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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Voorliggend rapport betreft het toetsen van milieuaspecten van een nieuwe woning aan de Donkeren 
Dijk 18 ten behoeve van inpassing als woning in het nieuwe bestemmingsplan de kern van Heeswijk-
Dinther (komplan). De gemeente Bernheze is in principe bereid om de bouw van een nieuwe woning 
ter plaatse op te nemen, mits het niet op milieurelevante bezwaren stuit. 
 
De topografische situatie is weergegeven op de onderstaande afbeelding. 

 
(bron: kadaster) 

 

1.2 Aanleiding 

De ontwikkeling van de locatie bestaat uit het oprichten van een woning op het woonperceel 
 
In haar brief van 2 juni 2009, verzonden 14 februari 2010 (kenm. v/2009/20419) toont de gemeente 
Bernheze een positieve grondhouding, door zich bereid te verklaren om de woning op te nemen in het 
nieuwe komplan van Heeswijk-Dinther. in haar brief verzoekt de gemeente om het aanleveren van een 
aantal haalbaarheidsonderzoeken.  
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De kadastrale ligging van de locatie is in de onderstaande afbeelding weergegeven. 
 

 
(bron: kadaster) 
 

1.3 Omgeving 

In de directe omgeving zijn woningen gelegen. Ten zuiden van de Donkeren Dijk ligt een 
groenvoorziening. 
 
 
In bijlage 1 treft u enkele foto’s van de locatie aan. 
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2 MILIEU-ASPECTEN 

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

2.1 Bodemonderzoek 

Aangezien voorgenomen ontwikkeling een bodemroerende activiteit omvat, wordt normaliter een 
bodemonderzoek nodig geacht. Uit gegevens van het Bodemloket blijkt echter, dat er ten noorden 
van de locatie al verschillende onderzoeken hebben plaatsgevonden, maar waar geen vervolg 
noodzakelijk is. 
 
In de onderstaande afbeelding is het onderzochte gebied en de locatie aangegeven. 

 
(bron: bodemloket) 

 
Voor de locatie en de directie omgeving is een NEN 5725 onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek (kenm. 

10.400-NEN.01, d.d. 15 maart 2010) is separaat bijgevoegd. Uit dit vooronderzoek blijkt dat het terrein als 
onverdacht aan te merken is. 
 
Conclusie 

De bodemkundige situatie vormt geen planologische belemmering voor de inpassing van de woning.  
 

locatie 
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2.2 Wet geluidhinder 

Op de Donkeren Dijk en Koorstraat is, ter hoogte van het plangebied, een 30 km/u regime van 
toepassing. Dergelijke zones is niet zoneplichtig (art. 74 lid 2b. Wgh), waardoor een akoestisch 
onderzoek niet is vereist. 
 
Daarnaast bevindt onderhavig plangebied zich niet binnen de invloedsfeer van een 
autosnelweg, spoorwegverbinding of luchthaven. 
 
Conclusie 

Het plan voldoet aan de eisen van de Wet geluidhinder en vormt geen planologische belemmering 
voor het plan. 
 

2.3 Wet Luchtkwaliteit 

Van toepassing is de Wet luchtkwaliteit. Getoetst zal worden of het project, zelf al of niet in 
betekenende mate, bijdraagt aan de luchtkwaliteit, zoals gesteld in het Besluit ‘niet in betekende mate’ 
(NIBM). 
 
Sinds 1 augustus 2009 is de Nationaal Samenwerking Luchtkwaliteit (NSL) van kracht, waarin 
opgenomen is, dat een project ‘niet in betekende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging, als de 
3% grens niet wordt overschreden. Deze grens is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de 
jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2).  
 
Plansituatie 
Het plan omvat de toevoeging van één woning in een woonwijk en ligt niet in de nabijheid van 
autosnelwegen. Hiermee draagt het plan niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit. 
 
Conclusie 

Het plan voldoet aan de Wet luchtkwaliteit en valt binnen de werking van NIBM. De luchtkwaliteit van 
de omgeving is voldoende om in een gezond leefklimaat te voorzien. 
 

2.4 Flora en faunawet 

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

1. Zijn er mogelijk beschermde planten of dieren in het studiegebied aanwezig,en zo ja, welke? 
2. Kunnen er verboden handelingen, vanwege de Flora- en faunawet, optreden op deze soorten 

ten gevolge van de uitvoering van het project? 
3. Is het mogelijk deze verboden handelingen te voorkomen door het treffen van 

(beschermende) maatregelen? 
4. Is het noodzakelijk een nader onderzoek uit te voeren en een ontheffing aan te vragen? 
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ad 1. 
Het plangebied ligt binnen één kilometerhok (zie afbeelding) waarover gegevens beschikbaar zijn m.b.t. 
de hele verspreiding van beschermde soorten.  

 
(bron: natuurloket) 

 
Een overzicht hiervan treft u in de onderstaande tabel aan. 
Soortgroep Flora- en faunawet Habitatrichtlijn Rode Lijst 

Vrijstelling Beschermd 

Zoogdieren 2 4 2 1 

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

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de specifieke waarden van het plangebied. 

2.5.1 Archeologie 

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

 
(bron: cultuurhistorische waardenkaart provincie Noord-Brabant) 

 
De locatie ligt binnen een zone met een hoge of middelhoge trefkans op archeologische waarden. 
Door de gemeente zal een afweging plaats moeten vinden of een archeologisch onderzoek nodig is en 
in welke vorm (deskresearch / inventariserend onderzoek) 

2.5.2 Cultuurhistorie 

In de directe omgeving zijn geen cultuurhistorisch, waardevolle objecten gelegen. 
 
De bouw van de woning op de locatie beïnvloedt deze waarden niet. 
 
Conclusie 
Het op voorhand uitvoeren van een archeologisch onderzoek (veldonderzoek) is in dit geval niet 
nodig. Het plangebied ligt in een bebouwde omgeving (woonwijk) en heeft een geringe omvang. De 
geplande bouwingreep heeft een beperkte oppervlakte. Deze omstandigheden rechtvaardigen het niet 
om op voorhand een archeologisch onderzoek te (laten) uitvoeren. De mogelijkheid tot aanwezigheid 
van archeologische waarden kan echter niet worden uitgesloten. Mochten tijden de uitvoerings-
werkzaamheden (mogelijke) archeologische resten worden aangetroffen, dan dient dit conform de 
Monumentenwet bij het bevoegd gezag worden gemeld 

locatie 
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2.6 Watertoets 

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

1. Het vuilwater op het gemeentelijk rioolstelsel te lozen. 
2. Het regenwater, afkomstig van de woning, ter plaatse rechtstreeks te infiltreren. 
3. In principe geen uitlogende materialen toe te passen. 

 
De hoeveelheid te bergen water is afhankelijk van het te verharden oppervlak (terrein en daken) en/of 
het feit of ter plaatse een regenwaterriool van de gemeente aanwezig is. Onze ervaring leert dat 
rondom de woning voldoende bergingscapaciteit te creëren is voor buffering en infiltratie van 
hemelwater. 
 
In bijlage 2 treft u een bergingsberekening aan, gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
• berekening op basis van een te compenseren oppervlak (toename) van ca. 95 m²; 
• een indicatieve hoogste grondwaterstand van 7,00 m+ NAP1; 
• een maaiveldniveau van 8,25 m+ NAP2 (gemiddeld maaiveldniveau plangebied); 
• een k-waarde van 0,5 m/dag (matige infiltratie) 3; 
 
Ui t de berekening in de bijlage blijkt. dat voor infiltratie van regenwater, een berging van  4 m³ (T=10) 
nodig is. Dit kan worden bereikt door onder de oprit, als voorbeeld, een krattensysteem aan te leggen. 
Een dergelijk systeem heeft een bruto capaciteit van 0,41 m³ per unit. Voor 4 m³ (T=10) zijn ca. 10 
units nodig. Per krat is er 0,72 m² nodig, wat resulteert in een oppervlakte van ca. 7,2 m². 
 
De waterberging kan worden gesitueerd onder bijvoorbeeld de oprit, waarbij een bovengrondse 
overstort naar het gemeentelijk riool wordt voorzien. 
 
Conclusie 
Onderhavig plan voldoet aan de, door het Waterschap Aa en Maas, gestelde uitgangspunten inzake de 
waterhuishouding. Er is geen directe aanleiding om de waterhuishouding aan te passen. 
 

                                                   
1 Bron: afgeleidt van TNO peilbuizen in omgeving 
2 Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland 
3 Bron: aanname 
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2.7 Besluit externe veiligheid inrichtingen 

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

  
  (bron: risicokaart Nederland) 

 
In de omgeving is, ten westen van de locatie, een kwetsbaar object aanwezig (verpleegtehuis). 
 
Conclusie 
Gezien het bovenstaande vormt de externe veiligheid geen planologische belemmering voor het plan. 

2.8 Geurhinder veehouderijen 

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

locatie 
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3 ALGEHELE CONCLUSIE 

 
Uit de toetsing van de verschillende milieuaspecten, met betrekking tot de inpassing van een 
woonlocatie aan de Donkeren Dijk (hoek Koorstraat) in het nieuwe bestemmingsplan voor de kern van 
Heeswijk-Dinther (komplan), blijkt dat er vanuit milieutechnisch oogpunt geen belemmeringen te 
verwachten zijn. 
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BIJLAGE 1 
Foto’s locatie 



 
Foto 01: locatie Donkeren Dijk 18 (straatbeeld) 
 

 
Foto 02: locatie Koorstraat (locatie nieuwe woning)  
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BIJLAGE 2 
Rekenblad HNO-tool 
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Naam project: 10.400-WRO.02

Contactpersoon initiatiefnemer: T.M.I. van Gorp

Datum: 30-08-2010

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

GHG

Infiltratiesnelheid bodem

250

0

95

95

95

0

50

8.25

7.0

0.5

m²

m²

m²

m²

m²

m²

%

m + NAP

m + NAP

m/dag

Kenmerken projectgebied

Systeemeisen aan berging in projectgebied

Dimensies voorziening

Lengte voorziening 0.0 m

Talud voorziening (1:x) 0.0  

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 1.67 l/s/ha

  

Afvoercoëfficiënt bij T=100 jaar scenario 3.34 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

1

4

5

2

1

29

 

1

1

6

4

5

0.1

1

m³

m³

m³

m²

m³

uren

 

m³

m³

m²

m³

m³

m³/uur

m³
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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

Dakoppervlak 71 m2

terreinverharding (halfverhard) 24 m2
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