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Ligging plangebied in Valkenswaard zoals aangeduid met de oranje cirkel.  

Bron: Atlas Noord-Brabant, 2005.  
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1 INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding en doel 

Kees Tempelaars bv, verder initiatiefnemer, is voornemens over te gaan tot 

herontwikkeling van de gronden ten westen van de Barentszstraat, bekend als Locatie 

Hoeks. Het betreft hier een herontwikkeling tot wonen, waarbij 14 energieneutrale 

woningen zijn voorzien. Het gaat om acht rijwoningen aan de zuidzijde en zes 

rijwoningen aan de noordzijde. De locatie ligt ten zuiden van de Dommelseweg, een 

doorgaande weg door Valkenswaard. De Barentszstraat vormt de ontsluiting voor het 

zuidelijk gelegen bedrijventerrein (Van Linschotenstraat) en het woongebied ten 

oosten van het plangebied. De wens om te komen tot herontwikkeling komt mede 

voort uit de verplaatsing van de basisschool aan de oostzijde van de straat. Om op 

deze locatie woningbouw mogelijk te maken, een initiatief vanuit de gemeente 

Valkenswaard, was het nodig de zand- en grindhandel Hoeks op onderhavige 

herontwikkelingslocatie uit te plaatsen. De hindercirkel van de zand- en grindhandel 

lag over de schoollocatie. Desbetreffend bedrijf is reeds geamoveerd, waardoor de 

locatie vrij is voor herontwikkeling.  

 

Bestemmingsplan Barentszstraat 

In een recent verleden is een bestemmingsplanprocedure gestart tot en met de 

ontwerpfase, zijnde bestemmingsplan “Barentszstraat” dat van 16 juni tot en met 27 

juli 2011 ter visie heeft gelegen. Met dit bestemmingsplan was voor het plangebied 

eveneens een invulling met woningbouw voorzien. Door omstandigheden is de 

procedure nooit afgerond. Daar waar mogelijk zijn echter vanuit het bestemmingsplan 

de resultaten van de onderzoeken van de milieuaspecten overgenomen in 

onderhavige ruimtelijke onderbouwing, aangezien deze in het kader van de 

onderhavige ontwikkeling nog bruikbaar bleken.   

 

1.2 Plankarakter 

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is in artikel 2.1, eerste lid, 

onder c, bepaald dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een project uit te 

voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken van gronden of 

bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. In artikel 2.12, eerste lid, onder c, is 

aangegeven dat een omgevingsvergunning in dat geval slechts kan worden verleend:  

1. met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening 

opgenomen regels inzake afwijking,  

2. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of  

3. indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de 

motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.  

 

Onderhavige ontwikkeling is in strijd met het vigerende bestemmingsplan 

“Valkenswaard Noord” (vastgesteld 28 februari 2007). De beoogde ontwikkeling past 
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ook niet binnen de afwijkingsregels in het vigerende bestemmingsplan en niet binnen 

de “Beleidsregel planologische afwijkingsmogelijkheden (kruimelgevallen) 1
e
 

herziening” van de gemeente Valkenswaard (juli 2012). Een omgevingsvergunning 

kan slechts worden verleend indien, conform punt 3 van artikel 2.12, eerste lid, onder 

c, de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 

Onderhavige ruimtelijke onderbouwing voorziet in de motivering om een 

afwijkingsprocedure volgens de Wabo te voeren. De ruimtelijke onderbouwing is 

opgesteld conform de standaard van de gemeente Valkenswaard.  

 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de situering van het plangebied en 

een overzicht van de bestaande juridische regeling. Hoofdstuk 3 beschrijft in 

hoofdlijnen de relevante beleidsdocumenten die door de te onderscheiden overheden 

ten aanzien van het plangebied zijn gepubliceerd. In hoofdstuk 4 wordt een 

beschrijving van de huidige situatie van het plangebied gegeven. Hierbij gaat het 

zowel om de ruimtelijke structuur als de aanwezige functies. In dit hoofdstuk komen 

ook de milieutechnische randvoorwaarden en de historische kwaliteiten naar voren. 

Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving van de beoogde ontwikkeling en de 

uitgangspunten van het plan. De uitvoeringsaspecten ten aanzien van de 

economische uitvoerbaarheid worden besproken in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt 

de juridische regeling beschreven. Als laatste komen in hoofdstuk 8 het wettelijk 

vooroverleg en de zienswijze aanbod. 

 

 

 

 

 

 

Weergave plangebied vanuit satellietfoto. 
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2 PLANGEBIED 

 

2.1 Situering 

Het plangebied ligt ten westen van het centrum van de kern Valkenswaard en omvat 

het kadastrale perceel E 3672. Het gebied is circa 2.500 m² groot en was voorheen in 

gebruik door de zand- en grindhandel.

 

2.2 Bestaande juridische regeling 

Op het plangebied is het bestemmingsplan “Valkenswaard Noord” van toepassing. Dit 

bestemmingsplan is op 28 februari 2007 vastgesteld door de gemeenteraad en op 28 

oktober 2008 (gedeeltelijk) goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het plan is op 25 

december 2008 in werking getreden. 

 

Het plangebied valt binnen de bestemming ‘Bedrijf’. Binnen deze bestemming zijn 

bedrijven van maximaal één bouwlaag toegestaan. Het realiseren van woningen is 

hier niet mogelijk.  
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Uitsnede bestemmingsplan “Valkenswaard 

Noord” met begrenzing plangebied locatie 

Hoeks in de rode contour. 
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3 PLANOLOGISCH KADER 

De gemeente Valkenswaard heeft te maken met de vigerende beleidskaders van de 

landelijke en provinciale overheid; ontwikkelingen dienen te voldoen aan dit beleid. 

Daarnaast dient de voorgenomen ontwikkeling zich eveneens te voegen binnen de 

marges van het gemeentelijke beleid. Het ruimtelijk beleid van de drie voorgenoemde 

overheden is per overheidslaag neergelegd in één of meerdere zogenoemde 

structuurvisies. Voor de realisatie van het beleid zetten de verschillende overheden 

een mix van instrumenten in; één van die instrumenten betreft het vertalen van het 

beleid uit de structuurvisie naar een juridisch bindende verordening. Hieronder zijn de 

voor dit projectafwijkingsbesluit relevante structuurvisies en verordeningen per 

overheidslaag weergegeven en wordt getoetst of de onderhavige ontwikkeling 

passend is binnen het beleid. 

 

3.1 Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Toetsingskader 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht 

geworden. De aanleiding voor het opstellen van deze structuurvisie is gelegen in het 

feit dat er nieuwe politieke accenten zijn gelegd en doordat er veranderende 

omstandigheden zijn zoals de economische crisis, klimaatverandering en toenemende 

regionale verschillen. Dit laatste onder andere omdat groei, stagnatie en krimp 

gelijktijdig plaatsvinden. Deze structuurvisie geeft een integraal kader voor het 

ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. In de visie worden ruimtelijke 

ontwikkelingen en infrastructuur sterker dan voorheen met elkaar verbonden. De 

structuurvisie vervangt alle voorgaande rijksnota’s ten aanzien van ruimte en mobiliteit 

(waaronder de Nota Ruimte), behalve de Structuurvisie Nationaal Waterplan.  

 

Het Rijk zet twee zaken helder neer: een kader voor prioritering van investeringen om 

Nederland in beweging te krijgen en een selectief ruimtelijk beleid dat meer loslaat en 

overlaat aan provincies en gemeenten. In het SVIR staat centraal dat alleen nog een 

taak voor het Rijk is weggelegd wanneer sprake is van: 

1. een onderwerp dat nationale baten en / of lasten heeft en de doorzettingsmacht 

van gemeenten overstijgt (bv. mainports); 

2. een onderwerp waarvoor internationale verplichtingen zijn aangegaan (bv. 

werelderfgoederen); 

3. een onderwerp dat (provincie-) of landsgrens overschrijdend is, of een hoog 

afwentelingsrisico kent of reeds in beheer bij het rijk is (bv. infrastructuur). 

 

Het is de uitdaging om Nederland in de wereldeconomie van de toekomst 

concurrerend te houden. Dat betekent dat onze stedelijke regio's en netwerken 

versterkt moeten worden door de kwaliteit voor de leefomgeving te verbeteren, 

hoogwaardige en klimaatbestendige woon- en werkmilieus te realiseren, de 

bereikbaarheid te verbeteren en mobiliteit te verduurzamen, maatregelen te treffen ten 
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behoeve van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimte te maken voor de 

noodzakelijke transitie naar duurzame energie.  

 

Het Rijk onderscheidt hiertoe 13 nationale belangen in de SVIR. Daarnaast kiest ze 

nadrukkelijk voor een vereenvoudiging van de regelgeving en brengt de ruimtelijke 

ordening zo dicht mogelijk bij degenen die het aangaat: burgers en bedrijven. Zo 

beëindigt het Rijk zijn rol bij nationale landschappen, rijksbufferzones, binnenstedelijk 

bouwen, landsbrede verstedelijkingsafspraken, sport- en recreatievoorzieningen. 

Nationaal belang 13 vraagt om een zorgvuldige afweging en transparante 

besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dit moet met behulp 

van de ‘ladder van duurzame verstedelijking’ worden onderbouwd. 

 

Beoordeling en conclusie 

De onderhavige ontwikkeling betreft de realisatie van 14 energieneutrale woningen op 

de locatie van een voormalige zand- en grindhandel in het bestaand stedelijk gebied 

van Valkenswaard. De ontwikkeling is als relatief kleinschalig aan te merken; geen 

van de onderwerpen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is van directe 

invloed op de ontwikkeling. De SVIR stelt expliciet dat het Rijk geen rol voor zich ziet 

weggelegd in het kader van binnenstedelijk bouwen. Nationaal belang 13, welke 

vraagt om een zorgvuldige afweging bij een ruimtelijk besluit, is wel van toepassing op 

het onderhavige initiatief. Dit belang is juridisch vertaald in de zogenoemde ‘ladder 

van duurzame verstedelijking’ als vastgelegd in artikel 3.1.6., 2
e
 lid van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro). Dit artikel luidt als volgt: 

a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een 

actuele regionale behoefte; 

b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een 

actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen 

het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door 

benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of 

anderszins, en 

c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke 

ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio 

kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op 

locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend 

ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

 

Ad. a. Volgens de door Gedeputeerde Staten vastgestelde provinciale prognose naar 

de bevolkings- en huishoudensontwikkeling van oktober 2014 en de reeds in 2014 

gebouwde/gesloopte aantallen woningen geldt voor de gemeente Valkenswaard een 

woningbouwbehoefte van 877 woningen in de periode 2015 tot en met 2024. 

Planologisch is er echter sprake van een overprogrammering van ruim 30% via harde 

en zachte plancapaciteit. Door de STEC-groep is in opdracht van de gemeente in juli 

2015 alle harde en zachte woningbouwplannen getoetst aan de ladder voor duurzame 

verstedelijking. Hiervan is in juli 2015 een rapport verschenen. Naar aanleiding van dit 

rapport heeft de gemeenteraad op 24 september 2015 de notitie ‘Integrale afweging 

en prioritering woningbouwplannen Valkenswaard 2015’ vastgesteld en het besluit 

genomen om de harde en zachte woningbouwplannen in lijn te gaan brengen met de 

provinciale prognose van bevolkings- en huishoudensontwikkeling. Voor zachte 
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woningbouwplannen, waarvan de juridisch-planologische procedure nog moet worden 

doorlopen, is de keus gemaakt om enkel doorgang te verlenen aan binnenstedelijke 

bouwplannen (categorie 3) die kwalitatief voldoen aan de ruimtelijke doelstellingen als 

opgenomen in de geldende toekomstvisie, woonvisie en structuurvisie. Er is derhalve 

een prioritering gemaakt. 

 

Onderhavige herontwikkeling naar 14 energieneutrale woningen betreft één van de 

binnenstedelijke locaties die onderdeel is van de gemeentelijke prioritering. De 

voorziene woningen dragen bij aan de woningbouwbehoefte van 877 woningen tot en 

met 2024 en hebben een kwalitatieve meerwaarde. Voldaan wordt derhalve aan de 

eerste trede van de ladder. 

Ad. b. Het plangebied is gelegen in het bestaand stedelijk gebied van de kern 

Valkenswaard. Hiermee wordt voldaan aan de tweede trede van de ladder.  

Geconcludeerd wordt dat het planvoornemen passend is binnen de SVIR en voldoet 

aan het procesvereiste van de ladder duurzame verstedelijking. 

 

Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, 

Rarro), 2012 

Toetsingskader 

Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR heeft het Rijk, op 

basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), twee besluiten genomen waarmee dat 

mogelijk is. Deze twee besluiten zijn verschillend van aard (procesmatig versus 

beleidsmatig): 

 Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de 

rijksverantwoordelijkheid voor een goed systeem van ruimtelijke ordening 

juridische kaders aan de processen van ruimtelijke belangenafweging en 

besluitvorming bij de verschillende overheden (o.a. nationaal belang 13 uit de 

SVIR). De ‘ladder duurzame verstedelijking’ is in 2012 opgenomen in het Bro. Op 

de procesmatige vereisten waaraan deze ruimtelijke onderbouwing moet voldoen 

wordt teruggekomen in het hoofdstuk over de planologische en milieuhygiënische 

uitvoerbaarheid. 

 Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische 

kaders die nodig zijn om het vigerend ruimtelijk rijksbeleid te borgen. Het Barro is 

vastgesteld op 22 augustus 2011 en in werking getreden op 30 december 2011. 

Op 1 oktober 2012 is een wijziging van het Barro vastgesteld. Het kabinet heeft in 

de genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen, 

bijvoorbeeld voor defensie en waterveiligheid, de bevoegdheid om algemene 

regels te stellen moet worden ingezet. Het gaat daarbij om het beschermen van de 

nationale belangen. Deze algemene regels, vastgelegd in het Barro, werken zoveel 

mogelijk direct door op het niveau van de lokale besluitvorming. Slechts daar waar 

een directe doorwerking niet mogelijk is, is gekozen voor indirecte doorwerking via 

provinciaal medebewind. Naar aanleiding van een advies van de Raad van State 

voorziet het Barro ook in een bij dit besluit behorende ministeriële regeling (Rarro). 

In deze regeling is de begrenzing opgenomen van de gebieden uit een aantal titels 

uit het Barro waarvoor een reservering of een vrijwaring geldt. De aanduiding van 

deze gebieden is opgenomen in het Barro.  
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Beoordeling en conclusie 

Ten aanzien van het onderhavige plangebied is een regel uit het Barro, anders dan de 

‘ladder duurzame verstedelijking’ (zie reeds paragraaf over SVIR), van toepassing. Dit 

betreft de regeling met betrekking tot het radarverstoringsgebied van het radarstation 

Volkel (zoals weergegeven in de wijziging van het Rarro per 1 oktober 2012, art. 2.4). 

Binnen deze zone, waarbinnen ook het plangebied ligt, geldt een beperking voor de 

hoogte van windturbines. Omdat hiervan in het plangebied geen sprake is, is de 

ontwikkeling passend binnen het Barro en de Rarro. 

 

3.2 Provinciaal beleid 

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) – partiële herziening 2014 

Toetsingskader 

De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) is vastgesteld door Provinciale Staten 

op 1 oktober 2010 en geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 

(met een doorkijk naar 2040). Sinds de vaststelling in 2010 hebben Provinciale Staten 

diverse besluiten genomen die een verandering brengen in de provinciale rol en 

sturing, of van provinciaal beleid. Deze besluiten zijn vertaald in de partiële herziening 

van de structuurvisie in 2014, vastgesteld door Provinciale Staten op 7 februari 2014.  

 

De structuurvisie ruimtelijke ordening van de provincie hanteert een sturingssysteem 

in twee lagen: robuuste structuren en een gebiedsgerichte benadering in zogenaamde 

gebiedspaspoorten. Deze twee lagen zijn beiden gebiedsdekkend. De sturing is 

verschillend. Voor de ontwikkeling en bescherming van de structuren voelt de 

provincie zich primair verantwoordelijk en zet de provincie in op het niveau van de 

provincie als geheel. 

 

De provincie kent 4 structuren: 

1. de groenblauwe structuur: gebieden waar natuur- en waterfuncties behouden en 

ontwikkeld worden; 

2. de agrarische structuur: een breed georiënteerde plattelandseconomie, waar 

landbouw een belangrijke drager is en waar de landbouwfunctie goed is afgestemd 

op de omgeving; 

3. de stedelijke structuur: alle grote locaties voor wonen, werken en voorzieningen 

zoals steden, dorpen en bedrijventerreinen, waar de nadruk ligt op concentratie, 

zorgvuldig ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit, verknoping aan infrastructuur en 

versterking van kennisinnovatieve economie; 

4. Infrastructuur: samenhangend netwerk van wegen, spoorlijnen, vaarwegen, 

luchthavens en buisleidingen waarbij de nadruk ligt op betere verknoping, 

bevorderen bereikbaarheid, aandacht voor landschap en goede verdeling over 

verschillende netwerken. 

 

Het plangebied ligt in de stedelijke structuur. De provincie wil in deze gebieden het 

volgende bereiken: 

1. Concentratie van verstedelijking: De provincie wil dat er verschillende kwaliteiten 

worden ontwikkeld voor wonen en werken rond de steden en in het landelijk 

gebied. Om zo bij te dragen aan een onderscheidend leef- en vestigingsklimaat ter 
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versterking van de kenniseconomie in Brabant. Bij de opgave voor wonen en 

werken wordt het accent sterker verlegd naar de te ontwikkelen kwaliteiten, de 

inzet op herstructurering en het beheer van het bestaand stedelijk gebied. 

2. Zorgvuldig ruimtegebruik: De provincie wil dat de kansen voor functiemenging, 

inbreiding, herstructurering en zo nodig transformatie in het stedelijk gebied goed 

worden benut, inclusief de mogelijkheden voor intensivering en meervoudig 

ruimtegebruik. Hierdoor is minder ruimte nodig voor stedelijke uitbreidingen. 

3. Meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit: De provincie wil dat nieuwe 

ontwikkelingen meer inspelen op het karakter en de kwaliteit van de plek. Door bij 

stedelijke ontwikkelingen uit te gaan van het verschil in omvang en karakter van de 

verschillende kernen, wordt het contrast tussen stad en dorp behouden. Dit 

versterkt de identiteit en aantrekkelijkheid van kernen en hun relatie met het 

omliggende landschap. Daarnaast is het van belang dat er meer regie komt op 

stedelijke functies en de inrichting langs grote infrastructuren van weg, spoor en 

water. 

4. Betere verknoping van stedelijke ontwikkelingen aan de infrastructuur: Een betere 

verknoping van stedelijke ontwikkelingen aan infrastructuur draagt bij aan een 

goede bereikbaarheid en daarmee aan het (inter)nationale vestigingsklimaat van 

Noord-Brabant. 

5. Versterking van de economische kennisclusters: Voor de regio Valkenswaard ligt 

het accent op Brainport met high tech, life sciences & medische technologie, food 

& nutrition. Door een vestigingsklimaat te bieden dat de uitwisseling van kennis 

tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen stimuleert, wordt de positie 

van de kennisclusters versterkt. Dit zorgt voor een sterkere positie in 

(inter)nationaal verband. 

 

Beoordeling en conclusie 

De beoogde ontwikkeling betreft een herontwikkeling binnen het bestaand stedelijk 

gebied van Valkenswaard. Het plan voorziet in de realisatie van 14 energieneutrale 

woningen op een voormalige locatie van een zand- en grindhandel binnen de kern van 

Valkenswaard. Het plan geeft hiermee vorm aan de doelstelling uit de Structuurvisie 

Ruimtelijke Ordening met betrekking tot concentratie van verstedelijking en zorgvuldig 

ruimtegebruik. Ook wordt bijgedragen aan het doel om meer aandacht te hebben voor 

ruimtelijke kwaliteit. De realisatie van de 14 woningen vult een lege plek in de kern 

van Valkenswaard op. Voorzien wordt in een plan met een duidelijke architectonische 

signatuur die ook naar de Barentzstraat ervaar baar is.  

 

Verordening ruimte 2014 

Toetsingskader 

In de SVRO zijn de hoofdlijnen van het provinciale beleid voor de komende periode 

aangegeven. Daarin is voor de doelen en ambities die bereikt moeten worden per 

onderwerp aangegeven welke instrumenten de provincie wil inzetten. In een aantal 

gevallen is gekozen voor het instrument 'planologische verordening', bekend als 

Verordening ruimte. Op 7 februari 2014 is de Verordening ruimte 2014 vastgesteld 

door Provinciale Staten. Deze stelt regels aan onder meer de bundeling van stedelijke 

ontwikkeling, natuurontwikkeling, de ontwikkeling van intensieve veehouderijen, 

waterberging, cultuurhistorie en het agrarisch gebied. De Verordening ruimte 2014 is 

in werking getreden op 19 maart 2014. 
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In de verordening zijn in artikel 4.3 regels opgenomen voor de nieuwbouw van 

woningen. De toelichting bij een bestemmingsplan dat voorziet in de nieuwbouw van 

woningen moet een verantwoording omvatten over de wijze waarop plannen passen 

binnen de afspraken die daaromtrent in het regionaal overleg zijn gemaakt en hoe 

nieuwbouw zich verhoudt tot de beschikbare harde plancapaciteit voor woningbouw.  

 

Beoordeling en conclusie 

In de Verordening ruimte is het plangebied aangewezen als 'Bestaand stedelijk 

gebied; stedelijk concentratiegebied'. Bij de opvang van de verstedelijkingsbehoefte 

wordt in het provinciale beleid ingezet op herstructurering binnen bestaand stedelijk 

gebied en herontwikkeling. De ontwikkeling betreft een herontwikkeling binnen 

bestaand stedelijk gebied en is hiermee passend binnen de Verordening ruimte.  

 

Voor wat betreft de regionale woningbouwafspraken gaat de gemeente Valkenswaard, 

naar aanleiding van het raadsbesluit van 24 september 2015, de woningbouwplannen 

afstemmen op de provinciale prognoses. Daarmee worden de bouwplannen regionaal 

in lijn gebracht met de overige 21 gemeenten uit het Regionaal Ruimtelijk Overleg 

(RRO) en wordt op gemeentelijk niveau voorkomen dat gebouwd gaat worden voor 

leegstand. Onderhavig bouwplan is onderdeel van een prioritering die passend is 

binnen de gemeentelijke woningbouwopgave tot en met 2024. Het plan is daarmee in 

lijn met de afspraken uit het RRO.  

 

3.3 Regionaal beleid 

Woonvisie regio Eindhoven 

Toetsingskader 

In de “Woonvisie Regio Eindhoven - Samen werken aan drie uitdagingen voor de 

regionale woningmarkt” (vastgesteld op 28 juni 2012) zijn verschillende woonthema's 

uitgewerkt. Juist de specifieke kwaliteiten en identiteiten van de verschillende 

gemeenten dienen verder te worden versterkt. Dit is vooral een lokale 

verantwoordelijkheid. Mensen identificeren zich met hun straat, dorp of stad en niet 

zozeer met een regio. Maar het is onvoldoende om uitsluitend op lokaal niveau naar 

oplossingen te zoeken, zeker in de huidige woningmarkt. Het is daarom wenselijk om 

bepaalde vraagstukken regionaal te ‘tackelen’. De regio kiest daarom drie belangrijke 

regionale woonthema’s: 

 Oog voor kenniswerkers en lage-lonen-arbeidsmigranten; 

 Naar een nieuw evenwicht van sterke steden en een vitaal landelijk gebied; 

 Duurzaam vernieuwen en transformeren van de bestaande voorraad. 

 

Beoordeling en conclusie 

De beoogde herontwikkeling van het plangebied sluit aan op het regionale woonthema 

duurzaam vernieuwen en transformeren van de bestaande voorraad. Dit thema heeft 

tot doel dat gemeenten zich meer richten op het kleinschalig toevoegen van kwaliteit 

aan de bestaande voorraad, passend bij de bestaande kwaliteiten en identiteiten van 

de steden en dorpen. Het voorliggende initiatief kan worden beschouwd als een 

kleinschalige toevoeging. Door het realiseren van 14 energieneutrale woningen wordt 



Locatie Hoeks Valkenswaard 13 

de bestaande (steden)bouwkundige structuur versterkt. De ontwikkeling is passend 

binnen het regionale woningbouwbeleid.  

 

3.4 Gemeentelijke beleid 

Structuurvisie Valkenswaard 

Toetsingskader 

De gemeenteraad van Valkenswaard heeft op 2 juli 2012 op grond van artikel 2.1 van 

de Wet ruimtelijke ordening de Structuurvisie Valkenswaard deel A vastgesteld. Dit 

deel van de structuurvisie dient als ruimtelijk toetsingskader en visie op hoofdlijnen 

gericht op de lange termijn. De visie formuleert niet alleen de ontwikkelingskoers voor 

de lange termijn maar biedt tevens het casco voor concrete projecten en plannen. Het 

is dus een toetsingskader, maar tegelijkertijd ook een inspiratiekader voor ruimtelijke 

ontwikkelingen. Het ruimtelijk- functioneel programma en uitvoeringsplan voor de korte 

(en middellange)termijn is uitgewerkt in deel B (vastgesteld op 28 november 2013). 

In deel A van de structuurvisie is een visie beschreven voor de bebouwde kom van 

Valkenswaard. Valkenswaard is ten opzichte van Dommelen en Borkel en Schaft de 

meest stedelijke kern. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn voor nieuwe 

ontwikkelingen, vooral in het centrum en aan de randen van het centrum. Daarnaast 

staat in de structuurvisie aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor 

inbreidingsplannen naar wonen. Inbreidingsplannen zijn voorzien op locaties waar 

hinderlijke bedrijven in de (woon)kernen zijn verplaatst.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling en conclusie 

De ontwikkeling binnen het plangebied betreft een inbreiding, doordat op de 

voormalige locatie van de zand- en grindhandel een nieuwe functie komt. Hiermee 

kan geconcludeerd worden dan de ontwikkeling voldoet aan de uitgangspunten van 

de Structuurvisie Valkenswaard.  

Uitsnede kaart Structuurvisie. In het blauwe kader is het plangebied opgenomen.  
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Gemeentelijk woningbouwbeleid  

Toetsingskader 

In 2009 is een Woningmarktonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek had tot doel de 

ontwikkeling van de woningbehoefte tot 2020 in zowel kwantitatieve als kwalitatieve 

zin in kaart te brengen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een 

woningbouwprogramma opgesteld. Naar aanleiding van de vastgestelde provinciale 

prognose naar de bevolkings- en huishoudensontwikkeling van oktober 2014 en de 

reeds in 2014 gebouwde/gesloopte aantallen woningen geldt voor de gemeente 

Valkenswaard een woningbouwbehoefte van 877 woningen in de periode 2015 tot en 

met 2024. De in het Woningmarktonderzoek opgenomen conclusies zijn derhalve niet 

meer actueel. De gemeente conformeert zich bij raadsbesluit van 24 september 2015 

aan de prognoses en prioriteert haar woningbouwplannen. Wel zal de gemeente, 

conform het Woningmarktonderzoek, in blijven zetten op woningbouwplannen voor 

starters, jongeren, jonge gezinnen en senioren.  

 

Beoordeling en conclusie 

De beoogde herontwikkeling door in het plangebied te voorzien in 14 energieneutrale 

woningen speelt in op de actuele woningbehoefte in Valkenswaard. De woningen zijn 

geschikt voor starters en senioren en vormen een belangrijke doelgroep van het 

beleid.   

 

Welstandsbeleid  

Toetsingskader 

Voor de gemeente Valkenswaard is een welstandsnota opgesteld die als wettelijke 

basis dient voor het welstandsbeleid binnen de gemeente. De welstandsnota 

Valkenswaard is vastgesteld in juni 2004. In de welstandsnota is Valkenswaard 

ingedeeld in een aantal clusters van gebieden, te weten centra, historisch gegroeide 

gebieden, planmatig ontworpen woongebieden, bedrijfs- en voorzieningenlocaties en 

groengebieden.  

 

Het plangebied grenst aan bedrijventerrein Van Linschotenstraat. Voor 

bedrijventerreinen geldt: “De meeste bedrijventerreinen in de gemeente Valkenswaard 

hebben weinig allure en uitstraling en worden vaak gekarakteriseerd met een 

rommelig uiterlijk. De randen van de recentelijk aangelegde bedrijventerreinen vormen 

hier op een enigszins positieve uitzondering. Het beleid is er dan ook op gericht de 

uitstraling van de terreinen waar mogelijk te verbeteren door middel van het streven 

naar architectonische variatie en kwaliteit en naar herinrichting van de openbare 

ruimte. Hierbij dient extra aandacht aan de randen, die het aanzicht van het terrein 

vormen, te worden besteed”. Voor concrete criteria wordt verwezen naar de 

welstandsnota. 

 

Beoordeling en conclusie 

De gemeente heeft voor deze ontwikkeling geen nieuwe beeldwaliteitseisen 

geformuleerd. De welstandscommissie heeft ingestemd met het ontwerp zoals in 

hoofdstuk 5 toegelicht. 
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Beleidsnota Parkeernormering Gemeente Valkenswaard 

Toetsingskader 

Op 19 oktober 2008 heeft de gemeente Valkenswaard parkeerbeleid vastgesteld, 

waarin voor elke locatie binnen de gemeente helder is gemaakt welke parkeernorm 

voor welk type voorziening/woning van toepassing is. Doel van het stellen van een 

parkeernorm is het voorkomen of oplossen van parkeerproblemen aan het begin van 

de planvorming. Door het hanteren van de normen ontstaat inzicht in de 

parkeerbehoefte en kan op voorhand een ruimtelijk, economisch en verkeerskundig 

kader worden geschetst.  

 

Beoordeling en conclusie 

Bij de planomschrijving wordt ingegaan op de parkeernormen en andere voorwaarden 

waaraan onderhavige gebiedsontwikkeling dient te voldoen. 
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4 BESTAANDE SITUATIE 

Voor nader onderzoek naar de bestaande situatie is nagegaan welke ruimtelijke en 

functionele kwaliteit in het plangebied aanwezig is. Daarnaast is gekeken naar de 

aspecten die met de fysieke milieuwaarden samenhangen. Verder wordt in dit 

hoofdstuk de historische kwaliteit beschreven, waarbij archeologie en cultuurhistorie 

aan bod komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Bestaande ruimtelijke kwaliteit 

Algemeen 

De kern van Valkenswaard is, met ongeveer 20.000 inwoners, de grootste kern van 

de gelijknamige gemeente. De gemeente Valkenswaard is gelegen in het zuiden van 

de provincie Noord-Brabant, ten zuiden van Eindhoven. De gemeente grenst aan de 

zuidelijke zijde aan België.  

 

Het plangebied ligt aan de Barentszstraat waarlangs het ook ontsloten wordt. Aan de 

noordzijde bevindt zich de Dommelseweg met bijbehorende lintbebouwing. Aan de 

zuidzijde ligt het bedrijventerrein Van Linschotenstraat. 
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Bebouwing 

De bebouwing langs de Dommelseweg is individueel vormgegeven met veelal 

traditionele vrijstaande woningen. De bouwhoogte bedraagt overwegend twee 

bouwlagen met kap en de kapvorm en -richting is wisselend. Op het bedrijventerrein 

ten zuiden van het plangebied bevinden zich bedrijven binnen verschillende 

categorieën met op een aantal plaatsen ook bedrijfswoningen. Aan de overzijde van 

de Barentszstraat is een leegstaand schoolgebouw gesitueerd. Doel is om dit gebied 

te herstructureren naar woningbouw.  

 

Groenstructuur 

Aan de Dommelseweg is nauwelijks openbaar groen aanwezig. Dit staat in contrast 

met het aangrenzende buitengebied en het Dommeldal. Het groene beeld in de straat 

wordt hoofdzakelijk bepaald door privégroen in de voortuinen. Aan de Barentszstraat 

is ten zuiden van het plangebied een smalle doorlopende groenstrook aanwezig die 

de bedrijven van de openbare weg scheidt. Op het perceel staan geen monumentale 

of beeldbepalende bomen die bij ontwikkeling behouden moeten blijven. 

 

Verkeersstructuur 

De Dommelseweg is een belangrijke doorgaande weg met een breed profiel. De 

geasfalteerde rijbaan is aan beide zijden voorzien van een parkeerstrook, vrij liggend 

fietspad en trottoir. Aan de Dommelseweg is een bushalte aanwezig.  

 

Van invloed is het verkeersbeleidsplan, waarin een nieuw aan te leggen oost-

westverbinding een beduidende invloed uit zal oefenen op de situatie aan de 

Dommelseweg. De verkeersintensiteiten zullen sterk afnemen, waardoor een beter 

verblijfsklimaat ontstaat. 

 

De Barentszstraat fungeert als verbinding vanaf de Dommelseweg naar de bedrijven 

op het bedrijventerrein ‘Van Linschotenstraat’ en een gedeelte van de aangrenzende 

woonwijk. 

 

Het plangebied omvat het kadastrale perceel E 3672. Het gebied is circa 2.500 m² 

groot en was voorheen in gebruik door de zand- en grindhandel Hoeks. Het terrein 

was daarvoor grotendeels verhard en er stonden een aantal bedrijfsgebouwen ten 

behoeve van opslag. 

 

4.2 Bestaande functionele kwaliteit 

In functioneel opzicht ligt het plangebied in de overgang van het lint van de 

Dommelseweg, met daaraan ter plaatse van het plangebied vooral woonbebouwing, 

en het bedrijventerrein ‘Van Linschotenstraat’. Daarbij ligt aan de overzijde van de 

Barentszstraat een voormalige schoollocatie, waarmee de omgeving een gemengd 

karakter heeft. Voor wat betreft de bedrijvigheid dient bij herontwikkeling rekening 

gehouden te worden met hindercontouren vanuit de bedrijven op het bedrijventerrein. 
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4.3 Fysieke milieuwaarden 

4.3.1 Water 

Algemeen  

Mede ten gevolge van de waterproblemen die in een aantal winters aan het eind van 

de 20
e
 eeuw in Nederland optraden ten gevolge van hevige regenval, is het besef 

gegroeid dat water een belangrijke plaats verdient in toekomstige ruimtelijke plannen. 

Om het hoofd te kunnen bieden aan zeespiegelstijging, toenemende neerslag en 

rivierwaterafvoer en verdergaande bodemdaling, nu en in de toekomst, is het van 

essentieel belang dat het waterbeheer een belangrijke plaats inneemt in de ruimtelijke 

ordening. Sleutelbegrippen hierbij zijn: meer ruimte voor water en waterbewust 

bouwen en inrichten. 

 

Regelgeving  

Directe aanleiding voor het kabinetsstandpunt 'Anders omgaan met water, waterbeleid 

in de 21
e
 eeuw' (WB21)', is de zorg over het toenemende hoogwater in de rivieren, 

wateroverlast en de versnelde stijging van de zeespiegel. Het kabinet is van mening 

dat er een aanscherping in het denken over water dient plaats te vinden. 

Nadrukkelijker zal rekening moeten worden gehouden met de (ruimtelijke) eisen die 

het water aan de inrichting van Nederland stelt.  

 

Het Watertoetsproces is verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening (2003). 

Met de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 is de wettelijk 

verplichte werkingsfeer van het Watertoetsproces beperkt tot  ruimtelijke plannen. Bij 

landelijke, provinciale en gemeentelijke structuurvisies is het Watertoetsproces geen 

voorgeschreven onderdeel meer, maar in de praktijk zal daarbij ook de inbreng van de 

waterbeheerder gevraagd worden. 

 

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. In de Waterwet zijn alle 

vergunningen betreffende 'water' opgenomen. Met de Waterwet zijn Rijk, 

waterschappen, gemeenten en provincies beter uitgerust om wateroverlast, 

waterschaarste en waterverontreiniging tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het 

toekennen van functies voor het gebruik van water zoals scheepvaart, 

drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie. Afhankelijk van de functie 

worden eisen gesteld aan de kwaliteit en de inrichting van het watersysteem. 

 

Waterbeheerplan 'Krachtig Water', waterschap De Dommel (2009)  

Het waterbeheerplan 'Krachtig Water' beschrijft de doelen en inspanningen van 

waterschap De Dommel voor de periode 2010-2015. Hierbij is een indeling in de 

volgende thema’s gemaakt: 

1. droge voeten; 

2. voldoende water; 

3. natuurlijk water; 

4. schoon water; 

5. schone waterbodem; 

6. mooi water. 

Binnen de kerntaken die er zijn, worden twee onderwerpen met hoge prioriteit 

aangepakt: 
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1. het voorkómen van wateroverlast 

2. het herstellen van het watersysteem van Natura 2000-gebieden.  

 

Het waterschap richt zijn inspanningen op het realiseren van de 

waterbergingsgebieden voor 2015, waarbij de gebieden ten behoeve van het 

bebouwd gebied de allerhoogste prioriteit hebben. Het herstel en de bescherming van 

de leefgebieden voor zeldzame plant- en diersoorten in Natura 2000-gebieden zijn 

urgent. Daarom wordt voorrang gegeven aan maatregelen in het watersysteem die 

hieraan bijdragen. 

 

Ontwikkelen met duurzaam wateroogmerk, waterschap De Dommel (2006)  

Het document 'Ontwikkelen met duurzaam wateroogmerk' geeft een inhoudelijke 

uitwerking en onderbouwing van de beleidsterm "hydrologisch neutraal bouwen". 

Deze beleidsterm geeft invulling aan het “niet afwentelen” principe, zoals door de 

commissie waterbeheer 21e eeuw (WB21) is gegeven. Beter is het te spreken van 

hydrologisch neutraal ontwikkelen, omdat ook andere ontwikkelingen dan 

bouwprojecten dienen te worden getoetst. Voorbeelden hiervan zijn infrastructurele en 

recreatieve ontwikkelingen. 

 

In principe heeft elke ruimtelijke ontwikkeling invloed op de hydrologie. De beleidsterm 

hydrologisch neutraal heeft dan ook vooral betrekking op het zoveel mogelijk (binnen 

de ontwikkeling) neutraliseren van de negatieve hydrologische gevolgen van 

toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Het document 'Ontwikkelen met duurzaam wateroogmerk' maakt inzichtelijk welke 

hydrologische consequentie(s) ruimtelijke ontwikkelingen kunnen hebben op het 

watersysteem. Het bevat beleidsuitgangspunten, voorwaarden en normen om de 

negatieve hydrologische consequenties te compenseren (binnen de ontwikkeling). 

Deze worden toegepast in het proces van de watertoets. 

 

De Watertoets  

Onderdeel van het rijksbeleid is de invoering van de watertoets. De watertoets dient te 

worden toegepast op nieuwe ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, 

uitwerkingsplannen en projectafwijkingsbesluiten. Als een gemeente een ruimtelijk 

plan wil opstellen, stelt zij de waterbeheerder vroegtijdig op de hoogte van dit 

voornemen. De waterbeheerders stellen dan een zogenaamd wateradvies op. Het 

ruimtelijk plan geeft in de waterparagraaf aan hoe is omgegaan met dit wateradvies. 

 

Beoordeling en conclusie 

Door Econsultancy is bij de eerdere planvorming in het plangebied met woningbouw 

een watertoets uitgevoerd ten behoeve van de toen voorgenomen 

woningbouwontwikkeling (Econsultancy bv, Watertoets plangebied “Barentszstraat” te 

Valkenswaard, 31 augustus 2010). De watertoets is toen positief beoordeeld door het 

waterschap. Het nu gewenste woningbouwplan wijkt op enkele punten af, waardoor 

een actualisatie van de watertoets benodigd is. De geactualiseerde watertoets is als 

bijlage 1 bij onderhavige onderbouwing gevoegd.   
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De onderzoekslocatie (ca. 2.500 m²) betreft in de huidige situatie een bedrijfsterrein 

van een zand- en grindhandel. Het bedrijfsterrein is grotendeels verhard met beton en 

klinkers. Bij herontwikkeling van het terrein zal in het kader van duurzaam 

waterbeheer het afstromend hemelwater van het toekomstig verhard oppervlak dienen 

te worden geborgen of in de bodem worden geïnfiltreerd. 

 

De doorlatendheid (k-waarde) van de bodem wordt op basis van de 

doorlatendheidsmetingen voldoende geschikt geacht voor hemelwaterinfiltratie. 

Uitgangspunt is een k-waarde van ca. 1 m/dag. De gemiddeld hoogste 

grondwaterstand (GHS) is 0,9 tot 1,2 m-mv. De locatie is niet gelegen in een 

grondwaterbeschermingsgebied. 

 

Uit het toetsingsinstrumentarium “Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen” van 

Waterschap De Dommel en Aa en Maas volgt dat een infiltratiebuffer van 82 m³ 

voldoende capaciteit biedt voor de buffering van een maatgevende bui van T=10 + 

10%, en 112 m³ die vrijkomt bij een T=100 + 10% bui. Dit kan worden gerealiseerd 

middels een systeem met infiltratiekratten dat onder de openbare ruimte kan worden 

aangelegd (effectieve berging van 90%). Bij de aanleg van de voorziening dient 

rekening te worden gehouden met de GHG en een deklaag bovenop de voorziening 

van minimaal 0,5 meter. Een mogelijkheid om de extra 30 m³ die vrijkomt bij een 

T=100 + 10% bui op de locatie te bufferen is door middel van het bergen "tussen 

stoepranden". 

 

Omdat het hemelwater hiermee ter plaatse van het plangebied vastgehouden wordt, 

wordt hiermee voldaan aan het hydrologisch neutraal bouwen. Bij de nadere 

uitwerking van de plannen (woningbouw/openbare ruimte) zal inzichtelijk zijn gemaakt 

hoe de ondergrondse berging/infiltratie concreet gaat plaatsvinden (inhoud, het 

functioneren van het systeem en de (nood) overloop) en hoe de berging van een bui 

van T = 100 + 10% tussen de stoepranden plaatsvindt. Een voorstel wordt ter 

goedkeuring aan de gemeente overlegd.  

 

De vuilwaterstromen van de nieuwe woningen worden aangesloten op het 
gemeentelijke rioolstelsel.  
 
Concluderend kan worden gesteld dat het aspect water de voorgenomen 
woningbouwontwikkeling niet belemmert. Het waterschap De Dommel heeft per brief 
een positief advies gegeven.  
 

4.3.2 Bodem 

Algemeen 

De tijd dat elke vervuiling moest worden aangepakt ligt achter ons. Belangrijkste 

criterium hierbij is of de vervuiling zodanig is dat er sprake is van risico's voor 

gezondheid of milieu. In de praktijk blijken er vrijwel nooit risico's te zijn voor de 

gezondheid van mensen. Milieurisico's (verspreiding en ecologie) komen wel voor, 

maar meestal gaat het erom dat eventuele vervuilingen afstemming vereisen met 

bepaalde ontwikkelingen. 
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Op dit moment is er sprake van een omslag van saneren naar beheren en behoeven 

alleen de zogeheten "ernstige vervuilingen" in meer of mindere mate aangepakt te 

worden. De maatregelen worden daarbij afgestemd op de functie. 

 

Regelgeving 

Het nationale bodembeleid is geregeld in de Wet bodembescherming (Wbb). Het doel 

van de Wbb is om te voorkomen dat nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen 

ontstaan. Voor bestaande bodemverontreinigingen is aangegeven in welke situaties 

(omvang en ernst van verontreiniging) en op welke termijn sanering moet 

plaatsvinden. Hierbij dient de bodemkwaliteit tenminste geschikt te worden gemaakt 

voor de functie die erop voorzien is, waarbij verspreiding van verontreiniging zoveel 

mogelijk wordt voorkomen. 

 

Het beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de 

beoogde functie. De gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste 

bodemkwaliteit.  

 

Beoordeling en conclusie 

Door Lankelma Geotechniek Zuid B.V. zijn vier bodemonderzoeken uitgevoerd voor 

het plangebied in het kader van het bestemmingsplan “Barentszstraat”. De 

onderzoeken zijn voor onderhavig plangebied één-op-één toepasbaar. Daarnaast 

heeft toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit plaatsgevonden. De 

onderzoeksresultaten zijn integraal opgenomen als bijlage 2. In het onderstaande 

volgen de resultaten van de onderzoeken. 

 

Verkennend bodemonderzoek locatie aan de Barentszstraat te Valkenswaard, 6 maart 

2008  

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen zoals 

beschreven in de Nederlandse norm NEN 5740 (oktober 1999): “Onderzoeksstrategie 

bij verkennend onderzoek”. 

 

De volgende overschrijdingen zijn aangetoond:  

 

 

 

Daar in de vaste bodem ter plaatse van de wasplaats, bovengrondse dieseltank en 

olie/vet afscheider een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie is aangetoond dient 

de onderzoekshypothese “plaatselijk verdacht” te worden aanvaard. Op basis van de 

aangetoonde verontreiniging is nader bodemonderzoek noodzakelijk naar het 

voorkomen van met name minerale olie in de vaste bodem ter plaatse van boring B-

02. In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) 
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verricht naar het voorkomen van asbest in de grond. In de vrijkomende grond worden 

echter geen aanwijzingen aangetroffen die zouden kunnen duiden op het voorkomen 

van asbesthoudende materialen. 

 

Om een eerste indruk te krijgen van de hergebruiksmogelijkheden van eventueel op 

de locatie vrijkomende grond is de “Ministeriële vrijstellingsregeling grondverzet” aan 

de orde. Hiertoe zijn de verkregen analyseresultaten vergeleken met de 

kwaliteitsnormen zoals opgenomen in de genoemde vrijstellingsregeling. Bij deze 

vergelijking blijkt dat in de grond van het onverdacht terreindeel zink en minerale olie 

boven de samenstellingswaarde schone grond is aangetoond. Om deze reden zou 

eventueel vrijkomende grond mogelijk kunnen worden beschouwd als “categorie 1” 

grond. Ter plaatse van boring B-02 is, in verband met het sterk verhoogd gehalte aan 

minerale olie, sprake van niet toepasbare grond. Opgemerkt wordt dat het onderzoek 

niet is uitgevoerd conform het Bouwstoffenbesluit en dat de toetsing derhalve een 

indicatief karakter heeft. Afhankelijk van de bestemming en toepassing kan bij de 

afvoer van de grond om een onderzoek conform het protocol uit het 

Bouwstoffenbesluit worden gevraagd. 

 

Resultaten grondonderzoek Nieuwbouw woningen aan de Barentszstraat te 

Valkenswaard, 20 juli 2009 

Er zijn 7 sonderingen gemaakt met als doel de drukvastheid van de bodem te 

bepalen. Daarnaast zijn extra boringen geplaatst om de grondsamenstelling en de 

grondwaterstand te bepalen en zijn onderzoekspunten in het terrein uitgezet om de 

waterpassing te verifiëren. De onderzoeksresultaten vormen voldoende basis om in 

een later stadium een funderingsadvies op te stellen. 

 

Afperkend bodemonderzoek Locatie aan de Barentszstraat te Valkenswaard, 3 

augustus 2009 

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek, waarbij een 

sterk verhoogd gehalte minerale olie in de grondgrond nabij de wasplaats is 

aangetroffen, is een afperkend bodemonderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek 

is de verontreiniging in horizontale en verticale richting af te perken tot aan de 

achtergrondwaarde.  

 

In de afperkende boringen zijn in de grond geen overschrijdingen van de 

detectiegrens gemeten. De verontreiniging met minerale olie is in verticale en 

horizontale richting afgeperkt tot beneden de achtergrondwaarde. De verontreiniging 

met minerale olie beperkt zich tot de tijdens het eerder uitgevoerde verkennend 

bodemonderzoek boring B-02 en de recent geplaatste boring B-102 in het traject 0,5-

2,2 m-mv. 

 

Een samenvatting van de verontreinigingsituatie is weergegeven in onderstaande 

tabel.  
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Op de locatie is ter plaatse van de wasplaats in de grond naar schatting (op basis van 

2 boringen) circa 40 m³ grond verontreinigd met minerale olie in gehalten tot boven de 

interventiewaarde. In het grondwater zijn ten tijde van het verkennend 

bodemonderzoek ten hoogste overschrijdingen gemeten van de streefwaarden.  

 

Om woningbouw mogelijk te kunnen maken dient de verontreiniging conform de 

daaraan gestelde eisen gesaneerd te worden.  

 

Briefrapportage verkennend bodemonderzoek Barentszstraat te Valkenswaard, 14 

april 2010 

Naar aanleiding van de reactie van de gemeente Valkenswaard op bovengenoemde 

bodemonderzoeken is een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Het bodemonderzoek 

heeft als doel, middels een steekproef, de kwaliteit van het grondwater ter plaatse van 

de olie/water afscheider en de werkplaats nader vast te stellen.  

 

Geconcludeerd kan worden dat in de peilbuizen geplaatst ten noorden van de 

olie/water afscheider en de werkplaats geen van de verdachte parameters zijn 

aangetoond in een verhoogd gehalte ten opzichte van de 

streefwaarde/achtergrondwaarden. Wel zijn licht verhoogde gehalten aan zink 

aangetoond. Ter plaatse van het tankgat zijn zintuiglijk geen aanwijzingen 

aangetroffen die duiden op een mogelijke restverontreiniging. Ondanks de licht 

verhoogde gehalten aan zink kan gesteld worden dat het eerder aangetoonde beeld 

wordt bevestigd. 

 

Toetsing Besluit bodemkwaliteit 

De monsters uit het verkennend bodemonderzoek zijn getoetst aan het Besluit 

bodemkwaliteit. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de algemene bodemkwaliteit 

voldoet aan de achtergrondwaarden. 

 

4.3.3 Flora en fauna 

Algemeen  

Natuur en groen wordt over het algemeen positief gewaardeerd. Zowel in als buiten 

de stad vertoeven veel mensen in hun vrije tijd graag in de bossen en de parken. De 

aanwezigheid van voldoende groen op een bereikbare afstand bepaalt voor een 

belangrijk deel de leefbaarheid van een woongebied. Ook de aanwezigheid van 

dieren, bijvoorbeeld vogels, in de stad wordt over het algemeen als positief ervaren. 

De aanwezigheid van voedsel-, nest- en rustgebied is voor deze dieren van essentieel 

belang. 

 

Regelgeving  

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de 

Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een 

uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt 

beleidsmatig gebiedsbescherming plaats door middel van de ecologische 

hoofdstructuur (EHS), die is geïntroduceerd in het 'Natuurbeleidsplan' (1990) van het 

Rijk en op provinciaal niveau in de structuurvisie is vastgelegd.  
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Natuurbeschermingswet 1998  

Uit een oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998, die op 

1 oktober 2005 in werking is getreden, van belang. Deze wet onderscheidt drie 

soorten gebieden, te weten:  

a. door de minister van LNV aangewezen gebieden, zoals bedoeld in de Vogel- en 

Habitatrichtlijn; 

b. door de minister van LNV aangewezen beschermde natuurmonumenten; 

c. door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten. 

 

De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde 

gebieden (in de vorm van verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning 

van Gedeputeerde Staten of de minister van LNV). De bescherming van de onder c 

bedoelde gebieden vindt plaats door middel van het bestemmingsplan. De speciale 

beschermingszones hebben een externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze 

zones plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het 

effect van de ingreep op soorten en habitats. 

 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan moet worden onderzocht of de 

Natuurbeschermingswet 1998 de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is 

het geval wanneer de uitvoering tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden 

aangenomen dat daarvoor geen vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 

1998 zal kunnen worden verkregen. 

 

Speciale beschermingszones maken onderdeel uit van een samenhangend Europees 

ecologisch netwerk: Natura 2000. Dit netwerk is vergelijkbaar met de Nederlandse 

Ecologische Hoofdstructuur, echter op Europees niveau. 

 

Ecologische Hoofdstructuur  

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame 

ontwikkeling en een verantwoord toekomstig grondgebruik in de vorm van onder 

andere de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend netwerk 

van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het netwerk wordt gevormd door 

kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones. 

 

Flora en fauna  

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet regelt de 

bescherming van wilde dier- en plantensoorten. In de wet zijn de voormalige Jacht- en 

Vogelwet opgenomen, alsmede de soortbeschermingsparagrafen uit de 

Natuurbeschermingswet. Tevens is een deel van de verplichtingen op grond van de 

Europese Vogel- en Habitatrichtlijn opgenomen. De Flora- en faunawet verbiedt om 

dieren te doden of hun rust- of verblijfplaats te verstoren. Ook legt de wet de zorgplicht 

van de burger voor de flora en fauna vast. Er zijn vrijstellingsbepalingen, onder andere 

in verband met de jacht en de schadebestrijding. Afwijkingen van de 

verbodsbepalingen zijn mogelijk indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige 

staat van instandhouding van de soort. 

Beoordeling en conclusie 

Door Econsultancy bv is in oktober 2014 een actualisatie uitgevoerd van een eerdere 

quickscan uit 2009. De rapportage van het actualiserend onderzoek is als bijlage 3 bij 
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onderhavige onderbouwing gevoegd. Het onderzoek bevestigd dat het plangebied 

geen beschermde soorten bevat als opgenomen in de Flora- en faunawet. Tevens ligt 

het plangebied niet nabij beschermde gebieden, zoals Natura 2000 of EHS. Het 

aspect flora en fauna belemmert de voorgenomen ontwikkeling niet. 

 

4.3.4 Wegverkeerslawaai 

Algemeen  

Geluid is één van de factoren die de beleving van de leefomgeving in belangrijke mate 

bepalen. Door de toename van het verkeer en de bedrijvigheid wordt de omgeving in 

steeds sterkere mate belast met geluid. Dit leidt tot steeds meer klachten. In een 

aantal gevallen wordt de gezondheid beïnvloed door geluid. Hoge geluidsniveaus 

kunnen het gehoor beschadigen en ook de verstoring van de slaap kan op de lange 

duur slecht zijn voor de gezondheid. Door de toename van het geluid in de omgeving, 

wordt de behoefte aan stilte steeds meer als een noodzaak gevoeld. 

 

Regelgeving  

De Wet geluidhinder, de Luchtvaartwet en de Wet milieubeheer zijn in het kader van 

geluidhinder van belang.  

 

Bij nieuwe ontwikkelingen van geluidgevoelige bestemmingen dient de geluidssituatie 

in beeld gebracht te worden. De geluidsniveaus op de gevels van de nieuwe 

gebouwen worden getoetst aan de geluidsnormen. Er dient gekeken te worden naar 

vier bronnen van geluid, namelijk: 

 

 wegverkeerslawaai; 

 spoorlawaai; 

 industrielawaai; 

 vliegtuiglawaai. 

 

Het juridisch kader voor wegverkeerslawaai, spoorlawaai en industrielawaai wordt 

gevormd door de Wet geluidhinder. Vliegtuiglawaai wordt geregeld in de 

Luchtvaartwet. Er liggen geen geluidszones van het spoorlawaai, industrielawaai en 

vliegtuiglawaai over het plangebied, waardoor deze niet nader beschouwd worden. Op 

het aspect wegverkeerslawaai wordt hier nader ingegaan. 

 

Beoordeling en conclusie 

Door Adviesburo Van der Boom bv is in oktober 2014 een onderzoek 

wegverkeerslawaai uitgevoerd. Met het onderzoek is de geluidbelasting door 

wegverkeer op het woningbouwplan in kaart gebracht. De rapportage van het 

onderzoek is als bijlage 4 bij onderhavige ruimtelijke onderbouwing gevoegd. Uit het 

onderzoek blijkt dat de wettelijke voorkeursgrens van 48 decibel op 6 voorziene 

woningen wordt overschreden. Voor deze woningen is het nodig dat een ontheffing 

voor hogere waarde (maximaal 49 decibel) wordt aangevraagd, aangezien het treffen 

van maatregelen (bijvoorbeeld stiller asfalt of aanpassen verkaveling) niet haalbaar 

zijn. Parallel met de planologische procedure wordt een ontheffingsprocedure Hogere 



Locatie Hoeks Valkenswaard 27 

Waarden doorlopen. Het aspect wegverkeerslawaai belemmert de voorgenomen 

ontwikkeling niet. 

 

4.3.5 Luchtkwaliteit 

Algemeen  

Door de uitstoot van uitlaatgassen door onder andere de industrie en het verkeer 

komen schadelijke stoffen in de lucht. Vooral langs drukke wegen kunnen de 

concentraties van verschillende stoffen zo hoog zijn dat deze de gezondheid kunnen 

aantasten. Om te voorkomen dat de gezondheid wordt aangetast door 

luchtverontreiniging dient bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden te 

worden met de luchtkwaliteit ter plaatse.  

 

Regelgeving  

De belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 

van de Wet milieubeheer. Titel 5.2 Wet milieubeheer handelt over luchtkwaliteit, 

daarom staat deze ook wel bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Met de 'Wet 

luchtkwaliteit' en bijbehorende bepalingen en hulpmiddelen, wil de overheid zowel de 

verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstelligen als ook de gewenste ontwikkelingen 

in ruimtelijke ordening doorgang laten vinden.  

 

De 'Wet luchtkwaliteit' voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de 

luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het 

Rijk, provincies en gemeenten werken in het NSL-programma samen aan 

maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren tot de normen, ook in gebieden waar 

nu de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (overschrijdingsgebieden). De 

programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten 

en milieugevolgen. 

 

In artikel 4 van het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' 

en de bijlagen van de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen)' is voor bepaalde categorieën projecten met getalsmatige 

grenzen vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen aan de 

luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Dit geldt onder andere voor woningbouwlocaties die 

ingeval van één ontsluitingsweg niet meer dan 1.500 nieuwe woningen mogen 

omvatten. Bij twee ontsluitingswegen mogen uitbreidingslocaties niet meer dan 3.000 

woningen bevatten. Voor kantoorlocaties gelegen aan één ontsluitingsweg geldt een 

bruto vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m².  

 

Wanneer projecten wel in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit dient 

luchtonderzoek uitgevoerd te worden, waarbij getoetst wordt aan de normen.  
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Beoordeling 

Voor onderhavig project geldt een stedenbouwkundig plan. Het programma betreft de 

bouw van 14 energieneutrale woningen.  

 

Gesteld kan worden dat de verkeersaantrekkende werking van het project in 

vergelijking met de beleidsmatige ondergrens van 1.500 woningen, dermate beperkt is 

dat logischerwijs gesteld kan worden dat de grenswaarde nooit gehaald wordt. 

 

Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat uitgaande van een worst-case 

scenario waar de bestaande verkeersaantrekkende werking van het plangebied buiten 

beschouwing wordt gelaten, onderhavig project met de realisatie van 14 woningen niet 

een in betekenende mate toename van de concentratie veroorzaakt. Voor onderhavig 

project hoeft dan ook geen nader luchtkwaliteitsonderzoek met berekeningen 

uitgevoerd te worden. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt 

voor de onderhavige ontwikkeling. 

 

4.3.6 Milieuhygiënische aspecten bedrijven 

Algemeen  

De aanwezigheid van bedrijven kan de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloeden. 

Bedrijven kunnen geur, stof, geluid en gevaar ten gevolg hebben. Voorkomen moet 

worden dat bedrijven hinder veroorzaken naar de omgeving, vooral indien het 

woongebieden of andere gevoelige bestemmingen betreft. Daarnaast moeten 

bedrijven zich kunnen ontwikkelen en eventueel uitbreiden. Om dit te bereiken is het 

van belang dat bedrijven en gevoelige bestemmingen ruimtelijk goed gesitueerd 

worden zodat de bedrijven zo min mogelijk overlast opleveren en woongebieden de 

bedrijven zo min mogelijk beperken in hun bedrijfsuitvoering.  

 

Regelgeving  

Ten behoeve van milieuzonering is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten 

(VNG) een bedrijvenlijst opgesteld, waarin bedrijven op hun milieueffecten zijn 

gecategoriseerd. Afhankelijk van de mate waarin de in deze lijst opgenomen bedrijven 

milieuhinder kunnen veroorzaken (uitgaande van de gemiddelde bedrijfssituatie), kent 

de lijst aan de bedrijven een categorie toe. Naarmate de milieuhinder toeneemt, loopt 

de categorie op van 1 tot en met 5, met bijbehorende minimale afstanden tot 

woongebieden. 

 

In de uitgave "Bedrijven en milieuzonering" is per bedrijfstype een globale indicatie 

gegeven van het invloedsgebied voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar. Op 

basis van het aspect met de grootste afstand zijn de bedrijven in de volgende 

categorieën ingedeeld: 

 Categorie 1: grootste afstanden 0 en 10 meter; 

 Categorie 2: grootste afstand 30 meter; 

 Categorie 3: grootste afstanden 50 en 100 meter; 
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 Categorie 4: grootste afstanden 200 en 300 meter; 

 Categorie 5: grootste afstanden 500, 700 en 1000 meter. 

De afstanden gelden in principe tussen de perceelsgrens van het bedrijf (bij een 

gangbare perceelsgrootte en -indeling) en anderszijds de gevel van een woning. De 

afstanden in bovengenoemde uitgave moeten als indicatief gezien worden. Doordat 

de omvang van bedrijven kan verschillen en omdat bedrijven maatregelen kunnen 

nemen om de invloed te beperken kan de invloedssfeer in werkelijkheid afwijken van 

bovengenoemde afstanden. De uiteindelijke afstemming tussen de hinder van het 

bedrijf en de omgeving wordt geregeld in het kader van de Wet milieubeheer. 

 

Beoordeling 

Door Schoonderbeek en Partners Advies BV is in het kader van het eerder opgestelde 

bestemmingsplan “Barentszstraat” een onderzoek uitgevoerd naar milieuzonering 

(Schoonderbeek en Partners Advies BV, Verdiepend onderzoek milieuzonering 

Barentszstraat, 9 maart 2010). Het onderzoek is integraal als bijlage 5 opgenomen. 

Het onderzoek is nog altijd van toepassing doordat de bedrijvigheid in de omgeving 

ongewijzigd is. 

In onderstaande volgt een samenvatting van de onderzoeksresultaten. Op basis van 

de richtlijnen zoals opgenomen in bedrijven en milieuzonering dienen de volgende 

minimale afstanden te worden gehanteerd tussen de te realiseren woningbouw en de 

omliggende bedrijven: 

 

Voor het realiseren van woningbouw op deze locatie kan op basis van Bedrijven en 

Milieuzonering VNG (2009) geconcludeerd worden dat geluid bij alle drie bedrijven 

bepalend is voor de te hanteren richtafstanden. 

 

Volledigheidshalve wordt vermeld dat voor Dikker Transport bv naast de 

hindercontour voor geluid nog een andere hindercontour van 30 meter geldt voor 

gevaar. Aangezien de werkelijke afstand 93 meter is, is deze contour voor het 

bouwplan niet van belang. Voor de andere bedrijven gelden geen andere 

hindercontouren. 

 

Van der Werff Zonnewering 

Van der Werff Zonnewering valt onder het Barim (Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer). Uit de “inlichtingenstaat” (opgemaakt door de gemeente 

tijdens een bedrijfsbezoek) blijkt dat de verwachte geluidproductie niet meer zal zijn 

dan van een gewone winkel. Dit wordt gebaseerd op de volgende vermeldingen in de 

inlichtingenstaat:  

 Het is een eenmanszaak. 
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 Het bedrijf is gericht op particulieren en heeft slechts één wagen waarmee 

zonnewering wordt gehangen op locatie. 

 Het bedrijf is ingericht als winkel/detailhandel (er is geen werkplaats aanwezig). 

 Daarnaast is op de luchtfoto te zien dat er ten oosten een beperkte buitenruimte 

aanwezig is, zodat er geen geluid vanuit activiteiten op het buitenterrein te 

verwachten is. 

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er geen 

geluidsoverlast te verwachten is vanuit dit bedrijf. 

 

Scooterhuis Valkenswaard 

Scooterhuis Valkenswaard valt eveneens onder het Barim. Het bedrijf heeft op 09-03-

2006 een aanvraag voor een milieuvergunning gedaan. Hierin is aangegeven dat de 

geluidproductie te verwaarlozen is, doordat het bedrijf gericht is op de verkoop en 

administratie. Daarnaast heeft de inrichting weinig buitenruimte (er is alleen een 

looproute achterom). De onderhoudswerkplaats is inpandig. Op basis van het 

bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er geen geluidsoverlast te verwachten 

is vanuit dit bedrijf. 

 

Dikker Transport bv 

Dikker Transport bv heeft een Hinderwetvergunning die is verleend op 31 maart 1982. 

Met het van kracht worden van het Besluit Opslag- en Transportbedrijven 

milieubeheer in 2000 zijn de volgende geluidvoorschriften van toepassing voor het 

bedrijf. Sinds 19 oktober 2007 vallen alle bedrijven die onder het Besluit Opslag- en 

Transportbedrijven vielen onder het Barim. Op basis hiervan gelden voor Dikker 

Transport bv de volgende geluidvoorschriften: 

 

De afstand tussen het bedrijf en de dichtstbijzijnde gevoelige gebouwen (de woning 

Dommelseweg 169) bedraagt circa 93 meter tot de grens van de inrichting van Dikker. 

De afstand tussen Dikker Transport bv en de nieuw te bouwen woningen bedraagt ca. 

90 meter. Voor de geluidbelasting van de nieuw te bouwen woningen is daarnaast van 

groot belang dat er tussen het bouwplan en Dikker Transport bv diverse 

afschermende gebouwen staan, terwijl dat tussen Dikker Transport bv en de 

dichtstbijzijnde woning aan de Dommelseweg niet het geval is. 

 

Gezien het bovenstaande zal de geluidbelasting op de gevel van de nieuw te bouwen 

woningen niet meer bedragen dan de in het Barim opgenomen geluidvoorschriften, 

zodat een goed woonklimaat kan worden gerealiseerd. Voor Dikker Transport bv 

treedt geen wijziging van de geldende geluidvoorschriften op, aangezien er geen 

woningen dicht bij de dichtstbijzijnde woning aan de Dommelseweg 169 worden 

gebouwd. Op onderstaande tekening zijn de milieuafstanden in beeld gebracht. 
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Tekening met afstanden Dikker Transport BV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingstypologie 

In de VNG bundel ‘Bedrijven en milieuzonering’ worden twee soorten omgevingstypen 

onderscheiden: “rustige woonwijk en rustig buitengebied” en “gemengd gebied”. De 

richtafstanden gelden voor de te hanteren afstand tot een rustige woonwijk.  

 

Het plangebied ligt in een omgeving waar naast woningen (langs de Dommelseweg 

en verderop aan de Barentszstraat) ook andere functies (winkels en kleine bedrijven) 

voorkomen. Op basis hiervan blijkt er geen sprake te zijn van een “rustige woonwijk”, 

zoals omschreven in de VNG-richtlijnen, maar van een “gemengd gebied”. Hiervoor 

geldt dat de in de VNG-richtlijnen opgenomen richtafstanden met een afstandsstap 

verlaagd kunnen worden zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. 

De te hanteren afstand van 10 meter tussen de aanwezige bedrijven en de te 

realiseren woningen kan daarom verkleind worden tot 0 meter. Bovendien is gebleken 

dat de hinder afkomstig van de betreffende bedrijven te verwaarlozen is. Ook in het 

geval dat zich ter plaatsen van deze bedrijven andere bedrijven vestigen, zullen deze 

aan de voorschriften van het bestemmingsplan met betrekking tot detailhandel moeten 

voldoen. Artikel 7 Detailhandel (DH) stelt dat op deze gronden alleen gebouwen ten 

behoeve van detailhandel en openbare verkeersruimten, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen en goederenstallingen gerelateerd aan de detailhandelsfunctie 

gerealiseerd kunnen worden. Detailhandelsbedrijven behoren altijd tot milieucategorie 

1 of 2 en zijn bedrijven die geschikt zijn om zelfs aanpandig aan woningen te zijn 

gelegen (zie de aanduiding “A” in bijlage 4 van de VNG-richtlijnen). 
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Conclusie 

Op grond van het in het verleden verrichte onderzoek vormt het aspect, ook met de 

aangepaste stedenbouwkundige verkaveling, geen belemmering voor de voorziene 

woningbouw in het plangebied.  

 

4.3.7 Externe veiligheid 

Algemeen  

In het kader van de bestemmingsplanprocedure moet het aspect externe veiligheid 

onderzocht worden. Hierbij dienen de risico's in beeld gebracht te worden die het 

gevolg zijn van opslag, vervoer of verwerking van gevaarlijke stoffen. Risicobronnen 

zijn bijvoorbeeld vervoersassen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, 

buisleidingen en risicovolle inrichtingen.  

 

Externe veiligheidsbeleid bestaat uit twee onderdelen: het plaatsgebonden risico en 

het groepsrisico. Het plaatsgebonden risicobeleid bestaat uit harde afstandseisen 

tussen een risicobron en een (beperkt) kwetsbaar object. Het groepsrisico is een maat 

die aangeeft hoe groot de kans is op een ongeval met gevaarlijke stoffen met een 

bepaalde groep slachtoffers. Hoe hoger het groepsrisico, hoe groter deze kans.  

 

Binnen de plaatsgebonden risicocontouren bestaat een bepaald risico te overlijden als 

gevolg van een calamiteit. Binnen deze contouren gelden harde bouwrestricties. Deze 

restricties kunnen per risicobron verschillen. De hoogte van het groepsrisico wordt niet 

alleen bepaald door de aard van de risicobron, maar ook door het aantal aanwezige 

personen binnen het invloedsgebied daarvan. Bij veel ruimtelijke besluiten moet de 

hoogte van dit groepsrisico verantwoord worden. Dit noemt men de 

verantwoordingsplicht van het groepsrisico. 

 

Regelgeving  

Sinds 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van kracht. 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's 

voor de omgeving vanwege activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het Bevi is gericht aan 

het bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening en 

heeft onder meer tot doel om bij nieuwe situaties toetsing aan de risiconormen te 

waarborgen. Het Bevi is van toepassing op vergunningsplichtige risicovolle bedrijven 

en de nabijgelegen al dan niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten. In artikel 

2, lid 1 van het Bevi is opgesomd wat wordt verstaan onder risicovolle bedrijven en 

wat wordt verstaan onder (beperkt) kwetsbare objecten. Beoordeling van de risico’s 

veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, het water en de 

weg dient plaats te vinden aan de hand van het Besluit externe veiligheid 

transportroutes (Bevt), als in werking getreden per 1 april 2015.  

 

Uit het Bevi en het Bevt vloeit de verplichting voort om in ruimtelijke plannen in te 

gaan op de risico's in het projectgebied ten gevolge van handelingen met gevaarlijke 

stoffen. De risico's dienen te worden beoordeeld op het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico.  
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Voor elke verandering van het groepsrisico (af- of toename) in het invloedsgebied 

moet een verantwoording worden afgelegd, over de wijze waarop de toelaatbaarheid 

van deze verandering in de besluitvorming is betrokken. Samen met de hoogte van 

het groepsrisico moeten andere aspecten worden meegewogen in de beoordeling van 

het groepsrisico. Onder deze aspecten vallen zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. 

Ten behoeve van de verantwoording groepsrisico is advies gevraagd en ontvangen 

van de regionale brandweer. 

 
Risicobronnen zijn: 

 bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of geproduceerd; 

 transportassen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen; 

 buisleidingen voor transport van aardgas onder hoge druk en voor K1-K2-K3  

vloeistoffen. 

 

Toetsing 

Uit een inventarisatie via de provinciale risicokaart blijkt dat in en nabij het plangebied 

geen risicobronnen aanwezig zijn die uit oogpunt van externe veiligheid invloed 

kunnen hebben op het plangebied: 

 er bevinden zich geen risicovolle bedrijven in of nabij het plangebied; 

 er bevindt zich geen route gevaarlijke stoffen in of nabij het plangebied; 

 er bevinden zich geen buisleidingen in of nabij het plangebied. 

 

Conclusie 

De beoogde planontwikkeling heeft geen consequenties ten aanzien van het aspect 

externe veiligheid.  

 

4.3.8 Kabels en leidingen 

Teneinde een goede belangenafweging mogelijk te maken voor de functies binnen het 

plangebied is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de ligging en eigenschappen 

van binnen het plangebied voorkomende kabels en leidingen. Sommige van deze 

kabels en leidingen vereisen een bepaalde afstand tot gevoelige functies. Voor het 

bestemmingsplan is met name de ligging van de hoofdtransportleidingen van belang 

aangezien deze gekoppeld zijn aan een bepaalde afstand die aangehouden dient te 

worden waarbinnen geen bebouwing mag plaatsvinden.  

 

Voor het voorliggende plan zijn dergelijke hoofdtransportleidingen niet aan de orde op 

basis van het bestemmingsplan “Valkenswaard Noord”, zodat er in dit opzicht geen 

gevolgen zijn voor dit plan. 

 

4.4 Historische kwaliteit 

4.4.1 Archeologie 

Regelgeving  

Het verdrag van Malta regelt de bescherming en het behoud van archeologische 

waarden. Nederland heeft dit verdrag in 1992 ondertekend en in 1998 geratificeerd. 
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Het Verdrag van Malta (ook wel Verdrag van Valletta genoemd) is geïmplementeerd in 

de Monumentenwet. De Wet op de archeologische monumentenzorg is in april 2006 

door de Tweede Kamer aangenomen en in december van dat jaar door de Eerste 

Kamer bekrachtigd. Op 1 september 2007 is de wet als onderdeel van de 

Monumentenwet in werking getreden. Het belangrijkste doel is de bescherming van 

het archeologische materiaal in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de 

beste garantie biedt voor een goede conservering.  

 

Het is verplicht om in nieuwe bestemmingsplannen rekening te houden met de 

mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Dit was in de voorgaande 

periode reeds een gebruikelijke praktijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toetsing 

Voor de gehele gemeente Valkenswaard is een Archeologische verwachtingenkaart 

opgesteld, zie afbeelding. In het plangebied geldt categorie 5, een middelhoge 

verwachting. In deze gebieden geldt op basis van geomorfologische en 

bodemkundige opbouw, en aangetroffen archeologische vondsten en relicten een 

Uitsnede Archeologische verwachtingskaart Valkenswaard met in het zwarte 

kader het plangebied aangeduid.  
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middelhoge archeologische verwachting. Deze zones en gebieden waren net als de 

gebieden met een hoge verwachting in principe geschikt voor bewoning. De kans op 

het aantreffen van vondsten is hier echter kleiner, doordat de dichtheid aan 

vindplaatsen beduidend lager is dan in de gebieden met een hoge verwachting. Om 

die reden is een archeologisch onderzoek vereist bij bodemingrepen en te bebouwen 

oppervlakten die groter zijn dan 2.500 m² en dieper gaan dan 0,3 m of 0,5 m bij esdek 

onder maaiveld. Indien nog geen oppervlakte van een totale vergraving bekend is, 

bijvoorbeeld bij bestemmingsplanwijzigingen, geldt de onderzoeksverplichting voor 

plangebieden groter dan 5.000 m². 

 

Beoordeling en conclusie 
Door RAAP is in het kader van het bestemmingsplan “Barentszstraat” reeds een 

verkennend onderzoek uitgevoerd naar archeologische waarden (RAAP, Plangebied 

Barentszstraat, gemeente Valkenswaard; archeologisch vooronderzoek: een burau- 

en inventariserend veldonderzoek, januari 2010). Het onderzoek is integraal als 

bijlage 6 opgenomen. Het onderzoek is voor onderhavig plan nog steeds toepasbaar 

daar er geen grondroerende veranderingen zijn opgetreden. In onderstaande volgt 

een samenvatting van de onderzoeksresultaten. 

 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied is gelegen op de overgang van het 

beekdal van de Dommel naar een golvend dekzandlandschap. Binnen het plangebied 

blijkt de bodem relatief nat te zijn waardoor de enkeerdgronden ook als lage 

enkeerdgrond zijn geïnterpreteerd. Daarnaast zijn ook restanten van een 

podzolbodem aangetroffen waardoor blijkt dat podzolisering heeft plaats gevonden. 

Het gaat dus binnen het plangebied om een relatief natte bodem, maar droog genoeg 

voor podzolisering. Het veldwerk bevestigt dus de geomorfologische ligging op de 

overgang van een natte zone (lage enkeerdgronden) naar droog (podzolisatie). 

 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat, vanwege de ligging in een zogenaamde 

gradiëntzone, voor het plangebied een hoge archeologische verwachting voor 

vindplaatsen van jager-verzamelaars geldt. Voorwaarde voor de aanwezigheid van 

nog intacte vuursteenvindplaatsen is de aanwezigheid van een intact podzolprofiel. Uit 

het veldwerk blijkt dat het oorspronkelijke podzolprofiel zodanig geroerd is, dat de 

kans op nog goed geconserveerde vuursteenvindplaatsen klein is. De E-horizont 

ontbreekt in alle boringen. In één boring is nog een deel van een intacte B-horizont 

aangetroffen. De gaafheid van eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen is dus 

laag. 

 

Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een middelhoge 

archeologische verwachting voor vindplaatsen van landbouwers. Ondanks de vochtige 

ligging op of nabij de rand van het beekdal, kan de aanwezigheid van vindplaatsen 

(nederzettingsresten) uit bepaalde archeologische perioden niet worden uitgesloten. 

Het veldwerk heeft de middelhoge archeologische verwachting bevestigd. Een scherf 

uit de periode Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd zou als bemestingsaardewerk 

geïnterpreteerd kunnen worden, maar anderzijds kan deze ook wijzen op een 

(verstoorde) vindplaats in (de directe omgeving van) het plangebied. Op basis van de 

boringen blijkt echter dat de bodem te verstoord is; er worden geen intacte 

vindplaatsen van landbouwers meer verwacht. Ook voor vindplaatsen van 

landbouwers is sprake van een lage gaafheid. Alleen ter plaatse van de boringen 1 en 
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2 kan een archeologische vindplaats nog ten dele aanwezig zijn. Bovendien is er dan 

sprake van een lage ensemblewaarde, aangezien de omgeving van het plangebied is 

volgebouwd en daardoor verstoord. Het aspect archeologie vormt derhalve geen 

belemmering voor het planvoornemen. 

 

4.4.2 Cultuurhistorie en monumenten 

Toetsingskader 

Per 1 januari 2012 is de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) in werking getreden. 

Als gevolg van de MoMo wijzigt de Bro (artikel 3.1.6, lid 2). Wat eerst voor alleen 

archeologie gold, geldt nu ook voor al het cultureel erfgoed. 

 

In de toelichting van het bestemmingsplan dient een beschrijving te worden 

opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 

grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. De opsteller 

en vaststeller van het bestemmingsplan is daarmee dus verplicht om breder te kijken 

dan alleen naar het facet archeologie. Ook de facetten historische (steden)bouwkunde 

en historische geografie dienen te worden meegenomen in de belangenafweging. 

Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel beschermde objecten en 

structuren. 

 

Beoordeling en conclusie 

Cultuurhistorische waarden in de omgeving van het plangebied zijn aanwezig in de 

linten. Met name de Dommelseweg vormt een historisch geografische lijn met een 

hoge waarde. In het ruimtelijk beeld zijn de kenmerken van de lintenstructuur hier nog 

goed zichtbaar door traditionele veelal vrijstaande bebouwing. In het plangebied zelf 

zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig. 

 

Ook is aan de Dommelseweg 141 een gemeentelijk monument gesitueerd. Het betreft 

een woning van omstreeks 1900 die gekenmerkt wordt door een wolfsdak met 

aanbouw onder zadeldak en mooie metselwerk versieringen. 

 

Het aspect cultuurhistorie staat de herontwikkeling van het plangebied naar wonen 

niet in de weg. 

 

4.5 Toetsing Besluit m.e.r. 

Regelgeving 

Behalve aan de uitvoeringsaspecten bedoeld in de Awb en het Bro dient ook te 

worden getoetst aan het Besluit m.e.r. Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r gewijzigd. 

De belangrijkste aanleidingen hiervoor zijn de modernisering van de m.e.r wetgeving 

in 2010 en de uitspraak van het Europese Hof van 15 oktober 2009 (HvJ EG 15 

oktober 2009, zaak C-255/08 – Commissie vs. Nederland). Uit deze uitspraak volgt 

dat de omvang van een project niet het enige criterium mag zijn om wel of geen me.r.- 

(beoordeling) uit te voeren. Ook als een project onder de drempelwaarde uit lijst C en 

D zit, kan een project belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of 
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nabij een kwetsbaar natuurgebied ligt. Gemeenten en provincies moeten daarom per 

1 april van 2011 ook bij kleine bouwprojecten beoordelen of een m.e.r.-beoordeling 

nodig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief 

zwaar kunnen belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden 

beoordeeld of een MER nodig is. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd 

gezag om te beoordelen of bij een project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen 

optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat er belangrijke nadelige milieugevolgen 

kunnen optreden moet er een m.e.r.-procedure worden doorlopen. Met andere 

woorden dan is het opstellen van een MER nodig. 

 

Beoordeling noodzakelijkheid m.e.r.-beoordeling 

Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is dient bepaald te worden of de 

ontwikkeling de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, of de 

ontwikkeling in een kwetsbaar gebied ligt en of er belangrijke milieugevolgen zijn.  

 

In het plangebied worden 14 energieneutrale woningen gerealiseerd. Het gaat om 14 

rijwoningen, waarbij 8 rijwoningen aan de zuidzijde en 6 rijwoningen aan de noordzijde 

worden gerealiseerd. De ontwikkeling dient getoetst te worden aan activiteit D 11.2 uit 

de Bijlage bij het Besluit m.e.r. Deze activiteit betreft een stedelijk 

ontwikkelingsproject. In het geval van een stedelijk ontwikkelingsproject is direct een 

m.e.r.-beoordeling noodzakelijk als de activiteit gaat om de bouw van 2.000 woningen 

of meer in een aaneengesloten gebied of als de activiteit een omvang heeft van 100 

hectare. Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling ver beneden de 

drempelwaarde ligt zoals opgenomen in het Besluit m.e.r..  

 

In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r is bepaald wat verstaan wordt onder 

een gevoelig gebied. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd 

worden op basis van de natuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische 

waarden en waterwingebieden. Uit het onderhavige hoofdstuk, waaraan de resultaten 

van de toetsing juncto art. 3.1.6 Bro worden weergegeven, blijkt dat het plangebied 

niet gelegen is binnen de grenzen van een gebied dat is aangewezen als Natura 

2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied betreft het Leenderbos, Groote 

Heide en De Plateaux en bevindt zich op circa 4 kilometer afstand ten oosten van de 

onderzoekslocatie. Externe werking op dit gebied is door de ligging van de locatie 

binnen de bebouwde kom en de aard van de ingreep (herontwikkeling) niet aan de 

orde.  

 

Het plangebied maakt geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur waardoor een 

directe aantasting van de EHS niet aan de orde is. Het plangebied behoort niet tot een 

waterwinlocatie, waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied. Ook behoort het 

plangebied niet tot een gebied waarbinnen een rijksmonument ligt. Het gebied ligt wel 

nabij het Belvedèregebied van het Dommeldal. De karakteristieken hiervan worden 

niet geschaad door de onderhavige ontwikkeling. In dit hoofdstuk zijn tevens de 

verschillende milieueffecten beschouwd, zoals geluid en luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat 

er door de ontwikkeling geen sprake zal zijn van nadelige milieugevolgen.  
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Conclusie 

Zoals beschreven in de voorafgaande alinea’s zijn er geen belangrijke nadelige 

milieugevolgen te verwachten, ligt de ontwikkeling ver beneden de drempelwaarde en 

zijn er geen gevolgen voor kwetsbare gebieden. Het is daarom niet noodzakelijk een 

m.e.r.-beoordeling uit te voeren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plattegrond met weergave begane grond beoogde energieneutrale woningen alsmede openbare 

ruimte.  

3D-impressie beoogde energieneutrale woningen.  
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5 PLANBESCHRIJVING 

 

5.1 Stedenbouwkundige inpassing 

Algemeen 

Onderhavig plan betreft de realisatie van 14 energieneutrale woningen, waarmee een 

nieuwe impuls gegeven wordt aan de beschikbare inbreidingslocatie aan de 

Barentszstraat. Ook vindt een sterke opwaardering plaats van het straatbeeld. 

Uitgangspunt voor de locatie betreft duurzaamheid, zowel in verkaveling als 

materiaalgebruik. 

  

De straat heeft een beperkte uitstraling, met name door de hoge erfafscheidingen en 

de oriëntatie van zijkanten op de straat. Pas op ruime afstand van de Dommelseweg 

zijn woningen met voorkanten op de Barentszstraat georiënteerd. Gezien de omvang 

van het plangebied is het wenselijk om ook op het achterterrein tot ontwikkeling over 

te gaan. Realisatie van een nieuw woonhof biedt mogelijkheden voor vernieuwende 

woningtypen in verschillende prijscategorieën. 

 

Stedenbouwkundige opzet 

Binnen het plangebied wordt een kleinschalig woonhofje aan de Barentszstraat 

gerealiseerd. Het gaat om acht rijwoningen aan de zuidzijde en zes rijwoningen aan 

de noordzijde. In de stedenbouwkundige opzet is de Barentszstraat als uitgangspunt 

genomen. Haaks op de straat wordt bebouwing georiënteerd, waardoor het 

straatbeeld wordt versterkt en vindt er een aankondiging van het hofje plaats. De 

woningen zijn in een rechte rooilijn gesitueerd. Elke woning aan het hofje heeft een 

eigen opstelruimte voor de auto en een tuin c.q. patio aan de achterzijde. 

 

Het straatprofiel van het hofje ziet er als volgt uit: 

 dwarsparkeren voor de zuidelijke woningen = 5 meter 

 rijstook om uit te kunnen draaien vanuit het dwarsparkeren = 6 meter 

 een langsparkeerstrook = 2 meter 

 een stoep en een kleine groenstrook = 1,5 meter 

Tussen de gevels van de noordelijke en zuidelijke woningen is de afstand 14,5 meter 

  

De openbare ruimte van het hofje wordt op een samenhangende en eenduidige wijze 

ingericht. Ook de overgang van openbaar naar privé dient op een zorgvuldige wijze 

ingepast te worden. De Barentszstraat heeft aan de westzijde een groen profiel en er 

is geen trottoir aanwezig. Dit is ook niet nodig. Laag groen eventueel gecombineerd 

met bomen geeft de Barentszstraat een groene uitstraling.  
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Woningtypologie 

Op het hofje zijn 14 energieneutrale woningen voorzien. Het gaat om zes rijwoningen 

aan de noordzijde en acht rijwoningen aan de zuidzijde. De woningen zijn allen 

opgebouwd uit twee lagen en worden afgerond door een lessenaarsdak. De 

verkaveling van de woningen is dusdanig dat de daken zon georiënteerd worden. 

 

De woningen aan de zuidzijde hebben een tuin op het zuiden. De tuinen van de 

noordelijke woningen zijn iets dieper, waardoor de bewoners van deze woningen in de 

zomer tevens in de zon kunnen zitten.  

 
De zuidelijke woningen zijn op de begane grond geschakeld, zodat steeds tussen de 

woonkamers de entrees en bergingen gesitueerd zijn. Dit is goed voor de 

geluidsisolatie tussen de woningen, terwijl de zones met de bergingen de mogelijkheid 

geven om de tuin te bereiken. Deze woningen hebben dus geen achterpaden. Op de 

verdieping zijn de slaapkamers tegen elkaar gesitueerd, zodat de woningen er uitzien 

als tweekappers, maar als asymmetrisch moeten worden beschouwd. 

 

De zes noordelijke woningen bestaan uit twee maal drie woningen, gescheiden door 

een onderdoorgang. Op deze manier zijn de achtertuinen en bergingen van de 

middelste woningen bereikbaar. Ook bij deze woningen liggen de woonkamers, in 

verband met het geluid, nergens tegen elkaar. De centrale trappen maakt dat deze 

kleinere woningen heel weinig verkeersruimte hebben. Alle woningen hebben een 

zolder, bereikbaar met een vlizotrap. Deze zolder bevat tevens de installaties.  

 

5.2 Beeldkwaliteit 

Gezien de situering vormen de 14 woningen aan de Barentszstraat een eigen 

ruimtelijke eenheid tussen de lintbebouwing van de Dommelseweg en de 

bedrijfsbebouwing van het bedrijventerrein. Deze zelfstandige eenheid dient versterkt 

te worden in de architectuur door woningen in een geheel eigen karakter te 

ontwikkelen. De vormgeving van de woningen bestaat uit grote raamopeningen in 

witte en bakstenen gevels. Voor de afwerking van de woningen worden innoverende, 

ecologisch duurzame bouwmaterialen gebruikt. Zo worden de bakstenen zonder 

metselwerk verwerkt en gevelbekleding met een duurzame verf oppervlak 

aangebracht, wat schilderen in de toekomst overbodig maakt.  Tevens worden de 

dakvlakken volledig voorzien van zonnecollectoren. De eindgevels van de woningen 

aan de Barentszstraat zijn zodanig uitgewerkt dat er een goede hoekoplossing 

ontstaat, zonder de woningen te draaien of met een voorgevel aan de Barentszstraat 

te leggen. Hierbij wordt aangesloten op een moderne bouwstijl.  
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5.3 Verkeer en parkeren 

Op deze kleinschalige inbreidingslocatie wordt een eenvoudige verkeersstructuur 

voorgesteld bestaande uit een directe verbinding vanaf de Barentszstraat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten aanzien van parkeren wordt uitgegaan van de voorgeschreven normen vanuit de 

beleidsnota ‘Parkeernormering’ van de gemeente Valkenswaard, van 19 oktober 

2008. Voor het berekenen van de benodigde parkeervoorzieningen zijn de 

parkeernormen voor 'rest bebouwde kom' gehanteerd: 

- 2 of 3 aan elkaar gebouwde woningen = 1,80 p.p.p.w.  

- 4 of meer aan elkaar gebouwde woningen = 1,55 p.p.p.w. 

 

Dit betekent dat voor de ontwikkeling 24 parkeerplaatsen (zie onderstaande tabel) 

dienen te worden gerealiseerd.  

woningen aantal norm parkeerbehoefte 

2 of 3 aan elkaar gebouwde woningen 6 1,80 p.p.p.w. 10,8 p.p. 

4 of meer aan elkaar gebouwde woningen 8 1,55 p.p.p.w. 12,4 p.p.          + 

  totaal p.p. 23,2 p.p. 

Tabel parkeerbehoefte 

 

In totaal zijn er 24 parkeerplaatsen voorzien in het plangebied, zie ook de 

inrichtingstekening als opgenomen in bijlage 7. De ontwikkeling voldoet aan de 

beleidsnota ‘Parkeernormering’. 

 

 

Inrichtingstekening van voorliggend planvoornemen. De parkeerplaatsen zijn direct 

toegankelijk vanaf de Barentszstraat.  
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6 UITVOERINGSASPECTEN 

 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 

De omgevingvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het project 

aan de Barentszstraat te Valkenswaard wordt uitgevoerd, omdat het wonen in het 

plangebied niet is toegestaan binnen het bestemmingsplan “Valkenswaard Noord” 

zoals vastgesteld op 28 februari 2007. De grond van voornoemd perceel is in 

eigendom van de initiatiefnemer. 

 

Voor de ontwikkeling wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het verhaal van 

kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd. Voor de ontwikkeling is een 

exploitatieovereenkomst gesloten tussen de gemeente Valkenswaard en 

initiatiefnemer. Hierin is geregeld dat de ontwikkeling geen financiële gevolgen heeft 

voor de gemeente Valkenswaard. De kosten van de plannen, gericht op de realisering 

van woningen, komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Hiermee wordt 

voldaan aan artikel 6.12 Wro. 
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7 JURIDISCHE REGELING 

 

7.1 Omgevingsvergunning 

Voor dit bouwplan is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.1 lid 1 sub 

c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Omdat het voorliggende 

plan in strijd is met het geldende bestemmingsplan dient de motivering van het besluit 

(de omgevingsvergunning) een goede ruimtelijke onderbouwing te bevatten. Dit op 

basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo. Dit document vormt de 

ruimtelijke onderbouwing en maakt daarmee onderdeel uit van de 

'Omgevingsvergunning Locatie Hoeks'. 

 

. 
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8 OVERLEG EN ZIENSWIJZEN 

 

8.1 Overleg 

Op grond van artikel 6.18 Besluit omgevingsrecht juncto artikel 3.1.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening is overleg nodig met de besturen van betrokken gemeenten en 

waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg 

voor ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het 

project in het geding zijn. Bij dit projectafwijkingsbesluit gaat het om de toevoeging 

van de functie ‘wonen’ middels het oprichten van 14 grondgebonden woningen op een 

inbreidingslocatie.  

 

In het kader van het vooroverleg is de concept ruimtelijke onderbouwing voorgelegd 

aan de provincie Noord-Brabant en het Waterschap. Beide instanties hebben per brief 

gereageerd, zie bijlage 8. Naar aanleiding van de reactie van het Waterschap is de 

ruimtelijke onderbouwing aangepast. De Provincie had geen inhoudelijke 

opmerkingen. 

 

8.2 Zienswijzen 

De ontwerp omgevingsvergunning heeft 6 weken ter inzage gelegen. Met betrekking 

tot de zienswijzen die zijn ingediend op de ontwerp omgevingsvergunning wordt 

verwezen naar het besluitdocument behorende bij de verlening van de 

omgevingsvergunning. De ingediende zienswijzen op de ontwerp 

omgevingsvergunning hebben tot een aanpassing van de ruimtelijke onderbouwing 

geleid.  

 

In de ontwerp omgevingsvergunning werden slechts 22 parkeerplaatsen gerealiseerd. 

Conform de parkeernorm van de gemeente Valkenswaard miste het plan uit de 

ontwerp omgevingsvergunning twee parkeerplaatsen. De aanvrager van de 

omgevingsvergunning heeft na aanleiding van deze zienswijze een nieuwe 

inrichtingstekening ingediend (zie bijlage 7), waarbij er wel aan de parkeernorm van 

24 parkeerplaatsen kan worden voldaan. Op basis van deze aanpassing is de 

omgevingsvergunning verleend.   

 

Na verlening van de omgevingsvergunning wordt deze voor de tweede maal voor een 

periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kunnen 

belanghebbenden beroep instellen tegen de omgevingsvergunning. Indien binnen de 

beroepstermijn geen beroep wordt ingesteld, is de omgevingsvergunning na het 

verstrijken van de beroepstermijn onherroepelijk.  

 

 

 

 





 

Bijlage 1 

Rapportage watertoets 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Kees Tempelaars BV opdracht gekregen voor het actualiseren van de  
watertoets uit 2010 voor een locatie aan de Barentszstraat te Valkenswaard in de gemeente  
Valkenswaard.  
 
Met het opstellen van de watertoets wordt beoogd dat water expliciet en op evenwichtige wijze in 
beschouwing wordt genomen. Concreet betekent dit dat onderzocht moet worden hoe in het  
toekomstige plan op een duurzame wijze kan worden omgegaan met hemelwater. Uiteindelijk moet 
het resultaat zijn dat een nieuw plan/project, dan wel een wijziging hiervan, hydrologisch neutraal is, 
of -indien mogelijk- een verbetering met zich meebrengt. In een zogenaamde "waterparagraaf"  
(onderdeel toelichting bestemmingsplan) wordt daarbij met name de wijze waarop de afvoer van  
hemelwater van daken en verhardingen zal plaatsvinden, in de toelichting van het bestemmingsplan 
vastgelegd. 
  
Econsultancy heeft voor de planlocatie in 2010 reeds een watertoets opgesteld (rapportnummer 
09073415 VLK.C5S.WTO d.d. 31 augustus 2010). Ten aanzien van de situatie in 2010 hebben  
enkele wijzigingen plaatsgevonden. De gemeente heeft aangegeven dat de uitgangspunten van de 
watertoets uit 2010 in principe nog altijd bruikbaar zijn, en dat deze enkel een actualisatie behoeft met 
betrekking tot de nieuwe situatie.  
 
De onderhavige rapportage betreft derhalve een actualisatie van de watertoets uit 2010. De  
uitgangspunten zijn overgenomen en in deze rapportage verwerkt.  
 
2 LOCATIEGEGEVENS 
 
2.1 Huidige en toekomstige situatie plangebied 
 
De onderzoekslocatie (± 2.500 m²) is gelegen aan de Barentszstraat, circa 980 m ten westen van de 
kern van Valkenswaard in de gemeente Valkenswaard (zie bijlage 1). De onderzoekslocatie is 
kadastraal  bekend gemeente Valkenswaard, sectie E, nummer 3672. 
 
Volgens het Algemeen Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl), bevindt het maaiveld zich op een 
hoogte van circa 24 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie  
X = 159.100, Y = 373.480.  
 
De onderzoekslocatie betreft in de huidige situatie een bedrijfsterrein. Op het  
bedrijfsterrein is een zand- en grindhandel gevestigd. Het bedrijfsterrein is grotendeels verhard met 
beton en klinkers. De centraal gelegen bebouwing betreft een loods voor opslag en aan de westzijde 
bevindt zich een open schuur en een glazen kas. In de zuidwesthoek van het perceel bevindt zich 
een depot van tuinplanten. Verder zijn aan de zuidzijde 6 betonnen grindsilo's aanwezig en een  
ondergrondse olielekbak ten behoeve van de stalling van een mobiele kraan. Aan de oostzijde wordt 
de onderzoekslocatie begrensd door een groenstrook met struiken en bomen en de verharde (asfalt) 
openbare weg Barentszstraat. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. 
 
De opdrachtgever is voornemens nieuwbouw van een 14-tal woonhuizen met bijbehorende  
siertuinen, een centrale oprit en parkeergelegenheden te realiseren (zie bijlage 2b). In het kader van 
duurzaam waterbeheer zal het afstromend hemelwater van het toekomstig verhard oppervlak dienen 
te worden geborgen of in de bodem worden geïnfiltreerd.  
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2.2 Bodemopbouw 
 
De onderzoekslocatie ligt volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 57 West, 1968 (schaal 
1:50.000) in een niet-gekarteerd gebied. De dichtstbijzijnde kaarteenheid betreft een hoge zwarte 
enkeerdgrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit leemarm 
en zwak lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien 
tot de Formatie van Boxtel. 
 
2.3 Geohydrologie 
 
Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie in de Centrale Slenk. Deze slenk wordt aan de zuidwest-
zijde begrensd door de Feldbiss en aan de noordoostzijde door de Peelrandbreuk. Beide breuken zijn 
noordwest-zuidoost gericht. Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 60 m en wordt 
gevormd door de grove en grindrijke Formatie van Beegden. Op deze fluviatiele formatie liggen de 
fijnzandige, matig goed doorlatende dekzandafzettingen, behorende tot de Formatie van Boxtel, met 
een dikte van ± 20 m. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door  
afzettingen van de Formatie van Waalre. Het bovenste deel van deze complexe eenheid bestaat uit 
klei (Laagpakket van Tegelen). De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 22,5 m 
+NAP, waardoor het grondwater zich op ± 1,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste  
watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van 
TNO, kaartblad 51 Oost, 1983 (schaal 1:50.000), in noordelijke richting. Er bevinden zich geen 
grondwateronttrekkingen in de omgeving van de onderzoekslocatie die van invloed op de  
grondwaterstroming van het freatisch grondwater zouden kunnen zijn. De onderzoekslocatie ligt niet 
in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied. 
 
Tabel I geeft een overzicht van enkele geohydrologische gegevens voor het gebied waarin de  
onderzoekslocatie zich bevindt. De onderzoekslocatie ligt volgens de Wateratlas Provincie  
Noord-Brabant in bebouwd gebied en in een infiltratiegebied. Uit de gegevens van de dichtstbijzijnde 
gekarteerde gebieden (ca. 50 m ten westen) blijkt dat binnen het gebied waarin de onderzoekslocatie 
is gelegen seizoensafhankelijke fluctuaties in de grondwaterstand van 60 à 150 cm kunnen  
voorkomen.  
 
Tabel I. Overzicht geohydrologische gegevens 
 

GHG GLG GWS Kwel/Infiltratiegebied 

60 à 100 cm -mv 160 à 250 cm -mv 120 à 160 cm -mv grensgebied infiltratie/kwel 

GHG: gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG: gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS: gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand 

Bron: Wateratlas Provincie Noord-Brabant 

 
2.4 Geohydrologisch onderzoek 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het duurzaam waterbeheer ten aanzien van de  
voorgenomen ontwikkeling van de onderzoekslocatie. Doel van het onderzoek is het bepalen van 
enkele geohydrologische parameters, waaronder een inschatting van de waterdoorlatendheid  
(k-waarde), teneinde de mogelijkheden voor hemelwaterinfiltratie te kunnen bepalen. Het onderzoek 
heeft een oriënterend karakter. 
  



 

 

 

 

14103845 VLK.C5S.WTO  Pagina 3 van 8 

2.4.1 Veldwerkzaamheden 
 
Het veldwerk is uitgevoerd op 21 augustus 2009. Met behulp van een edelmanboor zijn in totaal 3 
boringen geplaatst. De boringen zijn tot maximaal 2,7 m -mv doorgezet teneinde een duidelijk beeld 
van de bodemopbouw tot aan de actuele grondwaterstand (< 2,0 m -mv) te verkrijgen. Na het  
verrichten van de boringen zijn de in- situ doorlatendheidsmetingen uitgevoerd. Op de locatieschets is 
in bijlage 2a de situering van de boringen aangegeven. Van het opgeboorde materiaal is een  
boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt (zie bijlage 3). 
 
2.4.2 Locatiespecifieke bodemgesteldheid en geohydrologie 
 
De bodem bestaat voornamelijk zwak siltig, matig fijn zand en is vermoedelijk aan de zuidzijde  
plaatselijk maximaal 0,5 m opgehoogd (geëgaliseerd). De bodem is bovendien plaatselijk tot  
maximaal 1,8 m -mv zwak tot matig humeus. Plaatselijk zijn tot maximaal 1,3 m -mv sporen of resten 
puin aangetroffen. 
 
De grondwaterstand is op 21 augustus 2009 aangetroffen van 1,8 tot 2,1 m -mv. De GHG wordt  
voornamelijk in de periode november-maart bereikt. Het plangebied bevindt zich volgens de  
Wateratlas Provincie Noord-Brabant op de grens van een infiltratie- en een kwelgebied. Er dient op 
gewezen te worden dat de grondwaterstand onderhevig is aan seizoensgebonden fluctuaties. 
 
2.4.3 Methodiek bepaling doorlatendheid 
 
De k-waarde is bepaald met behulp van de constant-head permeameter. Hierbij wordt, mits de  
doorlatendheid van de bodem zich binnen het meetbereik bevindt (<10,0 m/dag), middels een  
overdruksysteem een constant waterniveau gerealiseerd in het boorgat. Na verzadiging van de  
betreffende bodemlaag wordt het debiet gemeten, welke benodigd is om het waterniveau constant te 
houden. 
 
Afhankelijk van de doorlatendheid wordt ten behoeve van een constante meting met een debiet van 
20 cm

3
/cm of 105 cm

3
/cm gerekend. In bijlage 4 is een toelichting op de meetmethode opgenomen. 

Tevens is de methode "Glover Solution" toegelicht, waarmee de k-waarde wordt berekend. 
 
In tabel II is een classificatie van de doorlatendheid opgenomen. 
 
Tabel II. Classificatie doorlatendheid 

 

K-waarde (m/dag) Classificatie (*A) 

< 0,01  zeer slecht doorlatend 

0,01-0,1  slecht doorlatend 

0,1-0,5 matig doorlatend 

0,5-1,0  vrij goed doorlatend 

1,0-10 goed doorlatend 

> 10  zeer goed doorlatend 

(*A) Classificatie k-waarde (m/d) (bron: Cultuurtechnisch Vademecum, 2000) 
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2.4.4 Uitvoering in-situ doorlatendheidsmetingen 
 
Per boring is een in-situ doorlatendheidsmeting in de onverzadigde zone uitgevoerd. Voorafgaand 
aan elke doorlatendheidsmeting is een referentieboring geplaatst om inzicht te verkrijgen in de  
bodemopbouw ter plaatse. Op basis van de profielbeschrijving en de actuele grondwaterstand is de te 
onderzoeken bodemlaag vastgesteld. Vervolgens is in de directe nabijheid van de referentieboring, 
per meting, een nieuwe boring verricht tot in de te onderzoeken bodemlaag. Bij de keuze van de te 
onderzoeken bodemlaag is, waar mogelijk, rekening gehouden met de doe stelling van het  
onderzoek, het voorkomen van bodemvreemde bijmengingen (puin, hout etc.) en de capillaire  
werking van het grondwater. Teneinde beïnvloeding van de capillaire werking te voorkomen dient de 
te onderzoek bodemlaag zich circa 0,5 m boven het grondwaterniveau te bevinden.  
 
In tabel III zijn de onderzochte bodemlagen, alsmede de resultaten van de doorlatendheidsmetingen 
weergegeven. 
 
Tabel III.  Overzicht van de relevante bodemlagen, de bodemsamenstelling en de verwachte k-waarde 
 

Meetpunt Boordiepte 
(m -mv) 

grondwaterstand 
21 augustus 

2009 

Onderzochte 
bodemlaag 
(m -mv) (*A) 

Bodemsamenstelling 
(*A) 

Opmerkingen gemeten 
k-waarde  
(m/dag) 

A 2,7 2,1 m -mv 1,2-1,6 zwak siltig, matig fijn zand zwak tot matig humeus  
(resten puin) 

1,4 

B 2,5 1,8 m -mv 1,0-1,4 zwak siltig, matig fijn zand - 1,0 

C 2,5 1,9 m -mv 0,5,-0,9  zwak siltig, matig fijn zand zwak tot matig humeus  0,2 

(*A) Het betreft een homogene bodemlaag op basis van de textuur. Plaatselijk kunnen kleurnuances voorkomen. 

 
Volgens het advies Waterbeheer 
voor de 21

e
 eeuw wordt de  

voorkeursvolgorde "vasthouden, 
bergen, afvoeren" aangehouden. 
In figuur I is schematisch de  
afweging tussen het wel of niet 
infiltreren in de bodem en de 
keuze van een bepaalde  
infiltratietechniek (op basis van 
de actuele grondwaterstand en 
de doorlatendheid van de  
bodem) weergegeven. Het  
betreft hier een algemene  
kwantitatieve beslismethodiek. 
Iedere situatie dient afzonderlijk 
te worden beoordeeld op basis 
van locatiespecifieke kenmerken. 
 
De haalbaarheid van hemelwa-

terinfiltratie is afhankelijk van de 
doorlatendheid van de bodem. 
Econsultancy acht bodemlagen met een minimale doorlatendheid van 1,0 m/dag geschikt voor  
infiltratie van hemelwater. Hiermee wordt rekening gehouden met factoren die de doorlatendheid  
negatief kunnen beïnvloeden. Bodemlagen met lagere doorlatendheden worden als niet of minder 
geschikt geacht voor hemelwaterinfiltratie. 
 

Figuur I.  Beslismethodiek infiltratietechniek 
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2.5 Oppervlaktewater en riolering 
 
Circa 550 m ten westen van de toekomstige nieuwbouw stroomt de beek de Dommel. Het  
oppervlaktewaterpeil van de Dommel ter hoogte van het plangebied bevindt zich op circa 22 m +NAP. 
Volgens de heer A. de Haart van de gemeente Valkenswaard bevindt zich ter plaatse van de Ba-
rentszstraat en ter plaatse van de Dommelseweg een gemengd rioolstelsel (respectievelijke  
diameter 900 mm en 250 mm). Het hemelwater en het vuilwater dienen op perceelsniveau conform 
het Bouwbesluit gescheiden aan het riool te worden aangeboden. 
 
2.6 Toekomstig gebruik en consequenties 
 
Ten opzichte van de situatie uit 2010 is de opdrachtgever momenteel voornemens een 14-tal  
woningen met garages, parkeerplaatsen en een centrale oprit te realiseren. In tabel IV staan de  
oppervlakten van de toekomstige bebouwing en verhardingen weergegeven. De oppervlakten zijn 
bepaald aan de hand van het bouwplan Barentszstraat d.d. 30 september 2014 (zie bijlage 2b).  
 
Tabel IV. Gegevens toekomstig verhard oppervlak 

 

Verhard oppervlak Toekomstig (m²) 

dakoppervlak ± 1.200 

verhardingen ± 750 

totaal verhard oppervlak ± 1.950 

 
Het toekomstig verhard oppervlak bedraagt circa 1.950 m

2
.  

 
De voorgenomen ontwikkeling is van invloed op het watersysteem ter plaatse van en rondom de  
locatie. Zonder compenserende maatregelen heeft de voorgenomen ontwikkeling de volgende nega-
tieve effecten op het watersysteem: 
 

 de afvoer van hemelwater vindt versneld plaats (wateroverlast); 

 een mogelijke lozing van hemelwater op het oppervlaktewater via de overstort van het ge-
mengde riool door het overschrijden van de buffercapaciteit van het riool bij hevige neerslag, 
waardoor het milieu belast wordt. 

 
Door de geplande nieuwbouw zal daarnaast een nieuwe vuilwaterstroom (huishoudelijk afvalwater) 
ontstaan. Alle nieuwe vuilwaterstromen van de nieuwbouwwoningen dienen aangesloten te worden 
op het gemeentelijk rioolstelsel. 
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3 UITGANGSPUNTEN EN PROCES 
 
3.1 Algemeen 
 
Het onderhavige nieuwbouwplan is in 2010 geïntroduceerd bij Waterschap De Dommel  
(contactpersoon de heer J. Lopp) en de gemeente Valkenswaard (contactpersoon de heer  
J. Castelijns). Het doel van de introductie was om na te gaan welke specifieke eisen door het  
waterschap en de gemeente gesteld worden aan de uit te voeren watertoets en onder welke  
voorwaarden met het overtollige hemelwater om dient te worden gegaan. Uit de verkregen informatie 
is gebleken dat het gehele verhard oppervlak afgekoppeld dient te worden en dat al het hemelwater 
binnen het nieuwbouwplan dient te worden geïnfiltreerd. 
 
3.2 Relevante waterhuishoudkundige aspecten onderzoekslocatie 
 
In tabel V zijn waterhuishoudkundige aspecten weergegeven, zoals deze in 2010 zijn aangegeven 
door het Waterschap. De aspecten zijn beoordeeld op relevantie voor de onderzoekslocatie. 
 
Tabel V.  Waterhuishoudkundige aspecten 

 

Waterhuishoudkundig aspect Relevant Toelichting 

veiligheid nee De onderzoekslocatie ligt niet in een inundatiegebied (bron: Wateratlas Noord-
Brabant). 

regionale wateroverlast nee Het verhard oppervlak wordt in de toekomstige situatie geborgen en/of geïnfiltreerd. 
De bodem is hiertoe geschikt. Het plan voorziet hiermee in mogelijkheden om 
hemelwater vast te houden, te infiltreren of af te voeren op het gemengd riool. 

rioleringssysteem ja Het vuilwater dient te worden aangesloten op het bestaande gemengde riolerings-
stelsel. 

watervoorziening nee De onderzoekslocatie betreft nieuwbouw op een reeds bebouwd perceel. Water-
voorziening voor andere functies in en nabij de onderzoekslocatie speelt geen rol. 

volksgezondheid nee Met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem bestaan er, voor 
zover bekend, géén belemmeringen voor de nieuwbouw op de onderzoekslocatie. In 
het afperkend bodemonderzoek (Lankelma, 62983 d.d. 3 augustus 2009) is ter 
plaatse van de olielekbak (bijlage 2a) de grond voor circa 40 m

3
 verontreinigd met 

minerale olie tot boven de interventiewaarde. In het grondwater zijn ten hoogste 
overschrijdingen van de streefwaarden aangetroffen. Er zijn gezien de mate van 
verontreiniging en de regionale aanwezigheid van zware metalen in het grondwater 
en het feit dat er geen uitloging naar de ondergrond heeft plaatsgevonden geen 
milieuhygiënische belemmeringen voor eventuele infiltratie van het vrijkomend 
hemelwater. 

bodemdaling nee Eventuele zettingen zijn niet relevant. 

grondwateroverlast nee Op de onderzoekslocatie is geen sprake van slecht doorlatende lagen. Er zijn geen 
schijngrondwaterstanden aanwezig.  

oppervlaktewaterkwaliteit ja De onderzoekslocatie is circa 550 m verwijderd van de Dommel. 

grondwaterkwaliteit nee De onderzoekslocatie ligt niet in een drinkwatervoorzieningsgebied.  

verdroging/kwel ja Het gebied wordt ten aanzien van infiltratie gekwalificeerd een infiltratiegebied (bron: 
Wateratlas Noord-Brabant). 

natte natuur nee De onderzoekslocatie ligt niet nabij een gebied waaraan de functie natte natuurparel, 

beschermingsgebied Keur of bergingsgebied is toegekend (bron: Wateratlas Noord-
Brabant).  

inrichting en beheer nee Op circa 550 m ten westen van de onderzoekslocatie bevind zich de Dommel, een 
waterloop die in beheer is bij het waterschap.  
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3.3 Uitgangspunten en oplossingsrichting 
 
Volgens het Waterschap de Dommel is de toe/afname van verhard oppervlak maatgevend voor het al 
dan niet infiltreren van hemelwater afkomstig van het toekomstig verhard oppervlak. De eis van de 
gemeente Valkenswaard is dat het gehele toekomstig verhard oppervlak geïnfiltreerd dient te worden 
in de bodem. Aangezien de eis van de gemeente strenger is dan die van het waterschap is deze eis 
maatgevend. 
 
Gezien de stedenbouwkundige invulling van het plangebied is het niet haalbaar om voldoende ruimte 
te creëren voor een bovengrondse infiltratievoorziening (bijvoorbeeld een wadi). Een ondergrondse 
voorziening heeft derhalve de voorkeur. Een dergelijke voorziening kan mogelijk onder de centrale 
parkeervoorziening worden gerealiseerd. 
 
Op basis van de onderstaande invoerparameters is een modelberekening uitgevoerd: 
 

 GHG 0,9 m -mv; 

 k-waarde ± 1 m/dag; 

 verhard oppervlak 1.950 m
2
; 

 maatgevende bui van T=10 + 10% en T=100 + 10%; 

 leegloopeis 24 uur. 
 
Uit het toetsingsinstrumentarium "Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen" (zie bijlage 5) van Waterschap 
De Dommel volgt dat een infiltratiebuffer van 82 m

3
 voldoende capaciteit biedt voor de buffering van 

een maatgevende bui van T=10 + 10%, en 112 m
3
 bij een T=100 + 10% bui. Een mogelijkheid is om  

gebruik te maken van een infiltratiesysteem middels infiltratiekratten (effectieve berging van 90%). Bij  
de aanleg van de voorziening dient rekening te worden gehouden met de GHG en een deklaag 
bovenop de voorziening van minimaal 0,5 meter. Een mogelijkheid om de extra 30 m

3
 die vrijkomt bij 

een T=100 + 10% bui op de locatie te bufferen is door middel van het bergen "tussen stoepranden". 
 
Voordat het regenwater de infiltratievoorziening bereikt zal slib, blad en overige vervuiling afgevangen 
moeten worden in een bezinkput. Tenslotte dient het infiltratiesysteem te worden voorzien van een 
overstortvoorziening op het gemengd rioolstelsel met een knijpconstructie voor in het geval van  
hevige neerslag. 
 
3.4 Bronmaatregelen 
 
Voor het voorkomen van verontreiniging van de bodem en oppervlaktewater is het in eerste instantie 
belangrijk om de verontreiniging van afstromend hemelwater te voorkomen. 
 
3.4.1 Verontreiniging door afstroming van wegen en parkeerterreinen 
 
De gemiddelde verontreinigingconcentraties in hemelwater kunnen toenemen bij afstroming van  
wegen en parkeerterreinen, afhankelijk van de verkeersintensiteit. De meest voorkomende vervuiling 
(bijvoorbeeld koper, zink, cadmium, lood, olie en PAK) neemt toe bij een toenemende verkeersinten-
siteit. In de leidraad aan- en afkoppelen van verharde oppervlakken wordt voor de infiltratie van  
hemelwater een verkeersintensiteit van 1.000 motorvoertuigen per dag gehanteerd. Op het terrein 
wordt dergelijke verkeersintensiteit niet verwacht. 
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3.4.2 Verontreiniging door dakwater 
 
In de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen: Woningbouw nieuwbouw, Woningbouw beheer en 
Utiliteitsbouw is een tweetal maatregelen (S/U237 en S/U444) opgenomen die onder meer betrekking 
hebben op het verminderen van de emissie van milieubelastende stoffen naar het van daken  
afgevoerde hemelwater. Bij nieuwbouw wordt geadviseerd gebruik te maken van niet-uitloogbare 
bouwmaterialen in verband met de waterkwaliteit. Dit houdt in dat toepassing van materialen voor 
daken, dakgoten en hemelafvoeren zoals zink, koper, lood etc. wordt afgeraden, tenzij er  
maatregelen worden getroffen zoals coaten om uitlogen te voorkomen. 
 
3.4.3 Infiltratie en bodemverontreiniging 
 
In het afperkend bodemonderzoek (Lankelma, 62983 d.d. 3 augustus 2009) is ter plaatse van de  
olielekbak (bijlage 2a) de grond voor circa 40 m

3
 verontreinigd met minerale olie tot boven de  

interventiewaarde. In het grondwater zijn ten hoogste overschrijdingen van de streefwaarden  
aangetroffen. Infiltratie van hemelwater dient niet plaats te vinden in verontreinigde grond. 
 
 
 
 
. 
 

Econsultancy 
Boxmeer, 30 oktober 2014 
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Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen
Compenserende berging voor nieuw verhard gebied

Algemeen

Naam project Barentszstraat

Contactpersoon initiatiefnemer Kees Tempelaars

Contactpersoon waterschap T. van Ham

Datum 27-10-2014

Kenmerken projectgebied

Bestaand verhard

oppervlak

0 m2

Toekomstig verhard

oppervlak

1950 m2

Afvoercoëfficiënt

projectgebied

1.33 l/s/ha

Infiltratiesnelheid 1 m/dag

GHG 23.1 m +NAP

Huidig maaiveldniveau 24 m +NAP

Toekomstig

maaiveldniveau

24 m +NAP

Kenmerken infiltratievoorziening

Type Ondergrondse

infiltratievoorziening

Te bergen en/of

infiltreren volume

T10+10%

82 m3

Extra volume

hemelwater

T100+10%

30 m3

Porositeit 90 %

Hoogte 0.42 m

Oppervlakte 207 m2

 
Hydrologisch neutraal ontwikkelen

De waterschappen Aa en Maas en De Dommel willen

met deze berekening in een vroeg stadium de

betrokkenen adviseren over de eisen die de

waterschappen stellen ten aanzien van hydrologisch

neutraal ontwikkelen.

Het berekende wateradvies is richtinggevend. Aan de

berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Waterschap

De Dommel

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel: 0411-61 86 18

Fax: 0411-61 86 88

http://www.dommel.nl/

Waterschap

Aa en Maas

Postbus 5049

5201 GA 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 70

5216 PP 's-Hertogenbosch

Tel: 073-61 566 66

Fax: 073-61 566 00

http://www.aaenmaas.nl/

http://www.dommel.nl/
http://www.aaenmaas.nl/


 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-

drachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-

rentielijsten worden verschaft.  

 

 

 

Vestiging Limburg  Vestiging Gelderland  Vestiging Brabant 

Rijksweg Noord 39 Fabriekstraat 19c Rapenstraat 2 

6071 KS  Swalmen 7005 AP  Doetinchem 5831 GJ  Boxmeer 

Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818 

Swalmen@econsultancy.nl Doetinchem@econsultancy.nl Boxmeer@econsultancy.nl

http://www.econsultancy.nl/
mailto:Boxmeer@econsultancy.nl
mailto:Boxmeer@econsultancy.nl


 

 



        Bijlage 2 

Rapportages diverse bodemonderzoeken  







































































































 













































 





























 





































 









 



        Bijlage 3 

Rapportage quickscan flora en fauna  





 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ACTUALISATIE QUICKSCAN FLORA EN 

FAUNA 

PLANGEBIED "BARENTSZSTRAAT" 

TE VALKENSWAARD 

GEMEENTE VALKENSWAARD 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ACTUALISATIE QUICKSCAN FLORA EN FAUNA  
plangebied "Barentszstraat" te Valkenswaard 
in de gemeente Valkenswaard 
 

Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onder-
zoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de be-
langen behartigt van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belang-
hebbenden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van 
natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onder-
zoekslocatie voor beschermde soorten. Het incidenteel voorkomen van beschermde soorten is echter nooit met zekerheid te 
voorspellen. Econsultancy accepteert derhalve op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen 
die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.  
 
In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan geldig is voor een periode van 2 tot 3 jaar, tenzij in deze periode de 
ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd en/of de Flora- en faunawet dan wel inzichten hieromtrent zijn gewij-
zigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de 
quickscan opnieuw te toetsen. 

Opdrachtgever Kees Tempelaars bv 

 De Smelen 115 

 5553 CT  Valkenswaard 

  

Project VLK.C5S.ECO1 

Rapportnummer 13103759 

Versienummer D1 

Status Eindrapportage 

Datum 24 oktober 2014 

  

Vestiging Boxmeer 

Opsteller Ing. M. Koen 

Paraaf 

 

Kwaliteitscontrole Drs. B.G.W. Aarts 

Paraaf 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Kees Tempelaars bv opdracht gekregen voor het actualiseren van de  
quickscan flora en fauna (rapport: 09073413 VLK.C5S.ECO d.d. 1 september 2009) ten behoeve van 
het plangebied "Barentszstraat" te Valkenswaard in de gemeente Valkenswaard. 
 
De actualisatie van de quickscan flora en fauna heeft als doel vast te stellen of de omgevingscondi-
ties binnen het plangebied zijn veranderd ten opzichte van de situatie in 2009. In dat jaar heeft Econ-
sultancy in opdracht van B&D Bouw en Ontwikkeling bv reeds een quickscan flora en fauna ter plaat-
se van het plangebied uitgevoerd.  
 
De actualisatie is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek. Het veldbezoek is afgelegd 
op 8 oktober 2014. Op deze wijze is inzicht verkregen in de huidige aanwezigheid van geschikt habi-
tat en de daarbij te verwachten beschermde soorten, gesitueerd op of nabij het plangebied, die vol-
gens de Flora- en faunawet een beschermde status hebben. Vervolgens is beoordeeld of er binnen 
het plangebied andere beschermde planten- en diersoorten te verwachten zijn, dan in 2009 het geval 
was.  
 
De actualisatie is een toets van de ecologische potenties van het plangebied en betreft geen vol-
waardig soort(en)specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen inventarisaties uit-
gevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meerdere veldbezoe-
ken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.  
 
Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 
het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. 
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2 PROJECTBESCHRIJVING 
 
Het plangebied (± 2.500 m²) is gelegen aan de Barentszstraat, circa 1 kilometer ten westen van de 
kern van Valkenswaard, in de gemeente Valkenswaard. In figuur 1 is de topografische ligging van het 
huidige plangebied weergegeven.  
 

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 57 B (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten 
van het midden van dit plangebied X = 159.105, Y = 373.480. Het plangebied anno 2014 is kadastraal 
bekend gemeente Valkenswaard, sectie E, nummer 3672.  
 

 
Figuur 1.  Topografische ligging van het plangebied.  

Het plangebied betrof in 2009 een bedrijventerrein van een zand- en grindhandel en een naastgele-
gen siertuin. Anno 2014 maakt de naastgelegen siertuin geen deel meer uit van het plangebied. Het 
resterende plangebied is qua inrichting en dergelijke verder gelijk gebleven aan de situatie van 2009. 
 

Het bedrijventerrein is grotendeels verhard met beton en klinkers. De centraal gelegen bebouwing 
betreft een loods voor opslag en aan de westzijde bevind zich een open schuur. De zuidwest hoek 
van het plangebied is verder onverhard (braakliggend gras). Verder zijn aan de zuidzijde zes beton-
nen compartimenten aanwezig als opslag voor zand en grind. Aan de oostzijde wordt plangebied 
begrensd door een groenstrook met struiken en bomen en de verharde (asfalt) openbare weg Ba-
rentszstraat. Het noordelijke gedeelte van het plangebied grenst aan de siertuinen van de woonperce-
len Dommelseweg nummer 141, 143 en 149. 
 

De opdrachtgever is voornemens het plangebied te herontwikkelen naar woningbouw. Ten behoeve 
van de herontwikkeling zal de huidige bebouwing worden gesloopt en de aanwezige erfverharding en 
vegetatie/beplanting worden verwijderd. 
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In figuur 2 is een luchtfoto van het plangebied anno 2014 en de directe omgeving weergegeven. De 
figuren 3 t/m 8 geven een impressie van dit plangebied, middels foto‟s die zijn genomen tijdens het 
veldbezoek van 8 oktober 2014. 
 

 
Figuur 2. Luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving. 

 

 

Figuur 3. Inrit aan de Barentszstraat. 
 

 

Figuur 4. Opslag zand en grind. 

 

Figuur 5. Oostelijk deel plangebied. 

 

Figuur 6. Opslagloodsen. 

 

Figuur 7. Westelijk deel plangebied. 

 

Figuur 8. Noordgrens plangebied. 
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3 NATIONALE NATUURWETGEVING 
 
Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep 
op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van 
potentiële overtredingen van de Flora- en faunawet bij de meest voorkomende soorten en soortgroe-
pen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel een 
beschrijving van de vigerende wetgeving. 
 
3.1 Flora- en faunawet 
 

De Europese natuurwetgeving is in Nederland, op het gebied van de soortbescherming, uitgewerkt in 
de Flora- en faunawet. Deze wet heeft tot doel alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en 
diersoorten te beschermen en in stand te houden. Om dit doel te bereiken, bevat de wet een aantal 
verbodsbepalingen (zie tabel I). Hierbij wordt het zogenaamde “nee, tenzij…” principe gehanteerd. Dit 
wil zeggen dat activiteiten met een (potentieel) schadelijk effect op beschermde soorten in principe 
verboden zijn (“nee”). Van dit verbod kan echter onder voorwaarden (“tenzij”) afgeweken worden door 
ontheffingen of vrijstellingen.  
 
Tabel I.         Verbodsbepalingen Flora- en faunawet 
 

Artikel 8 Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te 
snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te 
verwijderen. 

Artikel 9 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te 
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Artikel 10 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. 

Artikel 11 Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van dieren, behorende tot 
een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 

 

Voor de Flora- en faunawet geldt dat vaste rust- en verblijfplaatsen van bepaalde soorten zijn be-
schermd. De Flora- en faunawet maakt onderscheid in drie beschermingscategorieën. Iedere categorie 
heeft zijn eigen ontheffingsmogelijkheden en toetsingscriteria. Hierbij vallen vogels onder een aparte 
categorie. 
 
Tabel II.        Soortbeschermingscategorieën Flora- en faunawet 
 

Tabel 1     algemeen beschermde soorten 

Voor de soorten in Tabel 1 van de Flora- en faunawet geldt, bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, bestendig beheer en onderhoud en 
bestendig gebruik, een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet.  
 
Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing in het kader van artikel 75 aangevraagd te worden.  
 
Voorbeelden zijn: ree, haas konijn, egel, bruine kikker, gewone pad, wijngaardslak, brede wespenorchis, grote kaardenbol 

Tabel 2     overige beschermde soorten 

Voor de soorten in Tabel 2 van de Flora- en faunawet dient bij overtreding van de verbodsbepalingen een ontheffing aangevraagd te wor-
den. Echter indien er volgens een door het Ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode gewerkt wordt, geldt er bij ruimtelijke ontwikkeling 
en inrichting, bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik, een vrijstelling van de verbodsbepalingen en hoeft er geen ontheffing 
aangevraagd te worden.  
 
De ontheffingaanvraag wordt getoetst aan het criterium „doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort‟ („lichte 
toets‟). 
 
Voorbeelden zijn: eekhoorn, steenmarter, kleine modderkruiper, gele helmbloem, steenbreekvaren, tongvaren, maretak 
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Tabel 3     strikt beschermde soorten 

Voor de soorten van Tabel 3 van de Flora- en faunawet dient bij overtreding van de verbodsbepalingen bij alle activiteiten (waaronder ruim-
telijke ontwikkeling en inrichting) een ontheffing aangevraagd te worden. In een zeer beperkt aantal gevallen kan er op basis van een door 
het Ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode een vrijstelling verleend worden voor de ontheffingsverplichting bij een zeer beperkt 
aantal activiteiten.  
 
De ontheffingaanvraag wordt getoetst aan een drietal criteria (uitgebreide toets). Bij de uitgebreide toets dient aan alle afzonderlijke criteria 
te worden voldaan. De criteria zijn als volgt: de activiteiten of werkzaamheden doen geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding 
van de soort, er is geen andere bevredigende oplossing (alternatief) voor de geplande activiteiten of werkzaamheden, die minder schade 
oplevert voor de betreffende soort en er moet sprake zijn van een bij de wet genoemd belang. 
 
Voorbeelden zijn: das, waterspitsmuis, alle vleermuissoorten, rugstreeppad, boomkikker, kamsalamander 

 
Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of verblijfplaat-
sen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingscategorieën. Vervolgens wordt 
beoordeeld of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt 
geacht. Broedvogels en vleermuizen zijn soortgroepen uit de strengste beschermingscategorie. Voor 
de overige soortgroepen is de beschermingsstatus afhankelijk van de soort.  

 
Broedvogels 
Alle broedende inheemse vogels en hun nesten zijn wettelijk strikt beschermd en qua bescherming-
regime te vergelijken met Tabel 3 van de Flora- en faunawet. Broedvogels vallen onder een aparte 
beschermingsgroep en zijn ingedeeld in een vijftal beschermingscategorieën (Aangepaste beoorde-
ling ontheffing ruimtelijke ingrepen, Dienst Regelingen, 2009). Zie tabel III voor een indeling van de 
bescherming van broedvogels. 
 
Tabel III.        Beschermingscategorieën aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen. 

 
 
 

Broedvogels 

Voor vogels geldt dat er altijd een ontheffing aangevraagd dient te worden. Indien activiteiten plaatsvinden waarbij verbodsbepalingen worden 
overtreden ten aanzien van (broed)vogels dient er een uitgebreide toets, zoals beschreven bij Tabel 3 Flora- en faunawet toegepast te worden. 
Bij broedvogels kan een overtreding in de meeste gevallen gemakkelijk voorkomen worden door de werkzaamheden buiten het broedseizoen 
uit te voeren. 

Beschermingscategorie 1 nesten jaarrond beschermd, 
ook buiten broedseizoen 

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

Beschermingscategorie 2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 
die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

Beschermingscategorie 3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 
(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 
beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

Beschermingscategorie 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). 

Beschermingscategorie 5 Nesten jaarrond beschermd 
als zwaarwegende feiten of 
ecologische omstandigheden 
dat rechtvaardigen 

Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich 
elders te vestigen. 

Overige broedvogels 
(“algemeen” voorkomen-

de broedvogels) 

Nesten die niet het hele jaar 
door zijn beschermd; enkel 

binnen broedseizoen. 

Vogels die elk broedseizoen een nieuw nest maken of in staat zijn een nieuw nest 
te maken. De vogelnesten voor eenmalig gebruik. 
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Vleermuizen 
Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten genieten zowel binnen de Flora- en faunawet als 
binnen de Natuurbeschermingswet een strikte bescherming. Alle vleermuissoorten staan vermeld in 
bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. Dit betekent dat ze beschermd zijn tegen verstoring van 
vaste rust- en verblijfplaatsen. Onder deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt verstaan: "het gehele 
systeem waarvan een populatie gebruik maakt tijdens de jaarcyclus van de soort". Dit houdt in dat 
niet alleen alle verblijfplaatsen maar ook de verbindingen hiertussen (vliegroutes) en de foerageer-
gebieden bescherming genieten. 
 
Vleermuizen zijn streng beschermd omdat ze erg kwetsbaar zijn. De afgelopen vijftig jaar zijn sommi-
ge soorten erg zeldzaam geworden of geheel verdwenen. Wanneer overwinterende dieren worden 
verstoord, is de kans groot dat ze sterven omdat ze dan teveel van hun vetreserve gebruiken. Maar al 
te vaak worden bomen gekapt en oude gebouwen gerenoveerd of gesloopt. Als zich hierin een 
vleermuiskolonie bevindt, heeft dat negatieve gevolgen voor de vleermuisstand op lokaal niveau. 
Omdat ze meestal maar één jong per jaar krijgen, kan herstel erg lang duren. Vleermuizen kunnen 
zelf geen verblijfplaatsen maken en zijn dus afhankelijk van bestaande verblijfplaatsen. Daarnaast 
hebben ingrepen in het landschap ook negatieve gevolgen doordat foerageergebieden en vliegroutes, 
waar vleermuizen jaren achtereen gebruik van maken, verdwijnen. De impact die een ingreep kan 
hebben verschilt sterk per situatie en per soort waardoor meestal gedetailleerde gegevens nodig zijn 
om een passend advies te geven. 
 
Algemene Zorgplicht 
De algemene zorgplicht houdt in dat een ieder die redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn hande-
len nadelige gevolgen voor de flora en fauna kunnen ontstaan, verplicht is dergelijk handelen achter-
wege te laten of maatregelen te nemen om de nadelige gevolgen te voorkomen. Zo kan er bijvoor-
beeld rekening worden gehouden met amfibieën en kleine zoogdieren worden wanneer materialen en 
houtstapels, waaronder de dieren verblijven, worden verwijderd.  
 
Tabel IV.       Algemene Zorgplicht 
 

Algemene Zorgplicht (artikel 2) 

Een belangrijk uitgangspunt binnen de Flora- en faunawet is dat op elke burger de plicht rust om voldoende zorg in acht te nemen voor alle 
in het wild levende planten en dieren en hun directe leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen zich dient in te spannen om de nadelige ge-
volgen voor een soort te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. De zorgplicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen 
overtreding van een verbodsbepaling plaats. 

 
De algemene zorgplicht is in de meeste gevallen voornamelijk van toepassing op beschermde soor-
ten die staan vermeld in Tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit betreffen algemeen voorkomende 
soorten, waarvoor bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling geldt. Indien er aanleiding is maatregelen 
te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor de betreffende soortgroep worden aangegeven. 
 
3.2 Gebiedsbescherming 
 

De quickscan flora en fauna toetst voornamelijk aan de Flora- en faunawet. Indien een plangebied in 
of nabij een gebied is gelegen dat tot de EHS behoort of onder de Natuurbeschermingswet valt, dient 
te worden bepaald of er een effect valt te verwachten. Bij een toetsing aan de Natuurbeschermings-
wet spelen vaak andere facetten mee, zoals de aanwezige doelsoorten en kernwaarden van het be-
treffende beschermde gebied. 
 
Natuurbeschermingswet 1998; Natura 2000 
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft tot doel bijzondere natuurgebieden in Nederland te bescher-
men en in stand te houden. De wet omvat onder andere de richtlijnen van de Europese Habitat- en 
Vogelrichtlijn ten aanzien van gebiedsbescherming. Doordat de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn 
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beide zijn opgenomen in de Natura 2000-wetgeving, zijn de termen “Habitatrichtlijngebied” en “Vogel-
richtlijngebied” komen te vervallen. Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde na-
tuurgebieden op het grondgebied van de Europese Unie. Handelingen die een negatieve invloed 
hebben op gebieden die binnen dit netwerk vallen, worden slechts onder strikte voorwaarden toege-
staan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergunningsstelsel wordt een 
zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en afgegeven worden door 
het Ministerie van Economische Zaken (via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) of door de 
Provincie.  
 
Natuurbeschermingswet 1998; Beschermde Natuurmonumenten 
Beschermde Natuurmonumenten zijn gelegen buiten de Natura 2000-gebieden. Met de inwerkingtre-
ding van de Natuurbeschermingswet 1998 is het onderscheid tussen Staats- en Beschermde Na-
tuurmonumente opgeheven en gewijzigd in Beschermde Natuurmonumenten en zijn (delen van) Be-
schermde Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000- gebieden komen te vervallen. Het 
beschermingsregime voor Beschermde Natuurmonumenten betreft het verbod om zonder vergunning 
handelingen te verrichten die schadelijk kunnen zijn voor de te beschermen waarden van een na-
tuurmonument, zoals natuurschoon en de natuurwetenschappelijke betekenis ervan. Ontwikkelingen 
zijn wel mogelijk als door het Ministerie of de Provincie een vergunning is verleend.  
 
Nationaal netwerk; Ecologische hoofdstructuur (EHS) 
De Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van gebieden dat planten- en 
diersoorten in staat stelt zich door en tussen verschillende natuurgebieden te verplaatsen. Het net-
werk moet voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat gebieden hun 
ecologische waarde verliezen. De EHS is onderdeel van een Europees ecologisch netwerk en be-
staat uit kerngebieden (in Nederland de Natura-2000 gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en 
de Wetlands) of verweven gebieden (gericht op de verweving van landbouw, wonen en natuur) die 
onderling verbonden worden door ecologische verbindingszones. Ecologische verbindingszones zijn 
stroken en stukjes natuur die de verspreid liggende natuurgebieden met elkaar verbinden. Op deze 
manier kunnen dieren en planten zich van het ene naar het andere leefgebied verplaatsen. Met name 
de kleine populaties die met uitsterven worden bedreigd, blijven hierdoor levensvatbaar. Negatieve 
invloed op de werking van een verbinding of aantasting van een verbinding dient vermeden en ge-
compenseerd te worden zodat het netwerk niet verslechterd. 
 
Groenblauwe mantel 
De Groenblauwe mantel vormt het gebied tussen het kerngebied groenblauw en het agrarisch gebied, 
alsook het stedelijk gebied. Het kerngebied groenblauw wordt ommanteld om kernen te versterken en 
te verbinden. De Groenblauwe mantel bestaat overwegend uit multifunctioneel landelijk gebied met 
grondgebonden landbouw. Binnen de Groenblauwe mantel zijn ook de zogenaamde beheersgebie-
den van de ecologische hoofdstructuur opgenomen. Het beleid binnen de Groenblauwe mantel is 
gericht op het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, watersysteem en landschap. Voor de 
natuur betekent dit vooral versterking van de leefgebieden voor plant- en diersoorten en de bevorde-
ring van de biodiversiteit buiten de EHS. Vanuit de watercomponent wordt vooral ingezet op het 
kwantitatief en kwalitatief herstel van kwelstromen, zoals het wijstverschijnsel op de Peelrandbreuk in 
Oost Brabant, in de beekdalen en op de overgangen van zand/veen naar klei in de zogenaamde 
Naad van Brabant. De Groenblauwe mantel geeft naast de ontwikkeling van een robuust en veer-
krachtig water- en natuursysteem ook ruimte voor de ontwikkeling van gebruiksfuncties, zoals land-
bouw en recreatie, mits deze bijdragen aan de kwaliteiten van natuur, water en landschap: de “ja-
mitsbenadering”. De Groenblauwe mantel biedt echter geen ruimte voor stedelijke ontwikkeling of de 
ontwikkeling van nieuwe (kapitaal)intensieve vormen van recreatie en landbouw. 
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4 RESULTATEN ACTUALISATIE 
 

4.1 Flora- en faunawet 
 
Ten aanzien van de uitkomsten van de quickscan flora en fauna (rapport: 09073413 VLK.C5S.ECO 
d.d. 1 september 2009) hebben met betrekking tot zowel de ecologische potenties als de hierbij gel-
dende wet- en regelgeving geen wezenlijke wijzingen plaatsgevonden.  
 
Door het wegvallen van de siertuin als onderdeel van het plangebied, is het potentieel ten aanzien 
van broedvogels anno 2014 wel verminderd. Echter biedt de omliggende groenstrook met struiken en 
bomen nog altijd broedgelegenheid aan vogels merel, roodborst, heggenmus, winterkoning en hout-
duif. Voor dergelijke vogelsoorten waarvan het nest niet jaarrond is beschermd, geldt nog altijd dat 
indien de beplanting buiten het broedseizoen wordt verwijderd, er geen overtredingen plaats zullen 
vinden ten aanzien van de Flora- en faunawet. In de Flora- en faunawet wordt geen vaste periode 
gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half au-
gustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment 
van ingrijpen. 
 
Overtredingen van de Flora- en faunawet ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de ove-
rige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden ook anno 
2014 niet aan de orde. 
 
In het kader van de algemene zorgplicht dient een eventueel tijdens de werkzaamheden aan te tref-
fen soort als egel, gewone pad of bruine kikker nog wel altijd de gelegenheid te krijgen om veilig weg 
te komen. Indien noodzakelijk dient een aanwezig dier zorgvuldig te worden verplaatst naar een ge-
schikte locatie buiten het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden. 
 
4.2 gebiedsbescherming 
 
De quickscan flora en fauna toetst voornamelijk aan de Flora- en faunawet. Indien een plangebied in 
of nabij een gebied is gelegen dat tot de EHS behoort of onder de Natuurbeschermingswet valt, dient 
te worden bepaald of er een effect valt te verwachten. Bij een toetsing aan de Natuurbeschermings-
wet spelen vaak andere facetten mee, zoals de aanwezige doelsoorten en kernwaarden van het be-
treffende beschermde gebied.  
 
Natura 2000 
De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natu-
ra 2000-gebied. Het meest nabijgelegen onderdeel van een Natura 2000-gebied, bevindt zich op circa 
500 meter ten westen van het plangebied. Het betreft in dit geval de Dommel, welke deel uitmaakt 
van het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. Gezien de ligging van het 
plangebied binnen de bebouwde kom en het relatief geringe aantal toekomstige extra inwoners die 
mogelijk in het Natura 2000-gebied gaan recreëren, in vergelijking tot het huidige aantal potentiële 
recreanten, zal er geen sprake zijn van significant negatieve effecten op een Natura 2000-gebied. Het 
is echter aan het bevoegd gezag hierover te oordelen. 
 
Ecologische Hoofdstructuur en Groenblauwe mantel 
De Dommel is tevens aangewezen als EHS. Gezien de aard van de ingreep en de afstand van het 
plangebied tot de Dommel, zal er geen sprake zijn van negatieve effecten op de wezenlijke waarden 
en kenmerken van de EHS. Daarnaast is het omliggende Dommeldal aangewezen als Groenblauwe 
mantel. Het plangebied is echter niet gelegen binnen dit gebied, waardoor aantasting van de Groen-
blauwe mantel niet aan de orde is. 
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Kees Tempelaars bv een actualisatie uitgevoerd van de quicks-
can flora en fauna (rapport: 09073413 VLK.C5S.ECO d.d. 1 september 2009) ten behoeve van het 
plangebied "Barentszstraat" te Valkenswaard in de gemeente Valkenswaard. 
 
De actualisatie van de quickscan flora en fauna heeft als doel vast te stellen of de omgevingscondi-
ties binnen het plangebied, met betrekking tot de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te 
verwachten beschermde soorten die volgens de Flora- en faunawet een beschermde status hebben, 
zijn veranderd ten opzichte van de situatie in 2009. 
 
De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 
soortgroepen is weergegeven in tabel V. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep mo-
gelijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals 
soortgericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen 
noodzakelijk zijn om overtreding van de Flora- en faunawet voor bepaalde soortgroepen te voorko-
men.  
 
Tabel V. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor beschermde soort(groep)en en te nemen vervolgstappen 
 

Soortgroep Geschikt 
habitat 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Ontheffings-
aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen 

Broedvogels  algemeen ja ja nee nee het verwijderen van nestgelegenheid buiten 
het broedseizoen uitvoeren 

jaarrond 
beschermd 

nee nee nee nee - 

Vleermuizen  verblijfplaatsen nee nee nee nee - 

foerageergebied nee nee nee nee - 

vliegroutes nee nee nee nee - 

Grondgebonden zoogdieren minimaal incidenteel 
mogelijk 

nee nee aandacht voor zorgplicht 

Amfibieën minimaal incidenteel 
mogelijk 

nee nee aandacht voor zorgplicht 

Reptielen nee nee nee nee - 

Vissen nee nee nee nee - 

Ongewervelde soorten nee nee nee nee  

Vaatplanten nee nee nee nee - 

 

Gebiedsbescherming Gebied 
aanwezig 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Vergunning-
plicht 

 

Natura 2000 ca. 500 m nee nee nee is echter aan het bevoegd gezag  

EHS ca. 500 m nee nee nee - 

Groenblauwe mantel ca. 100 m nee nee nee - 
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Conclusie 
Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te 
houden met het broedseizoen. Verder is te allen tijde de algemene zorgplicht van kracht. Op basis 
van zowel de quickscan fora en fauna uit 2009 (rapport: 09073413 VLK.C5S.ECO d.d. 1 september 
2009) als de actualisatie anno 2014, wordt vervolgonderzoek naar het voorkomen van verschillende 
soortgroepen niet noodzakelijk geacht. Tevens is er geen sprake van het indienen van een onthef-
fingsaanvraag voor overtreding van verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet ten aanzien van het 
verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen.  
 
Met betrekking tot beschermde gebieden worden eveneens geen bezwaren voorzien in de uitvoering 
van de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied. 
 
 
 
 

Econsultancy 
Boxmeer, 24 oktober 2014 
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Kennis 
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beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 
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opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 
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SAMENVATTING 

In opdracht van Kees Tempelaars bv is een onderzoek ingesteld naar de 

geluidbelasting door wegverkeer op een woningbouwlocatie aan de 

Barentszstraat te Valkenswaard.  

 

De woningbouwlocatie is gelegen binnen de geluidzone van de 

Dommelseweg. De woningen liggen ten opzichte van de Dommelseweg in 

de tweede en derde lijn op een afstand van ten minste 57 meter uit de as 

van de weg. De locatie is gelegen op korte afstand van de Barentszstraat. 

Deze weg kent een maximumsnelheid van 30 km/uur en heeft dus geen 

zone in de zin van de Wet geluidhinder. Ook de op grotere afstand gelegen 

Van Linschotenstraat en Jan Vlekkestraat kennen een maximumsnelheid 

van 30 km/uur en hebben dus geen zone in de zin van de Wet geluidhinder. 

 

De geluidbelasting is berekend met behulp van een rekenmodel op basis 

van de weg- en verkeersgegevens zoals aangeleverd door de gemeente 

Valkenswaard. Tabel i geeft voor de Dommelseweg een overzicht van de 

berekende invallende geluidbelasting Lden in 2024, incl. 5 dB aftrek ex. art. 

110-g Wgh. De geluidbelasting in de rekenpunten 2 – 8 bedraagt 49 dB na 

aftrek van 5 dB ex art 110-g Wgh ten gevolge van wegverkeer op de 

Dommelseweg. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee op zes 

woningen overschreden.  

 

Het terugbrengen van de geluidbelasting tot onder de 

voorkeursgrenswaarde is op deze locatie niet haalbaar. Voor zes woningen 

(rekenpunt 2 – 8) in de 2de lijn dient een hogere waarde van 49 dB te worden 

aangevraagd voor wegverkeer op de Dommelseweg. 
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TABEL i: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) tgv de Dommelseweg 

incl. aftrek van 5 dB 

Punt gevel 1,5 m 4,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Westgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Oostgevel 

Zuidgevel 

Zuidgevel 

Noordgevel 

Noordgevel  

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel  

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Oostgevel 

Zuidgevel 

44 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

44 

37 

31 

44 

42 

41 

39 

37 

37 

37 

41 

42 

18 

46 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

48 

37 

32 

44 

42 

40 

38 

38 

38 

42 

43 

21 

 

 

Bij het bepalen van de geluidwering van de gevels dient ook de 

geluidbelasting door 30 km wegen in beschouwing te worden genomen, dus 

incl. de geluidbelasting door de Barentzstraat. De gecumuleerde 

geluidbelasting zonder aftrek is per rekenpunt gegeven in tabel III.2 in 

hoofdstuk 3.  

 

Voor zeven woningen zijn aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig, 

te weten de zes woningen in de 2de lijn (rekenpunt 2 – 9) en één woning in 

de 3de lijn grenzend aan de Barentszstraat (rekenpunt 18 – 19). Bij de 

berekening van de geluidwering van de gevels dient voor de betreffende 

gevel de geluidbelasting voor alle wegen samen te worden gehanteerd als 

opgenomen in tabel III.1. T.b.v. de bouwaanvraag, nadat de tekeningen 

definitief zijn, dient een rapport te worden toegevoegd met de noodzakelijke 

geluidwerende voorzieningen. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van Kees Tempelaars bv is een onderzoek ingesteld naar de 

geluidbelasting door wegverkeer op een woningbouwlocatie aan de 

Barentszstraat te Valkenswaard.  

 

De woningbouwlocatie is gelegen binnen de geluidzone van de 

Dommelseweg. De woningen liggen ten opzichte van de Dommelseweg in 

de tweede en derde lijn op een afstand van ten minste 57 meter uit de as 

van de weg. De locatie is gelegen op korte afstand van de Barentszstraat. 

Deze weg kent een maximumsnelheid van 30 km/uur en heeft dus geen 

zone in de zin van de Wet geluidhinder. Ook de op grotere afstand gelegen 

Van Linschotenstraat en Jan Vlekkestraat kennen een maximumsnelheid 

van 30 km/uur en hebben dus geen zone in de zin van de Wet geluidhinder. 

 

Een situatieoverzicht is weergegeven in tekening 1 in bijlage I en figuur 1 en 

2 in bijlage II. 

 

De voorkeursgrenswaarde voor de etmaalwaarde van de geluidbelasting op 

de gevels van de woning t.g.v. een weg bedraagt 48 dB. De gemeente kan 

volgens art. 83, lid 1 en 2 van de Wet geluidhinder (Wgh) voor nog niet 

geprojecteerde woningen een hogere waarde vaststellen, in principe tot: 

- 53 dB in buitenstedelijk gebied 

- 63 dB in stedelijk gebied. 

 

Een hogere waarde mag alleen worden vastgesteld als maatregelen om de 

geluidbelasting tot 48 dB te beperken onvoldoende doeltreffend zijn of als 

deze maatregelen ernstige bezwaren hebben van stedenbouwkundige, 

verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard (Wgh art 110-a). De 

gemeente of provincie moet zelf motiveren waarom ze een hogere waarde 

wil vaststellen en waarom niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden 

voldaan. 

 

De op de geplande woninggevels invallende geluidbelasting Bi kan worden 

bepaald met een rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 

2012. Deze methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de 

geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort 

wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en de geluidoverdracht 

tussen de weg en het immissiepunt (woninggevel). 

 

 



 

 

onderwerp 

Geluidbelasting 

woning 

opdrachtnummer 

14-178 

bestand 

14-178r1.doc 

bladzijde 

pagina 4 

 

Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

- situatieoverzicht en voorlopige uitgangspunten van de opdrachtgever, 

- verkeerscijfers van de gemeente Valkenswaard. 

 

De geluidbelasting wordt berekend in hoofdstuk 2. 
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2 GELUIDBELASTING WEGVERKEER 

2.1 Verkeerscijfers 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt uitgegaan van de 

verkeersintensiteit in de toekomstige situatie.  

 

De weg- en verkeersgegevens zijn in tabel II.1 weergegeven. Bij de 

berekeningen is voor alle wegen uitgegaan van de verkeersintensiteit in 

2024. De prognose voor 2020 is voor de Dommelseweg afkomstig van de 

gemeente Valkenswaard. Voor de Barentszstraat is deze afgeleid uit de 

verkeersintensiteit van 2006 opgehoogd met een autonome groei van 1,5 % 

per jaar. 

 

TABEL II.1: overzicht weg- en verkeersgegevens  

 Wegvak 

Omschrijving Dommelseweg Barentszstraat 

- etmaalintensiteit jaar 2020 / 2006 

- etmaalintensiteit jaar 2024 

- daguurintensiteit [%] 

- avonduurintensiteit [%] 

- nachtuurintensiteit [%] 

- perc. lichte motorvoertuigen dag/avond/nacht [%] 

- perc. middelzware vrachtw dag/avond/nacht [%] 

- perc. zware vrachtwagens dag/avond/nacht [%] 

- rijsnelheid [km/uur]  

- type wegdek 

- verkeerregelinstallatie binnen 150 m 

- obstakel binnen 100 meter 

12118 

12862 

7 

2 

1 

88,3/88,4/90,1 

7,8/7,7/7,9 

3,9/3,9/2,0 

50 

DAB 

nee 

ja1 

1065 

1418 

7 

2 

1 

76,0/76,4/76,4 

16,1/16,5/16,5 

7,9/7,1/7,1 

30 

DAB 

nee 

nee 

1 Voor de halte van de stadsbus aan de Dommelseweg is een obstakelcorrectie toegepast 

2.2 Rekenmodel 

De op de geplande woningen invallende geluidbelasting Bi kan worden 

bepaald met een rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 

2012. In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van 

rekenmethode II.  
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2.3 Resultaten 

Tabel II.2 geeft voor de Dommelseweg een overzicht van de berekende 

invallende geluidbelasting Lden in 2024, incl. 5 dB aftrek ex. art. 110-g Wgh.  

 

TABEL II.2: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) tgv de Dommelseweg 

incl. aftrek van 5 dB 

Punt gevel 1,5 m 4,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Westgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Oostgevel 

Zuidgevel 

Zuidgevel 

Noordgevel 

Noordgevel  

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel  

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Oostgevel 

Zuidgevel 

44 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

44 

37 

31 

44 

42 

41 

39 

37 

37 

37 

41 

42 

18 

46 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

48 

37 

32 

44 

42 

40 

38 

38 

38 

42 

43 

21 

 

Voor de invoergegevens in het model en de rekenresultaten wordt verwezen 

naar de berekeningen in bijlage II. 
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3 CONCLUSIES 

3.1 Toetsing en hogere waarde  

De geluidbelasting in de rekenpunten 2 – 8 bedraagt 49 dB na aftrek van 5 

dB ex art 110-g Wgh ten gevolge van wegverkeer op de Dommelseweg. De 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee op zes woningen 

overschreden. De maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet 

overschreden. Om de voorkeursgrenswaarde te halen zijn maatregelen 

nodig. Indien de voorkeursgrenswaarde niet kan worden gehaald moet voor 

de woningen een hogere waarde worden aangevraagd. 

3.2 Maatregelen 

Met een toenemende afstand tot de weg daalt de geluidbelasting op de 

gevels. Gezien de ligging in lijn met de overige bebouwing langs de 

Dommelseweg ligt vergroting van de afstand van de woning in de 2de lijn tot 

de weg uit stedenbouwkundig oogpunt niet voor de hand en is niet verder 

uitgewerkt. 

 

De Dommelseweg is in de huidige situatie voorzien van een standaard 

wegdek (DAB). Door het vervangen van dit wegdek door een zeer stil 

wegdek (dunne deklaag, dubbellaags Zoab) kan de geluidbelasting op de 

gevel met circa 4 dB afnemen. De geluidbelasting op de gevels daalt dan tot 

onder de voorkeursgrenswaarde voor de woning in de tweede lijn. De kosten 

van een dunne deklaag in de situatie van groot onderhoud bedragen ca. € 

26,-- /m2 (prijspeil 2005, bron: RWS: Advies dunne deklagen op niet-

autosnelwegen (2007)). Indien het stille wegdek wordt aangelegd op het 

moment dat groot onderhoud aan de weg wordt gepleegd, bedragen de 

meerkosten voor aanleg van een stil wegdek daarmee ca. € 31.200,-- voor 

een weglengte van ca. 200 meter (bij een breedte van 6 meter). Hierin zijn 

de meerkosten voor extra onderhoud niet meegenomen. Wellicht dat ook 

meerkosten ontstaan door de geringe weglengte die wordt vervangen. De 

kosten zijn aanzienlijk hoger indien een stil wegdek buiten een situatie van 

groot onderhoud moet worden gerealiseerd. 

 

Diverse gemeenten en provincies geven aan dat zeer terughoudend wordt 

omgegaan met de aanleg van stil asfalt waar het gaat om korte weglengtes, 

omdat daarbij verschillende onderhoudsproblemen ontstaan (met name op 

overgangen stil en gewoon asfalt).  
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Gezien de kosten van stil asfalt en de problemen met onderhoud van stille 

wegdekken met een korte weglengte is deze oplossing voor het 

terugdringen van de geluidbelasting op de woningen niet haalbaar. 

 

Het afschermen van de woningen middels een geluidscherm is gezien de 

afstand tot de weg en de benodigde hoogte niet mogelijk en 

stedenbouwkundig ongewenst. 

3.3 Hogere waarde 

Het terugbrengen van de geluidbelasting tot onder de 

voorkeursgrenswaarde is op deze locatie niet haalbaar. Voor zes woningen 

(rekenpunt 2 – 8) in de 2de lijn dient een hogere waarde van 49 dB te worden 

aangevraagd voor wegverkeer op de Dommelseweg. 

3.4 Eis geluidwering 

Volgens het Bouwbesluit moet de zgn. karakteristieke geluidwering GA;k van 

de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een woning 

ten minste gelijk zijn aan de invallende geluidbelasting verminderd met 33 

dB; voor verblijfsruimten gelden 2 dB lagere waarden voor de geluidwering 

GA;k. De voorschriften hebben tot doel de geluidbelasting binnenshuis in de 

verblijfsgebieden van een woning te beperken tot 33 dB. 

 

Bij het bepalen van de benodigde geluidwering mag geen aftrek 

plaatsvinden ex. artikel 110-g Wgh. Er dient derhalve te worden gerekend 

met de berekende geluidbelasting voor alle wegen samen. Bij het bepalen 

van de geluidwering van de gevels dient ook de geluidbelasting door 30 km 

wegen in beschouwing te worden genomen. Tabel III.1 geeft voor alle 

wegen samen een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting 

Lden zonder aftrek voor het jaar 2024. Dit is de geluidbelasting inclusief de 

geluidbelasting door de Barentszstraat (30 km weg). 
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TABEL III.1: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) tgv alle wegen zonder 

aftrek 

Punt gevel 1,5 m 4,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Westgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Oostgevel 

Zuidgevel 

Zuidgevel 

Noordgevel 

Noordgevel  

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel  

Noordgevel 

Noordgevel 

Noordgevel 

Oostgevel 

Zuidgevel 

49 

52 

53 

53 

53 

54 

56 

58 

54 

50 

50 

48 

47 

46 

48 

49 

52 

55 

59 

52 

51 

54 

55 

55 

55 

55 

57 

58 

54 

51 

51 

50 

49 

48 

49 

50 

53 

56 

58 

53 

 

Voor zeven woningen zijn aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig, 

te weten de zes woningen in de 2de lijn (rekenpunt 2 – 9) en één woning in 

de 3de lijn, grenzend aan de Barentszstraat (rekenpunt 18 – 19).  
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Bij een maximale invallende geluidbelasting van 58 dB op de hoogst 

geluidbelaste woningen (rekenpunt 8 en 19) is een GA;k vereist van 58 – 33 = 

25 dB voor de gevels van de verblijfsgebieden. Bij een maximale invallende 

geluidbelasting van 54 - 57 dB op de overige geluidbelaste woningen is een 

GA;k vereist van 21 - 24 dB voor de gevels van de verblijfsgebieden. 

 

Bij de berekening van de geluidwering van de gevels dient voor de 

betreffende gevel de geluidbelasting te worden gehanteerd als opgenomen 

in tabel III.1. T.b.v. de bouwaanvraag, nadat de tekeningen definitief zijn, 

dient een rapport te worden toegevoegd met de noodzakelijke 

geluidwerende voorzieningen. 
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Bijlage II 08-10-2014Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting tgv Dommelseweg na aftrek van 5 dB14-178 Barentszstraat Valkenswaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A westgevel 1,50 43,5 38,1 34,7 43,9
01_B westgevel 4,50 45,3 39,9 36,6 45,7
02_A noordgevel 1,50 46,6 41,2 37,9 47,0
02_B noordgevel 4,50 48,5 43,1 39,7 48,9
03_A noordgevel 1,50 46,9 41,5 38,2 47,3

03_B noordgevel 4,50 48,8 43,3 40,0 49,2
04_A noordgevel 1,50 46,4 41,0 37,7 46,8
04_B noordgevel 4,50 48,3 42,8 39,5 48,7
05_A noordgevel 1,50 46,5 41,1 37,8 46,9
05_B noordgevel 4,50 48,4 42,9 39,6 48,8

06_A noordgevel 1,50 46,7 41,2 37,9 47,1
06_B noordgevel 4,50 48,5 43,1 39,8 48,9
07_A noordgevel 1,50 46,4 41,0 37,7 46,8
07_B noordgevel 4,50 48,2 42,8 39,5 48,6
08_A oostgevel 1,50 44,1 38,6 35,3 44,5

08_B oostgevel 4,50 45,8 40,3 37,0 46,2
09_A zuidgevel 1,50 35,8 30,4 27,0 36,2
09_B zuidgevel 4,50 37,0 31,6 28,2 37,4
10_A zuidgevel 1,50 30,5 25,1 21,8 30,9
10_B zuidgevel 4,50 32,0 26,5 23,2 32,3

11_A noordgevel 1,50 43,6 38,1 34,8 44,0
11_B noordgevel 4,50 45,2 39,7 36,4 45,6
12_A noordgevel 1,50 42,0 36,5 33,2 42,4
12_B noordgevel 4,50 43,6 38,1 34,8 44,0
13_A noordgevel 1,50 40,3 34,8 31,5 40,7

13_B noordgevel 4,50 41,9 36,4 33,1 42,2
14_A noordgevel 1,50 38,3 32,8 29,5 38,7
14_B noordgevel 4,50 39,8 34,3 31,0 40,1
15_A noordgevel 1,50 36,6 31,2 27,9 37,0
15_B noordgevel 4,50 38,0 32,6 29,3 38,4

16_A noordgevel 1,50 37,0 31,6 28,3 37,4
16_B noordgevel 4,50 38,2 32,7 29,4 38,5
17_A noordgevel 1,50 36,4 30,9 27,6 36,8
17_B noordgevel 4,50 37,5 32,0 28,7 37,9
18_A noordgevel 1,50 40,7 35,3 32,0 41,1

18_B noordgevel 4,50 42,1 36,6 33,3 42,4
19_A oostgevel 1,50 41,3 35,9 32,5 41,7
19_B oostgevel 4,50 42,6 37,1 33,8 43,0
20_A zuidgevel 1,50 18,2 12,7 9,3 18,5
20_B zuidgevel 4,50 21,0 15,6 12,1 21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage II 08-10-2014Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting tgv alle wegen zonder aftrek14-178 Barentszstraat Valkenswaard

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A westgevel 1,50 48,5 43,1 39,7 48,9
01_B westgevel 4,50 50,3 44,9 41,6 50,7
02_A noordgevel 1,50 51,9 46,4 43,2 52,3
02_B noordgevel 4,50 53,8 48,4 45,1 54,2
03_A noordgevel 1,50 52,4 47,0 43,7 52,8

03_B noordgevel 4,50 54,3 48,9 45,6 54,7
04_A noordgevel 1,50 52,3 46,9 43,6 52,7
04_B noordgevel 4,50 54,2 48,7 45,5 54,6
05_A noordgevel 1,50 52,5 47,0 43,7 52,9
05_B noordgevel 4,50 54,2 48,8 45,5 54,6

06_A noordgevel 1,50 53,5 48,0 44,8 53,9
06_B noordgevel 4,50 55,0 49,6 46,3 55,4
07_A noordgevel 1,50 55,4 49,9 46,8 55,9
07_B noordgevel 4,50 56,4 50,9 47,7 56,8
08_A oostgevel 1,50 57,8 52,2 49,2 58,2

08_B oostgevel 4,50 58,1 52,6 49,5 58,5
09_A zuidgevel 1,50 53,6 48,1 45,1 54,1
09_B zuidgevel 4,50 54,0 48,4 45,4 54,4
10_A zuidgevel 1,50 50,1 44,5 41,5 50,5
10_B zuidgevel 4,50 50,8 45,3 42,2 51,3

11_A noordgevel 1,50 49,1 43,6 40,3 49,5
11_B noordgevel 4,50 50,7 45,2 41,9 51,0
12_A noordgevel 1,50 47,6 42,1 38,9 48,0
12_B noordgevel 4,50 49,2 43,7 40,4 49,6
13_A noordgevel 1,50 47,0 41,5 38,3 47,4

13_B noordgevel 4,50 48,6 43,2 40,0 49,1
14_A noordgevel 1,50 45,9 40,4 37,2 46,3
14_B noordgevel 4,50 47,5 42,0 38,8 47,9
15_A noordgevel 1,50 47,4 41,8 38,7 47,8
15_B noordgevel 4,50 48,8 43,2 40,2 49,2

16_A noordgevel 1,50 48,8 43,2 40,2 49,2
16_B noordgevel 4,50 49,8 44,3 41,2 50,2
17_A noordgevel 1,50 51,9 46,4 43,3 52,4
17_B noordgevel 4,50 52,2 46,7 43,6 52,7
18_A noordgevel 1,50 55,0 49,4 46,4 55,4

18_B noordgevel 4,50 55,2 49,7 46,6 55,7
19_A oostgevel 1,50 57,8 52,3 49,3 58,3
19_B oostgevel 4,50 57,9 52,4 49,4 58,4
20_A zuidgevel 1,50 52,0 46,5 43,5 52,5
20_B zuidgevel 4,50 52,3 46,7 43,7 52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-10-2014 9:01:27Geomilieu V2.60



Bijlage II 08-10-2014Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden14-178 Barentszstraat Valkenswaard

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf
02 hard 0,00
01 hard 0,00
03 hard 0,00

8-10-2014 12:32:05Geomilieu V2.60



Bijlage II 08-10-2014Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen14-178 Barentszstraat Valkenswaard

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
01 woningen nieuw     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 woningen nieuw     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 woningen nieuw     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
08 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

36 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
37 gebouw bestaand     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

8-10-2014 12:31:24Geomilieu V2.60



Bijlage II 08-10-2014Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van ontvangers14-178 Barentszstraat Valkenswaard

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

06 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
07 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
08 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
09 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
10 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

11 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
12 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
13 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
14 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
15 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

16 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
17 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
18 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
19 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
20 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Bijlage II 08-10-2014Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen14-178 Barentszstraat Valkenswaard

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N))
01 Dommelseweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  50  50  50
02 Barentszstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --  30  30  30
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Bijlage II 08-10-2014Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen14-178 Barentszstraat Valkenswaard

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4
01 --  50  50  50 --  50  50  50 --  12862,00   7,00   2,00   1,00 -- -- -- -- --
02 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1418,00   7,00   2,00   1,00 -- -- -- -- --
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Bijlage II 08-10-2014Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen14-178 Barentszstraat Valkenswaard

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4
01  88,30  88,40  90,10 --   7,80   7,70   7,90 --   3,90   3,90   2,00 -- -- -- -- --    795,00    227,40    115,89 --
02  76,00  76,40  76,40 --  16,10  16,50  16,50 --   7,90   7,10   7,10 -- -- -- -- --     75,44     21,67     10,83 --
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Bijlage II 08-10-2014Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen14-178 Barentszstraat Valkenswaard

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k
01     70,23     19,81     10,16 --     35,11     10,03      2,57 --   86,33   93,81  100,96  104,84  110,17  106,90  100,21
02     15,98      4,68      2,34 --      7,84      2,01      1,01 --   79,89   85,26   95,47   93,78   97,89   95,84   89,56
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Bijlage II 08-10-2014Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen14-178 Barentszstraat Valkenswaard

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k
01   91,72   80,87   88,35   95,49   99,39  104,73  101,45   94,76   86,26   77,24   84,79   91,87   95,71  101,47
02   86,23   74,38   79,70   89,94   88,16   92,34   90,30   84,01   80,67   71,37   76,69   86,93   85,15   89,33
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Bijlage II 08-10-2014Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen14-178 Barentszstraat Valkenswaard

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k
01   98,19   91,48   82,74 -- -- -- -- -- -- -- --
02   87,29   81,00   77,66 -- -- -- -- -- -- -- --
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Lijst van obstakels14-178 Barentszstraat Valkenswaard

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr.
01 bushalte
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Lijst van groepen14-178 Barentszstraat Valkenswaard

Rapport: Groepsreducties
Model: model wegverkeer

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

30 km wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dommelseweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Bijlage II 08-10-2014Adviesburo Van der Boom bv Zutphen

Lijst van rekenparameters14-178 Barentszstraat Valkenswaard

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model wegverkeer

Model eigenschap

Omschrijving model wegverkeer
Verantwoordelijke Postma
Rekenmethode RMW-2012

Aangemaakt door Postma op 8-10-2014

Laatst ingezien door Postma op 8-10-2014
Model aangemaakt met Geomilieu V2.60

Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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1. INLEIDING

In opdracht van Econsultancy is een verdiepend milieuzoneringsonderzoek gedaan met be-
trekking tot het woningbouwplan aan de Barentszstraat in Valkenswaard. Uit een uitgevoerde
eerste inventarisatie blijkt dat er op basis van de richtlijnen van het VNG (bedrijven en
milieuzonering, VNG 2007) niet kan worden voldaan aan de richtlijnen bij de volgende bedrij-
ven:

 Van der Werff Zonwering, van Linschotenstraat 2.

 Scooterhuis Valkenswaard, van Linschotenstraat 4b.

 Dikker BV, van Linschotenstraat 14.

Het doel van het onderzoek is om te bepalen of een goed woon- en leefklimaat gerealiseerd
kan worden voor de nieuwe woningen. Dit is gedaan door aan de hand van de milieuvergun-
ningen, het bestemmingsplan en de werkelijke situatie te kijken, wat de mogelijkheden zijn
om de woningbouw aan de Barentszstraat te realiseren. Daarnaast is beoordeeld of de be-
drijven niet onevenredig in hun bedrijfsvoering worden geschaad.

2. METHODE VAN HET ONDERZOEK

De in de VNG bundel “bedrijven en milieuzonering” opgenomen richtafstanden gelden voor
gemiddelde bedrijven in de opgenomen branches. Voor individuele bedrijven kan de werke-
lijke milieubelasting naar de omgeving verschillen van deze algemeen gehanteerde richt-
afstanden. Om inzicht te krijgen in de werkelijke milieuhinder van de betreffende bedrijven is
beoordeeld aan welke eisen ze in het kader van de Wet milieubeheer moeten voldoen. Te-
vens is beoordeeld welke activiteiten er op grond van de milieuvergunning/melding plaats-
vinden en wat daarvan de mogelijke milieuhinder naar de omgeving is.

3. BESTEMMINGSPLAN

De plankaart van het vigerende bestemmingsplan is opgenomen in bijlage 4.

De planlocatie is in het bestemmingsplan gedeeltelijk aangewezen als “Wonen” met de aan-
duiding (zg+) bijzondere categorie erfbebouwingsregeling. Daarnaast heeft een groot gedeel-
te van het plangebied de bestemming Bedrijf categorie B1. Ten behoeve van het realiseren
van het bouwplan moet deze bestemming gewijzigd worden in een woonbestemming.

Voor de locatie van Van der Werff Zonwering en Scooterhuis Valkenswaard geldt de be-
stemming Detailhandel (DH II).
Voor de locatie van Dikker Transport BV geldt de bestemming Bedrijf (BII).
In dit gebied worden bedrijven met een milieucategorie 1 en 2 toegestaan.

4. BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING

Op basis van de richtlijnen zoals opgenomen in bedrijven en milieuzonering dienen de vol-
gende minimale afstanden te worden gehanteerd tussen de te realiseren woningbouw en de
omliggende bedrijven:
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Tabel 1

Voor het realiseren van woningbouw op deze locatie kan op basis van Bedrijven en milieu-
zonering VNG (2009) geconcludeerd worden dat geluid bij alle drie bedrijven bepalend is
voor de te hanteren richtafstanden.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat voor Dikker naast de hindercontour voor geluid nog
een andere hindercontour van 30 meter geldt voor gevaar. Aangezien de werkelijke afstand
93 meter is, is deze contour voor het bouwplan niet van belang. Voor de andere bedrijven
gelden geen andere hindercontouren.

5. BEOORDELING VAN DE WERKELIJKE BEDRIJFSACTIVITEITEN

In dit hoofdstuk wordt conform de richtlijn van de VNG (pagina 50 e.v.) per bedrijf beoordeeld
wat de werkelijke geluidbelasting is. Aan de hand van de in milieuvergunning/BARIM gestel-
de geluideisen en de werkelijke bedrijfsactiviteiten is het van de bedrijven afkomstige geluid
bepaald.

Van der Werff Zonwering

Van der Werff Zonwering valt onder het BARIM (Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer). Uit de “inlichtingenstaat”(opgemaakt door de gemeente tijdens een bedrijfs-
bezoek) blijkt dat de verwachte geluidproductie niet meer zal zijn dan van een gewone win-
kel. Dit wordt gebaseerd op de volgende vermeldingen in de inlichtingenstaat:

 Het is een eenmanszaak.

 Het bedrijf is gericht op particulieren en heeft slechts één wagen waarmee zonwering
wordt gehangen op locatie.

 Het bedrijf is ingericht als winkel/detailhandel (er is geen werkplaats aanwezig).

 Daarnaast is op de luchtfoto (figuur 2 van de bijlage) te zien dat er ten oosten een beperk-
te buitenruimte aanwezig is, zodat er geen geluid vanuit activiteiten op het buitenterrein te
verwachten is.

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er geen geluidoverlast te
verwachten is vanuit dit bedrijf.

Naam Bedrijf SBI-
code
2009

Omschrijving adres Mil.
cat.

Voorkeurs
afstand

Werke-
lijke
afstand

Van der
Werff Zon-
wering

47 Detailhandel voor
zover n.e.g.

Van Linschoten-
straat 2

1 10 m (geluid) 0

Scooterhuis
Valkens-
waard

47 Detailhandel voor
zover n.e.g.

Van Linschoten-
straat 4B

1 10 m (geluid) 5

Dikker
transport BV

494 Goederenwegver-
voerbedrijven (zon-
der schoonmaken
tanks) <1000 m2

Van Linschoten-
straat 14

3 100 m (geluid) 93
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Scooterhuis Valkenswaard

Scooterhuis Valkenswaard valt onder het BARIM. Het bedrijf heeft op 09-03-2006 een aan-
vraag voor een milieuvergunning gedaan (WMnr:2006/13). Hierin is aangegeven dat de ge-
luidproductie te verwaarlozen is, doordat het bedrijf gericht is op de verkoop en administratie.
Daarnaast heeft de inrichting weinig buitenruimte (er is alleen een looproute achterom). De
onderhoudswerkplaats is inpandig (zie figuur 3 van de bijlage). Op basis van het boven-
staande kan worden geconcludeerd dat er geen geluidoverlast te verwachten is vanuit dit
bedrijf.

Dikker Transport BV

Dikker Transport BV heeft een Hinderwetvergunning die is verleend op 31 maart 1982. Met
het van kracht worden van het Besluit Opslag- en Transportbedrijven milieubeheer in 2000
zijn de volgende geluidvoorschriften van toepassing voor het bedrijf. Sinds 19 oktober 2007
vallen alle bedrijven die onder het Besluit Opslag- en Transportbedrijven vielen, onder het
BARIM. Op basis hiervan gelden voor Dikker Transport BV de volgende geluidvoorschriften
(tabel 2.17a BARIM):

07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur

LAr,LT op de gevel van gevoelige
gebouwen

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

LA MAX op de gevel van gevoelige
gebouwen

70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

De afstand tussen het bedrijf en de dichtstbijzijnde gevoelige gebouwen de woning Dommel-
seweg 169 bedraagt ca. 93 meter tot de grens van de inrichting van Dikker. De afstand tus-
sen Dikker Transport BV en de nieuw te bouwen woningen bedraagt ca. 90 meter. Voor de
geluidbelasting van de nieuw te bouwen woningen is daarnaast van groot belang dat er tus-
sen het bouwplan en Dikker BV diverse afschermende gebouwen staan, terwijl dat tussen
Dikker en de dichtstbijzijnde woning aan de Dommelseweg niet het geval is.

Gezien het bovenstaande zal de geluidbelasting op de gevel van de nieuw te bouwen wo-
ningen niet meer bedragen dan de in het BARIM opgenomen geluidvoorschriften, zodat een
goed woonklimaat kan worden gerealiseerd. Voor Dikker Transport BV treedt geen wijziging
van de geldende geluidvoorschriften op, aangezien er geen woningen dicht bij de dichtstbij-
zijnde woning aan de Dommelseweg 169 worden gebouwd. In bijlage 6 zijn de milieu-
afstanden in beeld gebracht.

5.1. Omgevingstypering

In de VNG bundel bedrijven en milieuzonering worden 2 soorten omgevingstypen onder-
scheiden: “rustige woonwijk en rustig buitengebied” en “gemengd gebied”. De richtafstanden
zoals opgenomen in tabel 1 gelden voor de te hanteren afstand tot een rustige woonwijk.
Het plangebied ligt in een omgeving waar naast woningen (langs de Dommelseweg en ver-
derop aan de Barentzstraat) ook andere functies (winkels en kleine bedrijven) voorkomen.
Op basis hiervan blijkt er geen sprake te zijn van een “rustige woonwijk” zoals omschreven in
de VNG-richtlijnen, maar van een “gemengd gebied”. Hiervoor geldt dat de in de VNG-
richtlijnen opgenomen richtafstanden met een afstandsstap verlaagd kunnen worden zonder
dat dat ten koste gaat van het woon- en leefklimaat.
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De te hanteren afstand van 10 meter tussen de aanwezige bedrijven en de te realiseren wo-
ningen kan daarom verkleind worden tot 0 meter. Bovendien blijkt uit het vorige hoofdstuk
dat de hinder afkomstig van de betreffende bedrijven te verwaarlozen is. Ook in het geval dat
zich ter plaatse van deze bedrijven andere bedrijven vestigen, zullen deze aan de voorschrif-
ten van het bestemmingsplan met betrekking tot detailhandel moeten voldoen. Artikel 7 De-
tailhandel (DH) stelt dat op deze gronden alleen gebouwen ten behoeve van detailhandel en
openbare verkeersruimten, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en goederenstallingen
gerelateerd aan de detailhandelsfunctie gerealiseerd kunnen worden. Detailhandelsbedrijven
behoren altijd tot milieucategorie 1 of 2 en zijn bedrijven die geschikt zijn om zelfs aanpandig
aan woningen te zijn gelegen (Zie de aanduiding “A” in bijlage 4 van de VNG-richtlijnen).

6. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

Uit de nadere beschouwing van de te hanteren afstanden tussen de geplande woningen en
de aanwezige bedrijven blijkt dat er geen onaanvaardbare milieuhinder te verwachten is en
dat een goed woonklimaat gerealiseerd kan worden. Het wijzigen van de bestemming van
het plangebied in een woonbestemming leidt niet tot een belemmering van de bedrijfsactivi-
teiten van de omliggende bedrijven.

Het is echter altijd mogelijk dat er in de toekomst andere bedrijven zich vestigen in de voor
dit plan relevante bedrijfspanden (van Linschotenstraat 2 t/m 8). Ook is het mogelijk dat de
aanwezige bedrijven hun activiteiten wijzigen waardoor een andere situatie ontstaat. De be-
drijven zullen echter altijd aan de in het bestemmingsplan geldende voorschriften met be-
trekking tot detailhandelsbedrijven moeten voldoen en een goed woon- en leefklimaat bij de
te realiseren woningen niet in de weg staan. Detailhandelsbedrijven kunnen zelfs aanpandig
aan woningen zijn gelegen.

Schoonderbeek en Partners Advies BV

Mevr. ing. N. Jacobs

Trudy
NJ
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Kaart huidige situatie en locaties bedrijven

Legenda
0 :Plangebied
1 :V.d. Werff Zonwering
2 :Dikker
3 :Scooterhuis Valkenswaard

: richtingaanduiding wonin-
gen

1

2

3

0
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luchtfoto Linschotenstraat 2 + 4
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Scooterhuis Valkenswaard

Werkplaats is inpandig
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Uitsnede Bestemmingsplan Valkenswaard Noord

Legenda

Grens plangebied
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De afstand van de grens van de inrichting van Dikker BV tot aan de dichtstbijzijnde woningen
aan de Dommelseweg 169 bedraagt ca. 90 meter. De afstand tot de nieuw te bouwen
woningen bedraagt ca. 93 meter. Voor de geluidbelasting van de nieuw te bouwen woningen
is daarnaast van groot belang dat er tussen het bouwplan en Dikker BV diverse
afschermende gebouwen staan, terwijl dat tussen Dikker en de dichtstbijzijnde woning aan
de Dommelseweg niet het geval is.

Terrein Dikker BV

Afstand ca.90 meter

Afstand ca.93 meter
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1 Inleiding 
 

1.1 Kader en doelstelling 

In opdracht van B&D Bouw en Ontwikkeling bv heeft RAAP Archeologisch Advies-

bureau in november 2009 ter plaatse van plangebied Barentszstraat/Dommelseweg 

143 in Valkenswaard een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Aan-

leiding voor het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging. Men is van plan om in 

het plangebied woningbouw te realiseren. Deze bouwwerkzaamheden zouden kunnen 

leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. 

Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en 

verwachte archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te 

stellen. Doel van het veldonderzoek was het toetsen van die archeologische ver-

wachting en indien mogelijk, een eerste indruk geven van de kwaliteit (gaafheid en 

conservering), aard, datering, omvang en diepteligging van eventueel aangetroffen 

archeologische resten. 

 

1.2 Plangebied 

Het plangebied (circa 3000 m²) ligt in het westen van de bebouwde kom van Valkens-

waard, ten zuiden van de Dommelseweg en ten westen van de Barentszstraat (figuur 

1). Het gebied staat afgebeeld op kaartblad 57B van de topografische kaart van 

Nederland (schaal 1:25.000); de centrumcoördinaat is 159097/373469. De percelen 

staan kadastraal bekend onder gemeente Valkenswaard, sectie E, nummers 3187G 

en 3672G. Ten tijde van het onderzoek was het grootste perceel (3672G) in gebruik 

als zand- en grindhandel. Het terrein is daarvoor grotendeels verhard en er is een 

aantal structuren ten behoeve van opslag aanwezig (o.a. een schuur). Het perceel 

(3187G) dat aan de Dommelseweg ligt, is in gebruik als tuin. 

  

1.3 Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek. Het veld-

onderzoek is beperkt gebleven tot een verkennend booronderzoek. Het bureau- en 

inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform de minimumeisen van de 

Provincie Noord-Brabant ten aanzien van booronderzoek (Provincie Noord-Brabant 

2007) en de normen die gelden in de archeologische beroepsgroep c.q. de Kwa-

liteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.1 (KNA). RAAP Archeologisch Advies-

bureau en de door RAAP toegepaste procedures zijn goedgekeurd door het College 

voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK), die valt onder de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; http://www.sikb.nl). In het kader van het 

Interimbeleid werkt RAAP onder de opgravingsvergunning van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed (RCE). Zie tabel 1 voor de dateringen van de in deze notitie 

genoemde archeologische perioden. Enkele vaktermen worden achter in deze 

notitie beschreven (zie verklarende woordenlijst). 
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2 Bureauonderzoek 
 

2.1 Methoden 

Een goed inzicht in zowel de landschappelijke ligging als de historische ontwikkeling 

van het plangebied is van groot belang om te kunnen komen tot een gegronde 

archeologische verwachting. Daarom zijn door middel van een bureauonderzoek 

gegevens verzameld over de aardkunde, het huidig en historisch grondgebruik en zijn 

reeds bekende archeologische waarden geïnventariseerd. Voor de geraadpleegde 

bronnen wordt verwezen naar de literatuurlijst achter in dit rapport.  

 

2.2 Resultaten 

 

Geologie en geomorfologie 

Pleistoceen: ca. 2,2 miljoen - 10.000 jaar geleden 

In grote delen van Noord-Brabant is het huidige landschap gedurende de laatste fase 

van het Laat Pleistoceen (het Weichselien: ca. 120.000-10.000 jaar geleden) ge-

vormd. Toen is een dun pakket eolisch sediment afgezet op oudere rivierterrassen en 

andere afzettingen; dit pakket maskeert het oudere landschap. Onder invloed van 

zeer koude en droge periglaciale klimaatsomstandigheden kon de wind in de koudste 

fase van het Weichselien (Pleniglaciaal: ca. 27.000-13.000 jaar geleden) vat krijgen 

op de bodem en grote hoeveelheden zand verplaatsen. Op die manier werden ver-

schillende pakketten zand afgezet (dekzand: Formatie van Boxtel, Laagpakket van 

Wierden; Staring Centrum, 1990). Dit pakket dekzand is in het algemeen maximaal 

enkele meters dik en bestaat uit lemig fijn zand. Ook het grondgebied van de 

gemeente Valkenswaard maakt deel uit van het Noord-Brabantse dekzandgebied. 

Hoewel geomorfologische gegevens over de bebouwde kom van Valkenswaard ont-

breken, komt in het grootste deel ervan dekzand aan het maaiveld voor. De overgang 

van het koude Weichselien naar het relatief warme Holoceen ging gepaard met enke-

le heftige klimaatschommelingen: koude en warme fasen wisselden elkaar op korte 

termijn af. In de koude perioden vond plaatselijk verstuiving van dekzand plaats. Het 

reliëf van de dekzanden wordt gekenmerkt door vlakten, depressies en dekzandkop-

jes afgewisseld met langgerekte ruggen (Berendsen 1998).  

 

Holoceen: circa 10.000 jaar geleden tot heden 

In het Holoceen werd het klimaat warmer en vochtiger en vonden plaatselijk natuur-

lijke wijzigingen van het laat-pleistocene landschap plaats. Onder invloed van een 

belangrijke temperatuurstijging maakte de koudeminnende, open vegetatie plaats 

voor een gesloten berkenbos, gevolgd door een vegetatie van meer warmteminnende 

soorten. Door de toenemende vegetatie werd het dekzand vastgelegd en sneden be-

ken zich in de eerder gevormde dalen in, waarbij beekdalen werden gevormd (beek-

afzettingen: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven). In de beekdalen werd 
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ook veen gevormd (Formatie van Nieuwkoop). Vanuit de beekdalen heeft de veenvor-

ming zich uitgebreid over de omgeving. Volgens Leenders (1996) kon veenvorming al 

vroeg in het Holoceen tot ontwikkeling komen in de vele verspreide laagten en beek-

dalen onder invloed van een stagnerende waterafvoer en stijgende grondwater-

spiegel. Tegenwoordig zijn in het landschap nog maar weinig sporen van het veen 

zichtbaar, want het veen is door ontginning en langdurig gebruik van de bodem 

verdwenen. In het plangebied komt veen niet voor.  

 

Het plangebied 

Het plangebied staat vanwege de ligging in de bebouwde kom van Valkenswaard op 

de geomorfologische kaart als “niet gekarteerd” aangegeven, maar ligt waarschijnlijk 

op de overgang van het beekdal (beekdalbodem; figuur 2: code 2R6) van de Dommel 

naar de golvende dekzandvlakte, waar dekzandruggen voorkomen (figuur 2: code 

3L5). De Dommel bevindt zich circa 500 m ten westen van het plangebied. 

 

Bodem 

Archeologische resten zijn in de bodem ingebed en de aard van en het type bodem 

dat zich in een bepaald sediment heeft ontwikkeld, kan aanzienlijke gevolgen hebben 

voor de archeologische verwachting van een bepaald gebied en de archeologische 

vindplaatsen. Vanwege de ligging in bebouwd gebied staat het plangebied op de 

bodemkaart aangegeven als “niet gekarteerd” (Stiboka, 1972 & 1984). Wegens de 

belangrijke koppeling tussen bodem enerzijds en kwaliteit en voorkomen van archeo-

logische resten anderzijds, worden de bodemkundige eigenschappen van de directe 

omgeving van de plangebied besproken om inzicht te krijgen in de bodemvorming. 

 

Uit de het plangebied omringende gebieden blijkt dat in het beekdal lage enkeerd-

gronden (code EZg23, grondwatertrap III) voorkomen. Op de hogere dekzandgronden 

ten oosten van het beekdal bevinden zich hoge zwarte enkeerdgronden (grondwater-

trap VI). Enkeerdgronden worden getypeerd door een antropogene, humeuze boven-

laag van meer dan 50 cm dik. Ze zijn vaak ontstaan door eeuwenlange bemesting van 

landbouwgronden met potstalmest. Dit gebeurde veelal vanaf de Late Middeleeuwen 

door gemengde boerenbedrijven om op die manier de vruchtbaarheid van de akkers 

op peil te houden. De potstalmest bestond uit een mengsel van stalmest, huisafval, 

bosstrooisel, heideplaggen en zand. Door de minerale component ontstond na ver-

loop van tijd een dik humeus dek. Enkeerdgronden worden ook wel aangeduid met de 

term ‘es’ of ‘esdek’.  

Hoge enkeerdgronden hebben in het algemeen een hoge landschappelijke ligging en 

liggen in gebieden met van nature relatief vruchtbare bodems. Zij vormen de oudste 

kernen van akkercomplexen. Onder de antropogene ophoging bevindt zich het na-

tuurlijke bodemprofiel, vaak een podzolbodem. Het natuurlijke podzolprofiel bestaat 

uit een A-horizont, waaronder vaak een E-horizont (uitspoelingshorizont) aanwezig is. 

Hieronder ligt de B-horizont (inspoelingshorizont), die geleidelijk overgaat in de C-

horizont (De Bakker en Schelling 1989). Afhankelijk van de vroegere bodembewer-

king is de oorspronkelijke A-, E- en/of B-horizont al dan niet intact. 

Lage enkeerdgronden daarentegen komen vooral voor in de lager gelegen beekdalen. 

Vaak zijn deze niet ontstaan door langdurige bemesting, maar door grondverbetering 
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van de natuurlijke natte bodems. Onder de antropogene ophoging bevindt zich vaak 

nog de oorspronkelijke bodem: een beekeerd- of gooreerdgrond. In tegenstelling tot 

een podzolbodem heeft hier vanwege de hoge grondwaterstand geen podzolering 

plaatsgevonden en bestaat het uit een moerige A-horizont met hydromorfe kenmer-

ken (roest) met direct daaronder een gereduceerde C-horizont. 

 

Archeologie 

Het plangebied bevindt zich net (circa 50 m) ten westen van de historische dorpskern 

van Valkenswaard. De kern is aangemerkt als een archeologisch monument van hoge 

archeologische waarde dat ontstaan is in de Late Middeleeuwen (AMK monumentnr. 

16805; zie figuur 3). Valkenswaard is in elk geval ontstaan rond circa 1100. Het is on-

duidelijk wanneer de oudste middeleeuwse voorloper moet worden gedateerd (moge-

lijk al 8e eeuw). Een monnik van de abdij van Echternach schreef namelijk in 1191 de 

schenkingsacte over waarin de Frankische landheer Aengibaldus in 704 het dorp 

Waderlo (Waalre), gelegen aan de rivier Dutmala (Dommel), aan Willibrordus 

schenkt. Die schonk op zijn beurt het gebied aan de abdij van Echternach. Hoewel 

het historisch moeilijk te bewijzen is, wordt algemeen aangenomen dat Valkenswaard 

toen al bestaan heeft, zij het onder een andere naam (mogelijk als Wedert) en als 

onderdeel van Waalre (Van Dijk, 2005: 9). 

 

In de directe omgeving van het plangebied is reeds een aantal archeologische onder-

zoeken uitgevoerd. Net ten oosten van het plangebied, aan de andere kant van de 

Barentszstraat, is in 2005 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd (ARCHIS- 

onderzoeksmelding 15792). Een vervolgonderzoek bleek niet nodig te zijn wegens de 

verstoring van de bodem (Van Dijk, 2005). Net ten noordwesten van het plangebied, 

aan de Dommelseweg, is door Becker en Van de Graaf in 2008 een gelijkaardig voor-

onderzoek uitgevoerd waarbij eveneens geen vervolgonderzoek werd geadviseerd 

(ARCHIS-onderzoeksmelding 31752). 

 

De dichtstbijzijnde vondst bevindt zich circa 250 m ten zuidoosten van het plan-

gebied; het betreft 4 scherven uit de Late Middeleeuwen (ARCHIS-waarnemingsnr. 

53065). Deze aardewerkvondsten kunnen in verband gebracht worden met het 

middeleeuwse akkerareaal en de daarbij behorende bewoning (Roymans, 2002: 17). 

 

Circa 500 m ten oosten van het plangebied werd in de Dijkstraat een crematiegraf uit 

de IJzertijd aangetroffen (ARCHIS-waarnemingsnr. 34065). Mogelijk wijst deze 

vondst op een urnenveld in (de nabijheid) van deze straat. Prehistorische grafvelden 

(zoals urnevelden) lagen meestal vlakbij nederzettingen. Circa 560 m ten noordoos-

ten van het plangebied werden de resten van de laat-middeleeuwse kerk (met 

bijhorend kerkhof) van Wedert onderzocht (AMK-monumentnr. 16009; ARCHIS-

waarnemingsnr. 405007).  

 

In Valkenswaard zijn verder nog vondsten bekend uit het Mesolithicum, Neolithicum 

t/m IJzertijd en Romeinse tijd. Al deze vindplaatsen wijzen er op dat in Valkenswaard 

archeologische resten uit allerlei archeologische perioden te verwachten zijn.  
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Cultuurhistorie 

Het historische landschap in Zuid-Nederland wordt globaal opgedeeld in de cultuur-

gronden en de woeste gronden. De cultuurgronden omvatten de oude bouwlanden 

waar akkerbouw en veeteelt werd bedreven, de woeste gronden omvatten de niet-

ontgonnen landschapsdelen zoals bossen, heide, beekdalen, vennen en moerassen.  

 

De akkerbouw was voor een belangrijk deel gericht op het verbouwen van voedsel; 

de veeteelt leverde naast voedsel (vlees en zuivel) ook mest die nodig was voor de 

akkerbouw op de relatief arme zandgronden. Voor het houden van vee waren grote 

oppervlakken gras- en hooiland vereist, die zich op de woeste gronden bevonden. Tot 

voor de mechanisatie van de landbouw waren de cultuurgronden en woeste gronden 

onlosmakelijk met elkaar verbonden en in grote mate bepalend voor het uiterlijk van 

het landschap. De verschillende landschappelijke eenheden hadden een specifieke 

functie in het gemengde landbouwbedrijf, dat tot die tijd op de Brabantse zand-

gronden de overheersende bedrijfsvorm was.  

Uit de historische kaarten uit de periode 1836-1857 (Uitgeverij Nieuwland, 2008: 

kaartblad 190 B - zie figuur 4; Wolters-Noordhoff Atlasproducties, 1990: kaartblad 99) 

blijkt dat het plangebied nog net deel uitmaakt van de woeste gronden. Het is in 

gebruik als weiland en maakt deel uit van de beemden van het Dommelbeekdal. De 

Dommelseweg ten noorden van het plangebied en de Barentszstraat bestaan al. De 

historische bebouwing beperkt zich tot de kern van Valkenswaard, waar omheen zich 

ook de cultuurgronden bevinden. Op de Bonnekaart uit circa 1900 (Uitgeverij Robas 

Producties, 1989: kaartblad 707; zie figuur 5) is het plangebied in gebruik als akker-

land en in cultuur gebracht. De historische wegen Dommelseweg en Barentszstraat 

staan aangegeven als respectievelijk Dommelsche Dijk en Beemdstraat. Uit deze 

toponiemen blijkt dat het plangebied mogelijk nog tot het beekdal van de Dommel 

behoort. 

 

Archeologische verwachting 

Zowel op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW; zie figuur 3) als 

op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant is het plan-

gebied niet gekarteerd wegens de ligging in de bebouwde kom. Daarbuiten geldt 

een middelhoge tot hoge (indicatieve) archeologische verwachting. Deze indicatieve 

(middel)hoge archeologische verwachting hangt vermoedelijk samen met het voor-

komen van enkeerdgronden. Deze gronden worden gekenmerkt door een bovenlaag 

die dikker is dan 50 cm, zodat eventueel onderliggende archeologische resten en 

sporen beschermd worden tegen negatieve invloeden van buitenaf (bijv. ploegen). 

De kans om nog archeologische resten in situ aan te treffen, is dan ook relatief 

groot. Daarnaast hangt de archeologische indicatieve verwachting ook samen met 

de geomorfologische situatie. Het plangebied bevindt zich op de overgang van een 

nat en laag gelegen beekdal naar droge en hoger gelegen bodems (golvende dek-

zandvlakte): de zogenaamde gradiëntzone. Voor de gespecificeerde archeologische 

verwachting kan vervolgens onderscheid gemaakt worden tussen vindplaatsen van 

jager-verzamelaars enerzijds en landbouwers anderzijds. 
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Jager-verzamelaars (Paleolithicum - Neolithicum) 

In de oudere fasen van de Steentijd (Paleo-, Meso- en - begin van - Neolithicum) 

leefde de mens van jagen, verzamelen en vissen. Deze zogenaamde jager-verza-

melaars trokken door het landschap en verbleven alleen tijdelijk op een verblijfplaats. 

Het blijkt dat hun verblijfplaatsen in vrijwel alle gevallen voorkomen in de omgeving 

van zogenaamde gradiëntzones. Hier is namelijk op korte afstand een grote verschei-

denheid aan voedselbronnen voorhanden en is (drink)water bereikbaar. De kampe-

menten bevonden zich daarbij meestal op de beter ontwaterde terreindelen.  

 

Vanwege de ligging in een zogenaamde gradiëntzone geldt voor het plangebied een 

hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen (jachtkampementen) van jager-

verzamelaars. Deze bestaan uit vuursteenconcentraties en komen doorgaans voor 

in de top van de natuurlijke bodem. Voorwaarde voor het voorkomen van nog goed 

geconserveerde vindplaatsen is dus een goed geconserveerde bodem. In het geval 

van een natuurlijk podzolprofiel betekent dit dat deze zich in de E- of B-horizont be-

vinden. Aan de andere zijde van de Barentszstraat zijn verstoorde bodemprofielen 

aangetroffen, waarbij het oorspronkelijke bodemprofiel slechts vanaf de BC-horizont 

bewaard is gebleven. Tijdens het veldonderzoek zal de intactheid van de bodem in 

het plangebied gecontroleerd moeten worden en zal moeten worden nagaan of in 

het plangebied nog vuursteenvindplaatsen kunnen voorkomen. 

 

Landbouwers (Neolithicum t/m Nieuwe tijd) 

Met de introductie van de landbouw in de Late Steentijd (Neolithicum) werd de mate 

waarin gronden geschikt waren om te beakkeren een steeds belangrijkere factor in 

de locatiekeuze van de mens. De eerste akkergronden werden op de van nature 

vruchtbaarste gronden aangelegd. Bovendien moesten de gronden goed ontwaterd 

zijn. Gezien de ligging van het plangebied op de rand van het natte beekdal van de 

Dommel, dat tot in de 19e eeuw tot de woeste gronden behoorde, waren de land-

bouwkundige kenmerken van het gebied niet ideaal. Het gebied was waarschijnlijk 

te vochtig om door de eerste landbouwers in gebruik te worden genomen.  

 

Van een aantal archeologische perioden is wel bekend dat ook de lagere landschaps-

zones in de buurt van beekdalen uitgekozen werden voor bewoning (bijv. IJzertijd en 

Late Middeleeuwen). Aan de westzijde van de Dommel zijn ook nabij de randen van 

het plangebied archeologische indicatoren aangetroffen die wijzen op mogelijke 

bewoning vanaf de Late Middeleeuwen (ARCHIS-vondstmeldingsnrs. 411543 en 

411544). Dit geldt ook voor de scherven die 250 m ten zuidoosten van het plangebied 

zijn aangetroffen (ARCHIS-waarnemingsnr. 53065). In het plangebied kan de aanwe-

zigheid van nederzettingen niet uitgesloten worden. Voor het plangebied geldt der-

halve een middelhoge archeologische verwachting voor vindplaatsen (nederzettingen) 

van landbouwers. Archeologische resten van landbouwers bestaan over het alge-

meen uit sporen (afvalkuilen, paalkuilen, waterputten, etc) die dieper reiken dan 

(oppervlakkige) vuursteenvindplaatsen. Deze resten/sporen kunnen nog bewaard zijn 

in de top van de C-horizont. 
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3 Veldonderzoek 
 

3.1 Methoden 

Tijdens het veldonderzoek zijn 6 boringen verricht. Deze zijn vanwege de aanwezig-

heid van verharding en gebouwen zo gelijkmatig als mogelijk over het plangebied 

verspreid (figuur 6). Doel van dit onderzoek was de archeologische verwachting uit 

het bureauonderzoek te toetsen door de bodemopbouw en eventueel aanwezige 

bodemverstoringen te controleren. Er is geboord tot maximaal 170 cm -Mv met een 

Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De boringen zijn lithologisch conform 

NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) beschreven en met meetlinten 

ingemeten. Het opgeboorde materiaal is in het veld gecontroleerd op de aanwezig-

heid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, 

bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). Het opgeboorde materiaal is daarvoor 

gezeefd met een zeef met een maaswijdte van 0,5 cm. 

 

3.2 Resultaten 

 

Geologie en bodem 

In alle boringen is een gelijkaardige profielopbouw aangetroffen. Onder een antro-

pogeen opgebracht pakket bevinden zich de restanten van een podzolbodem. Het 

opgebrachte pakket bestaat ter plaatse van de boringen 1, 2, 3 en 5 uit een circa 30 

cm dikke stabiliseringslaag van geel zand ten behoeve van de klinkerverharding. 

Daaronder bevindt zich, zoals ook elders in het plangebied, een 50 tot 70 cm dikke 

humeuze laag die (sub-)recent puin bevat (baksteen en aardewerk). Aangezien de 

dikte van het opgebrachte humeuze pakket minimaal 50 cm bedraagt, kan deze 

bodem geclassificeerd worden als enkeerdgrond. Het is niet eenduidig of het in het 

plangebied gaat om een hoge of een lage enkeerdgrond. Aangezien de bodem in 

het plangebied over het algemeen een natte indruk geeft (gevlekt, roest), gaat het 

waarschijnlijk om een lage enkeerdgrond. 

Onder het opgebrachte pakket is een overwegend verstoorde bodem aangetroffen. 

Plaatselijk zijn nog resten van een podzolbodem aangetroffen, die gevormd is in 

matig fijn, zwak siltig dekzand (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden). In de 

boringen 1 en 2 is waargenomen dat de natuurlijke bodem nog vanaf de BC-horizont 

intact is. In boring 4 is waargenomen dat nog een deel van de relatief diep (110 cm    

-Mv) gelegen (en natte) B-horizont intact is. De daarboven gelegen horizonten zijn 

daarentegen verstoord (geel gevlekt). Mogelijk gaat het om een plaatselijke depressie 

waardoor verklaard kan worden waarom de B-horizont nog ten dele intact is. In boring 

3 is waargenomen dat de bodem tot in de C-horizont geroerd is; dat is ook het geval 

ter plaatse van de boringen 5 en 6. Deze boringen dienden gestaakt te worden van-

wege de ondoordringbaarheid van de bodem. Ter plaatse van boring 5 is naast het 

ruiken van een sterke dieselgeur ook gestuit op een verharding (50 cm -Mv). Boring 6  
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is gestaakt op 170 cm -Mv. Op die diepte is het gezien de bodemopbouw in de 

omringende boringen onwaarschijnlijk dat nog een intact bodemprofiel aanwezig is. 

Ter plaatse van de schuur zijn geen boringen verricht. Aangezien de boringen rond-

om de schuur een verstoord bodemprofiel vertonen, wordt verwacht dat de bodem 

ook ter plaatse van de schuur verstoord is. 

 

Archeologie 

Tijdens het veldonderzoek zijn in boring 1 en mogelijk ook in boring 3 archeolo-

gische indicatoren aangetroffen (figuur 6). 

 

 Boring indicatoren diepte in cm -Mv 

 1 ondetermineerbaar aardewerk 60 (esdek) 

 1 aardewerk Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd 80-110 (Ab/BC) 

 3 ondetermineerbaar aardewerk 90-110 (geroerd) 

 

In boring 1 is in de begraven bouwvoor op de overgang naar de BC-horizont een 

scherfje roodbakkend aardewerk aangetroffen uit de periode Late Middeleeuwen-

Nieuwe tijd. Aangezien deze scherf is aangetroffen in de oorspronkelijke bodem, 

zou deze kunnen wijzen op een vindplaats in (de directe nabijheid) van het plange-

bied. Daarnaast kan het gezien de datering ook gaan om bemestingsaardewerk.  

 

De andere 2 archeologische indicatoren zijn nog minder duidelijk. Het gaat ten 

eerste om zeer fragmentaire stukjes aardewerk die daardoor niet nader in tijd 

gedetermineerd kunnen worden. Bovendien zijn ze aangetroffen in een opgebracht 

pakket (boring 1) of in een geroerde laag tussen het opgebracht pakket en de C-

horizont (boring 3). Aan deze zeer fragmentaire vondsten kunnen derhalve geen 

conclusies worden verbonden.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1 Conclusies 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied op de overgang van het beekdal 

van de Dommel naar een golvend dekzandlandschap ligt. De bodem in het plange-

bied blijkt relatief nat te zijn, waardoor de enkeerdgronden ook als lage enkeerd-

gronden zijn geïnterpreteerd. Daarnaast zijn ook restanten van een podzolbodem 

aangetroffen, waaruit blijkt dat podzolering heeft plaatsgevonden. Het gaat dus in het 

plangebied om een relatief natte bodem, maar droog genoeg voor podzolisering. Het 

veldwerk bevestigt dus de geomorfologische ligging op de overgang van een natte 

(lage enkeerdgronden) naar een droge zone (podzolering). 

 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat, vanwege de ligging in een zogenaamde gradiënt-

zone, voor het plangebied een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen 

van jager-verzamelaars geldt. Voorwaarde voor de aanwezigheid van nog intacte 

vuursteenvindplaatsen is de aanwezigheid van een intact podzolprofiel. Uit het veld-

werk blijkt dat het oorspronkelijke podzolprofiel zodanig geroerd is, dat de kans op 

nog goed geconserveerde vuursteenvindplaatsen klein is. De E-horizont ontbreekt 

in alle boringen. Alleen in boring 4 is nog een deel van een intacte B-horizont aan-

getroffen. De gaafheid van eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen is dus laag.  

 

Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een middelhoge archeo-

logische verwachting voor vindplaatsen van landbouwers. Ondanks de vochtige lig-

ging op of nabij de rand van het beekdal, kan de aanwezigheid van vindplaatsen 

(nederzettingsresten) uit bepaalde archeologische perioden niet worden uitgesloten. 

Het veldwerk heeft de middelhoge archeologische verwachting bevestigd. Een scherf 

uit de periode Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd zou als bemestingsaardewerk geïnter-

preteerd kunnen worden, maar anderzijds kan deze ook wijzen op een (verstoorde) 

vindplaats in (de directe omgeving van) het plangebied. Op basis van de boringen 

blijkt echter dat de bodem te verstoord is; er worden geen intacte vindplaatsen van 

landbouwers meer verwacht. Ook voor vindplaatsen van landbouwers is sprake van 

een lage gaafheid. Alleen ter plaatse van de boringen 1 en 2 kan een archeologische 

vindplaats nog ten dele aanwezig zijn. Bovendien is er dan sprake van een lage 

ensemblewaarde, aangezien de omgeving van het plangebied is volgebouwd en 

daardoor verstoord. Archeologische onderzoeken die in de directe omgeving van het 

plangebied zijn uitgevoerd, bevestigen deze lage gaafheid en ensemblewaarde 

(ARCHIS-onderzoeksmeldingen 15792 en 31752). 
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4.2 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek kan gesteld worden dat plan-

gebied Barentszstraat in Valkenswaard slechts een geringe archeologische rest-

waarde heeft: 

- de bodem is in het plangebied verstoord alleen ter plaatse van de boringen 1 en 

2 biedt de bodem nog goede voorwaarden voor het lezen van grondsporen.  

- ook in de directe omgeving van het plangebied is de bodem waarschijnlijk 

geroerd vanwege de aanwezige bebouwing, waardoor de ensemblewaarde van 

een eventuele vindplaats in het plangebied zeer klein is.  

 

De toegevoegde waarde van een vervolgonderzoek is derhalve beperkt; derhalve 

wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. 

 

Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek kan contact opgeno-

men worden met het bevoegd gezag: de gemeente Valkenswaard. 
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Gebruikte afkortingen 
 

ARCHIS ARCHeologisch Informatie Systeem 

IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

-Mv beneden maaiveld 

SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

 

 

Verklarende woordenlijst 
 

A-horizont  Donkergekleurde humushoudende laag; bovenste deel van de 

uitspoelingshorizont (A) van een bodemprofiel. 

B-horizont Inspoelingslaag van een podzolbodem. 

dekzand   Fijnzandige afzettingen die onder zeer koude en droge omstan-

digheden voornamelijk door windwerking ontstaan zijn. 

E-horizont  Uitspoelingslaag van een podzol. 

esdek   Oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van 

bemesting. Voor de bemesting werden plaggen of met zand ver-

mengde potstalmest opgebracht. In geval van een es is de 

opgebrachte laag ten minste 50 cm dik. 

glaciaal   koude periode uit het Pleistoceen 

kampement  Tijdelijke verblijfplaats. 

Laat Glaciaal  Laatste fase van het Weichselien (13.000-10.000 voor het heden) die 

zich kenmerkt door een afwisseling van warme Interstadialen (Bølling 

en Allerød) en koudere Interglacialen (Vroege en Late Dryas). 

Pleistoceen  Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. 

Gedurende deze periode waren er sterke klimaatswisselingen van 

gematigd warm tot zeer koud. Na de laatste IJstijd begint het 

Holoceen (ca. 8800 voor Chr.). 

Pleniglaciaal  Koudste periode van de laatste ijstijd, het Weichselien, ca. 20.000-

13.000 jaar geleden. 

podzol   Bodem met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag 

(B-horizont). Het proces van het uitlogen van de E-horizont en de 

vorming van een B-horizont door inspoeling van amorfe humus en 

ijzer wordt podzolering genoemd. 

Weichselien  Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet 

bereikte), ca. 120.000-10.000 jaar geleden. 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 
 

Figuur 1. Ligging plangebied (rood); inzet: ligging in Nederland (ster). 

Figuur 2. Uitsnede van de geomorfologische kaart, geraadpleegd via ARCHIS. 

Het plangebied is globaal aangegeven met een rode stip. 

Figuur 3.  Combinatiekaart IKAW, AMK en ARCHIS-waarnemingen (geraadpleegd 

via ARCHIS). Het plangebied is globaal aangegeven met een rode stip. 

Figuur 4. Uitsnede van de Historische Topografische Atlas van Noord-Brabant. 

Het plangebied is globaal aangegeven met de rode cirkel. 

Figuur 5.  Uitsnede van de Historische Topografische Atlas van Noord-Brabant. 

Het plangebied is globaal aangegeven met de rode cirkel. 

Figuur 6. Resultaten veldonderzoek. 

 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 

 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 
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Figuur 1. Ligging plangebied (rood). Inzet: ligging in Nederland (ster).



Figuur 2. Uitsnede van de geomorfologische kaart, geraadpleegd via ARCHIS. Het plangebied is 
globaal aangegeven met de rode stip.



Figuur 3. Combinatiekaart IKAW, AMK en ARCHIS-waarnemingen, geraadpleegd via ARCHIS. Het 
plangebied is globaal aangegeven met de rode stip.



Figuur 4. Uitsnede van de Historische Topografische Atlas van Noord-Brabant. Het plangebied is 
globaal aangegeven met de rode cirkel.



Figuur 5. Uitsnede van de Historische Atlas van Noord-Brabant. Het plangebied is globaal 
aangegeven met de rode cirkel.
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen 
 

 



 

boring: VBAR-1  
Beschrijver: ER/RE, datum: 26-11-2009, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - 

verkenning, landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: 

Valkenswaard, plaatsnaam: Barentszstraat, opdrachtgever: B&D Bouwbedrijf, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-30  Algemeen: kleur: bruingeel 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

  Opmerking: klinker + ophoogzand 

30-60  Algemeen: kleur: donkergrijszwart 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, matig fijn 

  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

  Opmerking: veel recent puin 

60-80  Algemeen: kleur: donkergrijszwart 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: nog puin, maar minder 

80-100  Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont 

100-110  Algemeen: kleur: bruingeel 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: BC-horizont 

110-140  Algemeen: kleur: groengrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken 

 

 

boring: VBAR-2  
Beschrijver: ER/RE, datum: 26-11-2009, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - 

verkenning, landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: 

Valkenswaard, plaatsnaam: Barentszstraat, opdrachtgever: B&D Bouwbedrijf, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-25  Algemeen: kleur: bruingeel 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

  Opmerking: klinker + ophoogzand 

25-60  Algemeen: kleur: donkergrijszwart 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, matig fijn 

  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten 

  Opmerking: veel recent puin 

60-90  Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek 

  Opmerking: scherf uit Nieuwe Tijd 

90-100  Algemeen: kleur: bruingeel 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: BC-horizont 

100-120  Algemeen: kleur: geel 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: C-horizont 

 



 

boring: VBAR-3  
Beschrijver: ER/RE, datum: 26-11-2009, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - 

verkenning, landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: 

Valkenswaard, plaatsnaam: Barentszstraat, opdrachtgever: B&D Bouwbedrijf, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-40  Algemeen: kleur: lichtbruin 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

  Opmerking: klinker + ophoogzand 

40-90  Algemeen: kleur: donkergrijszwart 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

90-110  Algemeen: kleur: geel 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verstoord 

  Opmerking: donkergrijs gevlekt 

110-130  Algemeen: kleur: grijsgeel 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: C-horizont 

 

 

boring: VBAR-4  
Beschrijver: ER/RE, datum: 26-11-2009, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - 

verkenning, landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, 

gemeente: Valkenswaard, plaatsnaam: Barentszstraat, opdrachtgever: B&D Bouwbedrijf, uitvoerder: 

RAAP Zuid 

 

0-70  Algemeen: kleur: donkerbruingrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: geel gevlekt 

70-100  Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

100-110  Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: verstoord 

  Opmerking: donkergrijs gevlekt, met B-insluitsels 

110-115  Algemeen: kleur: grijsbruin 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: B-horizont 

115-125  Algemeen: kleur: geelbruin 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: BC-horizont 

125-140  Algemeen: kleur: geel 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: C-horizont 

 

 

boring: VBAR-5  
Beschrijver: ER/RE, datum: 26-11-2009, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - 

verkenning, landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: 

Valkenswaard, plaatsnaam: Barentszstraat, opdrachtgever: B&D Bouwbedrijf, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-30  Algemeen: kleur: lichtbruin 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

  Opmerking: klinker + ophoogzand 

30-50  Algemeen: kleur: donkergrijszwart 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: gestaakt wegens aanwezigheid dieselgeur en beton (ondoordringbaar) 

 



 

boring: VBAR-6  
Beschrijver: ER/RE, datum: 26-11-2009, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - 

verkenning, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: 

Valkenswaard, plaatsnaam: Barentszstraat, opdrachtgever: B&D Bouwbedrijf, uitvoerder: RAAP Zuid 

 

0-20  Algemeen: kleur: lichtbruin 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig grof 

  Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

  Opmerking: klinker + ophoogzand 

20-90  Algemeen: kleur: donkergrijszwart 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: geel gevlekt 

90-120  Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: verstoord 

120-130  Algemeen: kleur: donkergrijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: gevlekt 

130-170  Algemeen: kleur: grijs 

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn 

  Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: verstoord 

  Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment 

  Opmerking: recent puin (cement), gestaakt 

 



Bijlage 7  

Inrichtingstekening 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.
80
3

5.
00
09
00

1.
50
0

2.500 2.500

B
arentszstraat

71241112 613 85 9 310
14

pro jec t bouwp l an  'P i on ie r s '  V a l k en swaa r d
1310.2

b l adn r

opd ra ch tgeve r E & E

B.00
p r o j e c t n u m m e r 1 4 -0 3 -2 0 1 6d a t u m

onde rdee l s i tuat ie
f o rmaa t

1 :2 0 0s chaa l

A 3

e i n d h o v e n s e  w e g  8 4    5 5 5 4  AD  Valkenswaard                            t ies.v e r h e i j d e n @ g m a i l .com          te le foon 0653  795967           w w w .v e r h e i j d e n a r c h i t e c t e n .n l



 



 

Bijlage 8  

Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGEKOMEN
Gemeente Valkenswaard

- 2 MRT 2015

Brabantlaan 1

Postbus 90151

Nr.: Team:
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5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fax (073) 614 1 1 15

Sïcr.? info@brabant.nl
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IBAN IML86INGB0674560043

VERZONDEN 2 7 FEB, 2015

Onderwerp

Vooroverlegreactie voorontwerp-omgevingsvergunning 'Barentszstraat Hoeks'

Geacht college,

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd

op de voorontwerp-omgevingsvergunning 'Barentszstraat Hoeks'.

Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe de omgevingsvergunning zich

verhoudt tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijk

beleid relevant zijn. Uw voorontwerp-omgevingsvergunning geeft ons geen

aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Cluster Ruimte,

namens deze,

Datum

26 februari 2015

Ons kenmerk

C2166771/3786088

Uw kenmerk

Contactpersoon

R.R.J.W. (Ruth) van

Goethem

Telefoon

(073) 681 28 64

E-mail

rvgoethem@brabant.nl

Bijlage(n)

P.M.A. van Beek,

afdelingshoofd Cluster Ruimte.

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Bereikbaarheid met

openbaarvervoer: zie

www.brabant.nl/busentaxi



 

 

Gemeente Valkenswaard 
De heer B. Tax 
Postbus 10100 
5550 GA  VALKENSWAARD 

Boxtel : 18 maart 2015 behandeld door : Toon van Ham 

ons kenmerk : Z30574/U32827 doorkiesnummer : (0411) 618 561 

uw kenmerk : e-mail van 20 februari 2015 e-mailadres : tvham@dommel.nl 

onderwerp : Reactie concept uitgebreide 
omgevingsvergunning 
Barentszstraat - Hoeks te 
Valkenswaard 

bijlagen : - 

  verzonden :  

 
Geachte heer Tax, 
 
Op 20 februari 2015 ontving ik van u via Wetransfer het concept uitgebreide 
omgevingsvergunning 'Barentszstraat Hoeks'. Hierbij geef ik u mijn reactie. 
 
Het plan voorziet in de realisatie van 14-tal woonhuizen met bijbehorende tuin, weg en 
parkeergelegenheid. In 2010 is het betreffende bestemmingsplan doorlopen waarop het 
waterschap heeft ingestemd (ons kenmerk Z259/ U-10-05137). 
In de huidige situatie is het een bedrijfsterrein voor een zand- en grindhandel dat 
grotendeels is verhard. Het plangebied is 2.500 m2 groot. Daarvan gaat 1.950 m2 verhard 
worden. Het beleid van de gemeente is dat het gehele toekomstige verhard oppervlak 
geïnfiltreerd dient te worden in de bodem. Daarom is in de waterparagraaf een 
infiltratiebuffer van 82 m3 opgenomen (T=10) met een overstortvoorziening op het 
gemengd stelsel. De overige 30 m3 t.b.v. de T=100 berging zal worden geborgen tussen 
“de stoepranden” (bijlage 1/pagina 62 pdf). De infiltratie van hemelwater zal buiten de 
verontreinigde grond plaats vinden (pagina 63 pdf).  Bij de nieuwbouw wordt rekening 
gehouden met het gebruik van niet-uitloogbare bouwmaterialen.  
Ik adviseer u om in de toelichting nog op te nemen dat de ondergrondse berging/infiltratie 
nog nader dient te worden uitgewerkt en nog ter goedkeuring aan gemeente moet worden 
voorgelegd. Hierbij is met name de inhoud, het functioneren van het systeem en de (nood) 
overloop van belang. Daarnaast is het gewenst om inzicht te geven in het functioneren van 
de berging bij T=100 tussen de stoepranden. 
Verder stem ik in met deze omgevingsvergunning. 

 
 

 
 
 
 
 
 



ons kenmerk: Z30574/U32827    pagina  2 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met mij op via bovenstaand 
telefoonnummer of e-mailadres. 
 
Met vriendelijke groet, 
Waterschap De Dommel 
 

 
 
 
 
Toon van Ham 
Planvormer Stedelijk Gebied 
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B&W advies

met toelichting

Toelichting op het voorstel aan burgemeester en wethouders

A. Aanleiding advies

Op 7 november 2014 is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor

het bouwen van 14 woningen, gelegen aan de Barentszstraat 2 te Valkenswaard. Voor

het realiseren van dit project is een procedure voor een uitgebreide

omgevingsvergunning doorlopen. Op 10 november 2015 onder nummer B14 heeft het

college ingestemd om de mee te werken aan het plan en de procedure op te starten.

Onderdeel van de procedure bij een uitgebreide omgevingsvergunningaanvraag is het

ter inzage leggen van een ontwerpbesluit met bijbehorende bijlagen. De aanvraag met

bijlagen en ontwerpbesluit zijn als bijlage toegevoegd. Gelijktijdig met de ter inzage

legging van het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning heeft het ontwerpbesluit

'ontheffing hogere grenswaarde geluid'. Dit is een apart besluit dat tegelijkertijd zal

worden genomen met het besluit voor de omgevingsvergunning.

De ter inzage legging is geweest van 21 januari 2016 tot en met 2 maart 2016. In deze

periode zijn zienswijzen ingediend. Alvorens de omgevingsvergunning te kunnen

verlenen, dienen de zienswijze meegenomen te worden in de overweging om de

vergunning wel of niet te verlenen

B. Toelichting advies

Tijdens de ter inzage legging zijn er drie zienswijzen ingediend tegen het plan, door

Dikker Transport, de heer Van Diessen en fa. Van Oosten. De zienswijze zijn allemaal

tijdig ingediend en zijn dus ontvankelijk. Hieronder volgt een overzicht van de

zienswijzen en de weerlegging ervan. De zienswijzen en de antwoordbrieven met de

weerlegging zijn als bijlage bij dit advies gevoegd. In de zienswijze wordt in gegaan op

het geluidsniveau wat op de nieuw te bouwen woningen komt. Hiervoor is een

ontheffingsprocedure hogere geluidswaarden doorlopen.

De zienswijze is cursief weergegeven, waarna een reactie van de gemeente is

geformuleerd.

Zienswiizennota uitgebreide omaevinasveraunninq Barentszstraat 2 Hoeks

1. A. Dikker, Dikker Transport, Van Linschotenstraat 14, 5554 PM

Valkenswaard. 29 januari 2016.

a. De afstand tot een milieucategorie 3 bedrijf zou 100 meter moeten bedragen. In

de ruimtelijke onderbouwing is de afstand 93 meter. Levert dit (in de toekomst)

geen problemen op voor de bedrijfsvoering van Dikker Transport?

In de ruimtelijke onderbouwing is de zonering van bedrijven toegelicht. Deze toelichting

is gebaseerd op het onderzoek van Schoonderbeek en Partners Advies BV, Verdiepend

onderzoek milieuzonering

Barentszstraat. Het VNG hanteert inderdaad een afstand van 100 meter voor

milieucategorie 3 bedrijven, voornamelijk om de geluidsbelasting. De afstand tussen het

Dikker Transport en de dichtstbijzijnde nieuw te bouwen woning bedraagt circa 93

meter. Voor de geluidbelasting van de nieuw te bouwen woningen is het van groot

belang dat er tussen het bouwplan en Dikker Transport diverse afschermende gebouwen

staan, terwijl dat tussen Dikker Transport bv en de dichtstbijzijnde woning aan de

Dommelseweg niet het geval is. Door de afschermende gebouwen mag de

geluidbelasting op de gevel van de nieuw te bouwen woningen niet meer bedragen dan

de in het Barim opgenomen geluidvoorschriften, zodat een goed woonklimaat kan
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geluidvoorschriften op, aangezien er geen \ \

woningen dicht bij de dichtstbijzijnde woning aan de Dommelseweg 169\worden

gebouwd. Door de afschermende gebouwen voldoen de nieuwe woningeri ook aan de

opgenomen geluidvoorschriften in de Barim. \

Daarnaast is de VNG-richtafstand van 100 meter bij categorie 3 bedrijven gebaseerd op

een 'rustige woonwijk'. Het plangebied ligt in een omgeving waar naast woniHgen (langs

de Dommelseweg

en verderop aan de Barentszstraat en van Linschotenstraat) ook andere functiesx

(winkels en kleine bedrijven) voorkomen. Op basis hiervan blijkt er geen sprake tè.zijn

van een "rustige woonwijk",

zoals omschreven in de VNG-richtlijnen, maar van een "gemengd gebied". Hiervoor gèldt

dat de in de VNG-richtlijnen opgenomen richtafstanden met een afstandsstap verlaagd

kunnen worden zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. Oftewel, de

afstand van 100 meter kan verlaagd worden naar een categorie 2 bedrijf.

De zienswijze geeft geen aanleiding om het plan aan te passen.

b. Ontstaan er geen problemen bij verkoop van het bedrijfspand als een nieuw

bedrijf zich in het bedrijfspand wil vestigen?

In het bestemmingsplan Valkenswaard Noord staat aangegeven welke categorieën en

soorten bedrijven zich mogen vestigen in uw pand. Aangezien het voorliggende

bouwplan geen invloed heeft op uw bedrijfslocatie blijft de mogelijkheid bestaan om op

uw locatie de soorten bedrijven te huisvesten, zoals in het bestemmingsplan

Valkenswaard Noord staat omschreven.

De zienswijze geeft geen aanleiding om het plan aan te passen.

c. Hebben de nieuwe woningen geen last van voorbij rijdende vrachtauto's en

grondverzetmachines in de nacht- en venstertijden (dus voor 7.00u) van zowel

Dikker Transport ais andere bedrijven?

De uitoefening van de bedrijfsvoering kan zoals in het activiteitenbesluit is omschreven.

Op de vraag of de bewoners van de nieuwe woningen geen overlast ondervinden kan

moeilijk antwoord worden gegeven, aangezien "overlast" door iedereen anders wordt

ervaren. Bewoners hebben altijd de mogelijkheid om een klacht of iets dergelijks in te

dienen. Echter, zolang het bedrijf voldoet aan het activiteitenbesluit kan de

bedrijfsvoering blijven bestaan. Hetzelfde geldt voor de andere gevestigde bedrijven.

Aanvullend hierop is er voor zes woningen een hogere grenswaarden procedure

doorlopen. Hiermee wordt aangegeven dat er op deze woningen hogere geluidswaarden

zijn toegestaan.

De zienswijze geeft geen aanleiding om het plan aan te passen.

2. J.F.P. van Diessen, Dommelseweg 141, 5554 NP Valkenswaard. 25 februari

2016.
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a. Wij willen verzekerd zijn van een onderhoudsvrije en geluidwerende afrastering

tussen de nieuwe woningen en onze woning, waarbij de voorkeur uitgaat naar een

stenen muur.

De gemeente kan hier geen rol in nemen. Dergelijke wensen dienen privaatrechtelijk

tussen de ontwikkelaar en de omwonenden afgesloten te worden. Inspreker dient zelf

met de ontwikkelaar afspraken te maken.

De zienswijze geeft geen aanleiding om het plan aan te passen.

b. Wij hebben geen planschaderisicoanalyse ontvangen, maar wij gaan er vanuit dat

er ook dit keer een analyse is gemaakt en dat dit risico is meegenomen in het plan.

Door dit plan hebben wij meer inkijk en minder uitzicht, meer geluidsoverlast, meer

schaduw, privacy-aantasting, meer verkeersbewegingen etc. Dit alles gedurende 24

uur per dag en 7 dagen per week, terwijl we hier nu alleen gedurende werkdagen¬

en uren last van ondervinden. Wij zijn dan ook van mening dat wij in aanmerking

komen voor een vergoeding van de waardevermindering van ons woonhuis.

Er is een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. In de

overeenkomst is vastgelegd dat mogelijke planschade voor rekening komt van de

ondertekenaar. Het risico is dus afgedekt in dit plan.

Indien er sprake is van privacy verlies en een beperking van woongenot, kan u na

vaststelling van de uitgebreide omgevingsvergunning een planschadeverzoek indienen.

Indien u van mening bent dat u in een planologische nadeligere situatie komt te

verkeren, komt u het recht toe om op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke

ordening een verzoek om vergoeding tot planschade in te dienen bij het college van

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenswaard. Dit artikel is vooral

geschreven voor gevallen, waarin planologische maatregelen toch onverhoopt mocht

lijden tot schade voor derden. In de Wro staat opgenomen dat twee procent van de

vermindering van de waarde voor rekening van de aanvrager blijft.

De zienswijze geeft geen aanleiding om het plan aan te passen.

3. Fa. Van Oosten, Dommelseweg 135, 5554 NP Valkenswaard, 26 februari

2016.

a. Tijdens de bouw wordt gevreesd voor overlast in de vorm van parkeerproblemen

en andere overlast in de Barentszstraat. Er wordt verzocht om maatregelen te

treffen om de overlast te beperken, zoals het opstellen van een parkeerplan voor de

bouwvakkers en een losplan voor bouwmaterialen. De indiener van de zienswijze

ziet graag dat dit op het bouwterrein zelf allemaal gebeurd.

De overlast van de bouwwerkzaamheden, zoals parkeeroverlast en overlast van laden en

lossen, dient door de projectontwikkelaar tot een minimum beperkt te worden. Ook zal

de gemeente hierop toezien. Daarnaast wordt in de vergunning een voorwaarde

opgenomen dat de aannemer een bouwveiligheidsplan met

bouwplaatsinrichtingstekening moet indienen bij het cluster toezicht en handhaving . Er

kan echter niet voorkomen worden dat er tijdens de bouw een keer overlast optreedt.

Tevens heeft de gemeente deze 'zorgen' extra onder de aandacht gebracht bij de

projectontwikkelaar.
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De zienswijze geeft geen aanleiding om het^>lan aan te passen.

b. Voor en tegenover de bloemenwinkel liggen parkeerstroken. Deze zijn door de

gemeente aangelegd als gevolg van een beding in een contract. Een contract waarin

de gemeente grond heeft gekocht van de eigenaar van de Dommelsewèg 135 ten

behoeve van het vernieuwen van de kruising Dommelseweg / Barentszstraat begin

jaren "90. Op de straat aan de overzijde van de bloemenwinkel is plaats voor drie

voertuigen. In het bestemmingsplan grenst de achtertuin van één van de woningen

aan deze strook. De zorg bestaat dat er in de toekomst hier een in-/uitrit wordt

gerealiseerd en daardoor een parkeerplaats verdwijnt.

In het contract tussen de gemeente en de eigenaren van de Dommelseweg 135 is

inderdaad afgesproken dat er aan beide zijde van de Barentszstraat parkeerplaatsen

worden aangelegd ter hoogte van het pand Dommelseweg 135. Aan de overzijde zijn

twee officiële parkeerplaatsen aanwezig. De door de appellant genoemde derde

parkeerplaats is geen officiële parkeerplaats en voldoet ook niet aan de gestelde

afmetingen. Er wordt inderdaad wel is een auto geparkeerd deze staat dan wel half óp

de stoep, waardoor de doorgang voor voetgangers wordt belemmerd. In het contract is

echter niet aangegeven hoeveel parkeerplaatsen er aangelegd worden. De gemeente

voldoet nog steeds aan de destijds gemaakte afspraken en doordat deze parkeerplaats

niet voldoet aan de gestelde normen verdwijnt er geen parkeerplaats.

De zienswijze geeft geen aanleiding om het plan aan te passen.

c. Een paar jaar geleden heeft de gemeente een verzoek om van beide

parkeerstroken blauwe parkeerstroken te maken afgewezen. Onlangs is hetzelfde

verzoek door de gemeente weer afgewezen. Hierdoor kan iedereen parkeren op deze

stroken dus ook de bouwvakkers en de toekomstige bewoners en de bezoekers aan

de toekomstige bewoners. Terwijl de bedoeling van het beding was om voldoende

parkeerruimte ten behoeve van de klanten te waarborgen. De parkeerruimte komt

door de geplande ruimtelijke ontwikkelingen ernstig onder druk te staan.

Deze verzoeken zijn inderdaad door de gemeente afgewezen. De Barentszstraat ligt

volgens het parkeerbeleidplan buiten de reguleringszone. Er kunnen dan alleen onder

bepaalde voorwaarden blauwe zones wordt toegewezen. Aan deze voorwaarden wordt

op dit moment niet voldaan. In de laatste afwijzende brief is wel aangegeven zodra blijkt

dat na de bouw van de diverse plannen een parkeerprobleem is ontstaan, de gemeente

uiteraard bereidt is het verzoek te heroverwegen. Daarnaast is het regelen van blauwe

zones niet mogelijk in een bestemmingsplan.

De zienswijze geeft geen aanleiding om het plan aan te passen.

d. Er worden in het plan gebied slecht 21 parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze

worden voornamelijk in de lengte richting voor de woningen aangelegd. Samen met

de beperkte breedte en onpraktische indeling zullen de parkeerplaatsen niet

efficiënt worden gebruik en zai het hofje een rommelige indruk geven. Bij het

bepalen van het aantal parkeerplaatsen is uitgegaan van een woningtype III terwijl

een woningtype II meer voor de hand ligt. De woningen worden immers door de

verkoper aangeprezen als 4 blokken van 2 woningen en 2 blokken van 3 woningen.
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Bij het hanteren van een woningtype II zouden er dan 26 parkeerplaatsen

gerealiseerd dienen te worden.

Het gaat bij het plan om 8 rijwoningen en 2 maal een blok van 3 woningen. De

rijwoningen worden in de parkeernorm van de gemeente Valkenswaard aangeduid als

een type III woning. De 6 andere woningen kunnen worden bestempeld als een type II

woning. Het aantal parkeerplaatsen zal dan moeten worden: 8 x 1,55 en 6 x 1,8 is 23,2

dus in totaal 24 parkeerplaatsen. In het huidige plan zijn er 22 parkeerplaatsen

gedefinieerd. Conform de parkeernorm van Valkenswaard missen er in het huidige plan

2 parkeerplaatsen.

Hoe een verkopende partij de woningen aanprijst staat los van hoe er in de parkeernorm

een woningtype wordt omschreven.

De zienswijze geeft aanleiding om het plan aan te passen.

De aanvrager heeft na aanleiding van deze zienswijze een nieuwe inrichtinastekening

ingediend, waarbij er wel aan de parkeernorm van 24 parkeerplaatsen wordt voldaan

("zie biilaqej. Vergunning kan op basis hiervan worden verleend.

e. De beperkte breedte van de parkeerplaatsen op de langsparkeerstrook die slechts

2 meter breed is voldoet niet aan de norm. Daarnaast zorgt de beperkte ruimte om

uit te draaien vanuit het dwarsparkeren voor dermate onpraktische parkeerplaatsen

dat ze in feite stallingsplaatsen zijn in plaats van parkeerplaatsen. Het is te

verwachten dat vele niet draaien maar achteruit de straat uitrijden, wat de

verkeersveiligheid niet ten goede komt. De vrees bestaat dat hierdoor wordt

uitgeweken naar parkeren in de Barentszstraat.

Bij de ingediende situatie tekening stond er geen maatvoering bij de parkeerplaatsen.

Het was niet te toetsen. Echter gezien de voorgaande zienswijze is er op de nieuwe

inrichtingstekening wel maatvoering aangebracht en deze voldoet aan de CROW (een

soort NEN-norm voor parkeren). Hierdoor wordt er aan de zienswijze voldaan en is er

geen reden om de vergunning te weigeren.

De zienswijze geeft geen aanleiding om het plan aan te passen.

f. Ter hoogte van de ingeplande eindwoning die grenst aan de Barentszstraat zou er

op openbaar terrein extra parkeergelegenheid kunnen en moeten worden gecreëerd

door middel van het verlengen van de bestaande parkeerstrook in zuidelijke richting.

Hiermee zouden 2 of 3 parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Naast het

kabelgebouwtje is geen parkeerplaats wat nu wel gesuggereerd wordt maar een

fietsstrook. Er is een schets gemaakt van een invulling van woningbouw van het

perceel van de voormalige school. Wat is dg bedoeling van deze schets en welke

waarde heeft deze.

Met de nieuwe tekening van de inrichting van het terrein is ook deze zienswijze niet

meer van toepassing en wordt er aan de norm voor parkeren voldaan.

Het gaat hier om het deel van de Barentszstraat waar het voormalige bedrijf Hoeks was

gevestigd. Hiervoor is de omgevingsvergunning aangevraagd en de procedure

doorlopen. Wat er buiten het plangebied getekend is doet hierbij niet ter zake. Dit is dan

ook geen aanleiding om de vergunning te weigeren.
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De zienswijze geeft geen aanleiding om het^aJan aan te passen.
\
\

g. Na de bouw van de woning verwacht de inbrenger van de zienswijze een toename

van de parkeerdruk door bewoners en de bezoekers ervan. Volgens de indiener van

de zienswijzen zou het aanbrengen van een blauwe parkeerstrook met de lengte van

drie parkeerplaatsen dit oplossen. Mocht daarnaast de parkeerdruk nog te hoog

blijven dan zou het plaatsen van borden waarop staat dat de parkeerplaatken

bestemd zijn voor de winkel tijdens openingstijden de terugloop van klanten ais

gevolg van te weinig parkeerplaatsen van zijn winkel tegenhouden.

De zienswijze voor het aanleggen van een blauwe parkeerstrook is al eerder \

beantwoord, zie hiervoor onder item c. van de ingebrachte zienswijzen door fa. Van

Oosten. Verder is het plaatsen van borden waarop de tijden van het parkeren worden

geregeld geen onderdeel van een uitgebreide vergunningaanvraag procedure en vallen

buiten het plangebied. Indien de indiener van de zienswijze het noodzakelijk vind dat de

borden worden geplaatst, kan hij daarvoor een verzoek indienen bij de desbetreffende

afdeling.

De zienswijze geeft geen aanleiding om het plan aan te passen.

h. Na de realisatie van de woningen wordt verwacht dat de huidige

kwekerij activiteiten aan de Barentszstraat onder druk komen te staan. De eigenaren

hebben herhaaldelijk geprobeerd deze activiteiten te verplaatsen naar de

kweeklocatie aan de Hoeve 7. Binnen het huidige bestemmingsplan Buitengebied is

het niet mogelijk dit te realiseren en de gemeente is tot op heden niet bereid om

mee te werken aan de verplaatsing van de kwekerij. Hierdoor zullen de kwekerij

activiteiten aan de Barentszstraat moeten blijven en mogelijk zelfs worden

uitgebreid. Het huidige bestemmingsplan Valkenswaard Noord biedt hiervoor de

ruimte. In het bestemmingsplan is naast de detailhandel bestemming ook de

bestemming kwekerij opgenomen. Dit is een volwaardige tweede bestemming en

geen nevenactiviteit. Met de kwekerijbestemming heeft het bedrijf ook een

agrarische bestemming die zonder dringende redenen niet beperkt mag worden. Het

is goed mogelijk dat het bedrijf problemen gaat ondervinden als er een grotere

bloemenkoeling wordt geplaatst, meer mechanisatie ter plaatse stallen of

buitenopslag plaats vindt. Voor deze kwekerijactiviteiten is geen hindercirkel

opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Vermoedelijk is de bestemming

kwekerij over het hoofd gezien zoals blijkt uit het ontbreken van de bloemenwinkel

met kwekerijactiviteiten in de opname van de bestaande situatie.

De aanduiding kwekerij is niet over het hoofdgezien bij het opstellen van het

bestemmingsplan. Het is namelijk bij de gemeente niet bekend dat de kwekerij in bedrijf

is. In de gedane milieumelding uit 1995 bij de gemeente is alleen aangegeven dat er

detailhandelsactiviteiten plaats vinden. In het milieudossier en ook in correspondentie

wordt geen melding gemaakt van enigerlei kwekerij activiteiten. Ook de aanwezigheid

van een kas is in het milieudossier niet bekend. Bij de afweging of nieuwe woningbouw

gerealiseerd kan worden, wordt uitgegaan van de bestaande feitelijke bedrijfsmatige

activiteiten en niet van de mogelijke bedrijfsmatige activiteiten welke op grond van het

vigerende bestemmingsplan mogelijk zouden zijn. Een bestemming of een aanduiding in

een bestemmingsplan is daarbij niet leidend omdat vooraf niet duidelijk is wat de invloed

is óp de omgeving.
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Het al dan niet verplaatsen van de kwekerij naar de Hoeve 7 staat los van deze

procedure. Bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied kan hiervoor een

verzoek worden ingediend.

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.

7. Gezien de bedrijfsactiviteiten van een kwekerij categorie 2 activiteiten zijn of zelfs

hoger, moet er van een passende hindercirkei worden uitgegaan waarbinnen geen

nieuwe woningen mogen worden gebouwd. Uitgaande van 30m. ais hindercirkei

betekent dat er enkele woningen niet gerealiseerd kunnen worden. Of zoals in het

plan Barentszstraat gesteld wordt; "Voor wat betreft de bedrijvigheid dient bij

herontwikkeling rekening gehouden te worden met hindercontouren vanuit deze

bedrijven". Dus ook rekening houden met de kwekerijactiviteiten en de kwekerij

bestemming en alle activiteiten die binnen deze agrarische bestemming mogelijk

zouden kunnen zijn.

Uit de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering blijkt dat de kwekerij valt onder een

milieucategorie 2. Bij een milieucategorie 2 geldt een richtafstand van 30 meter. Er

wordt echter gesteld dat bedrijven die vallen binnen de categorieën 1 en 2 in het

algemeen zijn te karakteriseren als bedrijfsactiviteiten die vanwege hun aard toelaatbaar

zijn tussen of onmiddellijk naast woningen. Deze afstand is dus geen belemmering om

de nieuwe woningen te realiseren.

De zienswijze geeft geen aanleiding om het plan aan te passen.

j. De bloemenwinkel met kwekerijactiviteiten in de huidige opzet produceert meer

lawaai dan waarvan de gemeente uitgaat. Er zijn 2 bedrijfsvoertuigen, een

bloemenkoeling en in de winterperiode wordt de tuinbouwtractor, van de

bloemenkwekerij aan de Hoeve 7, hier geparkeerd. Ook gaan de appellanten 3 keer

per week naar de bloemenveiling te Ede en vertrekken dan om ca. 04.00uur in de

nacht, dit veroorzaakt ook geluidsoverlast en in de winter moet de bestelauto ook

warmdraaien.

Het is mogelijk dat de feitelijke bedrijfsvoering meer geluid produceert dan de

geluidnormen uit de milieuwetgeving (Activiteitenbesluit) toelaten. Het is echter aan de

inrichtinghouder om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Bij wijzigingen ten

opzichte van hetgeen is vergund of hetgeen is gemeld dient dus aangegeven te worden

dat er transportbewegingen plaatsvinden tussen 19.00 en 07.00 uur (de nachtperiode).

In dat geval was en is het zo dat akoestisch onderzoek verplicht is. Daaruit zou dan

moeten blijken of die activiteiten dan wel kunnen plaatsvinden en welke beschermende

maatregelen of voorzieningen er dan nodig zijn. Die moeten dan door de

inrichtinghouder getroffen worden. Dit kunnen fysieke maatregelen zijn zoals een

geluidscherm o.i.d. of organisatorische maatregelen zoals beperkingen in de transporten

van en naar de inrichting.

De zienswijze geeft geen aanleiding om het plan aan te passen.

k. In de huidige structuurvisie ligt het plangebied in de zone "Industrie" en voorziet

niet in herontwikkeling naar woningbouw. Echter wordt er nu een uitzondering
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gemaakt en wordt er toch woningbouw^epland. De uitzondering Wordt onderbouwd

waarin te pas en onpas gekozen wordt tussen 'gemengd gebied' of een

'woonomgeving'. Bij de functionele structuur wordt gesproken over gemengd

karakter welk door de ontwikkelingen over zai gaan naar een woonmilieu. Echter

onder omgevingstypologie waar het over de hindercirkel gaat wordt gekozen voor

'gemengd gebied'. Door deze keuze kan de hindercirkel van 10 meter naar O meter

volgens de VNG-richtiijnen. Het is of het een of het ander, dus of woonomgeving en

of gemengd gebied. De wisselende keuzes vallen twee keer in het nadeel bit voor

het bedrijf. Eerst wordt afgeweken van de structuurvisie en vervolgens wordt er

geen hindercirkels toegekend die binnen het karakter van een woonomgeving \

zouden moeten geiden.

De omgeving kan bestempeld worden als een gemend gebied. Met name door de

aanwezigheid van woningen aan de ene zijde van het plangebied en bedrijven aan de

andere zijde van het plangebied en de aanwezigheid van wegen in de omgeving. Er is

derhalve zeker geen sprake van een "rustige woonwijk". Hier worden echter alleen de

betreffende percelen mee bedoeld. Omdat deze getransformeerd worden van bedrijf en

school naar woningen. Dit neemt echter niet weg dat het plangebied nog steeds in een

gemengd gebied is gelegen. Er wordt niet te pas en te onpas gekozen tussen 'gemend

gebied' en een 'woonomgeving'.

De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.

/. De wens om te komen tot herontwikkeling komt mede voort uit de verplaatsing

van de basisschool aan de overzijde van de straat. Om hier woningbouw mogelijk te

maken, een initiatief vanuit de gemeente, is het nodig de grindhandel uit te

plaatsen. De hindercirkel van de grindhandel ligt over de schoollocatie."

Het kan niet zo zijn dat de gemeente door middel van medewerking aan dit

bestemmingsplan een probleemsituatie van zichzelf oplost en hiermee een

probleemsituatie voor een bedrijf, de bloemendetailhandel en kwekerij, creëert. Met

minimale inspanning zou de gemeente vanuit hun regierol ook juist die problemen

rondom het parkeren bij de bloemenwipkel en de resterende activiteiten van de

kwekerij kunnen voorkomen en zelfs kunnen oplossen.

De herontwikkeling van de locatie komt niet voort uit het feit dat de gemeente graag de

locatie aan de overzijde wil herontwikkelen naar woningbouw. De ontwikkeling komt

voort uit het feit dat de gemeente (overlast gevende) bedrijven uit woongebieden wil

hebben. Het bedrijf Hoeks grondwerken heeft een grote hindercontour. Deze

hindercontour ligt ook over de bestaande woningen aan de Dommelseweg. Het is

inderdaad niet de bedoeling door een probleem op te lossen dat er een ander probleem

ontstaat. Uit het voorgaande is echter gebleken dat de herontwikkeling niet zal leiden tot

overlast voor de bloemenwinkel en kwekerij van de reclamant.

De zienswijze geeft geen aanleiding om het plan aan te passen.

Advies

De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding de omgevingsvergunning niet te

verlenen. Voorgesteld wordt dan de omgevingsvergunning te verlenen.

Relatie vastgesteld beleid
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Rijk

provincie

beleid:

beleid:

beleid:

Wro, Wabo

Verordening ruimte

Bestemmingsplan 'Valkenswaard Noord'S gemeente

Overig beleid:

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (wkpb) is op dit besluit van toepassing ÿ Ja ÿ Nee

Overleg gevoerd over dit advies met:

S Portefeuillehouder ÿ Nee

SC

AMO

FBB

FAB

KCC

VTH

SPORT

ZORG

El RBP

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

I Ja

Standpunt:

Ja, met

Standpunt:

Ja, met

Standpunt:

Ja, met

Standpunt:

Ja, met

Standpunt:

Ja, met

Standpunt:

Ja, met

Standpunt:

Ja, met

Standpunt:

Nee ÿ Ja, met

/

mevr. Tméemafts

Standpunt:

I Ja, met Marina Peterse

Standpunt: Akkoord

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum
30-03-

2016

BOR Nee ÿ Ja, met Datum
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SEB Nee Ja, met Datum

OR

Extern

Standpunt:

Nee ÿ Ja, de OR is geïnformeerd

Standpunt:

Ja, de OR is om advies gevraagd

Standpunt:

Ja, de OR is om instemming gevraagd

Standpunt:

Nee ÿ Ja, met

Standpunt:

\
\

Datum

Datum

Datum

Datum

E. Communicatie

Het besluit zal gepubliceerd worden in het Valkenswaardsweekblad, de Staatscourant en

digitaal via de gemeentelijkewebsite en www.ruimteliikeplannen.nl. Daarnaast zullen de

initiatiefnemers geïnformeerd worden via de bijgevoegde concept brieven.

F. Beheer en onderhoud

Het plangebied wordt eigendom van de vereniging van eigenaren die dit zelf dienen te

onderhouden.

G. Financiën

Financiële risico's zijn afgedekt in een anterieure en planschade overeenkomst.

H. Personele en/of organisatorische aspecten

N.v.t.

I. Vervolgstappen / proces

Indieners van de zienswijze beantwoorden middels een brief.

Omgevingsvergunning verlenen.

Ontheffing hogere grenswaarde geluid verlenen.

J. Advies teammanager

De teammanager kan instemmen met het advies.

K. Bijlage

• Besluit omgevingsvergunning

• Besluit ontheffing hogere grenswaarde geluid

• Aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 5-11-2014
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Ruimtelijke onderbouwing d.d. 4-11-2014

situatie C.00 + details V01 t/m V20 21-4-2015

plattegr. B.01 t/m B.04 + gevels B.05a + doorsnedes B.08 en B.09 d.d. 21-4-2015

Zienswijzen Dikker Transport + antwoordbrief

Zienswijzen Van Diessen + antwoordbrief

Zienswijzen fa. Van Oosten + antwoordbrief
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