 22.2
9881 80  dxf:30  0.0 0.0 16.2
9882 80  dxf:30  0.0 0.0 19.6
9883 80  dxf:30  0.0 0.0 28.1
9884 80  dxf:30  4.0 0.0 17.9
9885 80  dxf:30  0.0 0.0 7.5
9886 80  dxf:30  0.0 0.0 17.7
9887 80  dxf:30  4.0 0.0 15.1
9888 80  dxf:30  0.0 0.0 13.4
9889 80  dxf:30  0.0 0.0 21.2
9891 80  dxf:30  0.0 0.0 6.5
9893 80  dxf:30  0.0 0.0 11.0
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4SAB, Arnhem

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

9898 80  dxf:30  5.0 0.0 43.5
9899 80  dxf:30  0.0 0.0 44.3
9901 80  dxf:30  5.0 0.0 74.0
9902 80  dxf:30  5.0 0.0 60.9
9904 80  dxf:30  5.0 0.0 15.3
9909 80  dxf:30  5.0 0.0 15.7
9910 80  dxf:30  8.0 0.0 29.5
9915 80  dxf:30  0.0 0.0 39.2
9916 80  dxf:30  0.0 0.0 15.8
9917 80  dxf:30  0.0 0.0 11.2
9918 80  dxf:30  0.0 0.0 25.2
9919 80  dxf:30  0.0 0.0 19.7
9925 80  dxf:30  5.0 0.0 15.1
9926 80  dxf:30  5.0 0.0 17.4
9928 80  dxf:30  7.0 0.0 37.3
9960 80  dxf:30  0.0 0.0 39.8
9961 80  dxf:30  7.0 0.0 66.2
9966 80  dxf:30  5.0 0.0 9.8
9967 80  dxf:30  0.0 0.0 8.3
9980 80  dxf:30  0.0 0.0 20.4
9987 80  dxf:30  4.0 0.0 58.8

10003 80  dxf:30  5.0 0.0 20.3
10043 80  dxf:30  5.0 0.0 36.8
10044 80  dxf:30  5.0 0.0 31.0
11146 80  dxf:30  4.0 0.0 17.4
11150 80  dxf:30  5.0 0.0 111.7
11152 80  dxf:30  5.0 0.0 26.9
11186 80  dxf:30  5.0 0.0 15.0
11187 80  dxf:30  4.0 0.0 20.7
11217 80  dxf:30  0.0 0.0 13.7
11223 80  dxf:30  5.0 0.0 34.1
12649 80  dxf:30  6.0 0.0 83.8
12650 80  dxf:30  0.0 0.0 19.6
12652 80  dxf:30  4.0 0.0 14.0
12653 80  dxf:30  4.0 0.0 16.6
12655 80  dxf:30  5.0 0.0 24.0
12657 80  dxf:30  5.0 0.0 100.5
12662 80  dxf:30  5.0 0.0 30.7
12668 80  dxf:30  5.0 0.0 28.4
12669 80  dxf:30  5.0 0.0 62.6
12671 80  dxf:30  5.0 0.0 32.6
12713 80  dxf:30  5.0 0.0 26.9
12715 80  dxf:30  5.0 0.0 12.2
12716 80  dxf:30  5.0 0.0 29.4
12720 80  dxf:30  5.0 0.0 43.3
12722 80  dxf:30  5.0 0.0 24.3
12728 80  dxf:30  5.0 0.0 14.1
12743 80  dxf:30  5.0 0.0 24.5
12750 80  dxf:30  5.0 0.0 14.0
13654 80  dxf:30  7.0 0.0 64.9
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5SAB, Arnhem

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

13657 80  dxf:30  7.0 0.0 26.7
13719 80  dxf:30  5.0 0.0 83.9
13720 80  dxf:30  0.0 0.0 7.8
13734 80   5.0 0.0 82.7
13735 80   5.0 0.0 65.8
13738 80   7.0 0.0 42.2
13739 80   7.0 0.0 32.5
13740 80   7.0 0.0 55.3
13741 80   7.0 0.0 59.4
13742 80   7.0 0.0 48.7
13768 80   7.0 0.0 42.0
13769 80   7.0 0.0 50.0
13778 80   5.0 0.0 24.7
13781 80   7.0 0.0 28.7
13782 80   5.0 0.0 65.8
13783 80   5.0 0.0 49.5
13784 80   5.0 0.0 33.2
13788 80   8.0 0.0 322.8
13789 80   9.0 0.0 39.0
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6SAB, Arnhem

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag avond nacht

L(periode) optrektoeslag (VL)

afw.toets Lden Letm Lden Letm

inc. aftrek(VL)
inc. prognose(RL)

groep

6517 Doolhof 7 gevel VL 44.13 40.48 34.361 1.5 43.3944.36 39.44 39.670
VL 45.20 41.54 35.431 4.5 44.4545.43 40.79 41.020
VL 46.74 43.09 36.971 7.5 45.9946.97 42.93 43.160

0.0 0.0

6518 Doolhof 7 gevel VL 37.75 34.08 28.021 1.5 36.9738.02 33.98 34.250
VL 40.06 36.40 30.351 4.5 39.2840.35 36.43 36.700
VL 43.38 39.72 33.661 7.5 42.6043.66 40.49 40.760

0.0 0.0

6519 Doolhof 7 gevel VL 31.65 28.00 21.881 1.5 30.9131.88 28.19 28.420
VL 35.75 32.10 25.971 4.5 35.0135.97 32.89 33.110
VL 37.03 33.38 27.261 7.5 36.2937.26 34.32 34.550

0.0 0.0

6520 Doolhof 7 gevel VL 43.70 40.05 33.931 1.5 42.9643.93 38.71 38.940
VL 44.16 40.51 34.391 4.5 43.4244.39 39.17 39.400
VL 44.62 40.97 34.851 7.5 43.8844.85 39.63 39.860

0.0 0.0
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7SAB, Arnhem

Rijlijnen

z,gem m,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetmaalintens. %%omschrijving art 110ggroep

1 1=glad asfalt 98.00 .80 1.20 60 60 60dag
98.00 .80 1.20 60 60 60avond
98.00 .80 1.20 60 60 60nacht

0.0 0.0 729.2 11126.0 6.65
3.40
.83

�Heescheweg 51

2 1=glad asfalt 98.00 .80 1.20 80 80 80dag
98.00 .80 1.20 80 80 80avond
98.00 .80 1.20 80 80 80nacht

0.0 0.0 371.0 10580.0 6.65
3.40
.83

�Noorderbaan 21

4 1=glad asfalt 98.00 .80 1.20 35 35 35dag
98.00 .80 1.20 35 35 35avond
98.00 .80 1.20 35 35 35nacht

0.0 0.0 94.5 8870.0 6.47
3.42
.91

�rotonde 51
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8SAB, Arnhem

Optrektoeslag

optrektoeslag kenmerknr

1 obstakel
2 obstakel
5 obstakel
6 obstakel
7 obstakel
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9SAB, Arnhem

Bodemabsorptie

absorptie [%]nr kenmerklengte

1 80.0724.7
2 1183.4
3 80.0132.6
4 80.0301.5
5 80.0374.4
6 80.0836.9
7 80.01878.4
9 80.0713.5

10 80.0147.9
11 80.0223.2
12 80.0142.0
13 80.084.6
14 80.0506.8
15 50.0204.5
16 50.071.4
17 50.0150.3
18 50.0100.2
19 50.0153.0
22 80.0217.0
23 80.0685.9
24 80.0620.3
25 50.0203.8
26 50.0311.0
27 50.0497.6
38 80.01985.0
45 50.0269.7
46 80.0121.9
47 80.0638.2
48 452.1
49 80.0163.3
50 80.059.7
51 80.016.5
52 80.035.8
53 50.0341.1
54 50.095.6
55 50.0183.0
56 50.0289.4
57 80.0137.0
58 50.0255.0
59 50.0224.7
60 80.0786.6
65 80.028.6
67 80.0165.2
68 80.01402.6
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10SAB, Arnhem
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In de toelichting van het bestemmingsplan De Kommen van Bernheze is aangegeven dat het 
betreffende bedrijf (de opslagruimte) milieucategorie 3 heeft. Conform de richtlijnen van de VNG 
voor Bedrijven en milieuzonering (2009) geldt voor dergelijke bedrijven een hindercontour van 
maximaal 100 meter.  
Het plangebied bevindt zich op meer dan 115 meter van de betreffende opslagruimte. Dit 
betekent dat de realisatie van de beoogde woning hierdoor niet wordt belemmerd. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In Nistelrode (gemeente Bernheze, provincie Noord-Brabant) is aan de Doolhof 7 de 
bouw van een nieuwe woning en schuur beoogd. Eén van de haalbaarheidsstudies 
die hiervoor dient te worden uitgevoerd is toetsing aan de natuurregelgeving. Voorlig-
gend quick scan flora en fauna is opgesteld door SAB en geeft een eerste inzicht in de 
doorwerking van de natuurwetgeving op deze plek.  

Afbeelding 1:Globale ligging plangebied (luchtfoto: Google Earth, bewerking SAB) 
 
Voordat ruimtelijke ingrepen mogen plaatsvinden moet eerst een onderzoek plaats-
vinden in het kader van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 en 
eventuele andere natuurregelgeving. Voorliggend onderzoek is een quick scan waarin 
op basis van een gebiedsanalyse (ruimtelijk ecologisch), beschikbare soortgegevens 
en een eenmalige veldverkenning uitspraken zijn gedaan over de mogelijke aanwe-
zigheid van beschermde planten en dieren in het plangebied. Het plangebied is be-
oordeeld op geschiktheid voor beschermde planten en diersoorten en de verwachte 
effecten op deze soorten en beschermde natuurgebieden. Dit heeft geresulteerd in 
conclusies en aanbevelingen. Deze quick scan is uitgevoerd op basis van de momen-
teel geldende uitwerking en interpretatie van beleid en wetgeving. 

1.2 Gebiedsbeschrijving en beoogde ingrepen 

Nistelrode ligt ten noordwesten van Uden en ten zuiden van Oss, in een omgeving dat 
gedomineerd wordt door agrarische weidegronden, bossen en heideterreinen. De 
laatste twee zijn gelegen ten oosten van het plangebied en betreft het natuurgebied 
de Maashorst. Het betreft het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-
Brabant. In dit natuurgebieden komen naast bossen en heide ook stuifduinen, vennen, 
weiden en beken voor. 
 
Het plangebied is gelegen in het noorden van Nistelrode, in het natuurgebied de 
Maashorst. Het betreft een locatie aan de rand van de bebouwde kom, met een direc-
te verbinding met het buitengebied en het natuurgebied. De begrenzing van het plan-
gebied wordt gevormd door de Doolhof in het noorden, bebouwing in het oosten en 
agrarische gronden in het zuiden en westen.  
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In de huidige situatie betreft het plangebied een erf met garage, woonhuis, zwembad, 
tuinhuisje, tennisbaan en een tweetal containers. Groene elementen zijn aanwezig in 
de vorm van tuin, grasveld en hagen. Het plangebied vertoont daarmee een intensief 
gebruikt en onderhouden karakter. Het gehele plangebied is omheind met een hek en 
een twee meter hoge haag. In afbeelding 2 is een globale indicatie gegeven van het 
plangebied ten tijde van het veldbezoek.  

Afbeelding 2: Globale indruk plangebied locatie nieuw te bouwen woning met links de 
containers en rechts de tennisbaan (foto’s SAB, 2010). 
 
Op deze locatie is de bouw van een nieuw woonhuis met loods beoogd. Voor deze 
ontwikkeling zullen de tennisbaan en de containers verdwijnen. De toekomstige situa-
tie van het plangebied is in onderstaande afbeelding weergegeven.  

Afbeelding 3: Toekomstige situatie plangebied (bron: Tekenbureau Verkuylen, 2009) 
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2 Toetsing 

2.1 Onderzoeksmethodiek 

Het Natuurloket geeft in de kilometerhokken waarbinnen de planlocatie en haar in-
vloedsgebied is gelegen (166-413 en 166-414), het voorkomen van beschermde vaat-
planten, zoogdieren, reptielen, broedvogels en amfibieën weer. Binnen de kilometer-
hokken zijn niet alle soortgroepen evengoed onderzocht en het plangebied maakt een 
klein onderdeel uit van de betreffende kilometerhokken. Daarom is besloten geen 
aanvullende gegevens op te vragen maar de quick scan vooral te baseren op de bio-
toopinschatting door een ecoloog van SAB. Zie bijlage 1 voor de literatuurlijst.  
 
Op 8 juli 2010 heeft een ecoloog van SAB het plangebied en de directe omgeving ver-
kend. Doel van deze veldverkenning was om een indruk te krijgen van de biotopen ter 
plaatse en de geschiktheid voor de verschillende soortengroepen te beoordelen. Het 
veldbezoek heeft nadrukkelijk niet de status van een volledige veldinventarisatie; het 
eenmalige veldbezoek geeft slechts een globaal beeld van aanwezige soorten en ha-
bitats op basis van een momentopname.  

2.2 Beschermde gebieden 

2.2.1 Natuurbeschermingswet 1998 

Het plangebied ligt niet in of nabij een gebied dat is aangewezen in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Het dichtstbijzijnde gebied beschermd in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 betreft het Natura 2000-gebied “Uiterwaarden Waal”. 
Dit beschermde gebied ligt op ongeveer 17.000 meter afstand. Gezien tussenliggende 
elementen (bos en wegen) en de afstand zijn zowel directe als indirecte negatieve ef-
fecten van de plannen op het beschermde gebied niet te verwachten.  

2.2.2 Ecologische Hoofdstructuur 

Het plangebied ligt niet binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De bossen ten 
noorden van het plangebied, parallel aan de Nistelrodenseweg zijn aangewezen als 
EHS. Dit bosgebied is gelegen op een afstand van ongeveer 60 meter van het plan-
gebied. Het natuurbeheertype (ambitie) van dit bos is Droog bos met productie, met 
als natuurdoeltype multifunctioneel bos.  
 
Met de plannen vindt geen directe aantasting plaats van de EHS. Verder vinden de 
werkzaamheden plaats op een reeds verstoorde en intensief gebruikte locatie. Door 
het verdwijnen van een tennisbaan (met verlichting) en de bouw van één nieuw wo-
ning vindt tevens geen indirecte effecten plaats. Verdroging door bijvoorbeeld grond-
wateronttrekking heeft geen effecten op het bos, aangezien het een droog bos betreft. 
Verder leidt de bouw van één woning niet tot een dusdanig toename in recreatie dat 
hierdoor negatieve effecten op het bosgebied zijn te verwachten. Van vermesting en 
verzuring is tevens geen sprake.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de bouw van één nieuw woning geen (in)directe effec-
ten veroorzaakt op de nabij gelegen EHS.  
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2.3 Voorkomen van beschermde soorten 

In het kader van de Flora- en faunawet moet worden getoetst of ter plaatse van de 
ruimtelijke ingrepen sprake is/kan zijn van negatieve effecten op beschermde planten 
en dieren. De beoogde ontwikkelingen kunnen biotoopverlies of verstoring (indirect bi-
otoopverlies) tot gevolg hebben. 

2.3.1 Vaatplanten 

Binnen het plangebied zijn weinig potentiële natuurlijke groeiplaatsen voor planten 
aanwezig. Het grootste deel van het plangebied is bebouwd, verhard en intensief on-
derhouden. De groene delen bestaan uit gazons en hagen. Van een stabiel ecosys-
teem is geen sprake en bijzondere groeiplaatsen zijn niet aanwezig. Strikt bescherm-
de vaatplanten worden binnen het plangebied niet verwacht. Aangeplante of gezaaide 
exemplaren van beschermde soorten (in bijvoorbeeld tuinen) zijn niet beschermd in de 
Flora- en faunawet, omdat het geen natuurlijke groeiplaatsen betreft. 

2.3.2 Grondgebonden zoogdieren 

Binnen het plangebied zijn een grasveld en enkele rommelhoekjes aanwezig en de lo-
catie ligt tegen een bosrand, hierdoor zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van soorten 
als kleine marterachtigen, (spits)muizen, Egel (Erinaceus europeus), Konijn (Orycto-
lagus cuniculus) en Mol (Talpa europea) niet uit te sluiten. Voor deze soorten, die on-
der het eerste lichte beschermingsregime vallen, geldt een algemene vrijstelling voor 
het verstoren en/of aantasten van vaste rust- en verblijfplaatsen.  
 
Sporen en individuen van strikt beschermde grondgebonden zoogdieren zijn niet aan-
getroffen in het plangebied. Deze worden ook niet verwacht, aangezien het plange-
bied zeer intensief van aard is en afgezonderde beschutte plekken niet aanwezig zijn. 
Negatieve effecten op strikt beschermde grondgebonden zoogdieren niet te verwach-
ten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. 

2.3.3 Vleermuizen 

Vleermuizen zijn globaal op te delen in gebouwbewonende soorten en boombewo-
nende soorten. Er zijn echter ook soorten die van beide elementen gebruik maken. 
Boombewonende soorten worden aangetroffen in holten, scheuren en loshangende 
schors. Gebouwbewonende soorten zijn aan te treffen in spouwuren, achter gevelbe-
timmering, onder het dakbeschot, enz.  
 
Met de plannen worden geen voor vleermuizen geschikte bomen en gebouwen ver-
wijderd. De te verwijderen elementen betreffen containers zonder gevelbetimmering 
en geschikt elementen om achter te kruipen. Deze containers worden niet geschikt 
geacht voor vleermuizen. Vaste rust- en verblijfplaatsen worden niet aangetast met de 
plannen, waardoor nader onderzoek niet noodzakelijk is. Wel wordt aanbevolen de 
toekomstige woning geschikt te maken voor vleermuizen door open stootvoegen te 
creëren, gevelbetimmering toe te passen, enz.  
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2.3.4 Vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn vogels waargenomen zoals Merel, Huismus, Koolmees, 
Pimpelmees, Boerenzwaluw, Buizerd, Ekster en Kauw. Alle vogelsoorten zijn be-
schermd tijdens het broedseizoen. Het betreft dan met name de actieve broedplaat-
sen en vaste verblijfplaatsen van deze soorten. Voor de meeste vogels loopt dit 
broedseizoen globaal van half maart tot half juli. Een nestlocatie van de Merel is aan-
getroffen in de heg rondom het plangebied.  
 
Jaarrond beschermde vogelsoorten 
In het kader van de Flora- en faunawet zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van enkele 
vogelsoorten jaarrond beschermd. Dit betekent dat nestlocaties van deze soorten het 
gehele seizoen beschermd zijn. Hierin worden vier categorieën onderscheiden: 

1 Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen, buiten het broedseizoen in 
gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: Steenuil). 

2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden 
en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop (voor-
beeld: Roek, Gierzwaluw en Huismus). 

3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op de-
zelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van be-
bouwing (voorbeeld: Ooievaar, Kerkuil en Slechtvalk).  

4 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 
nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en 
Ransuil). 

 
Van alle jaarrond beschermde soorten is alleen de Huismus en Buizerd waargeno-
men. Aangezien bomen ontbreken in het plangebied zijn nestlocaties van de Buizerd 
uit te sluiten in het plangebied. Deze soort heeft zijn nestlocatie in de nabij gelegen 
bossen. De Huismus daarentegen komt veelvuldig voor het plangebied, maar heeft 
zijn broedlocaties in de garage en bestaande woning. De te verwijderen elementen 
zijn niet geschikt om als nestlocaties te dienen voor deze soort. Ook is het plangebied 
niet geschikt als nestlocatie voor de Boerenzwaluw. Sporen en individuen van overige 
jaarrond beschermde vogelsoorten zijn niet aangetroffen in het plangebied. Gezien de 
bosrijke omgeving wordt verwacht dat roofvogels en uilen wel foerageren in de omge-
ving van het plangebied, maar hebben geen vaste verblijfplaats in het plangebied. Om 
deze reden zijn negatieve effecten op vaste rust- en verblijfplaatsen van jaarrond be-
schermde vogelsoorten niet te verwachten en is nader onderzoek niet noodzakelijk.  

2.3.5 Amfibieën 

Binnen en direct nabij het plangebied zijn geen watervoerende elementen (voor voort-
planting) aanwezig en bossages worden niet gekapt (voor overwintering). Om deze 
reden worden negatieve effecten op strikt beschermde soorten niet verwacht. Voor al-
gemeen voorkomende soorten, die onder het eerste lichte beschermingsregime val-
len, geldt een algemene vrijstelling voor het verstoren en/of aantasten van vaste rust- 
en verblijfplaatsen. 
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2.3.6 Reptielen 

De meeste reptielensoorten houden zich met name op in geleidelijke overgangssitua-
ties tussen natuurlijke biotopen in bos-, heide- en veengebieden (bijvoorbeeld heide 
en/of heischrale graslanden in combinatie met bossen en/of kleine landschapselemen-
ten). Alleen de Ringslang houdt zich in nattere gebieden met een meer natuurlijke oe-
verzone. Op basis van de binnen het plangebied aanwezige biotopen (verhard erf en 
grasland (tuin)) is het voorkomen van reptielen niet waarschijnlijk. Negatieve effecten 
op reptielen worden niet verwacht, aangezien de nieuwbouw op dezelfde locatie komt 
als de huidige bebouwing en geen groene elementen worden verwijderd.  

2.3.7 Vissen 

In het plangebied zijn geen permanent watervoerende elementen aanwezig, daarom 
kan de aanwezigheid van vissen worden uitgesloten. 

2.3.8 Insecten (vlinders, libellen, sprinkhanen) en overige soortengroepen  

Slechts een beperkt aantal van de zeer soortenrijke groep van de insecten is be-
schermd. De habitateisen van beschermde soorten binnen deze groep zijn vaak zeer 
locatiespecifiek en gebonden aan zeer bijzondere biotopen. Dergelijke biotopen ko-
men niet in het plangebied voor. Overige strikt beschermde soorten als mollusken en 
weekdieren zijn ook niet te verwachten gezien de biotopen. 
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3 Conclusie 

Het plangebied betreft een perceel aan de Doolhof 7 te Nistelrode (gemeente Bernhe-
ze, provincie Noord-Brabant). Op deze locatie is de sloop van een tennisbaan en con-
tainers beoogd om plaats te maken voor één nieuwe woning en een loods. Voor deze 
ingreep wordt uitgevoerd, dienen de gevolgen voor beschermde natuurwaarden en de 
consequenties in het kader van de geldende natuurwet- en regelgeving in beeld te zijn 
gebracht.  

3.1 Gebiedsbescherming 

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) en de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS) dient er getoetst te worden of de beoogde ontwikkelingen een nega-
tieve invloed hebben op de beschermde gebieden. Het dichtstbijzijnde gebied be-
schermd in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 betreft het Natura 2000-
gebied “Uiterwaarden Waal”. Dit beschermde gebied ligt op ongeveer 17.000 meter 
afstand. De bossen ten noorden van het plangebied, parallel aan de Nistelrodense-
weg zijn aangewezen als EHS. Dit bosgebied is gelegen op een afstand van ongeveer 
60 meter van het plangebied. Het natuurbeheertype (ambitie) van dit bos is Droog bos 
met productie, met als natuurdoeltype multifunctioneel bos. Gezien de kleinschalige 
ingreep kan geconcludeerd worden dat de bouw van één nieuw woning geen 
(in)directe effecten veroorzaakt op de nabij gelegen EHS en het Natura 2000-gebied.  
 
Voor dit plan is geen sprake van een vergunningsaanvraag in het kader van de Nb-
wet. 

3.2 Soortenbescherming 

De meeste van de in het plangebied voorkomende soorten zijn beschermd en vallen 
onder het lichte beschermingsregime van de Flora- en faunawet. Hiervoor geldt dat 
aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen op basis van een algehele vrijstelling 
mogelijk is, zonder dat er sprake is van procedurele consequenties. Dit betekent dat 
voor deze soorten de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zonder ontheffing.  
 
Met de plannen worden geen vaste rust- en verblijfplaatsen of belangrijke onderdelen 
van het leefgebied van strikt beschermde soorten aangetast. Negatieve effecten van 
de plannen zijn daarmee uit te sluiten en nader onderzoek wordt niet noodzakelijk ge-
acht.  
 
Met de plannen vindt geen overtreding van de Flora- en faunawet plaats.  

3.3 Zorgplicht 

Verder is een tweetal algemene voorwaarden vanuit de Flora- en faunawet altijd van 
toepassing: 
− in het broedseizoen van vogels (globaal half maart tot half juli) mogen de vegetatie, 

bosjes en opstallen in het plangebied niet worden verwijderd. Werkzaamheden tij-
dens deze periode zouden leiden tot directe verstoring van broedvogels en het 
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broedsucces. Alle vogels zijn beschermd. Er is geen vrijstelling te verkrijgen in het 
kader van de Flora- en faunawet voor activiteiten die vogels in hun broedseizoen 
zou kunnen verstoren. 

− op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient bij de 
uitvoering van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen 
voor de in het wild levende dieren en hun leefomgeving. Dit houdt in dat bij het uit-
voeren van werkzaamheden altijd rekening moet worden gehouden met aanwezige 
planten en dieren. Zo dienen maatregelen te worden getroffen om bijvoorbeeld 
verstoring tot een minimum te beperken. Dieren moeten de gelegenheid hebben 
om uit te wijken en mogen niet opzettelijk worden gedood. Dit kan door: 
− voortijdig maaien van het plangebied zodat dieren wegtrekken; 
− het beperken van verlichting tijdens de avonduren in zomer, voorjaar en herfst 

ten behoeve van vleermuizen en andere nachtdieren; 
− het slopen en rooien starten buiten het voortplantingsseizoen en het win-

ter(slaap)seizoen. Zodat het plangebied ongeschikt is voor dieren. 

3.4 Aanbevelingen 

Naast de consequenties die voortkomen uit de Flora- en faunawet is ook een aantal 
vrijblijvende aanbevelingen te doen ten aanzien van de inrichting van het plangebied, 
zoals: 
− voor vleermuizen zouden open stootvoegen aangebracht kunnen worden in muren, 

of vleermuiskasten kunnen worden geplaatst in de spouw of tegen de muur op 
>2,5 meter hoogte in nieuw te bouwen woning; 

− als er een zolder of vliering wordt aangelegd, zou deze niet helemaal geïsoleerd 
kunnen worden. Hierdoor wordt de zolder mogelijk een geschikt verblijf voor 
vleermuizen; 

− de nieuwe woning geschikt maken voor de Huismus (d.m.v. vogelvide, dakpannen 
of kasten) en de Gierzwaluw (d.m.v. dakpannen of kasten). Deze soorten verliezen 
steeds meer geschikte nestlocaties en nieuwe nestgelegenheden zijn gemakkelijk 
te creëren.  
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1 Inleiding 

In Nistelrode (gemeente Bernheze) is aan de Doolhof 7 de bouw van een nieuwe 
woning en schuur beoogd. In de huidige situatie betreft het plangebied een erf met 
garage, woonhuis, zwembad, tuinhuisje, tennisbaan en een tweetal containers. 
Groene elementen zijn aanwezig in de vorm van tuin, grasveld en hagen. Het 
plangebied vertoont daarmee een intensief gebruikt en onderhouden karakter. Het 
gehele plangebied is omheind met een hek en een twee meter hoge haag. De lig-
ging van het plangebied is weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1. Ligging van het plangebied 
 

1.1 Doel van het onderzoek 

Binnen het bestaande bestemmingsplan is de realisatie van de woning niet moge-
lijk. Om dit planologisch mogelijk te maken wordt het bestaande bestemmingsplan 
herzien. 
De nieuwe woning wordt in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) aangemerkt 
als geurgevoelig object. Voor de realisatie van nieuwe geurgevoelige objecten na-
bij veehouderijen moet aan twee voorwaarden worden voldaan;  
− er moet een goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd voor de nieuwe 

geurgevoelige objecten;  
− geen van de bestaande veehouderijen mag onevenredig in zijn belangen  

worden geschaad. 
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven op deze twee voorwaarden. 
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft een korte samenvatting van de relevante wet- en regelgeving.  
In hoofdstuk 3 zijn onder andere de onderzoeksopzet en de onderzoeksresultaten 
weergegeven. Tot slot zijn in hoofdstuk 4 de conclusies van het onderzoek opge-
nomen. 
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2 Wet- en regelgeving 

In Nederland speelt in en nabij het buitengebied de geurhinder afkomstig van vee-
houderijen meestal een rol bij nieuwe (planologische) ontwikkelingen. Om een 
goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen is op 1 januari 2007 de Wet 
geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. De Wgv vervangt de Wet 
stankemissie veehouderij en de drie ‘stankrichtlijnen’ (Richtlijn Veehouderij en 
Stankhinder 1996, Brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 en het Cumulatierap-
port). Met de invoering van de Wgv geldt voor heel Nederland één toetsingskader. 
 
De Wgv vormt in eerste instantie het wettelijk kader voor de geurhinder bij de be-
oordeling van de aanvraag van de milieuvergunning voor een veehouderij. De Wgv 
geeft hiervoor geurbelastings- en afstandsnormen in relatie met geurgevoelige ob-
jecten in de nabijheid van de (geprojecteerde) veehouderij. De geurbelastingsnor-
men uit de Wgv is de acceptabele geurhinder afkomstig van een individuele vee-
houderij (zogenaamde voorgrondbelasting).  

2.1 Woon- en Leefklimaat 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt onderzocht of bij de gepro-
jecteerde geurgevoelige objecten een goed woon- en leefklimaat is gegarandeerd. 
Het geurbeleid in Nederland is erop gericht geurhinder te beoordelen die veroor-
zaakt wordt door veehouderijen. Hoewel het algemene geurbeleid dit niet expliciet 
aangeeft, wordt dit tevens gebruikt om de planologische aanvaardbaarheid van 
geurgevoelige bestemmingen te beoordelen in situaties waarin geurgevoelige be-
stemmingen gerealiseerd worden in de buurt van geuremitterende inrichtingen. 
Nieuwe geurgevoelige objecten worden dus beoordeeld op hun aanvaardbaarheid 
in verband met omliggende veehouderijen. Dit wordt de zogenaamde omgekeerde 
werking genoemd. De reden hiervoor is duidelijk: een geurnorm is bedoeld om 
mensen te beschermen tegen overmatige geurhinder, omgekeerd moet het be-
voegd gezag dan ook niet toestaan dat mensen zichzelf blootstellen aan die over-
matige hinder. 
Op basis van de geurnormen moet er sprake zijn van:  
1. een voldoende woon- en leefklimaat bij de nieuwe geurgevoelige bestemmin-

gen en; 
2. mogen de bestaande rechten van de veehouderijbedrijven nabij de ontwikke-

ling niet worden geschaad.  
Indien voldaan wordt aan de normen mag er in principe van uitgegaan worden dat 
een voldoende woon- of verblijfsklimaat gegarandeerd is en dat bestaande rechten 
van de inrichting niet worden geschaad. 
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2.2 Normen uit de Wet geurhinder en veehouderij 

De voorgrondbelasting is de geurbelasting veroorzaakt door de veehouderij welke 
de meeste geurhinder bij het geurgevoelige object veroorzaakt. De achtergrondbe-
lasting is de geurbelasting van alle veehouderijen in de omgeving van een geurge-
voelig object. Het is op dit moment niet duidelijk of de beoordeling van de achter-
grondbelasting deel moet uitmaken van onderhavige toets en hoe de berekende 
achtergrondwaarde getoetst zou moeten worden. 
In de Wgv worden alleen normen genoemd voor de voorgrondbelasting. Door mid-
del van een gemeentelijke geurverordening kan worden afgeweken van de vaste 
afstand van het emissiepunt tot geurgevoelig object voor dieren zonder vastgestel-
de geuremissiefactor en de normen voor de geurbelastingen.  
In tabel 1 zijn de normen voor geurgevoelige objecten uit de Wgv weergegeven. In 
deze tabel staat tussen haakjes de minimale afstand, welke mogelijk is bij het toe-
passen van een gemeentelijke geurverordening. 

 

 

Gevoelig object 

Dieren met geuremissiefactor 
Dieren zonder  

geuremissiefactor Alle dieren 

waarde 
geur- 

belasting 

afstand emissiepunt 
tot geurgevoelig object 

afstand emissiepunt 
 tot geurgevoelig object 

afstand dierverblijf  
tot geurgevoelig object 

binnen  
bebouwde 

 kom 

buiten 
 bebouwde 

kom 

binnen 
bebouwde  

kom 

buiten  
bebouwde  

kom 

binnen  
bebouwde 

 kom 

buiten 
 bebouwde 

kom 
A Ruimte voor ruimte woning of 

geurgevoelig object n.v.t. 100 m 50 m 100 m 50 m n.v.t. n.v.t. 

B Bedrijfswoning (of geurgevoe-
lig object) behorende bij een 
andere veehouderij 

n.v.t. 100 m 50 m 100 m 
(� 50 m) 

50 m 
(� 25 m) 50 m 25 m 

C Voormalige bedrijfswoning (of 
geurgevoelig object) die op of 
na 19 maart 2000 is opgehou-
den onderdeel uit te maken 
van een andere veehouderij  

n.v.t. 100 m 50 m 100 m 50 m 50 m 25 m 

D Voormalige bedrijfswoning (of 
geurgevoelig object) al voor 
19 maart 2000 is opgehouden 
onderdeel uit te maken van 
een andere veehouderij  

Conform 
artikel 3, 

lid 1 
n.v.t. n.v.t. 100 m 

(� 0 m) 
50 m 

(� 0 m) 50 m 25 m 

E Alle woningen en geur-
gevoelige objecten die niet on-
der categorie A t/m D vallen  

Conform 
artikel 3, 

lid 1 
n.v.t. n.v.t. 100 m 

(� 50 m) 
50 m 

(� 25 m) 50 m 25 m 

Tabel 1. Overzicht van de normen uit de Wgv 
 
De normen voor de geurbelasting afkomstig uit artikel 3 lid 1 van de Wgv zijn 
weergegeven in tabel 2. Tussen haakjes staat de afwijkmogelijkheid van de norm 
uit de Wgv door middel van het opstellen van een gemeentelijk geurbeleid. 
 

Normen geurbelasting 

 Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom 

Niet-concentratiegebied 2,0 ouE/m3 
(0,1-8,0 ouE/m3) 

8,0 ouE/m3 
(���-��,0 ouE/m3) 

Concentratiegebied 3,0 ouE/m3 
(���-��,0 ouE/m3) 

14,0 ouE/m3 
(���-��,0 ouE/m3) 

Tabel 2. Normen voor de geurbelasting 
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2.2.1 Normen voor nieuwe geurgevoelige objecten 

Door de gemeente Bernheze is een gemeentelijk geurverordening1 vastgesteld 
met afwijkende geurnormen ten opzichte van de Wgv. De normstelling vindt plaats 
op basis van de Wgv en de gemeentelijke geurverordening. De geplande ontwikke-
ling betreft ‘Alle woningen en geurgevoelige objecten die niet onder categorie A t/m 
D vallen’, dit is categorie E uit tabel 1. De geurgevoelige objecten zijn gelegen in 
de bebouwde kom. Deze is gelegen in concentratiegebied Zuid (zoals aangegeven 
in bijlage I bij de Meststoffenwet) en ligt buiten de bebouwde kom. Volgens de ge-
meentelijke geurverordening valt het plangebied in het gebied waarvoor een norm 
voor de geurbelasting van 8 ouE/m3 is vastgesteld. 
In tabel 3 zijn de normen voor de geurbelasting en de minimale afstanden voor de 
nieuwe geurgevoelige objecten weergegeven. 
 

 Dieren met geur- 
emissiefactor 

Dier zonder  
geuremissiefactor 

Alle dieren 

 Geurbelasting Afstand emissiepunt 
tot geurgevoelig  

object 

Afstand dierverblijf 
tot geurgevoelig  

object 
Alle woningen en 
geurgevoelige  
objecten 

8,0 ouE/m3 50 m 20 m 

Tabel 3: Normen voor de geurbelasting 

2.3 Woonkwaliteit 

Met behulp van de berekende geurbelasting kan door middel van bijlage 6 van de 
Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij, het aantal geurgehinderde wor-
den bepaald. In deze bijlage wordt onderscheid gemaakt tussen geurhinder af-
komstig van de maatgevende veehouderij (voorgrondbelasting) en de geurhinder 
van alle veehouderijen (achtergrondbelasting) nabij het geurgevoelige object. Uit 
deze bijlage blijkt dat de achtergrondbelasting twee keer zo hoog kan zijn om de-
zelfde geurhinder te veroorzaken ten opzichte van de voorgrondbelasting. 
Uit de tabel in bijlage 7 van de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij 
kan daarna de verwachte milieukwaliteit worden afgelezen. 

2.4 Rekenmethodieken 

Voor de berekening van de achtergrondbelasting is gebruikgemaakt van het re-
kenmodel V-Stacks Gebied (versie 2010.1). Voor de berekening van de voor-
grondbelasting is gebruikgemaakt van het rekenmodel V-Stacks Vergunning (Ver-
sie 2010.1.). Beide modellen zijn ontwikkeld door KEMA in opdracht van het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). 

                                                      
1  Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Bernheze 2007, vastgesteld op  

29 januari 2008. 
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3 Onderzoek 

3.1 Onderzoeksopzet 

In het geuronderzoek zijn twee soorten normen van belang: de afstandsnormen en 
de geurnormen. 
 
Onderzoek aan de hand van de afstandsnormen 
Binnen de afstandsnormen zijn geen nieuwe geurgevoelige objecten toegestaan. 
Daarom wordt eerst inzichtelijk gemaakt of er nieuwe geurgevoelige bestemmin-
gen worden mogelijk gemaakt binnen deze afstandsnomen. 
 
Onderzoek aan de hand van de geurnomen 
De achtergrondbelasting (geurbelasting van alle veehouderijen) in het plangebied 
wordt eerst bepaald met behulp van het rekenmodel V-Stacks Gebied. Tevens 
wordt de bijbehorende milieukwaliteit bepaald. 
Wanneer de achtergrondbelasting lager is dan de geldende geurnormen (zie  
tabel 3) 2, is er sprake van een aanvaardbare situatie wat betreft de geurhinder en 
dan is nader onderzoek naar geurhinder niet meer noodzakelijk. 
Wanneer uit deze berekening blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan de 
geurnormen, is onderzoek noodzakelijk naar de voorgrondbelasting. Uit de bere-
kening van de achtergrondbelasting kan worden afgeleid welke veehouderij als 
maatgevend moet worden beschouwd. Met behulp van V-Stacks Vergunning wordt 
dan de voorgrondbelasting bepaald. Tevens wordt de milieukwaliteit bepaald. 

3.2 Uitgangspunten 

In de omgeving van het plangebied (straal van 2 kilometer) bevinden zich diverse 
veehouderijen. De overige uitgangspunten zijn weergegeven in bijlage B voor de 
geurberekeningen met V-Stacks. 

3.3 Afstandsnormen 

In de Wgv zijn diverse afstandsnormen genoemd welke gelden voor geurgevoelige 
bestemmingen. In tabel 3 zijn de afstanden (100 en 50 meter) vermeld die bij deze 
ontwikkeling in acht moeten worden gehouden. 
In bijlage A, overzichtstekening 1, is het plangebied weergegeven met het omlig-
gende gebied. Rondom het plangebied is een zone getekend van 50 en 25 meter.  
Volgens de verbeelding van het voorontwerp bestemmingsplan Gemeente Bern-
heze Kern Nistelrode, bevinden zich geen agrarische bebouwingsvlakken binnen 
een afstand van 50 meter van het plangebied.  

                                                      
2  De geurnormen uit de Wgv zijn geldig voor de voorgrondbelasting. De voorgrondbelas-

ting is de geurbelasting afkomstig van de maatgevende veehouderij. Deze concentratie 

is altijd lager dan de achtergrondbelasting (concentratie van alle veehouderijen bij el-
kaar). 



SAB 8 
 

 
Conclusie 
De nieuwe woning (geur gevoelig object) wordt niet gerealiseerd binnen de af-
standsnormen zoals beschreven in de Wgv en de gemeentelijke geurverordening.   

3.4 Geurnormen 

3.4.1 Bepaling van de achtergrondbelasting 

Met behulp van V-Stacks Gebied is de achtergrondbelasting bepaald in het plan-
gebied. Met behulp van bijlagen 6 en 7 van de Handreiking bij de Wet geurhinder 
en veehouderij wordt het leefklimaat bepaald. 
In tabel 4 worden de hoogste en laagste achtergrondbelasting, het percentage 
geurgehinderden en de milieukwaliteit weergegeven. De ligging van de waar-
neempunten is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage A. De rapportage uit 
V-Stacks Gebied is weergegeven in bijlage C. 
 
waarneempunten Achtergrond-

belasting 
(ouE/m3) 

Norm 
(ouE/m3) 

Geur-
gehinderden 

Milieukwali-
teit 

Wnp.1 (NW-hoek) ����� 8 �� � ��	
�

Wnp.2 (NO-hoek) ����� 8 �� � ��	
�

Wnp.3 (ZW-hoek) ����� 8 �� � ��	
�

Wnp.4 (ZO-hoek) ����� 8 �� � ��	
�

Tabel 4. Berekende achtergrondconcentratie 
 
Tevens blijk uit deze berekening dat de veehouderij die is gevestigd op Dijkstraat 
8, het grootste aandeel heeft in de achtergrondbelasting in het plangebied. Dit be-
drijf moet dan ook als maatgevend worden gezien voor de voorgrondbelasting. 
 
Conclusie 
Uit dit onderzoek blijkt dat de achtergrondbelasting lager is dan de norm van 
8,0 ouE/m3, welke geldt voor de voorgrondbelasting. De woning in het plangebied 
zal daardoor ook een voorgrondbelasting hebben die lager is dan de norm 
van 8,0 ouE/m3.  
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4 Conclusie 

In Nistelrode (gemeente Bernheze) is aan de Doolhof 7 de bouw van een nieuwe 
woning en schuur beoogd. In de huidige situatie betreft het plangebied een erf met 
garage, woonhuis, zwembad, tuinhuisje, tennisbaan en een tweetal containers. 
Groene elementen zijn aanwezig in de vorm van tuin, grasveld en hagen. Het 
plangebied vertoont daarmee een intensief gebruikt en onderhouden karakter. Het 
gehele plangebied is omheind met een hek en een twee meter hoge haag. 
Woningen zijn geurgevoelige objecten waarvoor onderzoek naar geurhinder moet 
worden verricht. Voor de realisatie van nieuwe geurgevoelige objecten nabij vee-
houderijen moet aan twee voorwaarden worden voldaan;  
− er moet een goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd voor de nieuwe 

geurgevoelige objecten; 
− geen van de bestaande veehouderijen mag onevenredig in zijn belangen wor-

den geschaad. 
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven op deze twee voorwaarden. 

4.1 Toetsing aan de Wet geurhinder en veehouderij 

4.1.1 Woon- en leefklimaat 

De nieuwe woning wordt niet gerealiseerd binnen de afstandscontouren van 25 en 
50 meter van bestaande veehouderij. Daardoor wordt voldaan aan alle afstands-
normen die zijn gesteld in de Wgv en het gemeentelijke geurbeleid van de ge-
meente Bernheze. 
Uit de berekening van de achtergrondbelasting blijkt dat bij de nieuwe woning de 
norm van 8,0 ouE/m3 niet wordt overschreden. Tevens blijkt dat de milieukwaliteit 
wat betreft het aspect geurhinder respectievelijk goed is op basis van de achter-
grondbelasting. Door dat de achtergrondconcentratie voldoet aan de normen uit 
het gemeentelijke geurbeleid (normen voor de voorgrondconcentratie), zal de 
voorgrondconcentratie ook automatisch voldoen aan deze normen. Op basis van 
de Wgv en het gemeentelijke geurbeleid kan worden gesteld dat bij de nieuwe 
geurgevoelige objecten een goed woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd. 

4.1.2 Rechten van bestaande veehouderijen  

Ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming moet worden nagegaan of een 
partij niet onevenredig in haar belangen wordt geschaad. 
In de directe nabijheid van het plangebied ligt de veehouderij Dijkstraat 8. Welke 
bepalend is voor de voorgrondbelasting. Alle veehouderijen in de omgeving kun-
nen bijna twee keer zo groot worden dan de huidige bedrijfsgrootte, zonder dat de 
achtergrondbelasting op de nieuwe woning hoger wordt dan 8,0 ouE/m3. Daarmee 
wordt bij de nieuwe woning de voorgrondconcentratie van 8,0 ouE/m3 ook niet 
overschreden.  
Overigens liggen tussen de veehouderij Dijkstraat 8 en de nieuwe woning diverse 
andere woningen. Op deze woningen zal de voorgrondbelasting eerder de geur-
norm van 8,0 ouE/m3 overschrijden. Daarmee beperkt de bouw van de nieuwe wo-
ning de bedrijfsvoering van nabij gelegen veehouderij Dijkstraat 8 niet.  
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4.2 Overige hinder afkomstig van veehouderijen 

De veehouderijen kunnen niet alleen hinder veroorzaken op het gebied van geur, 
maar ook hinder in de vorm van stof, geluid en gevaar. In de VNG-publicatie ‘Be-
drijven en milieuzonering’ worden voor deze vormen van hinder richtafstanden ge-
noemd.  
Uit deze publicatie blijkt dat de grootste richtafstand ten gevolge van een 
(pluim)veehouderij voor stof (50 meter), geluid (50 meter) en gevaar (10 meter) 
voor veehouderijen 50 meter bedraagt. Deze afstanden zijn de richtafstanden tot 
een ‘rustige woonwijk’ of een vergelijkbaar omgevingstype zoals 'rustig buitenge-
bied' (eventueel inclusief verblijfsrecreatie). 
 
Op basis van overzichtstekening 1, bijlage A mag geconcludeerd worden dat de 
nieuwe woning nabij enkele veehouderijen ligt, maar dat de woningen niet zijn ge-
projecteerd binnen de afstanden die in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzo-
nering’ worden geadviseerd om aan te houden tussen veehouderijen en gevoelige 
bestemmingen, zoals woningen voor de hinder in de vorm van stof, geluid en ge-
vaar.  
 
 



 

Bijlage A 

Overzichtstekening 1: Ligging van het plangebied en  
omliggende veehouderijen





 

Bijlage B 

Uitgangspunten 





 

Uitgangspunten  
 
Geuremissie 
Van alle veehouderijen in een straal van 2 kilometer rondom het plangebied zijn de 
geuremissies geïnventariseerd. De geuremissies van de veehouderijen zijn afkom-
stig van provincie Noord-Brabant3.  
 
Meteo 
Het gebruikte meteostation is Eindhoven. 
 
Maximale afstand tussen receptorpunten en bron 
De maximale afstand waarvoor nog een geurbelasting wordt berekend bedraagt 
2.000 meter. Dit is conform de Gebruikershandleiding V-Stacks Gebied, d.d. 
22 december 2006. 
 
Ruwheid 
De gebruikte ruwheid is berekend door V-Stacks Gebied en bedraagt 0,44 meter. 
 
Percentage rekenuren 
Voor de berekeningen in V-stacks Gebied (contouren en de achtergrondbelasting) 
is voor het percentage rekenuren 20% gebruikt. Dit is conform hoofdstuk 6 uit de 
Gebruikershandleiding V-Stacks Gebied, d.d. 23 mei 2007. 

                                                      
3  http://bvb.brabant.nl/. 





 

Bijlage C 

Berekening van de achtergrondbelasting





 

 



 

 

 

 

 

 

 

memo 

  

datum: 12 juli 2010, aangepast 25 maart 2011 

betreft: Haalbaarheid initiatief Doolhof 7 te Nistelrode 

 

HAALBAARHEIDSASPECTEN 

Akoestiek 

Voor dit aspect is een onderzoek uitgevoerd door SAB Arnhem BV, d.d. 27 juli 2010. Er zijn geen 

belemmeringen voor het initiatief. Bij de bouwvergunning aanvraag dient in aanvullend akoestisch 

onderzoek onderzocht te worden of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn om aan de normen uit het 

Bouwbesluit te kunnen voldoen. 

Archeologie 

IKAW-kaart 

Er is ten eerste getoetst aan de indicatieve archeologische waardenkaart. Een archeologisch onderzoek is 

op basis van deze kaart voor deze locatie niet noodzakelijk, omdat de verwachtingswaarde voor de locatie 

laag is (zie figuur, www.kich.nl).  

 

  

Gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart 

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Bernheze is een archeologische inventarisatie uitgevoerd 

locatie 
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en vervolgens een archeologische verwachtingskaart en archeologische beleidsadvieskaart opgesteld 

(Gemeente Bernheze, Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart, BAAC rapport V-09.0195 5, juli 

2010, definitief). De gemeente Bernheze heeft op 03-02-2011 dit stuk als het gemeentelijke 

archeologiebeleid vastgesteld.  

Onderhavig plan is getoetst aan het gemeentelijke archeologiebeleid. Onderstaand is een uitsnede uit de 

archeologische beleidskaart opgenomen. In bijlage 1 bij deze memo is dit kaartbeeld ook opgenomen 

inclusief de legenda en de beleidsadviezen. 

 

 

Uitsnede archeologische beleidsadvieskaart 

 

Het grootste deel van het plangebied valt binnen 'gebieden met verwachtingswaarde laag'. Hier geldt geen 

onderzoeksplicht. Een klein deel valt binnen 'gebieden met verwachtingswaarde hoog (Wr-Ah)'. 

Verstoringsdieptes kunnen hier groter zijn dan 40 cm, maar de oppervlakte van de verstoring is minder 

dan 250 m2. Om deze reden geldt ook hier geen onderzoeksplicht. Een onderzoek is op basis hiervan 

derhalve niet noodzakelijk. 

Bodem 

Voor deze locatie heeft Tritium Advies een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd d.d. 8 juli 2010. De 

onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van het voorgenomen gebruik van de 

locatie.  

Externe veiligheid 

In de omgeving van de projectlocatie is 1 inrichting gelegen, welke in het kader van externe veiligheid van 

belang is, te weten een tankstation met LPG. In navolgende figuur is te zien dat de risicocontour van deze 

inrichting de punt van de locatie raakt, maar niet over de projectlocatie loopt. Derhalve vormt dit aspect 

geen belemmering voor de doorgang van het project. 
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Flora en fauna 

Voor dit project heeft SAB Arnhem BV een quick scan flora en fauna uitgevoerd d.d. 9 juli 2010. Conclusie 

van dit onderzoek is dat dit aspect geen belemmering vormt voor de doorgang van het project.  

Luchtkwaliteit 

In de Wet Luchtkwaliteit en het bijbehorende besluit is aangegeven dat luchtkwaliteitonderzoek niet hoeft 

plaats te vinden indien een project ‘niet in betekenende mat’(NIBM) bijdraagt aan een verslechtering van 

de luchtkwaliteit. Een project is NIBM als aannemelijk is dat het project een toename van de concentratie 

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

jaargemiddelde concentratie van fijnstof (PM) of stikstofdioxide (NO). Dit komt overeen met 1,2 

microgram/m voor zowel PM en NO2.  

 

Voor woningen wordt gesteld dat er sprake is van NIBM als er minder dan 1.500 woningen worden 

gerealiseerd. Omdat het initiatief de bouw van 1 woning omvat, behoeft het dus geen verder onderzoek 

met betrekking tot luchtkwaliteit.  

Milieuhinder en (agrarische) bedrijvigheid 

SAB Arnhem BV heeft een quick scan naar bedrijven en (agrarische) milieuzonering uitgevoerd. De 

aanwezigheid van (agrarische) bedrijven in de omgeving van het plangebied staat de wijziging van het 

planologisch regiem niet in de weg. 
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Wat betreft geur is een specifiek onderzoek uitgevoerd (rapport d.d.28 juli 2010). Het onderzoek is 

uitgevoerd aangezien de woningen geurgevoelige objecten zijn en is gebleken dat deze nieuwe 

geurgevoelige objecten nabij veehouderijen zijn gelegen. Bij het onderzoek is onderzocht of is voldaan aan 

twee voorwaarden: 

 Ten eerste is gekeken of er een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd voor de 

nieuwe geurgevoelige objecten. Hierbij is getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Op 

basis van de Wgv en het gemeentelijke geurbeleid kan worden gesteld dat bij de nieuwe 

geurgevoelige objecten een goed woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd.  

 Ten tweede is beoordeeld of de bestaande veehouderij onevenredig in zijn belangen wordt 

geschaad. Geconcludeerd wordt dat de bouw van de nieuwe woning de bedrijfsvoering van de nabij 

gelegen veehouderij niet beperkt. 

Concluderend kan worden gesteld dat het aspect geur niet zorgt voor belemmeringen voor het plan. 

Water 

Voor dit project is een waterparagraaf opgesteld d.d. maart  2011. Hierin is een voorstel gedaan over hoe 

om te gaan met waterhuishouding op de locatie, welke voldoet aan de uitgangspunten van het 

Waterschap. Hiermee vormt het aspect geen belemmering voor de ontwikkeling. 
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1 Water 

Het is wettelijk geregeld dat in alle ruimtelijke plannen een waterparagraaf dient te 

worden opgenomen. Het doel van de waterparagraaf is de waterhuishoudkundige 

doelstellingen zichtbaar en evenwichtig mee te nemen bij de ruimtelijke plannen. Hier-

bij wordt ingegaan op de gevolgen van het plan op de waterhuishouding en wordt een 

beschrijving gegeven van de maatregelen die worden getroffen.  

 

In deze paragraaf is een beknopt overzicht gegeven van het relevante beleid ten aan-

zien van water. Voor meer achtergronden van dit beleid wordt verwezen naar de ver-

schillende beleidsdocumenten. Een vertaling van de waterdoelstellingen, zoals deze 

in de diverse stukken zijn beschreven, heeft plaatsgevonden in het actuele beleid van 

het waterschap. Een samenvatting hiervan is opgenomen in de volgende paragraaf. In 

de daarna volgende paragrafen zal het onderhavige initiatief worden getoetst aan dit 

beleid. 

1.1 Waterbeleid 

1.1.1 Europees en nationaal beleid 

1.1.1.1 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is sinds 22 december 2000 van kracht. Deze 

richtlijn heeft als doel de toestand van het oppervlaktewater en grondwater binnen de 

Europese Unie in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Het gaat hierbij 

primair om de waterkwaliteit, al speelt de waterkwantiteit ook een rol. Meer in detail 

stelt de KRW als doelen: 

− aquatische ecosystemen (een natte component van terrestrische systemen) be-

schermen tegen verdere achteruitgang en deze verbeteren waar mogelijk; 

− duurzaam gebruik van water bevorderen door bescherming van beschikbare wa-

terbronnen; 

− verbetering van het aquatisch milieu door vermindering van lozingen, emissies en 

verliezen van prioritaire stoffen en geleidelijk beëindigen van lozingen, emissies en 

verliezen van prioritair gevaarlijke stoffen; 

− terugdringen van de verontreiniging van grondwater en voorkómen van verdere 

verontreiniging; 

− bijdragen aan vermindering van de gevolgen van overstromingen en perioden van 

droogten. 

 

De Kaderrichtlijn Water gaat uit van de zogeheten stroomgebiedbenadering. Een 

stroomgebied bestaat uit het gehele watersysteem van bron tot monding van een ri-

vier inclusief het hele gebied dat hierop afwatert. Nederland maakt onderdeel uit van 

vier stroomgebieden: Eems, Rijn, Maas en Schelde. 

 

Voor elk stroomgebied dient om de 6 jaar een stroomgebiedbeheerplan (SGBP) te 

worden opgesteld. Hierin is aangegeven hoe de lidstaat voor elk stroomgebied de mi-

lieudoelstellingen van de KRW wil gaan halen inclusief de maatregelen die hiervoor 

worden genomen. Daarnaast moeten hierin ook de toegepaste uitzonderingen worden 

beargumenteerd. Het SGBP is opgebouwd uit onderdelen van het Nationaal Water-
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plan, Beheerplan Rijkswateren, Provinciale Waterplannen en Waterbeheerplannen 

van de waterschappen en gemeentelijke besluiten. 

 

1.1.1.2 Nota Ruimte “Ruimte voor Ontwikkeling” 

De watertoets is als verplichting verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening en in-

houdelijk vormgegeven in de Nota Ruimte. Water is in deze nota gekozen als één van 

de structurerende principes voor inrichting en gebruik van de ruimte. Dit principe houdt 

in dat water meer ruimte krijgt en dat waterkwantiteit en –kwaliteit sturend zijn voor het 

grondgebruik. 

 

1.1.1.3 Waterbeheer 21 eeuw (WB21) 

Om voldoende aandacht voor de waterkwantiteit, maar ook de waterkwaliteit in ruimte-

lijke plannen te garanderen is de watertoets in het leven geroepen. Doel van de water-

toets is het eerder en explicieter in het planproces betrekken van water. Hiertoe heb-

ben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen een Bestuurlijke notitie Waterbeleid 

in de 21e eeuw en een Handreiking watertoets ondertekend. In het kort betekent dit 

dat ten behoeve van de waterkwantiteit het principe: vasthouden, bergen en afvoeren 

dient te worden gehanteerd, en voor de waterkwaliteit: scheiden, schoon houden en 

schoon maken.  

 

1.1.1.4 Waterwet 

De Waterwet regelt vanaf inwerkingtreding op 22 december 2009 het beheer van op-

pervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en 

ruimtelijke ordening. Op grond van deze wet moeten  de provincies één of meer regi-

onale waterplannen vaststellen die wat betreft de ruimtelijke aspecten de status van 

provinciale structuurvisie hebben. 

De Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland, met 

uitzondering van de Waterschapswet. 

 

1.1.1.5 Het Nationaal Waterplan ‘Een veilige leefbare delta, nu en in de toekomst’ 

Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 

1998 en vervangt alle voorgaande Nota's Waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan 

is opgesteld op basis van het wetsvoorstel Waterwet dat op 22 december 2009 in 

werking is getreden. Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het natio-

nale waterbeleid. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Water-

plan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie.  

 

Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid op het ge-

bied van waterveiligheid, het beleid voor het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en 

de Stroomgebiedbeheerplannen op grond van de KRW. Tevens bevat het Nationaal 

Waterplan een eerste beleidsmatige uitwerking van de kabinetsreactie op het advies 

van de Deltacommissie.  

 

Als bijlage bij het Nationaal Waterplan zijn beleidsnota's toegevoegd over waterveilig-

heid, het IJsselmeergebied en de Noordzee.  
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1.1.2 Provinciaal beleid 

 

1.1.2.1 Provinciaal Waterplan en provinciale Waterverordening 

Het Provinciaal Waterplan, vastgesteld op 20 november 2009 en in werking getreden 

22 december 2009, beschrijft het strategische waterbeleid voor Noord-Brabant op 

hoofdlijnen en maakt duidelijk hoe aan het beleiduitvoering wordt gegeven.  

 

Het Provinciaal Waterplan bestaat uit een plantekst en 2 plankaarten. De plantekst 

beschrijft het provinciale waterbeleid. Het plan bestaat uit een strategisch deel en een 

operationeel deel.  

 

De hoofddoelstelling is dat ‘het water bijdraagt aan een gezonde omgeving voor 

mens, dier en plant, waarin we veilig kunnen wonen en waar ruimte is voor economi-

sche, maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen. Dit wordt vertaald in de vol-

gende maatschappelijke doelen:  

 

− schoon grond- en oppervlaktewater voor iedereen; 

− adequate bescherming van Noord-Brabant tegen overstromingen; 

− Noord-Brabant heeft de juiste hoeveelheden water (niet te veel en niet te weinig). 

 

In aansluiting op de Waterwet is tevens een nieuwe provinciale Waterverordening in-

werking getreden. 

 

1.1.2.2 Interimstructuurvisie 

Eén van de uitgangspunten van de Interimstructuurvisie van Noord-Brabant (2008) is 

het streven naar een robuust water- en bodemsysteem. Ruimtelijke plannen moeten 

qua locatiekeuze, inrichting en beheer zoveel mogelijk aansluiten op het natuurlijke 

systeem. In de Interimstructuurvisie worden deze uitgangspunten verder geconcreti-

seerd.  

 

1.1.2.3 Provinciaal Waterplan en provinciale Waterverordening 

Provinciaal Waterplan, vastgesteld op 20 november 2009 en in werking getreden 22 

december 2009, beschrijft het strategische waterbeleid voor Noord-Brabant op hoofd-

lijnen en maakt duidelijk hoe aan het beleiduitvoering wordt gegeven.  

 

Het Provinciaal Waterplan bestaat uit een plantekst en 2 plankaarten. De plantekst 

beschrijft het provinciale waterbeleid. Het plan bestaat uit een strategisch deel en een 

operationeel deel.  

 

De hoofddoelstelling is dat ‘het water bijdraagt aan een gezonde omgeving voor 

mens, dier en plant, waarin we veilig kunnen wonen en waar ruimte is voor economi-

sche, maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen. Dit wordt vertaald in de vol-

gende maatschappelijke doelen:  

− schoon grond- en oppervlaktewater voor iedereen; 

− adequate bescherming van Noord-Brabant tegen overstromingen; 

− Noord-Brabant heeft de juiste hoeveelheden water (niet te veel en niet te weinig). 
 

In aansluiting op de Waterwet is tevens een nieuwe provinciale Waterverordening in-

werking getreden.  



 

SAB 6 

 

 

De verantwoordelijke waterbeheerder in de gemeente Bernheze is het Waterschap Aa 

en Maas.  

1.1.3 Waterschapsbeleid 

Het plangebied valt in het beheersgebied van waterschap Aa en Maas. Het water-

schap heeft als beleid dat op een duurzame wijze moet worden omgegaan met water. 

Hierbij hanteert zij bij nieuwbouwplannen de volgende uitgangspunten: 

 

− Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater 

Het vuile afvalwater dient te worden afgevoerd via de riolering. Voorkomen moet wor-

den dat het schone hemelwater op de riolering wordt gezet. 

 

− Hydrologisch neutraal bouwen 

Dit wil zeggen dat de afwatering in principe niet mag worden vergroot. Het water dat 

binnen het plangebied valt, moet daar ook opgevangen en/ of verwerkt worden. 

 

− De afwegingsstappen: hergebruik – infiltratie – buffering – afvoer 

Hergebruik van hemelwater wordt voornamelijk overwogen bij grootschalige voorzie-

ningen als scholen, kantoorgebouwen e.d. De tweede stap is dat bekeken moet wor-

den of infiltratie mogelijk is. Dit is afhankelijk van het gebied, namelijk de grondwater-

stand en de doorlatendheid van de bodem. Buffering, de volgende stap, geschiedt 

door de aanleg van een retentievoorziening. Pas in de laatste instantie mag worden 

afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem van het waterschap. 

 

− Voorkomen van vervuiling 

Bij de inrichting, het bouwen en het beheer van gebieden wordt het milieu belast. Het 

waterschap streeft er naar om verontreiniging zo veel mogelijk te voorkomen. Daarom 

moet het toepassen van uitlogende of uitspoelbare materialen worden vermeden. 

 

1.1.3.1 Toetsingsinstrumentarium hydrologisch neutraal ontwikkelen 

Waterschap De Dommel en Waterschap Aa en Maas hebben in de notitie “Ontwikke-

len met duurzaam wateroogmerk” (11 juli 2006) een definitie en randvoorwaarden ge-

geven voor het Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen. Daarbij is een vertaalslag ge-

maakt naar vijf toetsaspecten waaraan een plan of ontwikkeling getoetst kan worden. 

Voor de toetsing zijn drie methodieken onderscheiden met een verschillend detailni-

veau: de kengetallen methode, het bakjesmodel en een (geo)hydrologische modelle-

ring. 

 

In dit project is een toetsinstrumentarium ontwikkeld om het Hydrologisch Neutraal 

Ontwikkelen te implementeren in het watertoetsproces en de verschillende aspecten 

van een plan daadwerkelijk te kunnen toetsen. Daarbij is echter geen onderscheid 

gemaakt tussen de kengetallenmethode of het bakjesmodel, maar is voor alle kleine 

tot middelgrote plannen één eenduidig toetsinstrumentarium ontwikkeld.  

 

Hydrologisch neutraal ontwikkelen houdt in dat de ontwikkeling geen hydrologische 

achteruitgang ten opzichte van de referentiesituatie tot gevolg heeft. 
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Er mogen geen hydrologische knelpunten worden gecreëerd voor de te handhaven en 

de vastgelegde toekomstige gebruikfuncties in het plangebied en het beïnvloedings-

gebied. 

 

Concreet betekent dit dat: 

− De afvoer uit het gebied niet groter is dan in de referentiesituatie; 

− De omvang van grondwateraanvulling in het plangebied gelijk blijft of toeneemt; 

− De grond- en oppervlaktewaterstanden in de omgeving gelijk blijven, of verbeteren 

voor de huidige en toekomstige landgebruiksfuncties; 

− De (grond)waterstanden in het plangebied moeten aansluiten op de (nieuwe) func-

tie(s) van het plangebied zelf; 

− Het plangebied moet zo worden ingericht, dat de gevolgen van vastgestelde toe-

komstige ontwikkelingen in de omgeving, die van invloed zijn op de 

(grond)waterstanden, niet leiden tot knelpunten in het plangebied. 

 

Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in de handreiking watertoets (november 

2008). In deze waterparagraaf is aangesloten bij deze handreiking. 

1.2 Waterhuishoudkundige en civieltechnische aspecten 

1.2.1 Huidige situatie 

Het plangebied bevindt zich aan de rand van de bebouwde kom van Nistelrode, ge-

meente Bernheze.  

Het plangebied is in gebruik als woningbouwlocatie. Het plangebied is circa 3.839 m
2
 

groot en is gedeeltelijk bebouwd. Het oppervlakte van de huidige bebouwing is circa 

605 m
2
 groot.  

De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) voor een gedeelte van het plange-

bied is bepaald op 60-80 cm beneden maaiveldniveau. Voor het overige gedeelte van 

het plangebied is de GHG onbepaald.   

1.2.2 Toekomstige situatie 

In de nieuwe situatie wordt het plangebied bebouwd met een nieuwe woning en 

schuur. De huidige bebouwing wordt volledig gesloopt. Het bebouwd oppervlak van 

het plangebied bedraagt in de nieuwe situatie in totaal 867 m
2
. Daarnaast is in deze 

waterparagraaf uitgegaan van erfverharding ter grootte van 25% van het bebouwd 

oppervlak. Dit betekent een oppervlak van 217 m
2
. Het totale verharde oppervlak is 

derhalve 1.084 m
2
. 

In vergelijking met de huidige situatie is te concluderen dat de hoeveelheid afvloeiend 

hemelwater zal toenemen.  

1.2.3 Hydrologisch neutraal ontwikkelen 

Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Aa en Maas. Voor de toetsing 

van ruimtelijke plannen hanteert het Waterschap als beleidsuitgangspunt “hydrolo-

gisch neutraal ontwikkelen”.  

 

In vergelijking met de huidige situatie zal sprake zijn van een toename van afvloeiend 

hemelwater. Om te kunnen voldoen aan het beleid van het waterschap zal een ber-
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ging gecreëerd worden om de hoeveelheid hemelwater afkomstig van deze toename 

in verhard oppervlak op eigen terrein te behandelen. Aangezien het project een totale 

toename aan verhard oppervlak van minder dan 2.000 m
2
 met zich meebrengt, kan 

volstaan worden met een eenvoudige toetsing met behulp van kengetallen. 

 

Op basis van de HNO-tool is bepaald dat bij T=100 +10% voor onderhavige ontwikke-

ling een berging van minimaal 30 m
3
 gerealiseerd moet worden. Deze berging wordt 

gerealiseerd in de vorm van een greppel aan de voorzijde van h et perceel. De ber-

gingsvoorziening wordt aangelegd boven de GHG.  

In de navolgende figuur is de waterberging schematisch weergegeven in een uitsnede 

van de verbeelding van het bestemmingsplan ‘De Kommen van Bernheze’. 

 

 
Figuur 1: Schematische weergave waterberging 

1.2.4 Toetsaspecten 

1.2.4.1 Afvoer uit het gebied 

Binnen het plangebied zal het hemelwater afgevoerd worden door infiltratie.  

 

1.2.4.2 Oppervlaktewaterstanden (zomer en winterperiode) 

Het plan zal geen invloed hebben op de oppervlaktewaterstanden in de omgeving 

door de beperkte schaal.  

 

1.2.4.3 Berging in en buiten de voorzieningen (overlast) 

Binnen het plangebied wordt een berging gerealiseerd die voldoet aan de door het 

Waterschap gestelde norm. Hierdoor hoeven geen aanvullende voorzieningen getrof-

fen te worden. 

 

1.2.4.4 Grondwateraanvulling (zomer en winterperiode) 

Aangenomen wordt dat het te bergen hemelwater zal infiltreren. Door de schaalgroot-

te echter is de invloed hiervan op de grondwateraanvulling zeer beperkt. 

 

Bergingsvoorziening 
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1.2.4.5 Grondwaterstanden 

Door de schaalgrootte is de invloed van berging/infiltratie op het grondwatersysteem 

nagenoeg nihil. 

 

1.2.4.6 Afvalwater 

Het afvalwater zal worden aangesloten op het bestaande gemeentelijk rioolstelsel.  

 

1.2.4.7 Materiaalgebruik 

Afkoppeling van het hemelwater van het afvalwater maakt dat er in de bebouwing 

geen materialen gebruikt mogen worden die de grondwaterkwaliteit negatief kunnen 

beïnvloeden. Het betreft uitlogende materialen zoals zink en lood. Dat betekent dat 

slechts duurzame, niet-uitloogbare materialen gebruikt worden. 

1.2.5 Overleg met de waterbeheerder 

Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Aa en Maas. Op het moment 

dat het Waterschap een advies heeft uitgebracht over het onderhavige plan, dan 

wordt dat in deze paragraaf opgenomen.  
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Bruto oppervlak projectgebied

Bestaand verhard oppervlak

Nieuw totaal verhard oppervlak

Netto te compenseren oppervlak

      Hiervan is type 1 (volledig verhard)

      Hiervan is type 2 (semi-verhard)

Infiltratiepercentage semi-verhard oppervlak

Maaiveldniveau nieuw verhard oppervlak
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Infiltratiesnelheid bodem
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Kenmerken projectgebied

Systeemeisen aan berging in projectgebied

Dimensies voorziening

Lengte voorziening 1.0 m

Talud voorziening (1:x) 1.0  

Maximale peilstijging (in normaal nat jaar) 0.6 m

Maximale peilstijging bij T=10 jaar scenario 0.6 m

Maximale peilstijging bij T=100 jaar scenario 0.6 m

Afvoercoëfficiënten voorziening  

Afvoercoëfficiënt bij T=10 jaar scenario 0.67 l/s/ha

  

Afvoercoëfficiënt bij T=100 jaar scenario 1.34 l/s/ha

Resultaten

Totale benodigde berging in projectgebied

Berging voor infiltratie

Berging bij extreme neerslag T=10 jaar

Berging bij extreme neerslag T=100 jaar

Ontwerp infiltratievoorziening

Ruimtebeslag

Maximale berging in normaal nat jaar

Maximale ledigingstijd in normaal nat jaar

Berging bij extreme neerslag

     T=10 jaar

     T=100 jaar

Ontwerp bergingsvoorziening voor extreme neerslagsituaties

Ruimtebeslag

Berging bij T=10 jaar

Berging bij T=100 jaar

Afvoercapaciteit bij T=10 jaar

Berging 'tussen de stoepranden' 

Berging bij T=100 jaar

4
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4

4

39

23

30
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Waterschap

De Dommel

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel

Toelichting

Neerslag die valt op verhard oppervlak wordt sneller naar het oppervlaktewater 

afgevoerd dan neerslag die op onverhard oppervlak valt. In het geval dat er 

verharding wordt aangelegd op een locatie waar eerst geen verharding aanwezig 

was, is er dus sprake van een versnelde lozing naar het oppervlaktewater. Dit 

heeft gevolgen voor de aanvulling van het grondwater en de afvoer uit het 

projectgebied bij neerslagsituaties. Deze gevolgen dienen gecompenseerd te 

worden door infiltratie en berging in het projectgebied.

Opmerkingen

<geen>
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